
Limon ve Portakal
Ben bugüne kadar 6 tane civciv
besledim. Daha önceden de
onlarla ilgili gözlemlerimi
göndermifltim. O gözlemimde
sözünü etti¤im civcivim öldükten
bir y›l sonra tekrar 2 civciv
ald›m. 23 nisan çal›flmalar›ndan
eve dönerken, civciv sat›c›s›n›
gördüm ve hemen bir tane
ald›m. Eve geldim; annem onun
tek bafl›na üflüyece¤ini söyledi.
Daha sonra gidip bir civciv daha
ald›k. Adlar›n› Limon ve Portakal

koydum. Çünkü biri limon gibi
sapsar›, di¤eri de portakal

gibi turuncuydu. Hava so¤uk
oldu¤unda, bir fliflenin içine
s›cak su koyup üzerine örtü
örtüyorduk. Limon’la Portakal’›
da fliflenin yan›na koyup
›s›nmalar›n› sa¤l›yorduk. Bazen
de yuvalar›n›n d›fl›na ç›k›nca,
odam›n günefl gelen k›sm›n›
bulup orada ›s›n›yorlard›.

n  n  n  n  n  n  n  n  Pelin Kutlu

Suphi Koyuncuo¤lu ‹ÖO/7-C/Bornova/‹zmir

Kirli ve Temiz Sularla
Sulanan Bitkileri ‹nceledik
Fabrikalar›n bitkilere zarar verip
vermedi¤ini araflt›rmaya karar
verdik ve bir proje haz›rlad›k. Bu
projede kullanaca¤›m›z bitkilerin
bir k›sm›n› ya¤mur suyuyla, bir
k›sm›n›ysa fabrika at›klar›yla
kirlenmifl sularla sulaman›n
do¤ru olaca¤›n› düflündük. Befl
litrelik plastik su fliflelerini
ortadan ikiye ay›rd›k ve içlerine
toprak doldurduk. Ayr›ca fabrika
ve kanalizasyon at›klar›yla

kirlenmifl sular› temsil edecek
bir kar›fl›m haz›rlad›k. Bunu,
kanalizasyondan ald›¤›m›z bir
miktar suyla bulafl›k ve çamafl›r
makinesinin at›k sular›n›
kar›flt›rarak haz›rlad›k. Do¤al su
olarak da ya¤mur suyu
kulland›k. Deneyimizi fasulye,
mercimek, nohut ve çim
tohumlar›yla yapt›k. ‹lk olarak iki
kaba da bir miktar tohum ektik.
Bafllang›çta her iki kab› da
ya¤mur suyuyla sulad›k. Bunu,
her iki kaptaki tohumlar›n
geliflebilmeleri için yapt›k. Yoksa
aradaki fark› göremezdik. Sonra
her iki kaba biraz daha tohum
ektik. Böylelikle ya¤mur suyu ve
kirli suyla sulanan tohumlar›n
filizlenip filizlenmeyece¤ini de
görmek istedik.

Kaplar›n birindeki bitkileri
haz›rlad›¤›m›z kirli suyla,

Hayvanlar›n
ayakizlerini
görebiliyor
musunuz?
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di¤erindekileri
ya¤mur suyuyla

sulamaya bafllad›k. Ya¤mur
suyuyla sulananlar gelifliyordu.
Kirli suyla sulananlar›nsa
geliflimleri yavaflt›. Ya¤mur
suyuyla sulanan tohumlar kök
salmaya bafllad›. Di¤er
tohumlarsa kök salmadan
küflendiler. Zaman içinde kirli
suyla sulanan bitkilerde
sa¤l›ks›zl›k belirtileri görülmeye
baflland›. Di¤er bitkilerse daha
sa¤l›kl› ve gürdü. Temiz suyla
sulanan tohumlar epey geliflti,
kirli suyla sulananlarsa
çimlenmedi. Daha sonra kirli
suyla sulanan bitkilerin
yapraklar› sararmaya bafllad›.
Temiz suyla sulananlarsa
sa¤l›kl› ve gürdü. Yapraklar›ysa
çok geniflti. Ancak yer darl›¤›
yüzünden onlar›n da baz›
yapraklar› sararmaya
bafllam›flt›. En sonunda kirli
sularla sulananlar tümüyle
kurudu. Kirli sularla sulanan
bitki ve tohumlar›n, ya¤mur
sular›yla sulanan bitki ve
tohumlardan daha sa¤l›ks›z bir
geliflim gösterdi¤i kan›s›na
vard›k. 

n  n  n  Ya¤mur Gökduman - Mustafa Ayd›n

Tekirda¤ Bilim ve Sanat Merkezi Ö¤rencileri

Taklitçi Ördek
Geçti¤imiz yaz Samsun’a
day›mlara gittim. Day›m›n
çiftli¤inde ördekler vard›. Anne
ördek, baba ördek, yavru
ördekler… Ördekler, göle
yüzmeye gideren s›raya
giriyorlard›. Büyükler önde,
yavrular arkada tek s›ra

oluyorlard›.
Anne ve babalar›n›
izliyorlard›. Gölde
yüzerken de bafllar›n› suya
dald›r›p ç›kar›yorlard›. Bu
hareketi önce anne ve baba,
daha sonra yavrular yap›yordu.
Ördeklerin parmaklar›n›n
ars›nda perde vard›. Bu
perdeler sayesinde ördeklerin
daha kolay yüzdü¤ünü
ö¤rendim.

n  n  n  n  n  n  n  n  Elif Ekici

Koç ‹ÖO/2-A/Gebze/Kocaeli

Kar Kristalleri
Bir avuç kar› poflete koyduktan
sonra a¤z›n› kapat›p buzlu¤a
koydum. Birkaç saat sonra kar›
ç›kard›¤›mda, iyice kristallenmifl
görünüyordu. Ben de kar›
avucuma al›p, vücut
s›cakl›¤›nda ne kadar sürede
eridi¤ini ölçtüm. Dört dakika bir
saniyede kar eridi.

n  n  n  n  n  n  n  Selcen Özdemir

Feridun C›ng›ll› ‹ÖO/4-C/Kocasinan/Kayseri

Soluk Al›p Verme Süresi
Soluk al›rken geçen süreyle
soluk verirken geçen süre ayn›
m› diye bir deney yapt›m. Soluk
al›p verme süresini 2,5 saniye
olarak buldum. Ancak
diyafram›m›z› kullan›rsak bu
süre 5-10 saniyeye ç›kabiliyor. 

n  n  n  n  n  n  n  n  Melis A¤ca

Nurettin Teksan ‹ÖO/6-B/Fenerbahçe/‹stanbul

Örümce¤i ‹nceledim
Bir gün s›n›fta küçük bir
örümcek buldum. Hemen

parma¤›m›n
üzerine al›p

incelemeye bafllad›m. Sürekli
yukar› do¤ru t›rman›yordu.
Parma¤›m› afla¤› sark›tt›¤›mda,
hemen yön de¤ifltiriyor, yine
yukar› t›rman›yordu.
Parma¤›m›n üzerinden yere
inerken de ip gibi a¤›n› uzatt› ve
yere indi. Sonra h›zla ilerleyip
kayboldu.

Bu durum beni çok flafl›rtt›.
n  n  n  n  n  n  Ataman Say›lmaz

Mahmut  Esat Bozkurt ‹ÖO/2-B/Kufladas›/Ayd›n

Yo¤un S›v›lar Dipte Kal›r
Bir barda¤a zeytinya¤› ve su
koydu¤umda, zeytinya¤›n›n üste
ç›kt›¤›n› görmüfltüm. Bir
barda¤a çay ve su
koydu¤umda, ikisinin birbirine
kar›flt›¤›n› gördüm. Acaba çay›n
demine fleker kat›p daha sonra
su koydu¤umda hepsi kar›fl›r
m›yd›? Bu merak›m üzerine bir
deney yapt›m. Bir barda¤›n
yar›s›na kadar çay›n demini
koydum. Daha sonra içine bir
tane fleker att›m ve
kar›flt›rd›m. Üzerine su ekledim.
Deneyin sonunda su demin
üstünde kald›. Anlad›m ki yo¤un
s›v›lar dipte kal›r.

n  n  n  n  n  n  Cemre Nur Meleke

Nurettin Teksan ‹ÖO/6-B/Fenerbahçe/‹stanbul
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