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Yarasalar›n Uçufl Biçimi
Kufllar›nkinden Farkl›!

‹sveçli araflt›rmac›lar, rüzgâr
tünelinde yapt›klar› deneyler s›ras›nda
yarasalarla kufllar›n uçufl biçiminin
birbirinden farkl› oldu¤unu buldular.
Yarasalar›n kanatlar›nda ince bir zar var.
Bu zar, uçufl s›ras›nda kanat inip kalkt›kça
havay› itiyor. Kufllarsa uçufl s›ras›nda
kanatlar›ndaki tüyleri aç›p kapayarak
havan›n kanatlar›ndan geçiflini kontrol
edebiliyorlar. Araflt›rmac›lar, bu iki
hayvan›n kanatlar›n›n havay› nas›l hareket
ettirdi¤ini incelemek amac›yla rüzgâr
tünelinde sis oluflturdular. Bu sis
sayesinde kanat hareketlerinin
çevrelerindeki havay› nas›l etkiledi¤ini
kolayca gözlemlediler. Bu çal›flman›n,
hayvanlar›n uçma özelli¤inin nas›l ortaya
ç›kt›¤›n›n çözümlenmesine kolayl›k
sa¤layaca¤› düflünülüyor. Ayr›ca
mühendislere de uçan makineler yapma
konusunda esin kayna¤› olmas›
bekleniyor. http://www.eurekalert.org/features/kids/2007-05/aaft-bfs050407.php

Plato Film Okulu

4 Temmuz – 5 Eylül 2007 tarihleri
aras›nda Plato Film Okulu’nda 4 – 14 yafl
aras› çocuklar için oyunculukla ilgili atölye
çal›flmalar› yap›lacak. 

Daha fazla bilgi için:
www.platofilmokulu.com

info@platofilmokulu.com
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Yüzen Dinozorun
‹zleri Bulundu
Dinozorlar›n yüzüp yüzmedi¤i, uzun
y›llard›r çözülememifl ve merak uyand›ran
bir konuydu. Son zamanlarda yap›lan
çal›flmalarda, ‹spanya’da La Rioja

bölgesindeki baz› kayaçlar›n üzerinde 125
milyon y›ll›k izler bulundu. Araflt›rmac›lar,
bu izlerin yüzen bir dinozora ait
olabilece¤ini düflünüyorlar. Alt› çift
halinde olan izler, 15 metre uzunlu¤unda
bir alan kapl›yor. ‹zlerin sahibi olan
dinozorun bir tür terapod oldu¤u
düflünülüyor. Araflt›rmac›lar izlerin, bu

büyük dinozor taraf›ndan
yaklafl›k 3,2 metre
derinlikteki bir suda yüzerken
oluflturulmufl olabilece¤ini
düflünüyorlar. Bu da
dinozorlar›n yüzdü¤üne
iliflkin, son zamanlarda elde
edilmifl en önemli kan›t.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-
05/gsoa-def052307.php

Konuflan Kâ¤›t
Do¤umgününüzde size postayla bir

kart geldi¤ini düflünün. Karta
dokundu¤unuzda, sesli bir kutlama mesaj›
duydunuz. Böyle bir kart almak heyecan
verici olurdu de¤il mi? Bunun
gerçekleflmesine belki de çok az kald›.
‹sviçre’den araflt›rmac›lar, dokunmaya
sesle tepki veren bir kâ¤›t gelifltirdiler. Bu
kâ¤›t, çeflitli elektronik parçalar içeriyor.
Kâ¤›d›n üzerine bas›nç uyguland›¤›nda
gözle görülemeyecek kadar küçük bir
bilgisayar harekete geçiyor. Bilgisayar›n
devreye girmesiyle daha önceden
kaydedilmifl sesler yay›mlan›yor. Bu

etkileyici buluflun ilan panolar›nda ya da
sigara paketlerinde kullan›lmas›
düflünülüyor.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6723475.stm

P›nar Büyükgüral

Guillaume Suan
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fiu Bebekler Çok
Ak›ll›!

Televizyon izlerken sesi
kapal› olsa da ekrandaki
kiflilerin hangi dili konufltu¤unu
anlayabilir misiniz? Bu, bizim
için biraz zor. Ancak 4 – 6 ayl›k
bebekler bunu baflarabiliyorlar.
Bu dönemde bebeklerin
beyinleri, birkaç y›l içinde
konuflmaya bafllayacaklar› dili
ö¤renmeye haz›rl›k yapar.
Kanada’da yürütülen bir
araflt›rma s›ras›nda bebeklere
televizyondan sessiz olarak
Frans›zca ve ‹ngilizce konuflan
kifliler izlettirilmifl. Bebeklerin
bu kiflilerden hangilerine daha
uzun süre bakt›klar›
gözlemlenmifl. Çünkü bebekler,
onlar için yeni olan fleylere
daha uzun süre bakarlar.
Araflt›rma, bebeklerin kendi ana
dillerini konuflan kiflileri
di¤erlerinden ay›rt
edebildiklerini ortaya koymufl.
Ayr›ca iki dil ö¤renerek
büyüyen bebeklerin ve 8 ayl›k
bebeklerin bunu yapamad›klar›
da belirlenmifl.

http://www.eurekalert.org/features/kids/2007-05/aaaft-
tab051807.php 
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Zuhal  Özer

Atlantis Uzaya F›rlat›ld›
Uzay meki¤i Atlantis, Uluslararas›

Uzay ‹stasyonu’na gitmek üzere 8 Haziran
2007’de uzaya f›rlat›ld›. Atlantis’in 7
kifliden oluflan mürettebat›n›n görevi, Uzay
‹stasyonu’na yeni günefl panelleri takmak.
Uzay ‹stasyonu’nda enerji Günefl’ten elde
ediliyor. Bu nedenle üzerinde büyük günefl
panelleri bulunuyor. Bu günefl panellerinin
bak›m› ve yenileme çal›flmalar›n› yapacak
görevliler de uzay mekikleriyle oraya
gönderiliyor. Atlantis, asl›nda geçti¤imiz
Nisan ay›nda f›rlat›lacakt›. Ancak bir dolu
f›rt›nas›n›n d›fl yak›t tank›na verdi¤i zarar
nedeniyle f›rlatma ertelenmifl ve onar›ma
al›nm›flt›. Atlantis ekibinin görevi 11 gün
sürecek.

http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html

Yeflil Kutu Çevre E¤itimi
Projesi’nden
Ö¤retmenlere Ça¤r›

Ö¤rencilerin çevre koruma ve
sürdürülebilir kalk›nma konular›ndaki
bilgilerini ve fark›ndal›klar›n› art›rmak
amac›yla gelifltirilen Yeflil Kutu çevre
e¤itim paketi bu y›l okullarda
kullan›lmaya bafllanacak. 10-14 yafl
grubu ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik
bu proje kapsam›nda yer alarak, çevre
e¤itimi konusunda çal›flmak, e¤itim
almak ve ö¤rendiklerini di¤er
meslektafllar›yla paylaflmak isteyen
ö¤retmenler için e¤itimler yak›nda
bafll›yor. Bu e¤itimlere 4.-8. s›n›flar›n
ö¤retmenleri davet ediliyor.

Daha fazla bilgi için www.rec.org.tr
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