
Kardeşimle Birlikte 
Yaptığımız Gözlemimiz
Biz bir gün kardeşimle çiçekleri gözlemek 
için bahçeye çıktık. Çevremizde birçok 
çiçek gördük. Kimileri ağaçtaydı, 
kimileriyse yerdeydi. Kayısı ağacının 
çiçekleri beyazdı. Bir süre sonra onlar 
meyveye dönüşecek. Kardeşim yerden 
benim için bir çiçek kopardı. Ne yazık ki 
her çiçeğin dalında güzel olduğunu unuttu.
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Papatya ile İlgili Gözlemim
Bu gözlem notlarımı bir fıstık bağından 
yazıyorum. Babamla buraya geldik. 
Başta kendimi doğa dedektifi gibi 
hissettim. Çünkü çantama not defteri, 
kalem, mezura, büyüteç ve matara 
koymuştum. Büyüteci alıp papatyalara 
eğildim. Boylarını ölçtüm. En uzununun 
dalı 30 santimetreydi. Sapları tüysüzdü. 
Ortadaki sarı bölümün kenarında kanat 
gibi yapraklar vardı. Hani seviyor, 
sevmiyor derken kopardığımız beyaz 
yapraklar…
Bu gözlemi yazdıktan sonra babamla 
beraber anneme papatya toplayacağız. 
Annem bir kısmını vazoya koyar, 
diğerlerini ise papatya çayı için kurutur.
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 Gözlem Yaparken Nelere 
 Dikkat Etmemiz Gerekir?
 Gözlem bir olayı, bir nesneyi ya da bir canlıyı dikkatle 
inceleyerek onun hakkında bilgi toplamaya çalışmaktır. 

 Gözlem yaparken duyularımızı kullanırız. Örneğin bir kuşu 
gözlemliyorsak kuşun çıkardığı sesi duymaya çalışır, nasıl 
göründüğünü inceler, nasıl hareket ettiğini izleriz. 

 Gözlemleyeceğimiz şeye bağlı olarak dürbün, saat, 
büyüteç, cetvel gibi değişik araçlardan yararlanabiliriz. 
Gözlem sonucunda elde ettiğimiz bilgileri, gözlemin 
yapıldığı yeri ve zamanı unutmamak için not edebiliriz. 
Ayrıca gözlemimizi yazdığımız kâğıda, çektiğimiz 
fotoğrafları, çizdiğimiz resimleri ya da varsa gözlem 
sırasında topladığımız şeyleri yapıştırabiliriz.

Bu sayımızda çiçeklerle ilgili 
gözlem notlarınıza yer veriyoruz.

Gökyüzüyle ilgili gözlem notlarınızı
10 Ağustos 2020’ye kadar elimizde olacak 
biçimde göndermenizi bekliyoruz. Gözlem 
notlarınız arasından seçtiklerimizi 
Eylül 2020 sayımızda yayımlayacağız. 

Haziran 2020 sayımızda Gözlem Defterinizden köşemizde 
Özel Hatay Sınav Koleji Ortaokulundan Melike Yüceden’in 
“Tohumlarla İlgili Gözlemim” adlı gözleminin altına yanlışlıkla 
başka bir ad yazılmıştır. Bu yanlışlık nedeniyle özür dileriz.

Tohumlarla İlgili Gözlemim
Geçen günlerde çiçeğimin saksısında 
başka bir bitki bulmuştum. O bitkiyi 
daha önce yalnızca doğada görmüştüm. 
İlk başta onun nasıl bir bitki olduğunu 
anlamamıştım ve onu sökmeyi 
düşünüyordum ancak çiçek açtığını 
görünce vazgeçtim. Fark ettiğim 
bir diğer şeyse kimi tohum çok hızlı 
büyürken kiminin çok yavaş büyüdüğü. 
Örneğin geçen ay ektiğimiz fasulye şu 
an 17 santimetreyken üç yıl önce aldığım 
kaktüs şu an sadece 5,5 santimetre. 
Gözlemlerimden öğrendiğim kadarıyla 
tohumlar farklı yollarla, farklı yerlere 
yayılırken evlerimize de uğrayabiliyor ve 
kimi tohum çok hızlı büyürken kimisi çok 
yavaş büyüyor.
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COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza 
indirilmesi amacıyla gözlemlerinizi yalnızca e-posta ya da 
internet sitemiz aracılığıyla göndermenizi rica ediyoruz.  
e-posta: cocuk@tubitak.gov.tr
İnternet: www.bilimcocuk.tubitak.gov.tr/form/siz-de-gonderin


