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Yavaşgiden ailesi tatil için bugün Balıkesir’e gidiyor. Ancak 
bunun için tam 3 saat sonra kalkacak olan uçağa yetişmeleri 

gerekiyor. Bu kitapçıktaki bulmacaları çözerek Yavaşgiden 
ailesinin uçağa yetişmesini sağlayabilir misiniz? 

Yavaşgiden ailesinin tatilde gereksinim 
duyabileceği 15 eşya hâlâ olmadık yerlerde 
duruyor. Onları bulmak için Yavaşgiden 
ailesine yardımcı olabilir misiniz? 
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Ayşe, valizini hazırlamış ancak yanına alması gereken 
her şeyi alıp almadığından emin olamıyor. Ona yardım 
etmek için bu harf tablosunda gizli, yanına alması gereken 
30 şeyin adını bulabilir misiniz? Sözcükler tabloda soldan 
sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 
ya da çapraz biçimde gizlenmiş olabilir. Tüm alması 
gerekenler valizdeyse artık valizini kapatabilecek! 



Herkes evden çıktı. Artık 
Ali Bey kapıyı kilitleyecek 
ancak bu kadar anahtarın 
arasından doğru anahtarları 
bulmak epey zor olacak gibi! 
Acaba hangi iki anahtar 
bu kapının kilitlerine ait?
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Şimdi sırada tüm valizleri bagaja yerleştirme 
işi var. Bu işi Esra Hanım ve oğlu Ömer 
üstlendi. Tüm valizleri bagaja sığdırabilmeleri 
için onlara yardım eder misiniz?



Herkes emniyet kemerini bağladıysa yola çıkma 
zamanı! Yavaşgiden ailesini havalimanına ulaştırmak 
için doğru yolu bulmalısınız. Bunu yapmaya çalışırken 
sayfanın kenarında yolların bittiğini ve bu işte bir 
hata olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak arka sayfayı 
çevirdiğinizde yolların devam ettiğini göreceksiniz.



Yavaşgiden ailesi sonunda havalimanına ulaştı. Otomobillerini 
park edip havalimanı binasına giriş yapacaklar. Otomobillerini 
görevlinin söylediği park yerine park etmeleri için onlara 
yardımcı olur musunuz? 

Otomobillerini park edecekleri park yerini bulmak için 
koordinatları toplamı çift sayı olan ve koordinatları çarpımı 
45’ten küçük olan park yerlerini karalayın. Geriye Yavaşgiden 
ailesinin otomobillerini park edecekleri yer kalacak!
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Yavaşgiden ailesi valizlerini X-ray aygıtına yerleştirdi. Ömer, 
sırt çantasına pek çok şey koymuş. Görevli personel sırt 
çantasında neler olduğunu belirlemeye çalışıyor. Görevliye 
yardımcı olmak için çantadaki eşyaların X-ray görüntüleriyle 
sayfanın alt kısmındaki eşyaları eşleştirebilir misiniz? 
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Biniş kartlarını almak ve valizlerini teslim etmek için 
Yavaşgiden ailesi kuyruğa girdi. Ancak kuyruklar o kadar 
uzun ki kimin, hangi banko için sıraya girdiği birbirine 
karışmış durumda. Yavaşgiden ailesini kalabalığın içinde 
bulduktan sonra, bulundukları kuyruğu takip ederek 
işlemlerini hangi bankoda yapacaklarını bulabilir misiniz?



Yavaşgiden ailesi tatil için çok sayıda valiz hazırladı. 
Ancak uçak bagajına verecekleri valizlerin toplam ağırlığının 
60’ı, yanlarına alacakları valizlerin her birinin ağırlığınınsa 
8’i geçmemesi gerekiyor. Hangi valizleri bagaja, hangi 
valizleri yanlarına almaları gerekiyor, bulabilir misiniz?

Bir valiz henüz tartılıyor. Bu valiz en fazla kaç kilogram 
olmalı ki valizler kilogram sınırını aşmasın?
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Uçağın kalkışına az bir süre kaldı. Yavaşgiden 
ailesi uçuş bilgi ekranından binecekleri uçağı 
bulmaya çalışıyor. Daha önceki bulmacalarda 
yer alan ipuçlarından faydalanarak bu uçağın 
hangisi olduğunu bulabilir misiniz?



Yavaşgiden ailesi diğer yolcularla birlikte uçağa binmek 
için beklerken bir anons duyuldu. Ancak teknik bir sorun 
nedeniyle anonsta ne dendiği anlaşılamadı. Anonsta ne 
dendiğini bulabilir misiniz? Bunun için anons metnindeki 
sözcüklerin arasına karışmış UÇAK sözcüklerini silmeniz 
gerekiyor.

LUÇAKÜTUÇAKFEN DİKUÇAKKAT! BUÇAKİLİUÇAKM ÇOUÇAKCUK 

HAUÇAKVAYOUÇAKLLUÇAKARI BÇUÇAK72UÇAK28 SUÇAKEFUÇAKER SAUÇAKYILI 

BUÇAKALIUÇAKKESUÇAKİR UUÇAKÇAĞI 207B NUUÇAKMARUÇAKALI ÇUÇAKIKUÇAKIŞ 

KAUÇAKPISINDUÇAKAN YOLUÇAKCU ALUÇAKIMUÇAKINA HUÇAKAZIRUÇAKDIR. 

YOLUÇAKCULAUÇAKRIN ÇIUÇAKKIŞ KAUÇAKPISINDUÇAKAN UÇAUÇAKĞA 

GELUÇAKMELEUÇAKRİ RİCUÇAKA OLUUÇAKNUÇAKUR.
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Sonunda uçağa binebilen Yavaşgiden ailesindekilerin 
oturacakları koltukları bulabilir misiniz? Koltuklarını 
bulmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın! 
 Ali Bey, kızı Ayşe ile yan yana oturacak. 
 Esra Hanım, Ömer’in tam önünde oturacak. 
 Ömer ve Ayşe cam kenarında oturmayacak. 
 Esra Hanım’ın iki yanında da kimse oturmayacak.
 Ayşe’nin oturduğu sıranın önünde, arkasından daha 

az sıra olacak.
 Esra Hanım ve Ömer’in oturduğu sıra, Ali Bey ve 

Ayşe’nin oturduğu sıradan daha arkada olacak.
 Oturduklarında koridor Ali Bey ve Ayşe’nin solunda, 

Esra Hanım ve Ömer’in sağında kalacak.



Bagaja verilecekler: 12kg, 18kg, 10 kg, 11 kg
Yanlarına alınacaklar: 8 kg, 4kg, 5kg
Tartılan valiz: 9 kg

LÜTFEN DİKKAT! BİLİM ÇOCUK 
HAVAYOLLARI BÇ7228 SEFER SAYILI 
BALIKESİR UÇAĞI 207B NUMARALI ÇIKIŞ 
KAPISINDAN YOLCU ALIMINA HAZIRDIR. 
YOLCULARIN ÇIKIŞ KAPISINDAN UÇAĞA 
GELMELERİ RİCA OLUNUR.
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