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Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı

Çocuk ve Deniz

Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. 

Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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Balık 
Tüketiminin 

Faydaları
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Sağlıklı beslenmemiz açısından çok 
önemlidir.

Omega-3 yönünden zengin bir besin 
kaynağıdır.

Balık

Büyümemize ve gelişmemize yardımcı 
olur.

Göz sağlımızı güçlendirir.

Kalbimizi hastalıklara karşı korur.

Zekamızı geliştirerek öğrenmemizi 
kolaylaştırır.
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Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, bizi 
grip ve soğuk algınlığına karşı korur.

Diş etlerimizin ve dişlerimizin yapısını 
oluşturarak diş sağlığımıza faydalıdır.

Kemik sağlığı ve gelişiminde etkilidir, 
boyumuzun daha hızlı uzamasını sağlar.

Sağlıklı bir cildimiz ve parlak 
saçlarımız olmasını sağlar

Haftada en az 2 kez balık tüketmemiz 
gerekir.
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Yavru balığı annesine ulaştıracak yolu bulmaya yardımcı olur musun?

Bulmaca

4



Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili 
bir yarım ada ülkesidir.

D E N İ Z L E R İ M İ Z İ  T A N I Y A L I M

Bu denizler; 

İstanbul Boğazı; Karadeniz ve Marmara 
denizlerini bağlayan önemli bir deniz su 
yoludur. Çanakkale Boğazı ise Marmara 
Denizi’ni Ege ve Akdeniz’e bağlar

Yaklaşık olarak Karadeniz'de 240, Marmara 
Deniz'inde 200, Ege'de 300, Akdeniz'de ise 500 
tür balık yaşamaktadır. 

İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye ve 
dünya açısından büyük önem taşımaktadır. Asya 
ve Avrupa gibi iki büyük kıtayı birbirine bağlar. 

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege 
Denizi ve Akdeniz'dir
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Kaplumbağa tostos ile  
birlikte iki resim 

arasındaki 7 
 farkı bulalım
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Deniz Canlıları Hakkında 
 Bilinmeyenler

Köpekbalıklarının iskeleti kemik yerine kıkırdaktan 
oluştuğu için  su altında oldukça kıvrak hareket 
ederler.

Köpekbalıklarının bağışıklık sistemleri çok güçlü 
olduğu için hastalıklara karşı çok dirençlidirler. 
Bundan dolayı hastalıklara yakalanmadıkları 
söylenir.

Dünyanın en büyük balığı 'balina köpek balığı'dır. Her 
ne kadar adında balina geçse de aslında bu balık 
balina değildir; sadece büyüklüğünden dolayı bu 
şekilde adlandırılmıştır. Boyları yaklaşık 17-18 m, 
ağırlığı 15-20 ton'dur.

KÖPEKBALIKLARI
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Ahtapotların tam sekiz kolu vardır ve doğrudan kafalarına 
bağlıdır. Bu kolların üzerindeki vantuzlar, deniz tabanına ya 
da dik kayalıklara tutunmasını kolaylaştırır. Ayrıca avlarını 
da sıkıca kavramalarını sağlar.

Bazı ahtapotlar kendilerini tehlikelerden korumak için 
mürekkebe benzeyen koyu renkli bir sıvı püskürtür. Bu sıvı 
düşmanın koku alma hücrelerini felç ederek koku almasını 
engeller. Bu durumu fırsat bilerek hemen oradan uzaklaşır.

AHTAPOTLAR
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KALAMAR

Omurgasız deniz canlılarındandır. 
 8 kolu iki uzun dokungacı vardır.  
Yapısı sayesinde çok hızlı yüzerler. 

Bulundukları ortama göre renklerini değiştirirler.
Eti çok lezzetli ve yumuşaktır.
Protein bakımından zengin bir besin kaynağıdır.
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 İkiz kardeşlerden biri 
 kaybolmuş 

hangisi olduğunu bulur 
musun?
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Çizelim - Boyayalım

Arkadaşlar, Palyaço balığını aşama aşama çizelim ve boyayalım.

1 2

3 4

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Palyaço Balığı, Zehirli deniz anemonları (deniz canlısı) arasında 

yaşar. Balığın üzerinde bulunan sıvı, anemonların zehirli 
dokungaçlarından balığı korur. 
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Boyama Yapalım
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Gırgır Tekneleri

Balık Nasıl
Avlanır ?

Trol Tekneleri
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Gırgır Tekneleri

Gırgır avcılığında bir ana gemi ve 
yardımcı bot olmak üzere iki ayrı 
tekne kullanılır. 
Balık sürülerinin etrafının ağ ile 
çevrilip altının kapatılmasıyla balık 
avlanmış olur. 
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Trol Tekneleri

Trol avcılığında; ağız kısmı daha 
geniş ve giderek daralan huni şekilli 
torba formundaki ağlar halatlarla 
tekneye bağlanır ve istenen su 
derinliğinde kalarak çekilmesi 
sağlanır.
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Denizlerde avcılık yapan balıkçılar 
için genel av yasağı 15 Nisan - 1 
Eylül arasıdır. Bu dönemde amatör 
balıkçılar küçük teknelerle ve 
oltayla balık avlayabilirler.
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Kelime Bulmaca

Yukarıdaki kelimeleri bulmacada arayalım ve 
bulduklarınızın üzerini çizerek geride kalan harfler ile 

anahtar kelimeyi tamamlayalım

___ ___ ___ ___ ___    ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___
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Kabuklu 
Deniz  

Canlıları
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Kabuklu canlılar dış tehlikelere 
karşı korunaklı sağlam ve sert 
olan kabuklarının içinde 
yaşarlar.
Büyüdükçe kabuklarını bir çok 
defa değiştirirler.
Çift kabuklularda ( Midye ve 
İstiridye gibi) kabuklarını 
birbirlerine çarparak içlerindeki 
suyu dışarı çıkarıp haraket 
ederler.
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Eti; protein,vitamin ve 
mineral bakımından 
zengindir.
Deniz suyunu süzerek 
içerisindeki küçük 
canlılarla beslenirler
Deniz suyunu süzdükleri 
için filtre görevi de 
görürler. 
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Boyama Yapalım
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Denizlerimizi 
Koruyalım

Su kirliliği; çeşitli nedenlerle deniz 
suyu, içme suyu ve tarımda 
kullanılan suların insan, hayvan ve 
bitki örtüsüne zarar verecek şekilde 
kimyasal yapısının bozulmasına 
denir. 

Su Kirliliği nedir?

22



Kimyasal içerikli temizlik 
malzemeleri 
Fabrikalardan atılan kimyasal 
maddeler 
Tarım İlaçları 
Petrol ve Petrol atıkları
Kanalizasyon suları 
Çöpler 

Suları Neler Kirletir?
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Atıkların Doğada 
Kaybolma Süreleri

Plastik Şişe  
100-1000 yıl

Cam Şişe 4000 yıl

Karton Kutu 3 ay

Alüminyum Kutu  
200-250 yıl

Pil 100 yıl
Tahta 15 yıl

Naylon Poşet 1000 yıl

Denize atılan çöplerin doğada ne kadar sürede 
kaybolduğunu biliyor musunuz ? 
Önemsemeyerek denize attığımız çöplerin 
tamamen zararsız hale gelme süreleri tahmin 
ettiğinizden daha uzun ve zararları çok büyüktür. 
Bundan dolayı denizlerimizi temiz tutmalı ve 
doğayı korumalıyız. 
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Kes Yapıştır - 1
Diğer sayfadaki parçaları keselim 

çerçevenin içine yapıştıralım
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Kes Yapıştır - 2
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