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Ne zaman 
beyin yağar?

Beyin fırtınası 
sırasında! 

Her çocuğun elinden gelebilecek 
“nöroheykeltıraşlığın”, geleceğin dünyasını 

belirleyeceğinin farkında olan yetişkinler için.

 — J.D.

Minicik, muhteşem beyni her gün esneyip
büyüyen Benji için.

— S.A. 
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 gerçekte ne yapar?



Yalnızca kulaklarının arasında kalan boşluğu mu doldurur?

İçerideki, 
merhabaa! Bütüngörebildiğim, 

pembe bir şey.

Şey, doğru… ama beynin aslında çok daha fazlasını yapar!



Onun sayesinde bedenini 

hareket ettirirsin . . . 

ve hissedersin – hem 

duyusal hem de duygusal 

anlamda.   

Beynin düşünmeni. . .         

ve anımsamanı . . .

     ve gördüklerini 

ve duyduklarını . . . 

                   adlandırmanı sağlar. 

Sevimli 
kedicik.



Seni SEN yapan her şeyi aslında beynin 
gerçekleştirir!

K
ırm

ızı 
yiyecekleri sever

En
 se

vdi
ği sözcük dirsektir Bi

lim
 konularında iyidir

D
ün

ya
nın

 ünlü yapılarını bilir

K
or
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n ö

yküleri okumayı sever
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i masa tenisi oynar

Eşsiz
 biri!

Benim en sevdiğim sözcük de ayak.

Beynin düşünmeni. . .         

ve anımsamanı . . .



Beyinde birbirinden değişik işleri gerçekleştiren
birçok bölüm vardır.

O cevize benzeyen 
şeyin ne de ÇOK İŞİ 

VARMIŞ!

Vayy!

Amigdala



Serebrum beyninin en 
büyük bölümüdür. Onun 
sayesinde düşünürsün ve 
konuşursun.

Beyincik, beyninin arka kısmında yer alan küçük bir bölümdür. 
Onun sayesinde kasların hareketlerini ve dengeni düzenler. 
Böylece yürüyebilir, bisiklet sürebilir ve ebelemece oynayabilirsin.

Düşünüyorum 
öyleyse varım.

Güzel
dedin.

Yürürken

sakız da 

çiğneyebiliyorum.

(çukur)



Doğduğunda çok küçüktün. 
    Beynin küçüktü ve güçlü değildi.

Bedeninin bir parçası olan beynin de büyür 
ve yapabileceği yeni şeyler öğrenir. 

      Sen büyüdükçe . . .                       bedenin de büyür 
                                  ve güçlenir.



Yaşamının ilk on yılında beynin çok hızlı gelişir. Bu dönem, 

beyninin gelişmesini hızlandırabileceğin ve onu 

güçlendirebileceğin büyülü on yıldır. Nasıl ağırlık 

kaldırma antrenmanlarıyla kaslarını güçlendirebilirsen, yeni şeyler 

öğrenerek de beynini güçlendirebilirsin. Farklı şeyler  

öğrenmeye çalışarak beynine antrenman  

yaptırabilirsin.

İstersen, beynine daha da çok şey yaptırabilirsin!



Yeni bir şeyler öğrenirken hata 
yapsan bile . . .

Çünkü ileride bu hatayı anımsayacak ve doğru 
yapana kadar birtakım başka şeyler deneyeceksin.

yine de beynini 
eğitmiş olursun.

Denemeye 
devam et.

Mmmm, şimdilik 

bir şey yo
k.



Hata yapmak, beyninin en iyi öğrenme 
ve gelişme yollarından biridir.

Eğer hata yapma riskini almak  
istemezsen, elastik beynini 

E-S-N-E-T-M-E 
şansını da yakalayamazsın.   




