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Merhaba Sevgili
Çocuklar,
Yoğun okul maratonunuz devam ederken size nefes aldıracak ve
hayatınıza eğlence katacak birbirinden güzel sürprizler hazırladık...
Sevimli hayvan dostlarımızdan uzaydaki gezegenlere kadar heyecanla
okuyacağınız yazılar, yoğurt yapımından Geri Dönüşüm Etkinliği’ne
kadar birbirinden eğlenceli aktivitelerimizle eğlenceye doyacağız.
Güneş gözlüğünün nasıl icat edildiğine dair çok şaşıracağınız bilgiler
paylaşacağız. Toprak canlısı olan hayvan dostumuz mirketi tanıdıkça
daha çok seveceğiz. Yeni sayımızda hep birlikte İngilizce öğrenirken bir
yandan da ayın kitapları ve filmleri hakkında bilgi edineceğiz.
6-17 Mart’ta Doktor Oluyorum Etkinliği ile doktorluğu öğreneceğiz,
23-24 Mart’ta Seramik Atölyesi’nde yaratıcı işler yapacağız. Bir yandan
20-21 Nisan Ahşap bloklarda yeteneklerimizi geliştirirken 27-28 Nisan’da
Veteriner Oluyorum Etkinliği ile can dostlarımıza yardım edeceğiz. 13
Nisan Rapunzel masal etkinliğimizle hayal dünyamızı geliştireceğiz.
Bunlarla birlikte diğer etkinliklerimizle de eğlenirken öğreneceğiz.
Yeni sayımızda yeni dünyalara yelken açacak, yepyeni bilgiler
öğrenirken eğlencenin tadını çıkaracağız.
Panora AVM Ailesi
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Kristrof Kolomb, Nina adlı gemisiyle
Amerika’yı keşfetti.

Bugün, en güzel bayramlardan birisinin ilan edildiği tarih.
Dünya üzerinde mutluluğu en çok hak eden siz çocukların
günü... Bugün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Kendine has tarzı ve müziği
unutulmayan adam, Rock’n Roll’un kralı
Elvis Presley TV’de ilk kez görüldü.

Mısır’da bulunan Keops Piramidi’nde
4400 yıllık mumya bulundu.

Dünya’nın büyük bir bölümünde gözlemlenen
tam güneş tutulması gerçekleşti.
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İCATLAR

GÜNEŞ
GÖZLÜĞÜ
12. YÜZYILDA ESTETİK BİR İCAT:
‘‘GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ’’
Peki, size bir soru; sizce güneş gözlüğünü
ilk kim kullanmıştır? Yazımızı okurken
bunun cevabını da öğreneceksiniz.
İlk olarak Eski Roma döneminden
bahsedelim. Güneş gözlüğünün ilk
tohumları bu dönemde atıldı ve birçok
farklı alanda kullanıldı.

ROMA İMPARATORU NERON DA
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANDI
İmparator Neron, gladyatör
dövüşlerini rahatça ve güneşten
etkilenmeden izlemek için
cilalanmış renkli taşlara sahip bir
gözlük takıyordu. Bu gözlüğün
camları zümrütten yapılmış
şeffaf camlardı.
6

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ ÇİNLİLER NASIL KULLANDI?
12. yüzyılda güneş gözlüğü kullanımının temelleri Çin’de
atıldı. Ateş üzerinde dumanın isiyle karartılan yassı
cam parçaları, mahkeme salonlarında yüz ifadelerinin
anlaşılmaması için hakimler tarafından kullanılıyordu.
Daha sonraki zamanlarda, İtalya’dan Çin’e getirtilen
güneş gözlüklerinin de çoğunu aynı yöntemle karartan
Çinliler, farkında olmadan bugünkü güneş gözlüğü
modasının temellerini atmış oldular.

AMERİKA’DA POPÜLER OLDU
Pilotların güneşten etkilenmesini engellemek için Bausch&Lomb
tarafından tasarlanan modeller, zamanla geliştirilerek günlük
kullanımlarda da vazgeçilmez oldu.
İlk olarak Eskimolar, hem güneş ışıklarından hem de soğuk rüzgarlardan
etkilenmemek için fil dişi ya da kaburga kemiklerinin üzerine yaptıkları
küçük deliklerle kendilerine gözlük yaptılar.
Hollywood yıldızlarının da kullanmaya başlamasından sonra
günümüze kadar gelen yeni modelleri üretildi.
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HAYVANLAR ALEMİNİN EN CESURU:
‘‘BAL PORSUĞU’’
Bal porsuğu, Ratel ya da bilimsel adıyla
Mellivora Capensis olarak anılan,
kendini savunma şekliyle izleyenleri
hayrete düşüren bir havyandır.

AFRİKA’NIN EN ETOBURU
Bal porsuğu, Afrika’da yaşayan
en etobur hayvanlardan biridir. Av
listesinde; kuşlar, yılanlar, fareler
ve akrepler bulunur. Kendilerinden
küçük olan her şeyi kolaylıkla
avlayabilir ve dakikalar içinde
mideye indirebilirler. Yetişkin bir bal
porsuğu günde 1 kilo kadar yiyecek
tüketebilir. Tabii bal favorilerindendir.
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ÜNÜ KENDİNDEN DAHA BÜYÜK
Sansargiller ailesinin en yırtıcı
olanlarından olduğu gibi
cesaretleriyle, inatçılıklarıyla
ve zorlu yaşam koşullarına
dayanaklıklarıyla ün salmıştır.

FİZİKSEL GÜCÜ ASLANA MEYDAN OKUR
Ormanların kralı aslanın ağzındayken bile umarsız
bir şekilde karşı koyabilecek gücü bulabilir, zehirli
yılanların saldırısından küçük bir baygınlıkla
kurtulabilir. Küçük bir cüsseye sahip olsa da
kuvvetli bir sesi ve kükremesi vardır.
2004 yılında Guinness rekorlar kitabına ”Dünyanın
En Korkusuz Hayvanı” olarak adını yazdırmıştır.
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GERİ DÖNÜŞÜM İLE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

ŞAP KA

Malzemeler:
1- Kağıt
2- Pastel Boya

1

Kağıdımızı orta kısmından
katlayıp kenarlarını birbirine
eşitleyelim.

Katladığımız kağıdın kapalı tarafından
köşelerinden içe doğru bükelim.

2

Daha sonra üçgen şeklinde katlayalım ve
kağıdın açık kalan alt kısmını yukarı doğru
katlayalım.

3

10

4

Katladığımız kenarlardan
tutarak kıvıralım.

5

Ters çevirerek alt kısmını
iki yana açalım.

6

Şimdi kağıdı tekrar ters çevirelim ve
istediğimiz renge boyayalım.
İşte şapkanız hazır!
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Gömlek: Benetton 149,99 TL
Tişört: Benetton 79,99 TL
Pantolon: Benetton 169,95 TL
Ayakkabı: Benetton 249,99 TL
Oyuncak: Loco Poco 449,50 TL

Ege Akçay

Tişört: Marks&Spencer 129,95 TL
Sweat: Marks&Spencer 179,95 TL
Pantolon: Marks&Spencer 159,95 TL
Ayakkabı: New Balance 299,25 TL
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Tişört: Panço 79,99 TL
Sweat: Panço 149,99 TL
Etek: Panço 119,99 TL
Ayakkabı: New Balance 318,75 TL

İkra Kozan

Elbise: B&G Store 809,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 263,20 TL
Yağmurluk: B&G Store 929,00 TL
Oyuncak: Isabel Abbey 799,00 TL
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Yelek: Botti 93,54 TL
Tişört: Botti 57,00 TL
Pantolon: Botti 82,65 TL
Ayakkabı: Botti 96,90 TL
Oyuncak: Imaginarium 199,99 TL

Deniz Güçtekin

Tişört: Mother Care 62,50 TL
Yelek: Mother Care 188,00 TL
Pantolon: Mother Care 114,50 TL
Ayakkabı: Mother Care 114,50 TL
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Tişört: B&G Store 219,00 TL
Etek: B&G Store 439,00 TL
Ceket: B&G Store 529,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 229,00 TL
Oyuncak: Armağan Oyuncak 2.445,00 TL

Erva Kozan

Tişört: Karamela 39,90 TL
Etek: Karamela 49,90 TL
Yağmurluk: Karamela 269,90 TL
Yağmur Botu: Karamela 139,90 TL
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GÖKYÜZÜNÜN PARLAK İKİZLERİ:
SİRİUS
Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius, çok dikkat çekici olduğu
için ilk çağlardan beri bütün insanların, hakkında hikayeler
dinlediği bir takımyıldızdır.
Gökyüzünün açık olduğu zamanlarda kolayca görebileceğiniz Sirius
aynı zamanda Kuzey yarımküreden görülebilen en parlak yıldızdır.
Sirius, Sirius A adı verilen normal bir yıldız ve Sirius B isimli
beyaz cüceden oluşur.
Eski uygarlıkların kültürlerinde büyük yer edinmiş olan Sirius,
mevsim geçişlerini anlamak ve gemiciler tarafından yön bulmak
için de kullanılmıştır. Mavimsi beyazımsı bir yıldız olmasına karşın
atmosferimizdeki etkileşimler sebebiyle sürekli göz kırpar ve hafif
renk değişimi algısı yaratır.
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1800 yılının ortalarında Sirius A yıldızını inceleyen astronomlar,
yıldızın hareketinin hafif bir salınım yaptığını gördüler. Böylesi
periyodik salınımların, yakın kütleye sahip yıldız çiftlerinin birbirlerinin
çevresinde dönüşü nedeniyle olduğunu anladılar. Böylece Sirius A’nın
görünmeyen bir bileşeni olduğu sonucuna vardılar.
Sirius A, yaklaşık iki Güneş büyüklüğündedir ve ömrünü
tamamlamasına 500 milyon yıl kalmıştır. 9 bin santigrat dereceyi aşan
yüzey sıcaklığıyla, Güneş’ten 25 kat daha fazla enerji yayar.
Sistemin iki yıldızı birbirine o kadar yakındır ki ne kadar güçlü bir
teleskopla bakarsanız bakın ayırt etmesi çok zordur.

Bizim güneşimizle kıyaslarsak;
Güneş şu anda beş milyar
yaşındadır ve beş milyar yıl daha
yaşayacaktır. Bu da demek
oluyor ki yeryüzünde dinozorlar
gezinmeye başladığında
Sirius A ve B yıldızları henüz
oluşmamışlardı bile.
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KLASİK MÜZİĞİN ÇALGILARI NELERDİR?
Klasik müzik kendi arasında yaylı çalgılar, vurmalı
çalgılar (perküsyon olarak da adlandırılır) ve
üflemeli çalgılar olarak 3 ana gruba ayrılır.
Yaylı çalgılar: Keman, viyolonsel, çello, viyola,
klavsen, kontrbas, bas, arp.
Vurmalı çalgılar: Tokmak, fırça, baget, zil, çıngırak,
timpani, tef, üçgen, kastanyet.
Üflemeli çalgılar: Klarnet, flüt, trompet, tuba,
obua, trombon.
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MİRKET

BELGESELLERİN VAZGEÇİLMEZİ
Belgesellerde sık sık gördüğümüz, iki ayağı üzerine
kalkarak gözcülük yapan ve oldukça sevimli olan
mirketler Afrika’da yaşıyorlar.

SEVİMLİ MİRKETLER
ETÇİL DOSTLARIMIZ
Etçil ve memeli bir hayvan
olan mirket, 20 hayvandan
oluşan kolonide yaşar.
Boyları 30 cm’ye kadar
ulaşabilir. Ömürleri ise
14-15 yıl kadardır.
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TÜNELLERİN USTALARI
Mirketler kolay kolay diğer hayvanlara av
olmazlar. Bunun nedeni 10 dakikada 2
metre tünel kazmalarına dayanır. Çok girişli
yaptıkları tünellerden hızlıca kaçabilirler.
Gündüzleri dışarıda geçirirler, gece olunca
kazdıkları tünellerin en derin kısımlarına
inerler.

İŞ BÖLÜMÜ VAZGEÇİLMEZLERİ
Yaptıkları iş bölümü ile gruplar halinde
çalışırlar. Bu da hayatta kalmalarını
kolaylaştırır. Çıkardıkları seslerle
haberleşirler ve birbirlerini tehlikelere
karşı haberdar ederler.

21

22

23

Malzemeler:
Yoğurt
Muz
Elma
Çilek

Önlüğünü tak, kollarını sıva.
Harika bir deneyim seni bekliyor.

EV YAPIMI MEYVELİ YOĞURT
HAZIRLANIŞI

Canımız tatlı istediğinde keyifle tüketebileceğimiz
yeni bir tarifimizle yine birlikteyiz.
Meyvelerimizi bol su ile yıkıyoruz. Annemizin
kabuğunu soyarak, küp küp doğradığı meyvelerimizi
kasemizin içine koyuyoruz. Hazırladığımız meyvelerin
üzerine, annemizin çırptığı yoğurdu döküyor,
afiyetle yiyoruz.
Afiyet olsun.
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tahta

dizüstü
bilgisayar

harita

sertifika

masa

saat

clock: saat
map: harita
certificate: sertifika

board: tahta

laptop: dizüstü bilgisayar

desk: masa
25

Uykusuz Koala
Yazar: Kübra Nur Özkeçeci
Sayfa Sayısı: 28
Baskı Yılı: 2019
Ormanda her gün ağaç dallarına sarılıp mışıl mışıl uyuyan küçük koala,
bir gün büyük bir gürültüyle uykusundan uyanır ve uyuduğu ağaçtan
PAT diye düşüp kendini yerde bulur. Şaşkın şaşkın etrafına bakınca bir
de ne görsün! Sarılıp uyuduğu güzelim ağaçların yerinde yeller esiyor.
Ne yapacağını bilmeyen küçük koala, ne kadar uğraşsa da bir daha
uyuyamaz ve sarılacak bir ağaç bulabilmek umuduyla az pati uz pati,
dere tepe düz pati düşer yola. Acaba küçük koala yine eskisi gibi mışıl
mışıl uyuyabilecek midir?Kübra Nur Özkeçeci, Uykusuz Koala hikâyesiyle
çocukları doğa temelli bir uyku yolculuğuna davet ediyor.

Dostum Bu Çok Havalı!
Yazar: Varol Yaşaroğlu
Sayfa Sayısı: 208
Baskı Yılı: 2019
Ben Şakir, gözlüklerim şekil!
Aslında normal günler yaşamaya çalışıyoruz ama
garip olaylar peşimizi bırakmıyor.
Her zaman, olmadık durumlara girip birazcık şans,
birazcık zekâ ve çokça takım ruhuyla hep iyi biten
eğlenceli maceralarla havamıza hava katıyoruz.
Siz de havalı olmak istemez misiniz?
Haydi o zaman maceraya!
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Mucizeler Parkı
Tür: Animasyon
Yönetmen: Dylan Brown
Vizyon Tarihi: 15.03.2019

Dylan Brown yönetmenliğindeki Mucizeler Parkı, yaşıtlarının ötesinde bir yaratıcılığa
sahip olan June’un hayallerinin gerçekleşme hikâyesini konu ediniyor.

Dumbo
Tür: Animasyon
Yönetmen: Tim Burton
Vizyon Tarihi: 05.04.2019

Jumbo adındaki bebek fil, Leylek tarafından emektar
bir sirke verilir. Yeni doğan bu fil sirkte vücuduna göre
oldukça büyük kulaklara sahip olmasından dolayı
alay konusu olur ve bu nedenle ona “Dumbo” lakabını
takarlar. Helen Aberson ve Harold Pearl’in aynı adı
taşıyan kitabından uyarlanan film, Walt Disney’in
dördüncü animasyonudur.
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BÜYÜK ZAFERLER
AZİM VE CESARET İSTER
Milletimizin dünyaya cesaret dersi verdiği
Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü kutluyor,
şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

18 MART

28

29

BOYAMA

Afiyet olsun, israf olmasın.
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LSV OKULLARI

Beray Demir - 2A

Dilay Demir - 5A

Mehmet Çağan Erdem - 1A

Devrim Özdemir - 4G

Sevim Sude Erdem - 5A

ARI OKULLARI

Elif Çoban - 3G

Toprak Ağaoğlu - 2C

BÜYÜK KOLEJ

Cansu Borbay - 3C

Erendiz Ertem - 2A

Nida Büyük - 2C
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BİLKENT İDV ORTAOKULU

Ece Öztürk - 5C

Aslı Nur Çınar &
Melek Melis Tanrıver - 5D

Duru Şahbaz &
Elif Yaren Bölükbaş - 5B
Kuzey Güner &
Can Şentürk - 5B

JALE TEZER KOLEJİ

Gülce Demir -5C

Ece Tanrıöver -5D

Gökçen Yıldız -5B

Gülce Demir -5C
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OYA AKIN YILDIZ PORTAKAL ÇİÇEĞİ KOLEJİ

Doruk Görgülü - 4A

Demir Okta - 4A

Yağız Ege Karaali - 4A

Güneş Norman - 4A

DARÜŞŞİFA OKULLARI

Ilgın Eymen Geçgel - 1C

Deniz Mirsad - 1C

Makbule Zeyno Soysal - 3A
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