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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Yoğun bir ders ve sınav koşuşturmasının ardından sömestir tatili sonunda
geldi. Bu zamanı hem eğlenceli geçirmek hem de ikinci döneme dinlenmiş bir
şekilde başlamak için 18-25 Ocak tarihleri arasında Geri Dönüşüm Atölyesi
etkinliğinde, 26 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında Oyun Atlası etkinliğinde,
yapabileceğiniz sayısız etkinlik ve aktivite var. Her ne kadar tatil süresince
derslerden uzak olsanız da sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz tarzda kitaplar
okumak, zamanınızı verimli kullanmanızı sağlayacaktır.
Sizler için hazırladığımız yeni sayımızda; kar kristallerinin büyüleyici güzelliğini
keşfe çıkacak, Afrika topraklarının gizli kralı gergedanları tanıyacak, sanatın
en ilginç dalı olan operayı öğreneceksiniz. Sömestir için seçtiğimiz birbirinden
eğlenceli film ve kitap önerilerinin yanında, kahvaltıda keyifle yiyeceğiniz
tost tarifi hazırladık.
Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi ve eğlenmenizi dileriz.
Panora AVM Ailesi
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6 Ocak 1926 tarihinde İstanbul
nüfusunun 1.022.495 kişi olduğu açıklandı.

2 Ocak 1936 tarihinde Soyadı
Kanunu yürürlüğe girdi. Böylelikle
”Ağa”, ”Efendi”, ”Bey” vb. unvanlar
üzerinden ayrımcılık kaldırıldı.

31 Ocak 1968 yılında TRT ilk renksiz
televizyon yayınını gerçekleştirdi.

13 Şubat 1966’da Sovyet Birliği’ne ait
uzay aracı Luna-9, Ay’ın yüzeyine
inen ilk uzay aracı oldu.

13 Şubat 1895’te Augustus ve Louis
Lumière kardeşler sinematograf makinesinin
patentini alarak, sinemayı icat ettiler.
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İCATLAR

TELEFON
Haberleşmenin Sihirli Kelimesi: ‘‘ALO!’’
Dünyanın en faydalı icatları insanların
ihtiyaçlarından doğmuştur. Nüfusun artması,
ticaretin yaygınlaşması ve daha birçok sebepten
dolayı insanların kolay ve basit yöntemlerle
iletişim kurma ihtiyacı, mucitleri yeni cihazların
keşfine yönlendirmiştir.
Önceleri elçiler, posta kuşları ve dumanla yapılan
haberleşme yöntemleri yerini kablolu iletişimin
ilk örneği olan telgrafa bırakmış ardından
günümüzde hala kullandığımız büyük
keşfe dönüşmüştür.

TELEFON

İşitme engelli annesinin sessiz dünyasını değiştirmek için
çabalayan Graham Bell, 1876 yılında elektrik mühendisi
arkadaşı Thomas Watson ile birlikte telefonun ilk
versiyonu Radyofon’u icat etti. Cihaz başarı sağlayınca
Amerika’da tüm sokaklar telefon kablolarıyla çevrildi ve
büyük bir teknolojik atılım gerçekleşti.
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Büyük bir rekabete dönüşen telefon teknolojisi, önce
santral denilen aramaları merkezden dağıtan sisteme,
sonrasında bağımsız hatlara ve günümüzde uydu
üzerinden kurulan hızlı ve kesintisiz aktarıma geçiş yaptı.
Tabii telefonlarımız da bu gelişime ayak uydurdu.
İlk olarak ahizeli modelle başlayan telefonlar, radyo
dalgalı telefon, tuşlu telefon, telsiz telefon, cep telefonu
ve şu an sevdiklerimizle konuşmanın, mesajlaşmanın
dışında, internete bağlandığımız, oyun oynadığımız, film
izlediğimiz, kamerasıyla fotoğraf ve video çektiğimiz
hatta saatlerimizle iletişim kuran bilgisayar kadar
güçlü akıllı telefon teknolojisine geçiş yaparak, ihtiyaç
duyduğumuz her şeyi cebimize sığdırdı.

Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken
sence gelecekte haberleşmek için yeni
yöntemler neler olabilir düşünebiliyor
musun?
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O Bir Efsane!
50 milyon yıldır benzer türdeşleriyle
dünyada hüküm süren bir efsaneyi yeni
sayımızda konuk edeceğiz.

Görüntüsüyle heybetli ve
korkutucu ama avcı geni
taşımaması bakımından bir o
kadar uysal ve sakin. Haydi, hep
beraber ormanın büyüklerinden
biri olan gergedanları yakından
tanıyalım.

Afrika başta olmak üzere Asya ve Endonezya’nın sıcak
bölgelerinde yaşarlar. Vücut uzunlukları 2.5 metreyle
4 metre arasında değişir. Heybetli cüsselerine rağmen
saatte 55 km hızla koşabilirler. Etobur değil tam tersi
otoburlardır. Genelde şafak vakti ve alacakaranlıkta
çim ve türlü bitkilerle beslenirler.
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En ayırt edici özellikleri burun kısmı üzerindeki
iki dev boynuzdur. Boynuzlarının iyileştirici
etkisi olduğuna inanıldığından sistematik
olarak geçmişten bugüne insanlar tarafından
avlanmışlardır. Bu sebeple sayıları hızla azalan
gergedanlar, koruma altına alınmıştır.
Özellikle sıcak dönemlerde tembellik yapıp
gölge alanlarda gün boyu yatmayı çok severler.
Eğer dinlenme alanlarında çamurlu su varsa
keyiflerine diyecek yoktur. Güneşten korunmak
için bol bol çamur banyosu yaparlar.
Gergedanlar genel olarak yalnız dolaşmayı
sevseler de onlara her zaman eşlik eden en
yakın dostları mutlaka vardır; sığır kuşları. Evet,
evet, koskocaman bir gergedanın arkadaşı
minicik bir kuş. Sebebi ise çok basit. Kuşlar gün
boyu gergedanın üzerindeki parazitleri yiyerek
beslenir. Kısaca bu durumdan iki taraf da fayda
sağlar.
Bir gergedana rastlamak zor olsa da onların
ilginç görüntüsüyle ormanlara kattığı zenginliği
düşünmek bile oldukça keyifli...

9

GERİ DÖNÜŞÜM İLE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

TAV ŞAN

Malzemeler:
1. Kalem
2. El İşi Kağıdı

1

Renkli kare kağıdı ortadan
katlayarak iki köşesini
birleştirelim.

2

Karşımıza üçgen bir şekil çıkacak. Sağ veya sol
köşesinden bir kere daha katlayarak ikinci fakat
biraz daha küçük üçgeni oluşturalım.

3

10

4
Üçgenin alt kısmını hafifçe katlayıp bir
kayık şekli oluşturalım.

Alt kıvrımın sağ ve sol köşelerini
ortaya doğru katlayalım.

6

Şimdi kağıdı ters çevirip şekilde
görüldüğü gibi üstten ve alttan
üçgen şeklinde katlayalım.
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5

7

Tavşanımızın kafası oluştu. Şimdi elimize en
sevdiğimiz kalemlerimizi alıp şirin tavşanımızın
gözlerini, ağzını ve burnunu çizelim.
Tavşanımız hazır.
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Tişört: Benetton 99,99 TL
Mont: Benetton 499,99 TL
Eşofman Altı: Benetton 129,99 TL
Ayakkabı: New Balance 431,25 TL
Oyuncak: Imaginarium 259,99 TL

Mert Şahin

Gömlek: Panço 149,95 TL
Tişört: Panço 119,95 TL
Pantolon: Panço 159,95 TL
Ayakkabı: Panço 139,95 TL
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Tişört: Karamela 129,90 TL
Etek: Karamela 199,00 TL
Ayakkabı: Karamela 469,90 TL
Oyuncak: Isabel Abbey 659,90 TL

Sude Şahin

Elbise: B&G Store 399,20 TL
Mont: B&G Store 629,00 TL
Ayakkabı: Karamela 399,00 TL
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Gömlek: B&G Store 125,30 TL
Yelek: B&G Store 132,30 TL
Ceket: B&G Store 209,30 TL
Papyon: B&G Store 69,00 TL
Pantolon: B&G Store 143,20 TL
Mont: B&G Store 499,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 249,00 TL
Oyuncak: Logo Poco 269,50 TL

Bulut Pazarlı

Tişört: Mother Care 69,95 TL
Sweat: Mother Care 119,95 TL
Pantolon: Mother Care 229,95 TL
Ayakkabı: New Balance 276,75 TL
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Kazak: Marks&Spencer 239,95 TL
Pantolon: Marks&Spencer 189,95 TL
Ayakkabı: New Balance 299,95 TL
Oyuncak: Armağan Oyuncak 199,90 TL

Şimal Şahin

Tişört: Karamela 69,90 TL
Ceket: Karamela 289,90 TL
Etek: Karamela 179,90 TL
Ayakkabı: B&G Store 499,00 TL
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DOĞANIN EŞSİZ SANATI KAR KRİSTALLERİ
Kış mevsiminin en güzel yanı hepimizi camlarda buluşturan
kar yağışıdır. Havadaki su buharının atmosferdeki soğuk hava
dalgasıyla karşılaşıp, yeryüzüne minik kar kristalleri halinde
düşmesiyle oluşan basit bir doğa olayı; aslında yakından
bakıldığında tam bir sanat eseridir.
Prizma görünümlü buz tanelerinin üst üste birleşmesiyle farklı boyut
ve şekillere dönüşen kar kristalleri birbirine asla benzemez.
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tallerinin şekillenmesinde
Coğrafi yükseklik ve nemlilik oranları kar kris
i su buharının fazla olduğu
oldukça önemli bir etkendir. Nemliliğin, yan
a yoğun ve karmaşık,
hava şartlarında kar kristallerinin şekilleri dah
ılı olur.
düşük olanlarda ise daha sade ve ince yap
da ilgisini çekmiştir ve bu
Bu müthiş doğa olayı, birçok bilim insanının
en olmuştur. 1611 yılında
konu hakkında araştırma yapmalarına ned
erden oluştuğunu, ondan
Johannes Kepler, kar kristallerin altılı simetril
nadir görülen 12 kenarlı
20 sene sonra Rene Descartes ise doğada
kar tanesini gözlemlemiştir.
talleri üzerine
Günümüzde araştırmalarını tamamen kar kris
l çekim teknikleriyle
yoğunlaştıran fizikçi Kenneth Libbrecht, öze
sinde meraklılarına
fotoğrafladığı kar kristellerini kişisel web site
sunmuştur. (http://www.snowcrystals.com/)
ı, bahçe ve parklarda
Havanın soğumasıyla başlayan kar yağışın
keyifli bir eğlenceye
kar topu savaşı, kardan adam yapma gibi
elliğe sahip olduklarını
dönüştürürken, aslında içlerinde nasıl bir güz
güzelliğe yakından
unutma. Eğer basit bir mikroskobun varsa bu
yeni bir formu
baktığında, belki de hiç kayıtlara geçmemiş
keşfedebilirsin.
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OPERA
Merkezinde güçlü bir ses, arka planında
ise klasik batı müziğini en iyi şekilde
yorumlayan dev bir orkestra. Sahne,
dekor, tiyatro derken karşımızda sanatın
en güçlüsü; opera.
Rönesans Dönemi’nde şenlik,
düğün ve festival gibi
etkinliklerin birleşiminden
doğan opera, her zaman
sesi ön plana alan bir
sanat olmuştur.
Operalar içerik olarak
yazılı eserlere dayanır.
Dünyaca ünlü hikayeler,
efsaneler uzman
sanatçılar tarafından
bestelenip, ardından
orkestralar tarafından
müzikal altyapıya kavuşur.
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Son olarak opera sanatçıları güçlü
sesleriyle oyuna hayat verirler.Opera
sahnesi, temelde iki bölümden
oluşur. Birincisi, hikayenin anlatıldığı
ve genellikle şiir biçiminde yazılan
sözlerin olduğu kısım. İkincisi ise
müziğin ön planda olduğu dinleti
kısmıdır.
Ülkemizde opera ilk olarak Osmanlı
Devleti padişahlarından III. Murad
döneminde sahnelenmiştir.
Leyla Gencer, Semiha Berksoy,
Ayhan Baran, Rahman
Altın, genç kuşaktan Arda
Doğan gibi tüm dünyada
kabul görmüş ödüllü
opera sanatçılarımız,
Devlet Opera ve Balesi
tarafından sahnelenen
operalara hayat vermiştir.
Dünyada ise hem sesi
hem kişiliğiyle efsane olan
Luciano Pavarotti bilinen
en ünlü opera sanatçısıdır.
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Zekası Kendisinden Büyük!
Hepimiz için ilk başta sevimli görünmeyen bir canlı türü
olsa da hem doğaya hem de insanlığa sundukları katkı
bakımından fareler oldukça önemlidir. Bildiklerinin dışında bu
faydalı canlılara yakından bakmaya ne dersin?

Öncelikle zekalarından başlayalım. Fareler
problem çözmede inanılmaz usta canlılardır.
Karşılaştıkları durumu analiz edip mutlaka bir çıkış
yolu bulurlar. Dünya üzerinde deneyimledikleri tüm
bilgileri nesilden nesile aktararak, doğuştan güçlü
iç güdülere sahip olurlar.
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Bir diğer ve ilginç olan özellikleri ise DNA’larının
insan DNA’sına olan benzerliği. İnanabiliyor
musun, fareler ile insanlar şaşırtıcı derecede
benzer genetiğe sahip. Bu durum bilim adına
önemli bir avantaj. Çünkü ilaç ve benzeri ürünlerin
insanların kullanımına açılmadan önce test edilip
yan etkilerinin olup olmadığı laboratuvar
fareleri sayesinde öğrenilmektedir.
Bu küçük dostlarımızın kulakları adeta
radar gibidir. Bizlerin duyamayacağı
frekanslardaki sesleri rahatlıkla duyabilir,
tehlike anında hızlıca bulundukları
ortamdan kaçabilirler.
Peki kokuyu kilometrelerce öteden
almalarına ne demeli? Kulakları kadar
burunları da keskin olan fareler, yemeğin
ve diğer canlıların kokusunu uzak
mesafelerden rahatlıkla alabilir. Böylece
beslenme sorununu kolaylıkla çözebilir.

İyi bir sıçrama
kabiliyetine sahip
fareler 50 cm yükseğe
kadar çıkabilir ki, bu
boyutlarına göre çok
büyük bir sayıdır.

Fareyle karşılaştıkları zaman
korkan arkadaşlarına vereceğin
bu bilgilerle belki onların fareleri
sevmesini sağlayabilirsin.
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Malzemeler:
9 Adet Tost Ekmeği
3 Adet Yumurta
2 Su Bardağı Süt
Tuz
Sucuk
Kaşar Peyniri

Önlüğünü tak kollarını sıva.
Harika bir deneyim seni bekliyor.

KAHVALTILIK SUCUK VE
KAŞARLI EKMEK
HAZIRLANIŞI
Hafta sonu kahvaltılarında ya da okuldan eve geldiğinizde atıştırmalık
olarak hazırlayabileceğiniz yeni bir tarifimizle, yine birlikteyiz.
Öncelikle yumurtayı çırpıyoruz. Üzerine süt ilave edip karıştırıyoruz.
Tost ekmeklerinin her iki tarafını da sütlü yumurta karışımına
batırıyoruz.
Soslu ekmeklerin üzerlerine dilimlenmiş sucukları yerleştirip annemizin
önceden ısıttığı 180 derecelik fırında sucuklar kızarana kadar
pişiriyoruz. Sucukların piştiği aşamada fırınımızı açıp rendelenmiş
kaşarları ekmeklerimizin üzerlerine ilave ediyoruz. Kaşarlar eriyince
bir bardak süt ile birlikte afiyetle yiyoruz.
Afiyet olsun.
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kitaplık

halı

vazo

koltuk

lamba

kitap

lamp: lamba

vase: vazo

book: kitap

bookshelf: kitaplık

chair: koltuk

carpet: halı
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Sobe, Ben, Penelope
Yazar: Göknur Birincioğlu
Sayfa Sayısı: 60
Baskı Yılı: 2016

Penelope’nin pek sevmediği bir soru vardır. Ne zaman bir büyükle
tanışsa ona bu soruyu sorarlar: “Büyüyünce ne olacaksın Penelope?”
Bu soruya bir cevap bulmak için başlar Penelope arayışına...
Suflelerden esinlendiği suflörlük mü ona uygun, bolca not yazabileceği
astronotluk mu, yoksa bambaşka bir meslek mi?

Vanessa’nın Yanındayım
Yazar: Kerascoet
Sayfa Sayısı: 36
Baskı Yılı: 2018

Vanessa sınıfa yeni gelen öğrencidir.
Okul çıkışında başka bir çocuk tarafından
dışlanarak kalbi kırılır. Bu olayı gören
Vanessa’nın sınıf arkadaşı ise ona destek
olmak için ne yapabileceğini düşünür ve
sonunda yaratıcı bir yol bulur.
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Ejderhanı Nasıl
Eğitirsin 3: Gizli Dünya
Yönetmen: Dean DeBlois
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 25.01.2019

Artık Astrid’in yanı sıra Berk’in muhtarı ve yöneticisi olan Hıçgıdık, muhteşem
derecede karmaşık bir ejderha ütopyası yaratmıştır. Dişi ejderha Işık’ın öfkesinin
ortaya çıkışı, köylerinin o güne kadar karşılaştığı en karanlık tehlikeyle aynı zamana
denk gelince Hıçgıdık ve Dişsiz bildikleri tek yuvayı terk edip sadece efsanede var
olduğu düşünülen gizli bir dünyaya yolculuğa çıkarlar.

Can
Dostlar
Tür: Aile
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Vizyon Tarihi: 18.01.2019

Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık
sokakta oynamayı unutmuş gibilerdir. Mahalleye
yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata
son vermek için yeniden parkta oynamaya karar
verir. Ama bir sorun vardır: parkın bitişiğindeki
evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi
korkutan Kötü Kazım’ın kimsenin bilmediği sırrı
nedir? Gelin hep beraber öğrenelim.
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13-27
Ocak’ta
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Ocak’taa
ati:

Oyun S 7.00
1
13.00 -

PANORA
SANAT
MERKEZİ
OCAK 2019
SÖMESTiR
ÇOCUK
O YUNU
PROGRAMI

LSV OKULLARI

Buray Demir - 2A

Osman Kağan Şenbaş - 6A

Sedanur Dede - 3A

ARI OKULLARI

Bahar Sevim - 2C

Ece Karabudak - 6A

Serra Altunoğlu- 5E

BÜYÜK KOLEJ

Mustafa Sakaoğlu - 1A

Uygar Erdönmez - 2C

Zeynep Türe - 1C
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YÜCE OKULLARI

Derin Tuzlu - 4A

İlkim Sertcan - 4A

Mira Kılıç - 4A

YAŞAMKENT MEKTEBİM OKULLARI

Asya Köse - 4A

Onat Mert Uçar - 4A

Serap Kaya - 4A

Ela Soyluk - 3A

Zeynep Esil - 3C

JALE TEZER KOLEJİ

Beren Naz - 3D
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OYA AKIN YILDIZ PORTAKAL ÇİÇEĞİ KOLEJİ

Bulut Aksel - 3C

İnci Acehan - 1B

Defne Ecem Harar - 2C

Melis Kuralay - 3B

DARÜŞŞİFA OKULLARI

Mercan Daşgın - 3B
Selin Erkal - 3B

Azra Çınar - 4B

Ömer Said Efe - 3D

ÖZEL GÜRÇAĞ OKULLARI

Deniz Nergis Güdü- 4A

Yasemin Ela Özer - 8B
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