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Eğlenceyi Sonbahar
Renklerine Boyuyoruz
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1–30 Kasım
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1. Atölye: 10.30–11.30
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2. Atölye: 11.30–12.30
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hakkında ilginç bilgiler
anlatayım.
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hoşgeldin!

tatlıyı kokusundan
Çikolata Parçacıklı Bentanırım
diyenler,
anneleriyle
birlikte
KURABiYE
mutfakta!

12

Panora Çocu kları

Eğlenceli
atölyelerde
bu ayın keyifli
eserleri.

Kag˜ ıt Bebekler 18
Oynamak
için seni
bekler!

Geri Do. nu. su
, . m 20

Moda Vitrini 24

Anıt Ağaç

Çevremizdeki
ulu ağaçları
tanıyalım.

Yapraklar ile

30

Renk Deneyi

Bu kolay ve
eğlenceli renk
deneyi için bana
katılır mısınız?

Okullar

Sizden gelen en
renkli dünya!

32
34

Bulmacalar 43

8
15

,
s
e
k
u
n
o
p
Ku
!
a
l
a
k
a
y
i
indi rim
Panora Çocuk İndirim Kuponu

2

ile yapılan 150 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

İndirim Grupları hariç, sezon
ürünlerinde 30 Kasım 2015’e kadar

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
100 TL ve üzerine

%5,

200 TL ve üzerine

%10 indirim.

Tekstil ürünlerinde, 30 Kasım
2015’e kadar geçerlidir.

geçerlidir.

Kampanyalı ürünler hariç
100TL ve üzeri alışverişlerde

%10 indirim.

İndirimli ürünler hariç, 30 Kasım
2015’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk kartıyla
gelenlere

%10 indirim.

30 Kasım 2015’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
oyunparkı girişleri

20 TL yerine 15 TL!

30 Kasım 2015’e kadar
geçerlidir.
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Sürüngenler; omurgalı hayvanlar aleminin yumurtlayarak çoğalan bir sınıfıdır. Yılanlar, kertenkeleler,
kaplumbağalar, timsahlar bu sınıfa örnek olarak gösterilebilir.
Sürüngenler için söylenen soğukkanlı hayvanlar tanımlamasını eminim duymuşsunuzdur.

Peki ne demek soğukkanlı
olmak?
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Sakin?
Mesafeli?
Hep üşüyen?
Kertenkele
Alem: Hay vanlar
Alt Alem: Omurgalı Hay vanlar
Şube: Kordalılar
Sınıf : Sürüngenler
Takım: Pullular
Aile: Kertenkele

Elbette bunlar değil ama
biraz yaklaştık.
Soğukkanlı hayvanlar,
vücut ısılarını sabit tutacak
bir metabolizmaya sahip
değildirler. Bunun sonucu
olarak vücut ısıları dış
ortamın ısısına bağlı
olarak değişir. Bu nedenle;
sürüngen türlerinin çok
büyük bir kısmı dünyanın
ılıman iklim kuşaklarında
yaşamlarını sürdürür.

Neden kertenkeleleri yaz
aylarında gördüğümüzün
yanıtı da aynı.
Gelin size ayrıntılı olarak
anlatayım.

Sıcak mevsimlerde yapmayı en sevdikleri şey güneşlenmek
olan kertenkeleler, diğer birçok sürüngen gibi kışları
uyuyarak geçirirler.

Oldukça ürkek olan
kertenkelelerin kendilerinden
beklenmeyecek bir cesaretle
böcek, akrep, çok bacaklılar
ile beslendiklerini biliyor
muydunuz?

Kertenkeleler, kaslı ve ileriye doğru
uzatabildikleri bir dile sahiptirler. Bu,
avlanırken onların en önemli silahıdır.
Sakince bekleyip avları yaklaştığında
vücutlarını hiç hareket ettirmeden dilleri
ile avlarını yakalayabilirler. Elbette bunu
yapabilmelerini sağlayan bir diğer özellik
ise dilleri üzerindeki yapışkan tükürüktür.

sürede tekrar uzar. Ancak yeni kuyruk
ilkinden biraz faklı olur. Pul, renk ve
yapısının farklı olmasının yanı sıra yeni
uzayan kuyrukta artık omurga da olmaz.
Yeni kuyruk omurga yerine kıkırdak yapı
ile desteklenir.
Ülkemizde yaklaşık 70 tür kertenkele
bulunmaktadır. Söylentilerin
bu türlerden zehirli olanlara
Peki, kertenkelelerin kuyrukları aksine
rastlanmamıştır. Dünyada zehirli
koptuğunda yerine yenisinin
kertenkele türleri Amerika Kıtası’nda
çıktığı bir efsane mi?
sınırlı sayıdadır.
Belki de balkon ve bahçemizde
Kesinlikle bir efsane değil.
Kuyrukları gerçekten yeniden uzar. İyi ama gördüğünüz ürkek kertenkeleler size karşı
kendilerini savunabilecek bir silahları
kertenkele neden kuyruğunu kaybeder?
olmadığından hızla kaçıyor olabilirler.
Kertenkeleler, çoğunlukla yırtıcı bir
Sessizce yaklaşıp kaçırmadan izlemeyi
hayvandan kaçarken kuyruklarını
başarabilirseniz çok sevimli yüz ifadeleri
kaybederler. Daha doğrusu feda ederler.
olduğunu göreceksiniz.
Kopan kuyruk yerine yenisi 1 ay gibi bir
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Bu nu Hat ır la ya lım :

Em pre syo niz m (İz len im cili k): Re ssa m,
doğ ayı res me der ken ken dis ind e
olu ştu rdu ğu izle nim ler i ve duy gus al
izle ri res mi ne yan sıt ma yı hed efl er.
Fov izm : Re ssa m obj ele ri ese rin e boz uk
bir per spe kti fle taş ır. Re nkl er par lak ve
göz alı cıd ır.
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20. yüzyıl sanatına çok önemli katkıları olan
Kandinsky, 1866’da Moskova’da doğdu. 1886
yılında Moskova Üniversitesi’nde hukuk ve
ekonomi okumaya başladı ancak 3 sene sonra
kariyerinden tamamen vazgeçerek ressam
olmaya karar verdi.
Yetenekli sanatçı, önceleri izlenimci, daha
sonra da fovist eğilimli manzaralar yaptı.
1908’′de desenler ve sulu boyalar yapmaya
başladı. 1909 yılında ilk emprovizasyon eserini
meydana getirdi.
Soyut sanatın kurucularından olan Kandinsky,
78 yaşındayken, 13 Aralık 1944’′te Paris’te
hayata gözlerini yumdu.

Ona göre her rengin bir özelliği ve anlattığı
bir şey vardı. Gelin Kandinsky’nin renklere
yüklediği anlamlara göz atalım;
Sarı: Sıcak, hiddetli ve öfkeli.
Mavi: Sakin, sert ve soğuk.
Yeşil: Hareketsiz ve pasif.
Kırmızı: Ateşli, ıstıraplı ve gururlu.
Beyaz: Gizli bir sessizlik.
Siyah: Gelecek ümidi olmayan bir sessizlik.
Gri: Ümitsiz bir hareketsizlik.
Kahverengi: İç güzelliğe sahip bir engel.
Turuncu: Kuvvetinden emin ve sağlıklı.
Mor: Hastalıklı, sönmüş ve hüzünlü.
Wassily Kandinsky sanatı ve tabloları
günümüz sanat dünyasında da popüler
olmaya devam ediyor. Öyle ki; 2014 yılında
Google, ünlü sanatçıyı unutmayarak doğum
gününü bir doodle ile kutladı.

Wassily
Kandinsky’nin
Renk ve Şekilleri

Ka ndi nsk y’y e gör e tab lod aki
şek ille rin ve ren kle rin ken di
an lam lar ı kad ar, büt ünd e
olu ştu rdu kla rı kom poz isy on
da öne ml idir. Bir büt ünü ifa de
etm eye n tab lo yet eri nce etk ili
ola ma z.

ağacınızın yaşadığı
Buraya ağacınızı
1 Önce
2
bir manzara çizin.
yerleştirin.

renk ve şekillerde
3 İstediğiniz
kağıtlar kesip hazırlayın.

şekilleri yapıştırarak
4 Buresminizi
tamamlayın.
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Çikolata Parçacıklı

KURABiYE

Büyük küçük herkesin bayıldığı kurabiyelerin en sevileni tabii ki içinde
çikolata parçacıkları barındıranlardır. Kurabiyelerinizin yanında koca bir
bardak süt lezzete lezzet katacak!
Malzemeler:
210 gram un (gerekirse 1 çorba kaşığı daha eklenecek)
120 gram tereyağ (tamamı erimiş ama sıcak olmayacak)
100 gram toz şeker
50 gram esmer şeker
1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya vanilin)
1 adet yumurta
1/2 tatlı kaşığı karbonat
1/2 çay kaşığı tuz
130 gram kırılmış çikolata parçaları (sütlü, bitter veya beyaz çikolata kullanabilirsiniz)

Yapılışı:
Önce fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Ocakta kısık ateşte veya mikrodalganın
düşük ısısında tereyağını eritiyoruz. Tereyağı kesinlikle sıcak olmamalı. Bir
çırpma kabında tereyağı, esmer ve toz şekerleri kremsi bir kıvam alana kadar
çırpıyoruz. Vanilyayı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Yumurtayı bir spatula
yardımı ile yumuşak hareketlerle karışımımıza ekliyoruz. Bir kapta un, karbonat
ve tuzu karıştırıyoruz. Bunu karışımımıza ekliyoruz ve hamur haline gelene kadar
karıştırıyoruz. Hamurumuz cıvık ise 1 çorba kaşığı daha un ekleyebiliriz. Hamur
ne çok cıvık ne de sert olmalı. Elle yuvarlanabilir kıvamda olmalı. En son çikolata
parçalarını ekleyip, elimizle karıştırıyoruz.
Bu hamurdan yaklaşık 40 adet mini boy kurabiye çıkacaktır.
Kurabiyelerimize elle şekil verip aralarında boşluk bırakarak, fırın kağıdı serdiğimiz
tepsimize diziyoruz. Hamurun tepesine elimizle bastırmıyor ve fırında yaklaşık
9 - 11 dakika pişiriyoruz. Pişmediğini zannederek daha fazla pişirmenize gerek yok,
kurabiyeler fırından çıkınca yavaşça sertleşmeye başlayacaktır.
Afiyet olsun

Ayıcık
Maskesi
Aşağıdaki ma
sonra, dikkatlicskeyi boyadıktan
hazırladığın m e keserek kendi
askeyle oyunla
r
oynayabilirsin.
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Ada Arıcı

Ada Arıkan
Arda Özer
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Beyza

Temel

Baran Eren

Beren Bilban
Ceren Demirbaş

Duru Aydınla
r

Elif Irmak Ulaş

Gültekin
n
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C
Zeynep

Merve - Tuana Yara
r

Kayra Önder

Gülce İncebeyaz

Naz Altınsoy

Serra Altunoğlu

Kaebg˜ ıetk
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Aşağıda yer alan kıyafetleri
kenarlarından dikkatlice keserek
bebeğinize yeni kıyafetlerini
giydirebilirsiniz.

Eski bir
dergiyi sanat
eserine
dönüştürüyoruz.

Ge.. r.i.
.
.
Donus, um
İhtiyacımız olan
malzemeler:
Eski bir dergi
Beyaz fon kartonu
Makas
Yapıştırıcı

1

1- Dergiden kullanmak istediğiniz
şekli kesin.

2

2- Daha sonra sayfalardan resimde
gördüğünüz gibi rulolar oluşturun.
3
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3- Ruloları re
yapıştırın.

4- Şekli ters çevirip taşan ruloları kesin.
5

5- Eserinizi beyaz fon kartonuna
yapıştırarak duvarınıza asabilirsiniz.

4
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Yandaki formu doldurup,
Panora Çocuk Kulübü’ne üye
olarak eğlenceli etkinliklerden
ve alışveriş fırsatlarından
önce sen haberdar olabilirsin!
İstersen bizi
F
Panora Çocu acebook ’tan takip edere
çekilen fotoğ k Atölyesi’ndeki etkin k,
ve sürprizler raf larına ulaşabilir, e liklerde
kendi fotoğra imizden haberdar olabil tkinliklerimizden
ir
f larını veya f
aaliyetlerini, sin. Ayrıca sayfamızda,
Panora Çocu
arkadaşların
k Kulübü’nde
la paylaşabil
ki
irisin.

Panora
Çocuk Kulübü
İsim:

Formu
u
r
u
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ş
a
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Bu form veli tarafından doldurulmalıdır.

Soyad:

Ebeveyn Bilgileri

Doğum Tarihi:

İsim:

Tel:

Soyad:

e-Posta:

İmza:

Adres:

Moda
Leyla Olga

Pantolon: Benetton 79,95 TL.
Sweatshirt: Benetton 69,95 TL.
T-Shirt: Benetton 45,95 TL.
Ayakkabı: Karamela 139,00 TL.
Çanta: Trunk & Co. 129,00 TL.
Oyuncak (Tintea Set): Imaginarium 79,90 TL.

Panora
vitrinlerinden, size
özel birbirinden
güzel kıyafetler
seçtim.

Vitrini
Merhaba
arkadaşlar,
sonbahar
modasına göz
atalım istedim

Ece
Toplamacıoğlu

Ceket: Panço 119,00 TL.
T-shirt: Panço 55,50 TL.
Elbise: Panço 79,50 TL.
Bot: Panço 249,50 TL.
Aksesuar (East Delegate Çanta): Loco Poco 169,00 TL

Kazak: Brandroom Kids 545,00 TL.
Pantolon: Brandroom Kids 295,00 TL
Çizme: B & G Store 109,00 TL.
Oyuncak (Karaoke Mikrofon Set):
Comics&Cartoons 79,95 TL.

Moda

Bolero: B & G Store 89,00 TL.
T-Shirt: B & G Store 49,00 TL.
Etek: B & G Store 89,00 TL.
Ayakkabı: B & G Store 159,00 TL.
Oyuncak (Kaplumbağa, Zürafa): Armağan Oyuncak 84,90 TL.
(Kiconico, Pembe Tavşan): Imaginarium 79,90 TL.

Vitrini
Kayra Önder

Kapüşonlu Yelek: Karamela 219,00 TL.
Sweatshirt: Karamela 79,90 TL.
Pantolon: Karamela 115,00 TL.
Kar Botu: Karamela 219,00 TL.

Kaan Demirel

Hırka: Bebeğim 131,00 TL.
T-Shirt: Bebeğim 49,50 TL.
Pantolon: Bebeğim 109,50 TL.
Oyuncak (Matt Hatter Cell Blaster): Loco Poco 54,90 TL.
(Matt Hatter Chronicles): 159,90 TL.

Moda

Yelek: Marks & Spencer 79,95 TL.
Gömlek: Marks & Spencer 69,95 TL.
Sweatshirt: Marks & Spencer 39,95 TL.
Pantolon: Marks & Spencer 59,95 TL.
Ayakkabı: Marks & Spencer 79,95 TL.
Çanta: Trunk & Co. 164,00 TL.

Vitrini

Mont: U. S. Polo Assn. 199,95 TL.
Gömlek: U. S. Polo Assn. 69,95 TL.
Pantolon: U. S. Polo Assn. 89,95 TL.
Ayakkabı: U. S. Polo Assn. 79,95TL.
Çekçekli Çanta: Trunk & Co. 409,00 TL.

Anıt Ağaç
Her gün bir yerden başka bir yere giderken; yolları,
sokakları, bahçeleri süsleyen; meşeden sedire, serviden
mavi ladine kadar birçok ağaç görüyoruz. Bu ağaçların
kimileri de 4 – 5 nesildir oldukları yerde, dededen toruna
bizi izliyor.

Kendi türü için alışılmıştan büyük ve uzun
yıllar yaşamış olan bu ağaçlara “anıt ağaçlar”
deniyor. Anıt ağaçlar, bir şehrin tarihi ve
turistik yerleri gibi gezilip görülmesi gereken,
hikayeleri bilinmesi gereken canlılardır.
Türkiye’de yüzlerce, Ankara’da ise 56 adet
anıt ağaç bulunuyor. Bu ağaçlar soğuğa,
sıcağa, yağmur ve fırtınaya hatta savaşlara
aldırmaksızın asırlardır ayakta duruyor.

anıt ağacın yaşının 80-100 arasında olduğu
tahmin ediliyor.
Adi Porsuk: 76 yaşındaki bu güngörmüş ağaç,
eski TBMM binasının bahçesinde yaşıyor.
Mavi Ladin: İnsanların en sevdiği ve ilgisini
çeken ağaçların başında yer alan mavi ladinin
Ankara’daki en yaşlı örneği Ankara Garı
önündeki eski lokomotifin yanında bulunuyor.
16 metre boyundaki anıt ağacın yaşı ise 76.

Ankara’nın tarihi açısından, anıt ağaçlar
arasında en görkemli ve göze çarpanlarının
başında 200 yaşındaki meşe ağacı geliyor.
İhtiyar meşe ağacı, Mamak’ın Kayaş semtinde
Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde bulunuyor.

Lübnan Sediri: Başkentin park ve
bahçelerinde sıklıkla rastlanılan ağaç
türlerinin başında gelen Lübnan sedirinin en
dikkat çekeni Orman Genel Müdürlüğü içinde
varlığını sürdürüyor. 50 yaşındaki sedirin boyu
Kayaş İlköğretim Okulu bahçesinde de 150-200 54 santimetreyi geçiyor.
yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir anıt
meşe yaşıyor.
Başkentteki diğer bazı anıt ağaç türleri ve
bulundukları yerler şöyle:
Mor Dut: Yaşının 150’nin üzerinde olduğu tahmin
ediliyor. Kentin bazı semtlerinde rastlanan
az sayıdaki örneklerinden en yaşlısı olan bu
ağaç, Keçiören Ark Sokak’ta eski bir bağ evinin
önünde bulunuyor.
Amerikan Glediçyası: Anayurdu Kuzey
Amerika’nın doğu kısımları olan bu ağaç
türünün en görkemli ve yaşlısı Ankara Valiliği
binası girişinde yer alıyor. 21 metre boyundaki

ANIT AĞAÇLAR MUTLAKA
KORUNMALI

Anıt ağaçların korunması, şehrin
doğası, kültürü ve tarihinin
gelecek kuşaklara aktarılması
için çok önemli.
Siz de şehirde ailenizle çıkacağınız
bir anıt ağaç turu organize edip
bu ağaçları görebilirsiniz.

Oldukça kolay ve eğlenceli
yaprak deneyi için gerekli
malzemeleri hazırlayıp bana
katılır mısınız?

Malzemeler:

1- Yaprak (farklı renklerde)
2- Havan
3- Bardak
4- Kolonya
5- Kahve filtresi

Sonbahar
Yaprakları
ile Deney

1
Kısa bir doğa
yürüyüşü yapıp,
yaprak toplayın.
Yaprakların farklı
renklerde olması
gerekiyor.

Bardaklardaki
yaprakların üzerini
örtecek kadar
3 kolonya ekleyin.
Bardaklarınızın
içine şerit halinde
kestiğiniz kağıtları
resimdeki gibi
yerleştirin.

4

2

Her renk yaprağı
ayrı ayrı havanda
ezerek bir bardağa
koyun.

5

Bir gece beklettikten
sonra, çıkartıp
kuruttuğunuz
kağıtlarınızın
yaprakların rengini
aldığını göreceksiniz.

Arı Okulları
Okay Heper Yıldız 3 - E

Beyda Sahra Ekşi 2-B

Umut Cansu 5 - F

Bahçeşehir
Koleji
Bera Pekgöz 2 - B

OKULU SEVİYORUZ
Seviyorum okulu,
Neden mi diyorsun?
Dur ve dinle şimdi.
Türkçe dersinde oku ve farklı dünyalara dal,
Sosyal dersinde dünyayı keşfet.
Fen dersinde bilimle bütünleş,
Matematik dersinde hayatın her yerindeki bir
ilmi öğren.
Yabancı dilde farklı kültürleri öğren,
Resim ve müzik dersinde hayal gücünü serbest
bırak.
İşte bu yüzden seviyorum okulu .
Okul bana farklı farklı şeyleri beraber öğretiyor.
Bilimle sanatı,
Dille işlemi,
Aynı anda öğrenebiliyorum.

Kerem Tuna Demirel 2 - A

Ataberk Akın 5-D

Büyük Kolej
Barış Ülgen Candoğan 2 - B

Naz Özmeriç 2 - B

Yağmur Akgül 4 - C

Gürçağ Okulları
Bora Tüfekçioğlu 4 - A

İdil Şentürk 2-B

Duru Karaçetin 2 - B

Jale Tezer
Koleji

NAzlı İrem Şahin 4 - B

Derin Ceylan Atalar 4 - B
NEhir Delice 4 - B

Oya Akın
Yıldız Koleji

Ada İnal 2-A

Doruk Kandırmaz 3-A
Andre Can Andersen 1-A

Pi Koleji
Nehir Sarıaltın 3 - D

Zeynep Şenocak 1 - A

Poyraz Akyol - HAzırlık

Süleyman Uyar
İlkokulu
BAhadır Gülbağı 1 - D

Damla Deniz Kurumlu 2 - B

Meldanur Erdem 2- A

Yüce Okulları
Ceylin Miraç Öz

Güngör Nazlıcan İspir

Kuzey Tuncer

Çengel
Bulmaca

2
2

Soldan sağa

1- Sürüngenler için söylene
n tanımdır.
2- Kertenkelelerin yırtıcı bir
kaçarken bıraktıkları kısım hayvandan
dır.
3- 56 adet anıt ağacın bulu
nduğu ilimizdir.

Yukardan aşağı
1- Wassilly Kandinsky’nin hareketsiz ve
pasif olarak gördüğü renktir.
2- Ressamların objeleri esere bozuk bir
perspektifle taşıdığı, renklerin parlak ve göz
alıcı olduğu akımdır.
3- Kendi türü içerisinde uzun yıllar yaşamış
olan ağaçlardır.

3

1

3

7 FARK

Bulmacaların cevapları 44. sayfada

1

Boyama

Cevaplar
1

1
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2

PANORA

ÇOCUK ATÖLYESİ’NDE

BU AY

Yeni Yıl hazırlıkları
sizleri bekliyor
Salı

1–31 Aralık
Perşembe

1. Atölye: 10.30–11.30

1. Atölye: 10.30–11.30

2. Atölye: 11.30–12.30

2. Atölye: 11.30–12.30

Cumartesi–Pazar
1. Atölye: 14.00–15.30
2. Atölye: 16.00–17.30

UNUTMA EN
SEVDİĞİN MA RKALAR

A
D
’
A
R
O
PAN

Armağan Oyuncak
Comics & Cartoons Store
B&G Store
Bebeğim
Imaginarium

Brandroom Kids
Loco Poco
Gap Kids&Baby
Mothercare

Karamela
Panço
Marks&Spencer

