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Merhaba
Sevgili Çocuklar,
Doğanın tüm enerjisini hissedeceğimiz bir dönem başlıyor. Rengarenk
çiçeklerin, kış uykusundan uyanan dostlarımızın yaşamımıza renk kattığı
yaz mevsiminde eğlenceye hazır mısınız çocuklar?
Sizin için yaz tatiline renk katacak birbirinden güzel içerikler hazırladık!
Sevimli hayvan dostlarımızdan yıldızlara kadar heyecanla
okuyacağınız yazılar, jelibonlu pasta yapımından yeteneğinizi
gösterebileceğiniz geri dönüşüm etkinliğine kadar birbirinden renkli
aktivitelerimiz ile eğlenirken öğreneceksiniz.
Sabah kahvaltılarımızın üstadı tost makinesinin nasıl icat edildiğine dair
bilgilere çok şaşıracaksınız mesela…
Toprak canlısı olan hayvan dostumuz kirpiyi tanıdıkça daha
çok seveceksiniz.
Yeni sayımızda hep birlikte İngilizce öğrenirken bir yandan da
ayın kitapları ve filmleri hakkında bilgi edineceğiz.
Yeni sayımızda, yeni dünyalara birlikte yelken açacak yepyeni bilgiler
edinirken yaz tatilini keyifle geçireceğiz.

Panora AVM Ailesi
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3 Mayıs

1494

TARİHTE BU AY
Kristof Kolomb, dünyayı keşfetmek için
çıktığı yolculukta ilk kez
bir kara parçası gördü.
Bu kara parçası sonradan “Jamaika”
adını aldı.
10 Mayıs

Amerika Birleşik Devletleri’nin
Philadelphia kentinde
ilk kez Anneler Günü kutlandı.

1907

19 Mayıs

1919

Mustafa Kemal, tam 100 yıl önce Milli
Mücadele’yi başlatmak için Bandırma
vapuruyla İstanbul’dan Samsun’a geçti.
19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarih ve 3466
sayılı kanunla “Milli Bayram” olarak kabul
edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
ilk toplantısını yaptı.

5 Mayıs

1920

20 Mayıs

1928
1

2
5 73

Bugün kullandığımız
uluslararası rakamlar, Türkiye’de
kabul edildi.
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İCATLAR

Ekmek Kızartma
Makinesi
1909’da General Electric şirketi,
ilk elektrikli ekmek kızartma
makinesini üretti.
Dilimlenmiş ekmek, elektrikle
ısıtılan bir tel üzerine
konuluyordu. Ayarlı bir saat,
süre dolduğunda elektriği kesiyor
ve ekmeği dışarı doğru itiyordu.
Bu sayede sabahları kahvaltı
masalarını renklendiren çıtır çıtır
ekmeklerin hikayesi doğdu…

Günümüzde her mutfağın
vazgeçilmezi haline
gelen ekmek kızartma
makinesi, sabahları
annelerimizin bize
hazırladığı kahvaltıların
baş aktörü ekmeğin en
yakın dostu oldu.
4

Reçel, tereyağı ve
çikolatanın sıcacık
bir ekmeğin üzerine
sürülemediğini
hayal
edebiliyor musunuz?

Ekmek kızartma makinesi üretilmemiş
olsaydı, kahvaltılarımız bu kadar
lezzetli hale gelemeyebilirdi...
Teşekkürler
General Electric!
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ORMANDAKİ
DOSTLARIMIZ
Kocaman ormanların
sempatik minikleri sincaplar,
ağaçların yoğun olduğu park ve
koru gibi bölgelerde yaşarlar.
Peki bu sevimli dostlarımız
genelde neler yaparlar,
nasıl tanınırlar?
Haydi birlikte keşfedelim!
Kış uykusuna
yatmazlar
ancak soğuk havalarda
birkaç gün süren
uyuşukluk
dönemleri olur.

Düz duvara kolaylıkla
tırmanabilirler.
Çok iyi tırmanıp çok
yükseğe sıçrayabilen
bu canlılar hemen
hemen bütün
zamanlarını da ağaçların
üzerinde geçirirler.
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Meşe palamutları, ceviz,
badem, fındık, tomurcuklar,
mantarlar, taze ağaç
kabukları, böcekler ve
salyangozlar ile beslenirler.

Dünyadaki en meraklı hayvanlar
arasında yer alırlar.
Etrafta olup biten olayları incelemeyi
ve izlemeyi severler.
Gebelik süreleri 30-40 gün arasında
değişirken, 3 ile 7 arasında yavru
dünyaya getirebilirler.
Minicik ağızlarına aynı anda rahatlıkla
3 adet yer fıstığı alabilirler.

Soğuk kış günlerinde ısınmak için
kuyruklarından yararlanır; kuyruklarını
üstlerine doğru kıvırıp soğuktan korunurlar.
Sabah ve akşam üzeri daha hareketli olurlar.
Kendileri oldukça unutkandır.
Saklamak amacıyla gömdükleri tohumları
sonrasında bulamaz, bu sayede her sene
binlerce ağacın yetişmesine dolaylı bir
katkıda bulunurlar.
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Geri Dönüşüm ile
Eğlenceli Etkinlikler

TİLKİ

“İnsan ancak kalbiyle baktığı zaman
gerçeği görebilir.”
Tilki - Küçük Prens

Malzemeler
• Kare Kağıt veya El İşi Kağıdı
• Keçeli Boya Kalemi

Adım 2: Kağıdımızı tekrar
açıyoruz ve bu sefer yatay
uçları birleştirerek üçgen
oluşturacak şekilde ikiye
katlıyoruz.

Adım 1: Kağıdımızı üçgen
olacak şekilde ortadan
ikiye katlayıp iki dik ucunu
birleştiriyoruz.
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Adım 3: Elde ettiğimiz bu üçgenin üzerinde,
Adım 1’de yaptığımız üçgenin çizgisini
göreceğiz. Bu çizgiyi ortalayarak üçgenimizin
iki ucunu içe doğru minik üçgenler
oluşturacak şekilde kıvırıyoruz.

Adım 4: İki eşit üçgene böldüğümüz
kağıdımızı, tam üçgenlerin ayrıldığı
noktadan ikiye katlıyoruz. Böylelikle daha
küçük bir üçgen elde etmiş oluyoruz.
Adım 5: Elde ettiğimiz bu minik
üçgenin sivri ucunu aşağı doğru
getirerek, resimdeki gibi iki
tarafını de minik bir üçgen elde
edecek şekilde katlıyoruz.

Adım 6: Katladıktan sonra
kağıdımızı resimdeki gibi saat
yönünün tersine çeviriyoruz.
Adım 7: Üçgenin alt kısmının köşesini,
minik bir üçgen elde edecek şekilde,
resimdeki gibi kendimize doğru katlıyoruz.
Bu kısım tilkimizin kuyruğu oluyor.

Adım 8: Tilkimizin
kuyruğunu da katladıktan
sonra resimdeki gibi
gözlerini ve burnunu
keçeli kalem ile çiziyoruz.

İşte Küçük Prens’in
minik dostu tilki,
bize de dostluk etmek
için hazır!
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Çocuk Modası’na yön veren
sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

ADA ÖNDER

: Karamela 189.90 TL
Etek		
Tişört
: Karamela 59.90 TL
Yağmurluk : Karamela 189.90 TL
Ayakkabı : Karamela 129.90 TL
Oyuncak : Imaginarium 129.99 TL
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Sweatshirt : B&G Store 599.00 TL
Yağmurluk : B&G Store 1199.00 TL
Tişört
: B&G Store 239.00 TL
Eşofman : B&G Store 399.00 TL
Ayakkabı : B&G Store 599.00 TL
Oyuncak : Loco Poco 199.50 TL

ARAL ALİEFENDİOĞLU

Yelek		
Şort		
Tişört
Gömlek
Ayakkabı

: Benetton 269.99 TL
: Benetton 119.99 TL
: Benetton 69.99 TL
: Benetton 149.99 TL
: New Balance 725.00 TL
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Etek		
: B&G Store 899.00 TL
Tişört
: B&G Store 299.00 TL
Yağmurluk : B&G Store 1299.00 TL
Ayakkabı : B&G Store 359.00 TL

ARİN ALİEFENDİOĞLU

Şort		
Gömlek
Ayakkabı
Çanta
Oyuncak
12

: Benetton 149.99 TL
: Benetton 149.99 TL
: Benetton 199.99 TL
: Benetton 129.99 TL
: Isabel Abbey 649.90 TL

Tişört		: Marks&Spencer 99.95 TL
2’li Şort Takım : Marks&Spencer 149.95 TL
Ayakkabı		
: New Balance 275.00 TL
Çanta		 : Benetton 199.00 TL

DORUK TAŞÇI

Pantolon : Botti 213.61 TL
Tişört
: Botti 162.20 TL
Yağmurluk : Botti 361.40 TL
Ayakkabı : Benetton 299.99 TL
Oyuncak : Armağan Oyuncak 214.90 TL
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GÖKYÜZÜNÜN
SINIRSIZ
GÜZELLİKLERİ
Büyük Ayı ve Küçük Ayı’nın
Büyüleyici Hikayesi
Bir efsaneye göre, uzun
zaman önce bildiğimiz
dünyadan farklı bir
dünyada yaşayan Kallisto
adında bir kadın varmış.

1

2
Bu kadın yaşadığı dönemde
herkes tarafından sevilen,
güzelliğiyle herkesin kalbini
fetheden biriymiş. Ancak
onun kalbi doğadaymış.
Ormanlara, hayvanlara ve
denizlere hayranmış.
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4
Kimseye gönlünü
kaptırmayan Kallisto’nun
en değerli varlığı ise
oğlu Arkas’mış…

3

Tanrıların tanrısı Zeus’un
bile dikkatini çeken
Kallisto, aslında kimseyi
etkilemek için bir şey
yapmazmış. Ancak
Zeus’un Kallisto’ya
olan aşkı, eşi Hera’yı
kızdırmış. Bir gün
Kallisto ormanda
tek başına gezerken
onu gören Hera, tüm
öfkesiyle Kallisto’yu
vahşi bir ayıya çevirmiş.
Kallisto da kendini bir
ayı olarak görünce
utanarak kaçmış ve
ormanın derinliklerinde
saklanmaya başlamış.
Kimsenin onu böyle
görmesini istememiş...

5
Yıllar boyunca ormanda saklanan Kallisto, bir gün oğlu
Arkas’ı görüp hemen tanımış, dayanamayarak oğlunun
karşısına çıkmış. Ancak oğlu Arkas, annesi Kallisto’yu
tanımayarak okuna ve yayına sarılmış. Bu durumu
gören Zeus hemen yeryüzüne inmiş ve okla yayı ondan
almış. Kallisto’ya hala aşık olan Zeus, bu duruma
daha fazla dayanamayarak o anda Kallisto’yu ve oğlu
Arkas’ı, gökyüzünde iki yıldıza dönüştürmüş. İşte
bugün, yıldızların arasından kolaylıkla seçebildiğimiz
“Büyük Ayı ve Küçük Ayı” aslında Zeus’un bir insana
olan aşkı sonucu oluşmuş…
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ÇELLO
SANAT

Dünya çapında birçok
müzisyen, çello sesinin
insan sesine en yakın sese
sahip enstrüman olduğunu
söyler. Tınısıyla büyüleyen,
dinleyeni olduğu yerden
alıp adeta hayal dünyasında
bir gezintiye çıkaran çello,
16. yüzyılın başlarında
Fransa’da açığa çıkmış.

Kadın vücuduna benzeyen tasarımı, orta
kısmında konumlandırılmış
f harfini andıran iki ses çıkışı ve heybetli
duruşuyla, sadece durduğu yerde bile
büyüleyici bir görünüme sahip olan
çello aslında Viola De Gamba adıyla
anılıyormuş.
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16. yüzyılda ortaya çıktığı
günlerde, orkestralarda bası
desteklemek amacıyla kullanılan
çello, 18. yüzyıla gelindiğinde tek
başına sahnelerin yıldızı olmaya
başlamış. Oldukça büyük bir
enstrüman olmasından kaynaklı
olarak da hiçbir zaman bir keman
gibi grup dinletilerine ihtiyaç
duymamış. Tek başına koskoca bir
salonu etkisi altına alabilen çello,
ilk olarak Andrea Amati tarafından
piyasaya sürülmüş.

Andrea Amati’nin ardından,
çellonun büyüsüne kapılan Luigi
Boccherini, Amati ile gücünü
birleştirerek çello adına süitler
hazırlamış. Bu sayede bugünkü
popülerliğini kazanan çello,
artık orkestralarda bas sese
destek olan yan enstrümandan
uzak; adeta tek başına bir
orkestra olmayı başarmış…
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MİNİK

TOPRAK CANLILARI
Gecenin Sevimli Canlıları:

KİRPİLER

2

Dikenli yapılarına rağmen,
sevimlilikleri ile göz dolduran
kirpiler, gece gezen, dünyanın
var oluşu kadar eski bir memeli
türüdür.

Avrupa, Asya ve Afrika
kıtaları ile Yeni Zelanda’nın
bir bölümünde görülen
kirpilerin 5 cinste 17 türü
vardır. Çöl ve orman gibi
iki uç yaşam alanında
da yaşayabilen türleri
mevcuttur.

Vahşi doğada ömrü
3 ile 8 yıl arasında
değişen kirpilerin,
çevre şartlarına uyum
sağlayarak 10 yıla
kadar yaşadığı da
görülebilmektedir.

1
Türlerine bağlı olarak
uzunlukları 10 ile 30 cm
arasında; kiloları ise
155 gram ile 1,5 kilo
arasında
değişebilmektedir.
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3

Kısa bacaklara ve dikenlere
sahip kirpilerin, özellikle ayakları
boyutlarına rağmen oldukça
kuvvetlidir. Zehirlere karşı da
dayanıklı bir yapıları vardır.
Engerek zehri dışında çoğu zehre
karşı dayanılıklıdırlar.

4

Yalnız yaşayan kirpiler sadece
çiftleşmek için bir araya
gelirler. 5-6 hafta süren gebelik
dönemlerinin ardından 3-8
arası yavru dünyaya getirirler.
Türlerine bağlı olarak her anne
kirpi, 6-13 hafta arasında yavru
kirpiyi yalnız yaşayabilmesi
için doğaya bırakır.

6

5
Kış aylarında kış uykusuna
yatan memeli türlerinden kirpi,
sıcak bölgelerde yaşamayı
tercih eder ve bu tür bölgelerde
daha aktif bir yaşam sürer.
Geceleri aktif olan kirpinin
her ne kadar gece görüşü
gelişmiş gibi düşünülse de gece
görüşleri oldukça zayıftır. Bu
nedenle işitme ve koku duyuları
ile yiyecek ararlar. Genel olarak
da böcek, solucan, salyangoz
gibi canlılarla beslenirler.

Unutmayın, yaşamları boyunca
içgüdüsel olarak yalnızlığa
ve vahşi doğaya alışkın olan
bu canlılar, özellikle yazlık
mekanlarda karşımıza çıktığında
yüzümüzde bir gülümsemeye
sebep olsa da, onlara dokunmaya
çalışmak canımızı yakabilir! :)
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HAYDİ MUTFAĞA
Rengarenk Bir Lezzet:

JELİBONLU PASTA
Kek için:
•
•
•
•

1 paket pandispanya
1 paket pasta kreması
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt

Hazırlanışı:

Süsleme için:
• 3 paket jelibon
• 3 paket rulokat

20

Pandispanya keki bir tepsiye
yerleştirip 3 kaşık sütle
ıslatıyoruz. Pasta kremasını
pandispanyanın ilk katına eşit
miktarda yayıyoruz. İkinci
katı ise 3 kaşık sütle ıslatıp ilk
katın üzerine yerleştiriyoruz.
Pastanın üzerini krem şanti ile
kaplayarak rulokatları pastanın
etrafına diziyoruz. Pastanın
üst kısmını ise jelibonlarla
süslüyoruz.

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

Renkleri Öğreniyoruz!
mavi

kırmızı
sarı

mor
pembe
turuncu
yeşil

sarı/yellow
pembe/pink
mavi/blue
kırmızı/red
mor/purple

yeşil/green

turuncu/orange
21
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AYIN
KİTAPLARI
Astronot Dedem
Yazar		 : Jonathan Meres
Baskı Yılı		
: 2019
Sayfa Sayısı
: 96
ÜÇ… İKİ… BİR… KALKIŞ!

Sarp’ın astronot dedesinden daha çok sevdiği bir şey varsa o da dedesini
ziyarete gitmekti.
O gün annesi ve köpeği Luna’yla birlikte dedesini ziyarete gittiklerinde Sarp
için unutulmaz bir gün oldu. Gerçek uzay yolculuğuna çıkmak için harika bir
gündü doğrusu. Sarp’la dedesi uzay gemilerini inşa etmeye giriştiler hemen.
Rotalarında tek bir hedef vardı: AY!
Jonathan Meres’in eğlenceli kaleminden içinizi ısıtacak bir dede torun hikâyesi.

İçimizde Neler Oluyor?
Yazar		 : Claire Eamer
Baskı Yılı		
: 2019
Sayfa Sayısı
: 44
Yalnız değilsiniz! ASLA. Şu anda bile vücudunuzu sizinle paylaşan trilyonlarca
mikrop var. Ama paniğe kapılmayın! Bu minik otostopçuların çoğu zararsız ve
hatta birçoğu dostunuz. Yediklerinizi sindirmenize, vitaminlerin emilmesine
ve kötü mikroplarla savaşmanıza yardımcı oluyorlar.
Bu kitap, bilimin elde ettiği en son kanıtlara dayanarak, içinizde ve üzerinizde
yaşayan iyi ve kötü (hatta birkaç da çirkin) mikroskobik organizmayla ilgili
bilgilendirici ve eğlenceli bir bakış sunuyor.
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AYIN
FİLMLERİ
Pokémon Dedektif Pikachu
Yönetmen
: Rob Letterman
Tür			: Macera, Aksiyon
Vizyon Tarihi : 10 Mayıs 2019
Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21
yaşındaki oğlu Tim babasına neler olduğunu öğrenmek için kolları sıvar. Bu
araştırmada Tim’e babasının eski Pokémon ortağı Dedektif Pikachu yardım
eder. Pikachu esprili ve sevimli olduğu kadar iyi bir dedektiftir. Eşsiz bir
şekilde birbirleriyle anlaşabildiklerini fark eden Tim ve Pikachu bu karmaşık
sırrı çözmek için heyecan verici bir macerada güçlerini birleştirir. İnsanların
ve Pokémonların birlikte yaşadığı Ryme Şehri’nin neon ışıklı sokaklarında
ipuçları arayan ikili, maceraları sırasında türlü türlü Pokémonlarla karşılaşır ve
bu huzurlu hayatı yok edebilecek ve tüm Pokémon evrenini tehdit eden şoke
edici bir komployu açığa çıkarır.

Sihirli Oyuncaklar
Yönetmen
: Gary Wang
Tür			: Animasyon
Vizyon Tarihi : 10 Mayıs 2019
Sihirli Oyuncaklar, oyuncak Nathan ve robot arkadaşı Timebot’un maceralarını
konu ediyor. Küçük bir oyuncak olan Nathan, su ile temas edince rengi değişen
sihirli oyuncaklardan biridir. Ancak Nathan, oyuncak ustası tarafından yapılsa
da, bilinmeyen bir nedenden dolayı su ile temas edince renk değiştiremez.
Neden renk değiştiremediğini anlamaya çalışan Nathan, bu sırada küçük
bir robot olan Timebot ile tanışır. Yeni arkadaşı ile birlikte, neden renk
değiştiremediğini araştırmaya karar veren Nathan, macera dolu bir yolculuğa
koyulur. Nasıl renk değiştirebileceğini öğrenmek için, yol boyunca karşısına
çıkan oyuncak ve evcil hayvanlardan yardım alan Nathan, kendisini bilmediği
bir dünyanın içerisinde bulur.
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SOKAK
OYUNLARI
Playstation ve bilgisayar
gibi teknolojik ürünler
açığa çıkmadan önce, anne
ve babalarımız ne oynardı
hiç merak ettiniz mi?
Eskiden çocuklar
sokaklarda buluşur, hava
kararana kadar sokakta
oyun oynarlardı. Peki neydi
bu oyunlar?

KÖREBE
İstenilen kadar kişi ile
oynanabilen Körebe
oyununda, bir ebe belirlenir
ve gözleri bağlanır.
Geriye kalanlar ise
ebe ortada kalacak şekilde
bir daire oluşturur ve
şu şarkıyı söyler:
“Türkü söyler döneriz,
Bil bakalım biz kimiz,
Göster bizi körebe.”
26

İşte birbirinden
eğlenceli, unutulmaya
yüz tutsa da yeri
doldurulamayacak sokak
oyunlarını sizin için
derledik çocuklar!

AÇ KAPIYI
BEZİRGANBAŞI
4-5 kişi ile rahatlıkla oynanabilen bezirganbaşı,
iki kişinin karşılıklı el ele tutuşarak bir kapı
oluşturması ile oynanır. Seçilen iki kişi
“bezirganbaşı” olur ve kendi aralarında
isim belirlerler.
Diğer oyuncular ise ardı ardına sıralanır ve
“bezirganbaşı” seçilen iki kişinin oluşturduğu
kapıdan geçerler. Oyuncular kapıdan geçerken
oyunun şarkısı söylenir:

“Aç kapıyı bezirganbaşı,
bezirganbaşı,
Kapı hakkı ne alırsın,
ne verirsin,
Arkamdaki yadigar olsun,
yadigar olsun,
1 sıçan, 2 sıçan, 3’üncü de
kapana kaçan.”

Bezirganlar kapıdan geçen
oyunculara, isim seçeneklerini
sorar ve oyuncu hangi
bezirganın adını söylerse onun
arkasına geçer. Bu durum son
oyuncuya kadar devam eder
ve tamamlanınca oyunun ikinci
aşamasına geçilir.
Oyunun ikinci aşamasında iki
grup bir halatı çekmeye çalışır
ve galip gelen grup
oyunu kazanır.
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BULMACA
2

1
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Uzayı Keşfediyoruz!
Astronotu Dünya’ya ulaştırırken heyecanlı bir yolculuğa
hazır mısınız? Karadeliklere takılmadan
yolculuğu tamamlayın, gezegenleri keşfedin.
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ÖZEL ARI OKULLARI

Mete YILMAZ 2/E

Berke YILDIRIM 4/F

Nursu KOCABAŞ 4/C

GÜRÇAĞ KOLEJİ

Nehir AKSEKİ 5/B

Melek Deniz URAL 5/B

Ela ÖZKESER 5/B
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JALE TEZER OKULLARI
İpek Alya KARACA
6 YAŞ

Berra Şengül ÇELİK
6 YAŞ

Ata OKÇU 8/D

Naz KAYADİBİ 8/D

Tuna AYDIN 8/D

LSV EĞİTİM KURUMLARI
Sevim OKTAN 2/A

Yusuf Arda GÖNÜLBAĞI 7/A
31

YÜCE KOLEJİ
Burhan Emir ERCAN 2/C

Duru EREN 1/A

Bertuğ ŞENTÜRK 1/B

BÜYÜK KOLEJ
Defne BOYAR 1/C

E.Leyla SCARPA 1/C

Ceren ÇOŞKUN 1/A

OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ
Rüzgar ERÖZALP 2/B

Sahra PİRİM 7/B

Esmanur CANTÜRK 8/A
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BOYAMA
Doğaya Sahip Çıkıyoruz!

A
D
’
A
R
O
N
R PA
A
L
A
K
R
A
M
N
İ
Ğ
İ
D
EN SEV

www.panora.com.tr

