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Sanat dallarını yakından
tanıyoruz.
Sen de Panora’daki atölye
çalışmalarına katıl, hem sanat
dallarını yakından tanı, hem de
eğlenceye ortak ol.
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Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan
alışverişlerde

%5 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu
ile yapılan alışverişlerde Çocuk
Menüsü alana

külah dondurma
hediye.

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan
alışverişlerde

%5 indirim ve
6 taksit seçeneği.

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan fotoğraf
çekimlerinde

%10 indirim.
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Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile Ocak ve Şubat
ayında yapılan 250 TL ve
üzeri alışverişlerde

%10 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
100 TL ve üzerine

%5

200 TL ve üzerine

%10 indirim.

Panora Çocuk
İndirim Kuponu ile
yapılan 150 TL ve
üzeri alışverişlerde

%10 indirim.

İndirim STOKKE ve BLOOM marka ürünlerle
geçerli değildir. İndirimli veya kampanyalı
ürünler ile bu indirim birleştirilemez,
kullanılamaz.

Panora Çocuk İndirim Kuponu
ile Ocak ve Şubat ayında
yapılan 200 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

JAPONYA
Japonya’da masalsı bir
yolculuğa hazır mısınız?

JAPONYA
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ler

Tokyo
Kobe

JAPONYA
Kıta: Asya
Nüfus: 127.817.277
Para Birimi: Yen
Resmi Dili: Japonca
Başkenti: Tokyo
Diğer Önemli Şehirleri:
Osaka, Kyoto, Hiroshima,
Nagoya
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Kyoto
Kobe Ashiya
Osaka

Konan

Ku

Sevimli anime
karakterlerin anavatanı
Japonya’da; Tokyo’dan
Kobe’ye kadar uzanan
eğlenceli bir yolculuğa
kim hayır diyebilir ki!

Tokyo
Kanagava

Inazawa

uwana

Toyota

Atami

Toyokawa

Sizuoka
Kakegawa

5

Japonya’ya bir yolculuğa ne
dersiniz? Japonya çok büyük
olmamasına rağmen, farklı
kültürü ve doğasıyla kısa zamanda
gezilebilecek bir ülke de değildir.
Her bölgesi kendine has turistik, kültürel
ve doğal özelliklere sahiptir. Biz bu
gezimizde Tokyo’dan başlayıp, ünlü anime
karakterlerle eğlenceli zaman geçirdikten
sonra Japonya’nın efsane trenleriyle ülkeyi
keşfe çıkıyoruz.
Yolculuğumuzun ilk durağı,
Japonya’nın hatta dünyanın en büyük
kentlerinden birisi olan Tokyo. Hiç
zaman kaybetmeden her yıl düzenlenen
Anime Fuarı’na giriyoruz. Bu fuarı gezmeye
başladığımızda sanki televizyonda izlediğimiz
çizgi filmlerin içindeymişiz gibi hissediyoruz.
Kocaman, rengarenk anime heykelleri,
oyuncakları ve filmleri bu kadar yakından
görebilmek çok güzel.
Fuardan sonra anime dünyasının
efsanevi ustası Miyazaki’nin
Ghibli Müzesi’ne geçiyoruz.
Bizi kapıda büyük bir
sıcaklıkla Miyazaki’nin
ünlü karakteri “Totoro’’
karşılıyor. 1988 yılında
yaratılan ve günümüzde de,
çocukların en
sevdiği anime
karakterlerden

biri olan Totoro, Ghibli
Stüdyosu’nun ve
müzenin maskotu.
Müzenin masalsı
havası, bahçeye
çıktığımızda
doğayla kucaklaşıyor. Rengarenk çiçekler
ve yemyeşil bir doğa, işte burası
Japonya.
Totoro’yla unutulmaz
bir gün geçirdikten
sonra, efsanevi hızlara
ulaşan, teknolojide
hayal edebileceğimiz
tüm özellikleriyle
büyüleyen Japon
trenleriyle yolculuğumuz başlıyor. Bu trenler
öyle hızlı ki, hızları saatte 360 km’ye çıkabiliyor.
Bu da; Ankara-İstanbul arası mesafeyi yaklaşık
2 saat 45 dakikada gidebileceğiniz anlamına
geliyor.
Tokyo’dan sonraki durağımız Kyoto.
Kyoto; başkentlerin başkenti demek. Bu
ismin verilmesinin nedeni ise eski Japon
İmparatorluğu’nun başkenti olması. Kyoto, aynı
zamanda geleneksel sanatlar ve el sanatları
merkezi. Burada ipek boyama, çiçek düzenleme
sanatını yakından inceleyebileceğiniz müzeler
ve atölyeler var. Şehri gezerken ise hayranlık
verici evler, bahçeler ve yapılarla karşılaşıyoruz.
El becerileri ve pratik zekaları
oldukça

gelişmiş olan Japonlar,
evlerinin bahçelerini
sanatla güzelleştirmişler.
Bunun sonucunda ise
ortaya insan elinin doğayla
kucaklaştığı muhteşem bahçeler
çıkmış.
Bir sonraki durağımız Maymunlar
Parkı. Burada onlarca tür maymunu
yakından görebiliriz. Parkın girişinde
satılan yiyecek torbalarından edinerek kurallara
uygun şekilde maymunları besleyip, onları
daha da yakından görme şansını
yakalıyoruz. Haylaz, hareketli
maymunların yanı sıra binden
fazla kuş türünü de bu parkta
görmeniz mümkün.
Kyoto’dan sonra rotamızı
Osaka’ya çeviriyoruz.
Kısa bir yolculuktan
sonra Osaka’ya varıyoruz.
Zaman kaybetmeden
Bilim Müzesi’ne gidiyoruz.
Dünyanın en büyük 5.
Planetaryumu burada bulunuyor.
Bilim ve uzay hakkında
merak ettiğimiz her şeyi
müzede öğrenebiliriz.
Ayrılmadan önce
Osaka Kalesi’ni de
ziyaret ediyoruz. Bu kale,
1580’lerde inşa edilmiş,
Japonya’nın en büyük
kalesi ve günümüze kadar
dimdik ayakta durmayı başarmış.
Osaka’dan Kobe’ye doğru yol almaya
başlamadan önce Japonya hakkında
çok ilginç bir bilgiyi paylaşmak
istiyoruz; Japonya 3 binden fazla

adacıktan oluşan bir ülke ve bunun sonucu
olarak balıkçılık oldukça gelişmiş. Japon halkı
çok çeşitli balıklar yiyebiliyor. Bu kadar çok
balık yedikleri için bu kadar çalışkan ve zeki
olduklarını düşünmeden edemiyoruz.
Bu masalsı serüven devam ederken son
durağımız olan Kobe’ye geliyoruz. Kobe’de
katılabileceğimiz etkinliklerden en önemlisi her
sene Aralık ayında düzenlenen Işık Festivali
(Kobeluminare). Etkinlik ilk olarak 1990
yılındaki depremden sonra, mutsuz olan halkı
neşelendirmek için yapılmış ve daha sonra
gelenekselleşmiş. Festival süresince cadde
trafiğe kapatılarak sadece yayaların
kullanımına açılıyor. Yarım saatlik
bir yürüyüş ile tüm aydınlatmayı
gezmeniz mümkün. Bu geleneğin
devam edebilmesi için 100
yen bağış toplanıyor. Bağış
kutularını aydınlatmalar
boyunca görmeniz mümkün
ve bağış yapıp yapmamak
tamamen sizin isteğinize
kalmış.
Yolculuğumuzun sonuna gelirken bir Japon
mağazasına uğruyoruz; kendimize
ve sevdiklerimize yöresel Japon
kıyafetleri alıyoruz. Bu kıyafetlerden
en önemlisi Kimono denilen kutsal
Japon kıyafeti.
Dönüş yolunda, havalimanına
yaklaşırken gözlerimizi kapatıp
nereleri gezdiğimizi, neler
yaptığımızı hatırlıyoruz. Bu güzel
ülkeden topladığımız anılarla evimize
dönüyoruz.
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Candy
Hello Kitty
Heidi
Totoro
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Soruların cevapları 40. sayfada

Sailor Moon
Monchicchi
Bakugan
Pikachu

Puzzle’ın orijinali 40. sayfada
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TÜKÇEV

(TÜKETiCi VE ÇEVRE EGiTiM VAKFI)

Sevgili çocuklar,

Bilinçli bir tüketici olmak ne demektir? Her şeyden
önce dünyanın kaynaklarının sonsuz olmadığının
TÜKÇEV, tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşaması
farkında olmak demektir. Çöple ambalaj atığı
için çalışan bir vakıftır. Logosundaki yeşil yaprak
arasındaki farkı iyi bilmek, geri dönüştürülebilir
çevreyi, kırmızı benek tüketiciyi, etrafındaki
ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayırmak, gereksiz
çember de sanayi ve üretimi anlatır. Vakıf, sanayi
tüketimden kaçınmak; suyumuzu, elektriğimizi
ve üretimde sürdürülebilir bir çevre için çalışmalar sorumsuzca harcamamak demektir.
yaparken en çok sizlerden güç alıyor. Çünkü gelecek
Aslında çocuklar, bilinçli tüketici olmak tüm bunlara
sizlerin elinde… Sizler geleceğin bilim insanları,
uymak, uymayanlara da doğrusunu öğretmek
doktorları, mühendisleri, sanatçıları, mimarları ve
demektir. Sizler, bu nedenle çok önemlisiniz. Çünkü
gazetecilerisiniz.
küçük yaşlarda öğrenilen şeyler unutulmaz. TÜKÇEV;
Çocukluktan başlayarak bilinçli bir tüketici olursanız, Dünyamızı korumak için yapılması gerekenleri
kendi çocuklarınıza yaşanabilir, temiz bir çevre
sizlerin enerjisi ile birleştiriyor ve ortaya çok güzel
bırakabilirsiniz.
çalışmalar çıkartıyor.

Plastik

Kağıt

Metal

Cam

Organik
Çöp
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ÇEVRE EGiTiMi ÇALISMALARI
,
GÖLGEYİZ GERÇEĞİ SÖYLERİZ, Karagöz
ile Hacivat’ın çevre üzerine sohbet ettikleri
sizler için hazırlanan görsel-eğitsel bir video
çalışması…
TÜKÇEV ÖNCE ÇOCUK, dört mevsim (üç aylık)
yayımlanan ve ilköğretim öğrencilerine yönelik
olarak hazırlanan bir dergi… Dergide; atıkların
geri dönüşüm öyküleri, ambalaj etiketi okuma,
atıklarla yapılan sanat yapıtları, bisikletli
yaşam, sıra dışı ambalajlar, sağlıklı beslenme,
kültür-sanat, uygulamalı bahçecilik, bilmece ve
bulmaca köşeleri yer alıyor.
ÇEVRECİ BAYKUŞ, ilköğretim okullarının
1., 2., 3. sınıf öğrencilerine seslenen çizgi
serisi. Çevreci Baykuş, ambalaj atıklarını ve
organik atıkları birbirine karıştırmıyor; atıkları
biriktiriyor ve geri dönüşümün önemini sizlerle
paylaşıyor.

• 1 ton plastik atığın geri dönüşümü
ile % 95 oranında enerji tasarrufu
sağlandığını,
• Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı
geri kazanılırsa, her yıl 8 milyon hektar
orman alanının korunabileceğini,
• 1 ton cam atığın geri dönüşümü ile
100 litre petrol tasarrufu sağlandığını,
• Bir cam şişenin doğada 4000 yılda,
plastiğin 1000 yılda, bir sakızın 5 yılda,
sigara filtresinin 2 yılda yok olduğunu

BİLİYOR MUSUNUZ?

Detaylı bilgi için: www.tukcev.org.tr
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aklınıza
zey üzerine çizebileceğiniz ve . Peki,
yü
bir
gi
han
her
iniz
diğ
iste
,
ıdır
Resim
klendirebileceğiniz bir sanat dal
gelen her tür malzemeyle renmalzemeleri neler olabilir ve ne çizebiliriz?
bu yüzeyler ve renklendirme

de
Küçük bir oyunla resim
alım
ay
sın
te
yaratıcılığımızı birlik

Nereye çizelim

Ne çizelim

Nasıl renklendirelim

Tabak

Cam
Boyası ile

Çiçek
Desenleri
Tshirt
Annemizin
Portresi
Elimiz
Zebra
a gelenleri yazın
Şimdi sıra sizde, siz de aklınız
.....................................................
...............................................................
....................................................
...............................................................
....................................................
...............................................................
..........................................
...............................................................
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Kumaş boyası,
pullar, saçlar
için yünler
ve kumaş
parçalarından
bir toka

Yüz Boyası
ile

Güzel bir resim yapabilmeniz için

birkaç önerimiz var

Resim yaparken kullandığınız yüzeyde hiçbir Portre nedir?
boşluk bırakmamaya özen gösterin çünkü
Portre, bir kişinin yüz ifadesinin yansıtıldığı
baktığınız bir manzarada veya objede asla
eserlere denir. Zaman zaman göğüs ve dize
bir boşluk yoktur.
kadar olan gövde bölümünün de yer aldığı
Resim yaparken önce detayları düşünün.
portreler görülmektedir. Bu eserler resim,
Örneğin bir insan çizerken elinde ne
fotoğraf, seramik, heykel gibi sanat dalları
olduğunu, kapı çizdiğinizde kapı kolunu,
kullanılarak da oluşturulabilir.
bir obje çizdiğinizde arka planda neler
Portrede amaç kişinin, kişiliğini ve o
bulunacağını planladıktan sonra resminize
anki ruh halini, mimikleri ve duruşu ile
başlayın.
yansıtmaktır.
Çizdiğiniz her şeyin dokularını inceleyin.
Portrede en önemli nokta portresi
Bir ağacın kabuğu, bir halının dokusu gibi
çıkarılan kişinin hareketsiz durmasıdır.
her canlı ve cansız varlığın farklı dokuları
Işık da bir diğer önemli etkendir. İdeal
vardır. Bu dokuları resminize en iyi şekilde
olan, ışığın portresi çizilecek kişiyi yandan
yansıtabilmek için, örneğin; süngerle
aydınlatmasıdır.
kabarcıklı bir dokuyu renklendirebilirsiniz
veya parmaklarınızla pürüzsüz bir boyama
Oto Portre Nedir?
yapabilirsiniz. Ayrıca, puantiyeler, çizgiler
ve desenler kullanabilirsiniz.
Oto portre ise sanatçının kendi portresini
yapmasıdır. Her resim yapan kendi
Renklerinizi kendiniz oluşturun. Bu size
portresini çizebilir. Bunun en sık rastlananı
farklı tonları kullanma imkanı verir.
ayna karşısında aynadaki görünümünü
İhtayıcınız olan tüm renkleri ana renklerin
çizmektir. Bu birçok ressam tarafından da
karışımından oluşturabilirsiniz. Bir rengi
uygulanmıştır.
daha açık yapmak için içine beyaz
ekleyebilirsiniz.
Resim yaparken kullandığınız
tüm malzemeleri işiniz
bittiğinde temiz bırakın. Eğer
fırçanızı temizlemeden bırakırsanız
üzerindeki boya kuruduğunda onu bir
daha kullanamayabilirsiniz.
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Geçen sayımızda fotoğraf konusunda bilgiler ve
ipuçları vermiştik. Şimdi bu bilgileri de kullanarak
bir oto portre çizelim.

1

İhtiyacımız olan malzemeler
• Fotoğraf makinesi
• Printer
• Resim kağıdı
• Renkli boya kalemleri
• Uhu
• Makas

1. Adım: Bir arkadaşınız veya ailenizdeki birinden
sizin portre fotoğrafınızı çekmesini isteyin. Çekilen
fotoğrafı bir a4 kağıda basın. Ortadan katlayarak
kesin. Fotoğrafınızın yarısını resim kağıdınıza yapıştırın.
2. Adım: Kağıdın boş bölümüne kendi yüzünüzün
simetrisini çizerek portrenizin diğer yarısının
ana hatlarını oluşturun. Bunu bir ayna karşısında
yüzünüze bakarak, resminizin diğer parçasını
karşınıza koyarak veya sadece fotoğrafın kağıdınıza
yapıştırdığınız bölümünün birebir simetrisini kurşun
kalemle çizerek yapabilirsiniz.
3. Adım: Şimdi sırada renklendirme işi var. Bunun için
de pastel, kuru veya suluboya kullanabilirsiniz.
4. Adım: Şimdi bu portreye modern ve yaratıcı
dokunuşlar gerekiyor. Küçük bir kumaş parçasıyla
toka veya papyon yapabilirsiniz. Simlerle çevresini
süsleyebilirsiniz. Dergilerden parçalar keserek
portrenizde görünen kıyafetinizi kolaj tekniğiyle
renklendirebilirsiniz.
Portrenizi tamamladığınızda her ressam gibi siz de
mutlaka imzanızı atın.
Fotoğrafınızın diğer yarısıyla da aynı çalışmayı yaparak
portrenizi bitirin.
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Yaptığınız çalışmaları Panora Danışma
Bankosu’na bırakın dergimizde yayınlayalım.
Turan Güneş Bulvarı No:182 Oran Çankaya/
Ankara

2

3
4

1. Adım:
a) Geniş bir daire çizin.
b) Sonra daireyi yatay olarak
3’e bölün.
c) İki eşit parçaya ayıracak
şekilde dikey bir çizgi çizin.

1

2

a
b

c
b

3. Adım:

a) Dairenin dikey olarak
tam altına kısa bir çizgi
çizin. Bu çizgi çene işaretini
oluşturacak.

a) Yüzün yan taraflarını
çok ince olmayacak şekilde
çizin. Çizgiler çene işaretiyle
birleşecek şekilde olmalı.

b) Çizdiğimiz çizgiyle
birleşecek şekilde yanlardan
iki çizgi çizerek bir üçgen
oluşturun.

Çene yapısını dilediğiniz
şekilde oluşturabilirsiniz.
İster yuvarlak hatlı
isterseniz de keskin bir hat.

4. Adım:

5. Adım:

Şimdi yüzün alt kısmını
şekillendirin. Gözleri, burnu
ve ağzı ekleyin.

Oluşturduğumuz üçgenlerden
ve hafif çizgilerden olan
rehber çizgilerini silin.

a) Gözleri 3’e böldüğümüz
dairede en altına çizin.

a) Gözün içerisindeki
detayları doldurun. Yüzün
temel şekli böylece ortaya
çıkmış oldu. Saçlar, giysiler
ve çeşitli detaylar ekleyerek
anime karakterinizi bitirin.

b) Burun çene işareti üzerine
ya da hemen yakınında yer
almalıdır.

a

3

2. Adım:

4

c) Ağzı tam olarak burnun
altına çizin.
a

a
b

Anime burun
ve agiz çizimi

c

5
a

6

Asamada
,
göz
çizimi

a

b

c

d

e

f
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Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanları daha yakından tanıyalım.
Köpek Balıkları
• Köpek balıklarının vücutlarında kemik yoktur.
Kemik yerine insanların kulağını ve burnunu
oluşturan sert, esnek kıkırdak dokudan oluşan
bir iskeletleri vardır.
• Köpek balıklarının solungaçlarının üzerinden
geçen su ile kana oksijen taşınır. Bu sebeple
tüm yaşamları boyunca hareket halinde
olurlar. Hareketsiz kaldıkları zaman
boğulurlar.
Köpek balıklarının olağanüstü bir
işitme duyusu vardır. Suyun altında
500 metreye kadar duyabilirler.
• Köpek balıklarının çoğu yavrularını
insanlar gibi doğurur, ancak bazı
cinsleri yumurtlayarak yavrularını
okyanusun tabanına bırakır.
• Büyük beyaz adı verilen köpek balıkları
okyanusun en ölümcül köpekbalığıdır. Bu
güçlü yırtıcı suda saatte 30 km hız ile
ilerleyebilir.

Zürafalar
• Bir erkek zürafa 1400 kg ağırlığına kadar
ulaşabilir. Bu da yaklaşık bir küçük kamyonet
ağırlığına eşittir.
• Zürafaların kuyruğunu oluşturan kılların
her biri bir insan saçının kalınlığının 10 katı
kadardır.
• Zürafaların cinsiyetini
boynuzlarına bakarak
anlamak
mümkündür. Hem
dişi hem erkek
zürafalarda boynuz
olmasına karşın
dişilerin boynuzu daha
küçük ve üstü tüylerle
kaplıdır.
• Zürafalar geviş getiren
hayvanlardır. Bu da birden
fazla mideleri olduğu
anlamına gelir. Zürafaların
tam 4 mideleri vardır. Bu fazla
mideler sindirime yardımcı olurlar.
• Zürafalar yavrularını ayakta
doğururlar. Yavru zürafa yaklaşık
2 metreden yere düşer ancak bu
düşüş ona zarar vermez.
• Zürafaların mavimsi mor
renkteki dilleri kıllarla kaplıdır, bu
da onların sert dikenli yaprakları
olan akasya ağaçlarından
beslenmelerine yardımcı olur.

Kurbağalar
• Kurbağalar amfibidir. Yumurtalarını suya
bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrular erişkin
bir kurbağa olana kadar suda yaşarlar.
• Kurbağalar tam olarak büyüyüp birer
yetişkin kurbağaya dönüşmeden önce aynı
balıklar gibi solungaçlarından nefes alırlar.
• Kurbağalar karada yaşamalarına rağmen
yaşadıkları alanın bataklık, göl gibi sulak
veya nemli bir yere yakın olması gerekir.
Ciltlerinin kuruması hayatlarını tehlikeye
sokar.
• Kurbağalar yiyeceklerini hızlı bir
şekilde hareket eden ve yapışkan
dokulu dilleri ile avlarlar.
• Kurbağalar aynı zamanda ileriyi, yanları
ve yukarıyı görebilirler. Uyurken de gözleri
açıktır.
Filler
• Filler, karada yaşayan en büyük memeli
canlılardır.
• Fillerin hamilelik süresi 22 aydır. Bu da
bir insanla karşılaştırdığımızda yaklaşık 2,5
katı gibi uzun bir süre demektir.
• Yetişkin bir filin günlük su ihtiyacı 210
litredir. Yani yaklaşık olarak günlük 11
damacana su tüketirler.
• Fillerin büyük ve ince kulakları vardır.
Kulaklarının içinden geçen kan damarlarını
sallayarak serinlerler.
• Fil, hortumuyla bir nesnenin boyutunu,
şeklini ve sıcaklığını algılayabilir.
Yiyeceklerini ve suyu, hortumu yardımıyla
kaldırır ve ağzına götürür.
• Filler yüzerken hortumlarını şnorkel gibi
kullanarak rahatça nefes alabilirler.
• Otobur hayvanlar olan filler yapraklar,
ince dallar, bambu ve bitki kökleriyle
beslenirler. Günde 16 saatlerini beslenmeye
harcarlar.

Koala
• Koalaların ana vatanı
Avustralya’dır. Burada bulunan
Koala fosilleri onların 20
milyon yıl gibi uzun bir
zaman önce de var olduklarını
göstermektedir.
• Koalalar sadece okaliptüs
yapraklarıyla beslenirler.
• Koalaların ağaçlara
tırmanmaya yardımcı keskin
pençeleri vardır, parmak
izleri de insana benzer.
• Bebek bir koala doğduktan
sonra yaklaşık altı ay süreyle
kangurularda da olduğu gibi
annelerinin kesesinin içinde
yaşar.
• Koalalar koruma altındadır.
Bu nedenle evcil hayvan
olarak beslenemezler.

• Sıçanlar sadece 18
ay içinde 1 milyona
yakın ürerler.
• Atlar ve inekler
ayakta uyurlar.
• Çekirgelerin kasları
insanlarınkinden 1000
kez daha güçlüdür.
• Sinek Kuşları geriye
doğru uçabilir.
• Arı, sivrisinek ve
ağustos böcekleri gibi
böcekler kanatlarını
hızlı hareket ettirerek
ses çıkarabilirler.
• Dünyanın en büyük
yumurtaları köpek
balıklarına aittir.
• Yılanların göz
kapakları yoktur.
• Kutup Ayılarının
kabarık ve beyaz bir
kürkleri olmasına
karşın siyah bir
derileri vardır.
• Ünlü Looney
Tunes karakteri olan
Tazmanya Canavarı,
Avustralya’nın
Tazmanya bölgesinde
yaşayan vahşi bir
hayvandır.
• Papağanların taklit
etme yeteneği vardır.
372 farklı türü tespit
edilmiştir.
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UYURKEN BİLE
GÖZLERİ AÇIK
OLAN HAYVAN
HANGİSİDİR?
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GÜNDE 16 SAATİNİ
BESLENMEYE
HARCAYAN HAYVAN
HANGİSİDİR?

CİNSİYETİNİ
BOYNUZLARINDAN
ANLADIĞIMIZ
HAYVAN
HANGİSİDİR?

GERİYE DOĞRU
UÇABİLEN KUŞ
HANGİSİDİR?

SADECE
OKALİPTUS
YAPRAĞI
YİYEN HAYVAN
HANGİSİDİR?

İSKELETİ
KIKIRDAKTAN
OLUŞAN HAYVAN
HANGİSİDİR?

Soruların cevapları 40. sayfada

Yapılışı:
Malzemeler:
250 gr. sade corn flakes
2 yemek kaşığı bal
5 adet karamelli çikolata
1 avuç ceviz
Hazır çikolata sosu veya reçel

Çikolataları tencerede
kısık ateşte eritin. Eriyen
çikolatalarınıza bal ve cevizleri
de ilave edip karıştırın. Corn
flakesleri ekleyin ve corn
fleksleriniz yumuşamadan hızlıca
tekrar karıştırın. Karışımınızdan
kaşıkla parçalar alıp bir tepsiye
dizin ve buzdolabında çikolatanız
soğuyup eski haline gelene kadar
bekletin. Soğuyan tatlılarınızın
üzerine çikolata sosu veya reçel
dökerek servis edebilirsiniz.

Hepinize afiyet olsun.
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Dr. Fatma Cemre Sazak

Kulak Nedir-Ne İşe Yarar?
Hepimizin bildiği 5 duyu organından biri olan
kulak, sadece duymamızı sağlayan bir organ
değil aynı zamanda duruşumuzu ve dengemizi
ayarlamaya yarayan sistemin de bir parçasıdır.
Kulağımızı Tanıyalım:
Kulak anne karnındayken 3-4. haftalarda
gelişmeye başlar.
Kulağımız kendi içinde dış, orta ve iç kulak
olarak üç bölüme ayrılır.

Kulak Kepçesi:
Kulağımızın dışarıdan görülen ve
gerçekten kepçeye benzeyen
kısmıdır. Kıkırdak ve deriden
oluşur. Tüm memelilerde boyut
ve şekilleri farklıdır. (Filler ve
kediler arasındaki bariz farkı
düşünebilirsiniz)

Dış Kulak Yolu:
Kulak kepçemize
baktığımızda içeri
doğru gözüken
karanlık delik, uzunluğu
yaklaşık 1-2 cm olarak
devam eden dış kulak
yolumuzdur ve bu
küçük tünel bir çıkmaz
sokak gibi kulak zarı ile
sonlanır.
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Kulak Zarı:
Dış kulak yolunun sonundaki
kulak zarı, çapı 8-9 mm
olan ve kalınlığı tahmin
edebileceğinizden çok daha
ince olan (yaklaşık 0.074mm)
bir zardır. Görevi dış kulak
yolundan dağınık gelen titreşimleri
toplayıp kemikçikleri titreştirmek ve bu
şekilde sesin içeri iletimini sağlamaktır.
Kulak zarının inceliğini ve önemli görevini
öğrendiğimize göre kulağa yabancı cisim
sokmanın ne kadar zararlı olduğunu da
anlamış olduk.

Kulak Kemikçikleri:
Vücudumuzun en küçük kemikleri olan
kulak kemikçikleri; kulak zarından
titreşimleri alıp, önce birbirlerine en son
da iç kulaktaki salyangoza iletirler.

Salyangoz-Koklea:
İçinde kanalları olan ve bu kanallarda hem
denge hem de işitmeyi sağlamak için özel
sıvılar bulunan bu parçaya salyangoz denir.
Şekli aynen bir salyangoza benzer. Kulak
kemikleri salyangoz içerisindeki sıvıları
dalgalandırır. Salyangozun sıvıları arasındaki
bir alanda dalgalanmaları ölçen tüyler vardır.
Bu tüyler sıvıdaki dalgalanmaları beynin işitme
bölümüne iletir ve sesi algılamasını sağlar.

Kulak
Temizliği Nasıl
Yapılır?
Kulak kendi temizliğini
serumen denilen salgı ile
yapar. Bizim kulak çöpü veya
herhangi bir şeyle kulağımızın
içini temizlemeye çalışmamız aslında
yanlıştır. Hem dış kulak yoluna ve zarına zarar
veririz, hem de kulağın temizlik ve koruma
için ürettiği salgıyı kulak zarına doğru iterek
salgının içerde birikip atılamamasına yol
açarız.

Uçakta Neden Kulağımız Tıkanır?

Kulak temizliği için banyo sonrası sadece
kulakların dış kulak yolu girişinin nemini
almak yeterlidir. İçerinin temizliğini bırakalım
kulağımız kendi yapsın.

Bu durumları en aza indirmek için uçak
iniş ve kalkışlarında, östaki tüpünün
hareketlerine yardımcı olacak davranışlarda
bulunmak, örneğin sakız çiğnemek, esnemek,
yutkunmak gibi hareketlerin yapılması bu tip
şikayetlerimizin oluşmasını engelleyebilir.

Kulağımıza Su Kaçarsa Ne Yapmalıyız?
Artık kulaktaki yapıların ne kadar önemli ve
hassas olduğunu bildiğimizden kulağa bir şey
sokarak su çıkaramayacağımızı bilmeliyiz.
Kulağımıza su kaçarsa, sadece dış kulak
yolu girişini havluyla kurutabilir ve hepimizin
bildiği hafif sallama hareketini yapabiliriz.
Nem hissettiğimiz durumlarda saç kurutma
makinasıyla yaklaşık bir 30 saniye nemi
kurutmaya çalışabiliriz.
Ama yine en doğrusu tüm bunlara rağmen
suyun çıkmadığını hissediyorsak, Kulak Burun
Boğaz hekimlerine başvurmaktır.

Kulağımızdaki basınç ve dış ortamın basıncını
dengeleyen kulak ve ağız arasında çok ince
bir tüp vardır. Bu tüpe östaki tüpü adı
verilir. Uçaklarda özellikle iniş ve kalkışlarda
basınçtaki hızlı değişimleri ayarlamak için
östaki tüpü yeterli gelmediğinde kulağımızı
tıkanmış gibi hissederiz hatta bazen ağrı bile
hissedebiliriz.

Küpe Takmak İçin Kulağımızı Deldirmek
Sakıncalı Mıdır?
Kulak memesi içerisinde herhangi bir işitme
veya denge organı, önemli bir damar veya sinir
yoktur. Dolayısı ile kişinin isteğine bağlı olarak
kulak memesini deldirmekte bir sakınca yoktur.
Yalnız burada önemli olan profesyonel kişiler
tarafından bakteri içermeyen steril ve temiz
ortamlarda, işlem yapılmasıdır. Mikrop kapması
halinde şiddetli enfeksiyonlara neden olabilir.
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Emre - D
ef
Bahtiyar ne

Elif Naz
Mert

Zeynep
Parlak
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Ada
Kara

Ateş At
a
Doğan

Göze
Süslü
Çınar
Kızıltan

Kaan
Terzi
Evra
Bülbül

Yunus
Aktaş

Mine
Kaplan

Mevsim- Poyraz
Ergüven

Naz
Erdem

Çiçeksu
Geygel

Ezgi
İnce
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Ege
rk
Erentü

Duru
Terzi

Ceylin
Çelikdemir

u
Durlla
i
At

Efe
Mert

Ilgın
Bülbül
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Ceylin
Özatay

Duru
Yiğit

Melisa
ir
Özdem

ur
Yağmal
s
Uy

Mustafa
Balta

Mehmet-Berru
Avcı

Ferit
Ünal

Duru
dere
Büyük

la
Dam rk
ü
Tent

Aylin
Övey
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Şude
Yasin

Ada
Ayan

Enes
Önder
l
Eylü y
b
r a
Bine
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Arzu
Yağcıoğlu

Merve
Yarar

p
Ali Yaku
e
Gökç

Arin
r
E doğan

Akif Ateş maz
Sap
Ayşenaz

Ela
Taşçı

Duru-A
yç
Yay a

Azra
Kosu
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Kendi masalımızı yazıp,
kahramanlarımızı
yaratalım.

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
Sevimli Kahramanlar,
30 Ocak’ta gün boyunca
fotoğraf çektirmek için
sizi bekliyor.

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

26 Ocak 2013
Cumartesi
Masal Atölyesi
T-shirt
Dev Resim
Bento
Palyaço
Sihirbaz

27 Ocak 2013
Pazar

Masal Atölyesi
Dev Resim
Oyuncak
Portre
Palyaço
Sihirbaz

28 Ocak 2013
Pazartesi

29 Ocak 2013
Salı

30 Ocak 2013
Çarşamba

31 Ocak 2013
Perşembe

01 Şubat 2013
Cuma

02 Şubat 2013
Cumartesi

Masal Atölyesi
Sihirbaz
Palyaço
Portre
Oyuncak
T-shirt

Eğlence
dolu eşşiz
oyuncaklar
tasarlayalım.
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Kendi
tarzımızı kendi
tasarımlarımızla
yansıtalım.

Masal Atölyesi
Bento
Dev Resim
Oyuncak
Sihirbaz
Palyaço

Masal Atölyesi
Palyaço
Sihirbaz
T-shirt
Bento
Oyuncak

Masal Atölyesi
Sihirbaz
Palyaço
Oyuncak
T-shirt
Portre

Komik
şakalarla
doyasıya
eğlenelim.

Masal Atölyesi
Bento
Dev Resim
Portre
Sihirbaz
Palyaço

Masal Atölyesi
T-shirt
Dev Resim
Bento
Palyaço
Sihirbaz

Dev bir
resmi birlikte
renklendirelim.

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

03 Şubat 2013
Pazar

Yemeklerle
birbirinden
güzel şekiller
yapalım.

04 Şubat 2013
Pazartesi

05 Şubat 2013
Salı

06 Şubat 2013		
Çarşamba

Masal Atölyesi
T-shirt
Dev Resim
Bento
Palyaço
Sihirbaz

Masal Atölyesi
Dev Resim
Oyuncak
Portre
Palyaço
Sihirbaz

Masal Atölyesi
Palyaço
Sihirbaz
T-shirt
Bento
Oyuncak

Masal Atölyesi
Bento
Dev Resim
Portre
Sihirbaz
Palyaço

07 Şubat 2013
Perşembe

08 Şubat 2013
Cuma

09 Şubat 2013
Cumartesi

10 Şubat 2013		
Pazar

Masal Atölyesi
Sihirbaz
Palyaço
Portre
Oyuncak
T-shirt

Hep birlikte
şapkadan
tavşan, mendilin
içinden güvercin
çıkartalım.

Masal Atölyesi
Bento
Dev Resim
Oyuncak
Sihirbaz
Palyaço

Masal Atölyesi
Sihirbaz
Palyaço
Oyuncak
T-shirt
Portre

Masal Atölyesi
T-shirt
Dev Resim
Bento
Palyaço
Sihirbaz

Sevdiğimiz
kişilerin
yüzlerini
resmedelim.
29

GAP KIDS
Kürk
199,95 TL
Mont
159, 95 TL
Pantolon 99,95 TL
Atkı
39,95TL
Şapka
39,95 TL
Eldiven
39,95 TL

30

İdil Rona

Ayaz Cüce

GAP KIDS
Bot
159,95 TL
Etek
79,95 TL
T-shirt 49,95 TL
Mont 159,95 TL
Çorap
29,95 TL
Şapka
69,95 TL

İrem Rona

B&G STORE
Gömlek
119 TL
Kazak
119,20 TL
Pantolon
103,20 TL
Ayakkabı 119,20 TL
Papyon
59 TL
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GAP KIDS
Bot
159,95 TL
Pantolon
99,95 TL
T –shirt
24,95 TL
Hırka
79,95 TL

B&G STORE
Gömlek 180 TL
Hırka
196 TL
Tayt
180 TL
Çizme 299 TL
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B&G STORE
T-hirt
55,20 TL
Bolero 103,20 TL
Etek
95,20 TL
Çizme
299 TL

B&G STORE
T-shirt 180 TL
Etek
180 TL
Babet 149 TL

B&G STORE
T-shirt 48,30 TL
Yelek
111,20 TL
Tayt
48,30 TL
Çizme
299 TL

GAP KIDS
Bot
159,95 TL
Mont 299,95 TL
Çorap
29,95 TL
Elbise 139,95 TL
Atkı
39,95 TL
Şapka
39,95 TL
Eldiven 39,95 TL

33

B&G STORE
Eşofman üstü 171,50 TL
T-shirt
80,50 TL
Eşofman altı 136,50 TL
Ayakkabı
109 TL

PANÇO
Triko
Gömlek
Pantolon
Ayakkabı

57 TL
59 TL
67 TL
59,50 TL

LOCO-POCO
Dragorn rampa
oyun seti
159,50 TL

IMAGINARIUM
Gitar
129 TL
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LOCO-POCO
Blok squad mega
oyun seti
349,50 TL

:

ADIM

SOYADIM

:

DOĞUM TARİHİM :
:
ADRESİM
TELEFONUM
e-Mailim

:

Veya bilgilerinizi
info@panoracocuk.com.tr
adresine e-posta olarak
yollayabilirsiniz.

:

Çocuk
Atölyesinde
Çekilen
Fotoğraflarına

Ulaş!

Çocuklar Formunuzu
Panora Danışma Bankosuna
Bırakabilirsiniz.

Etkinlik ve
Sürprizlerimizden

Haberdar Ol!

Fotoğraf, Yazı
ve Faaliyetlerini
Panora
Çocuklarıyla

Paylaş!

www.facebook.com/PanoraCocuk
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Bulmacanın çözümü 40. sayfada

3

1 4

6 5

1

3

6

4

3

Nasıl Oynanır?

1

1 6
3

1 6

2

Sudoku, 6x6’lık karelerden oluşan
kümelere rakamların yerleştirilmesiyle
oynanan bir oyundur. Çözümü mantığa
dayanan sudoku, kümelere 1’den 6’ya
kadar rakamların yerleştirilmesiyle
oynanır. Her bir rakam, her bir
satır, sütun ve blokta sadece
bir kez kullanılabilir. Bulmacayı
tamamlamak için tabloyu öyle bir
şekilde doldurmalısın ki, her satır, her
sütun ve her blok 1’den 6’ya kadar
bütün rakamları içersin, hiçbir rakam
tekrarlanmasın ve eksik kalmasın.

Yukarıdan Aşağı

1. 4 midesi olan hayvan
2. Ana vatanı Avustralya olan hayvan
3. Bal yapan, kanatları ses
çıkarabilen küçük hayvan.

1

Soldan Sağa
1

3

1. Yapışkan dokulu dilleriyle avlanan
hayvan
2. Tropik bölgede yaşayan 372 farklı
türü olan kuş
3. Göz kapakları olmayan, zehirli
sürüngen bir hayvan.

2

3

Bulmacanın çözümü 40. sayfada
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Kağıdını ok
yönünde
ikiye katla

A

Köpeğin olduğu resmi işaretli
yerlerden kesin, yine işaretli yerlerden
talimatlardaki gibi kıvırın. İşte yeni oyun
arkadaşınız sevimli köpek hazır.
Makas ile kesin
Tamamen katlayın
Fafifçe kıvırın

B

C

D

E

38

F

Tam
ortadan
hafifçe bük

Kulakları
aşağı kıvır

Üst ve alt
parçayı
geriye kıvır
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BAKALIM NELER
ÖĞRENDİK BULMACASININ
CEVAPLARI
1- Kurbağa
2- Fil
3- Zürafa
4- Arı Kuşu
5- Koala
6- Köpek Balığı

GEZEGENLER ÇENGEL
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

2

Bakugan
Sailor
Moon

Candy

40

1 4 6
5 3 2

2 5 3
1 6 4

5 1 6
3 4 2

2

Pikachu

Hello Kitty

6 3 5
4 2 1

7 FARK BULMACASININ ÇÖZÜMÜ

SEVİMLİ JAPON KARAKTERLERİ’NİN
EŞLEŞMESİ
Totoro

Heidi

2 1 4
3 6 5
4 2 3
6 5 1

K
1
O
Z
A
Ü
L
1 K U R B A Ğ A
A
3
F
P A P A Ğ A N
R
3
3 Y I L A N

Monchicchi

SUDOKU’NUN ÇÖZÜMÜ

KES-YAP PUZZLE’ININ ORJİNALİ

Oyuncak fabrikasında farklı
oyuncaklar yapıyoruz.
Sen de Panora’daki atölye
çalışmalarına katıl, hem yeni
oyuncaklar yap hem de eğlenceye
ortak ol.

1–28 Şubat

Pazartesi

Perşembe

1. Atölye: 13.00–14.00

1. Atölye: 10.00–11.00

2. Atölye: 14.00–15.00

2. Atölye: 11.00–12.00

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

