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Merhaba
Sevgili Çocuklar,

Bir an önce deniz ve havuza kavuşmak, oyunlar oynayarak 
arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek için yaz mevsimini 

iple çektiğinizi biliyoruz. Sadece her yıldan farklı olarak bu 
sene arkadaşlarımızla oynarken, denize havuza girerken 

biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki Çin’de 
başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile 
tanışmak durumunda kaldık ve bu sebepten okullarınıza 

kısa süreliğine de olsa veda ettiniz. Şimdi tedbirli davranarak 
yazın keyfini çıkarma zamanı. Sizler için araştırdığımız tedbir 

kurallarına dergimizden ulaşabilirsiniz. 

Hepinizin bildiği gibi bu aylarda bizim için çok önemli bir gün 
var. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün komutasıyla zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz 
ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 

98. yıl dönümünü kutluyoruz. 

Dergimizin sayfalarını karıştırdıkça başka bilgilere de 
erişeceksiniz. Türkiye’nin sakin şehirlerini hiç duymuş 

muydunuz? Doğa harikası şehirlerimize yolculuk yaparken, 
sürüngenlerin yaşamını da yakından keşfedeceksiniz. 

Dünyaca ünlü basketbol yıldızı Kobe Bryant’ın hayatını hiç 
merak ettiniz mi? Ya da gökkuşağının nasıl oluştuğunu? Bir 

sürü ilginç ve merak dolu yazı bu sayımızda sizleri bekliyor….

Şimdiden iyi eğlenceler ve tatiller dileriz…

PANORA AVM AİLESİ…
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TARİHTE

1908

1922

1981

1935

1932

24 Temmuz 

1 Temmuz

30 Ağustos

26 Eylül 

21 Eylül 

Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı 1935 yılından itibaren 
kutlanmaya başlandı. Kabotaj hakkına ülkemiz, 
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan 
Antlaşması ile kavuştu. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm 
gazeteler memurların kontrolünden geçtikten sonra 

yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet 
yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya  son 

verilmiştir. Basın Bayramı veya Gazeteciler ve Basın 
Bayramı ifade özgürlüğü olarak her yıl 24 Temmuz 

tarihinde kutlanmaktadır.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün 
başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz 
başarıyla sonuçlanmıştır. 9 Eylül 1922’de İzmir’in 
kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden 
kurtulmuştur. 30 Ağustos sembolik olarak ülke 
topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış 
Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan 

uluslararası bir bayramdır.  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 
yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı’nın 
açılış günü olan 26 Eylül her yıl “Dil Bayramı” 
olarak kutlanmaktadır. 

TEMMUZ 
AĞUSTOS
EYLÜL
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İCATLAR

Makine Mühendisleri için büyük avantaj sağlayan 3D yazıcılar, 
küçük hacimleri ile hem maliyet hem de iş gücü bakımından 

kolaylık sağlamaktadır. 

Bilgisayarda ya da diğer elektronik aletler yardımı ile tasarlanan 
nesneleri somut formlara dönüştüren cihazlara 3 boyutlu yazıcı denir. 
3D baskı teknolojisi ile ihtiyacınız olan aparatları basabilirsiniz. Tıpkı 

salgın sürecinde üretilen siperlikler gibi. Salgın sürecinin kahramanları 
arasında olan 3D siperlikler hakkında bilgi edinmeye ne dersiniz?

3D Printer 

3D yazıcılar sayesinde 
tasarladığınız tüm 
nesneleri gerçeğe 
dönüştürmeniz 
mümkündür. 
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3D YAZICININ
 TARİHİ

3D YAZICILAR İLE 
NELER YAPILABİLİR?

3D yazıcıyı icat eden kişi 
1984 yılında tasarımı 

ve üretimi ile mühendis 
Chuck Hull oldu. Tablolar 
için dayanıklı kaplamalar 
üreten bir şirkette çalışan 
Hull, UV teknolojisinden 
yararlanarak küçük bir 
3D yazıcı prototipi fikrini 

oluşturdu. 

Teknolojinin gelişmesi ile kullanım 
alanları artan 3D yazıcılar birçok farklı 
alanda kullanılmaktadır. Son yıllarda 
yaşanan en ilginç gelişmelerden biri 
de Belçika’da 15 günde 3D yazıcı ile 
üretilen ev oldu. 3D yazıcı ile inşaat 
ustası gerekmeden yapılan bu ev 

bilgisayarda programlanmış bir şekilde 
rota üzerinden katmanlar halinde 

beton püskürterek elde edildi. 

Teknolojinin tüm materyallerinin 
kullanıldığı 3D tekniği ile 

tablodan minyatür araçlara, 
mobilyadan aksesuara kadar 
birçok ürün üretilebilmektedir. 

Farklı birçok sektörde kullanılan 
3D yazıcı tekniği için ihtiyaç 
olan en önemli şey üretilecek 

ürünün sanal ortamda çiziminin 
sağlanmasıdır. 
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Ormandaki 
Gizemli Dostlarımız

Sürüngenler

Leopard Gecko’lar aslen 
Hindistan, Afganistan, İran 
ve Pakistan’ın çöllerinde 

yaşayan daha çok geceleri 
aktif olan sürüngenlerdendir. 

Gündüzleri saklanarak 
geçirirler. Bu yüzden mutlaka 

girebilecekleri bir kovuk 
olması gerekmektedir. 

Ortalama ömürleri 15 yıldır. 
Etçil beslenirler. Kurtlar, 

böcekler, larvalar temel besin 
kaynaklarını oluştururlar.Avustralya’nın çöl bölgelerinde,  

yüksek sıcaklıkta yaşayan 
canlılardır. Hem etçil hem 
de otçul olarak beslenirler. 

Ortalama ömürleri 15 senedir.

BOA YILANI

LEOPARD GECKO

SAKALLI EJDER
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İguana, tropikal iklimde yaşayan 
egzotik bir kertenkele türüdür. 
Ağaçlarda yaşayan iguanaların 

ortalama yaşam süresi 19-21 yıldır. 
Tümüyle otobur bir türdür. Meyve, 

yaprak gibi bitkiler ile beslenir.

Etçil sürüngenler olarak bilinen yılanlar, 
zehirli ve zehirsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Boa yılanı büyük, zehirsiz, ağır gövdeli bir 
türdür. Yaşam alanları; Kuzey, Orta ve Güney 
Amerika’dır. Ortalama yaşam süreleri 20 yıl 

civarındadır. Erkek Boa yılanlarının uzunluğu 
2-2,5 metreye, dişi Boa yılanlarının uzunluğu 

ise 3-3,5 metreye kadar ulaşabilmektedir. 
Etobur bir canlıdır. Genellikle kemirgenlerle 

ve kuşlarla beslenir.

 Amazon yağmur 
ormanlarının içinde 

Güney Amerika’da  yaşam 
sürdürürler. Ortalama  

ömürleri 5-10 yıldır. Cırcır, 
kurtlar, böcekler  

temel besin kaynaklarıdır.

YEŞİL IGUNA

BOA YILANI

MILK FROG

Fo
to

ğr
afl

ar
: Y

ağ
ız

 E
rtü

rk

7



Tekerleme

Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik

Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister

Hele saçlar, hele saçlar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar

Bize pis derler, pis derler

Sağ elimde 5 parmak
Sol elimde 5 parmak

Say bak, say bak saaaay bak
Hepsi eder 10 parmak

Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, saaay bak

O piti piti
Karemalı sepeti

Terazi lastik
Jimlastik

Biz size geldik
Bitlendik

Hamama gittik temizlendik
Dik dik dik
Eteğini dik!

TEMİZLİK

ELLERİM 
PARMAKLARIM

O PİTİ PİTİ

s
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Gölge Eşleştirme

Bilmece

- Bilgi verir herkese, 
En güzel dosttur bize. 

- Gökte gördüm köprü, 
rengi yedi türlü.  

- Kat kat katmer değil, 
yenir ama meyve değil. 

- O odanın içinde, oda onun içinde. 

- Karşıdan gördüm bir taş yanına 
vardım dört ayak bir baş. 
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Çocuk Modası’na yön veren sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

B&G STORE 
Erkek Çocuk Oranj Tshirt 49

Marks&Spencer-
Roald Dahl™ & NHM™ Desenli Şort 79

Karamela 
Elbise Kırmızı Ekose 139

Çocuk Modası

Armağan Oyuncak 
Enchantimals Bebekleri ve Hayvan 
Arkadaşları Lluella Lama Fleecy 79 
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Marks&Spencer
Star Wars™ Kısa Kollu 

T-Shirt 129

B&G STORE 
Kız Çocuk Kırmızı Etek 149

Armağan Oyuncak 
Hot Wheels İtfaiye 

Oyun Seti 179 

Locopoco Super Duke R Model 
Motorsiklet 109

Locopoco 
Robocar Poli Metal Araç Micky 

Figür 49 11



Karamela Erkek Çocuk T-Shirt K 
Athletic Baskı Kırmızı 39

Karamela Kız Çocuk Fiyonklu 
Büstiyer Kırmızı Ekose 69 

Karamela Erkek Çocuk T-Shirt K 
Athletic Baskı Gri Melanj/Kırmızı 39

Karamela Kız Çocuk Keten 
Büstiyer Mor 69

Karamela Kız Çocuk İspanyol Paça 
Pantolon Beyaz 99

Marks&Spencer-Unicorn 
Desenli Tayt 39

Locopoco
Robocar Poli Fırlatıcılı ve 
Dönemeçli Yol Seti 229

Locopoco
 Fairy Garden Sulama 
Kabı ve Peri Evi 12912



Deniz Canlılarını Boyama Sayfası
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GÖKKUŞAĞI NASIL 
OLUŞUR?

Gökkuşağı

Bilim ve 
Teknoloji

Bazı günler yağmur yağdıktan 
sonra gökkuşağının çıktığını görür, 

neşeyle camlara koşarız. Gökyüzüne 
bakarak renkli renkli çizgileri görür, 

onların altından geçmeyi hatta 
dokunmayı hayal ederiz. Kırmızı, 

turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve 
mor renkleriyle gökkuşağı, çizdiğimiz 

resimleri ve çektiğimiz fotoğrafları 
güzelleştirir. 

Peki ya bu masalsı doğa olayının nasıl 
oluştuğunu düşündünüz mü hiç?
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Gökkuşağının sonuna 
gidebilir miyiz?

Gökkuşağını biz yay olarak gördüğümüz için iki tarafın 
da bittiği noktalar olduğunu düşünürüz. Oysa gökkuşağı 
tam bir çember şeklindedir, ama yerden baktığımız için 
tamamını göremeyiz. Bu nedenle gökkuşağına sonuna 

gitmeye çalıştıkça ışığın kırılışına göre değişen ve zamanla 
kaybolan bir manzara ile karşılaşırız.

Maalesef hayır. Gökkuşağı kırılan 
ve yansıyan ışıktan meydana geldiği 
için elimizle dokunabileceğimiz bir 
şey değildir. Ama isterseniz kendi 
gökkuşağınızı yapabilirsiniz. Tek 
yapmanız gereken bahçenizde 

güneşi arkanıza alarak hortumla su 
püskürtmeniz.

Peki gökkuşağına 
dokunabilir miyiz?

Gökkuşağında yedi ana renk 
hakimdir.  Bu renkler; sarı, kırmızı, 

yeşil, mavi, lacivert, turuncu ve 
mordur. Kırmızı en dışta mor ise içte 
yer alır. Gökyüzüne baktığımızda 

her birimiz aynı şekilde gökkuşağını 
göremeyiz. Bunun nedeni, yağmur 

damlalarının sürekli yer değiştirmesi 
ve kaybolmasıdır.

Gökkuşağı yağmurun artık sona ermeye 
ve güneşin kendisini göstermeye başladığı 

zaman oluşur. Güneş ışınları havadaki 
su damlacıklarının içerisinden geçtikleri 

sırada tıpkı aynada olduğu gibi kırılarak 
yansırlar. Bu yansıma esnasında da ışığın 

içerisindeki birbirinden güzel renkler ortaya 
çıkmış olur. Gökkuşağı genellikle yağmur 

nedeniyle oluşur. 
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Türkiye’nin 
Sakin Şehirleri CittaSlow

Sakin şehirlerin en önemli 
özellikleri, “Slow Food” yani 
“Yavaş Yemek” hareketini 

tamamen kabul etmiş 
olmaları. Nedir bu Yavaş 

Yemek hareketi? İyi, temiz, 
adil gıda felsefesi ile ortaya 

çıkan, çevreyi, hayvan 
varlığını ve gelir düzeyini 
önemseyen bu felsefede 

kullanılan tekniklerin çevreye, 
hayvan ve insan sağlığına 

zarar vermemesi önem 
teşkil ediyor. Tüm kurallara 
uygunluk tespit edildiğinde 
sakin şehir unvanı veriliyor. 

CittaSlow Nedir?
İtalyancada sakin anlamına gelen “Citta” ile İngilizcede yavaş 
manasında kullanılan “Slow” kelimelerinin birleştirilmesiyle

1999 yılında İtalya’da CittaSlow hareketi başladı. Günümüzde 
CittaSlow, 30 ülkede yaygın olarak kullanılmakta. Tam 264 farklı 

şehir “Sakin Şehir” unvanını taşıyor. 
Türkiye’de de bu unvana sahip 18 şehrimiz bulunuyor.

Seferihisar, Akyaka, Gökçeada, Yenipazar, Taraklı, Vize, Perşembe, Yalvaç, 
Halfeti, Şavşat, Uzundere, Göynük, Gerze, Eğirdir, Mudurnu, Köyceğiz, Ahlat, 

Güdül Türkiye’nin CittaSlow unvanına sahip şehirleridir.
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Mavi ve yeşili buluşturan saklı kent Perşembe, 
Ordu iline bağlı bir ilçedir. Tepeleri kıyıya 
dik bir şekilde inen kentte çeşitli koylar 

bulunmaktadır. İki önemli kara çıkıntısına 
sahip Perşembe’de, Kuzeyde uzun bir kara 
parçası olarak denize doğru uzanan Yason 

Burnu, diğeri isen derin ve dik koyun üzerindeki 
Çamburnu’dur. Bu kara parçaları Perşembe 

Limanı’nı Karayel rüzgarlarından korumaktadır. 
Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan 

Perşembe, çevreyolunun arkasından geçmesi ile 
Karadeniz’de tek bakir kalan koy ve plajlara 

sahip şehir olarak dikkat çekmektedir. 

Gezilecek başlıca yerleri; Hoynat Adası, 
Yasonburnu Feneri, Yalancıyason, Çamburnu, 

Çeşmeönü, Kışlaönü, Şenyurt Şelalesi’dir. 

Yöresel lezzetleri bakımından da dikkat çeken 
kentte içli tava yani hamsili pilav özellikle 

turistlerin en çok ilgi gösterdiği lezzetler arasında 
yer almaktadır. Diken ucu olarak bilinen melocan 
kavurması da yöreye ait nadir lezzetler arasında 
yer almaktadır. Turşu kavurmaları ile de ünlenen 
kentin fasulye, salatalık, kalem lahana turşusu 
kavurmaları mutlaka tadına bakılması gereken 

lezzetlerdendir. 

Perşembe
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Malzemeler
 - 1 su bardağı çiğ badem
 - 2 su bardağı hurma
 - 4 yemek kaşığı kakao
 - 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
 - 2,5 yemek kaşığı badem kreması

Hazırlanışı
- Kurabiyenizi yaparken mutlaka ebeveynlerinizden yardım alın.

- Öncelikle çiğ bademleri ebeveyninizin yardımı ile 
rondodan geçirin. 

- Üzerine çekirdeklerini ayırdığınız hurmaları, kakaoyu, hindistan 
cevizi yağını ve badem kremasını ekleyip toplanan bir hamur 

haline gelene kadar tekrar rondodan geçirin. 
- Hazırlanan hamuru avucunuzda yuvarlayarak ceviz 

büyüklüğünde toplar hazırlayın. 
- Pişmeyen kurabiyeleri 1 gece buzlukta bekletin. Lezzetli 

kurabiyeleriniz hazır…

Şimdiden afiyet olsun…

MUTFAKTA NELER 
OLUYOR?

Pişmeyen Şekersiz
Kurabiye Tarifi
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1 Eins / 2 Zwei / 3 Drei / 4 Vier / 5 Fünf / 6 Sechs / 7 Sieben / 8 Acht / 9 Neun / 10 Zehn

FARKLI DİLLERİ 
KEŞFEDİYORUM

Tage-Günler

ALMANCA
Zahlen - Sayılar

Montag-Pazartesi • Deinstag-Salı • Mittwoch-Çarşamba • Donnerstag-Perşembe
Freitag-Cuma • Samstag-Cumartesi • Sonntag-Pazar

19



Merhaba Çocuklar…
Biliyorsunuz ki Çin’in Wuhan şehrinde başlayarak tüm dünyaya yayılan 

korona virüs sebebiyle uzunca bir zaman evlerimize kapandık. Normalleşmeye 
başladığımız bu süreçte dikkatli olmamız, hem kendimizin hem de 

sevdiklerimizin sağlığı için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İşte sağlığımız 
için dikkatli olmamız gereken noktalar…

Koronadan Korunma Yolları

Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 
20 saniye boyunca ovarak yıkıyoruz.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren 
kişilerle aramıza en az 3-4 adım 

mesafe koyuyoruz.
Soğuk algınlığı belirtilerimiz varsa hemen 

ailemize haber veriyoruz.

Havlu gibi kişisel eşyalarımızı ortak 
kullanmıyoruz.

Bol sıvı tüketerek, dengeli besleniyor, uyku 
düzenimize dikkat ediyoruz.

Bulunduğumuz park gibi ortamlarda 
sosyal mesafe kurallarına 

dikkat ediyoruz. 

Öksürme veya hapşırma sırasında 
ağız ve burnumuzu tek kullanımlık 

mendille kapatıyor, mendilimiz yoksa 
dirseğin iç kısmını kullanıyoruz.

Ellerimizle gözlerimize, ağzımıza ve 
burnumuza dokunmuyoruz.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan 
kaçınıyoruz.

Bulunduğunuz ortamları sık sık 
havalandırıyoruz.

1

2

3

6

7

9

8

10

4

5

En sevdiğiniz alışveriş ve yaşam 
merkezi Panora’nın, sizler için 
aldığı önlemleri anlattığı animasyon 
filmi, yandaki karekodu okutarak 
izleyebilirsiniz.
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Ormandaki Sevimli Dostlarımızı Renklendiriyoruz.

21



Kobe
Bryant

NBA tarihinin en önemli 
basketbolcularından 

birisi olan Kobe Bryant’ın 
başarılarla dolu yaşam 

serüvenini yakından 
tanımaya ne dersiniz?

Kobe Bryant Kimdir?
Kobe Bean Bryant, 

23 Ağustos 1978’de dünyaya geldi.
Daha 3 yaşındayken basketbol oynamaya başlayan 

Kobe Bryant,  Philadelphia’daki Lower Merion 
Lisesi’nde basketbolda müthiş bir başarı yakaladı ve 

ulusal boyutta ün kazandı. 
Lise yıllarında Wilt Chamberlain’in 4 yıllık toplam sayı 

rekorunu kırdı. 
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Bryant liseden mezun olduktan sonra 
üniversiteye gitmeden direkt NBA’ye 

Lakers’a adımını atarak tüm kariyerini 
bu kulüpte sürdürdü. 

Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon 
olarak tamamlayarak kariyerinin 5. 
yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez 

finallerin en değerli oyuncusu ünvanını 
elde etti.

Bryant 34 yaşındayken NBA tarihinde 
30 bin sayı barajını aşmayı başaran en 

genç oyuncu oldu.

2008 ve 2012 Yaz Olimpiyatları’nda 
Amerika Birleşik Devletleri millî 

basketbol takımı ile şampiyon olarak 
altın madalya sahibi oldu. 

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 
yılları NBA All Star organizasyonunda 

dört defa en değerli oyuncu seçildi. 

Memphis Grizzlies takımına 44 sayı 
attığı maçta Los Angeles Lakers 

takımının tarihinde en fazla sayı atan 
oyuncusu oldu.

Los Angeles’ta düzenlenen 2011 NBA 
All-Star Maçı’nın en değerli oyuncusu 

seçildi.

Kobe Bryant NBA All Star 
organizasyonunda 1998-2013 yılları 
arasında üst üste 15 kez seçilerek bu 

alanda rekor kırdı.

Bryant, 15 kez 11’i ilk takım olmak üzere 
NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 
kez de NBA En İyi Savunma Takımı’na 

seçildi.

Kobe Bryant, 13 Nisan 2016’da son 
maçına çıktıktan sonra emekli oldu.

26 Ocak 2020 tarihinde Kaliforniya’da 
bindiği helikopterin Calabasas şehri 

yakınlarında yaptığı kaza sonucunda 
Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna Maria 

Onore ve üç kişiyle birlikte hayatını 
kaybetti. 

Neden Black Mamba? 
Kobe Bryant oyun tarzı olarak 

saldırgan bir yılan türü olan Black 
Mamba’ya benzetilmiştir. Kara mamba 

(Dendroaspis polylepis), Elapidae 
familyasından son derece saldırgan ve 

zehirli bir yılan türüdür.
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Dev Şeftali
Yazar  : Roald Dahl
Baskı Yılı : 2016
Sayfa Sayısı : 144

Bu kitabında, dev gibi kocaman bir şeftalinin 
üzerinde yapılan serüven dolu bir yolculuğun 
öyküsünü anlatıyor Roald Dahl. Bu öykünün baş 
kişisi James, küçük yaşta öksüz ve yetim kalmış 
dünya tatlısı bir çocuktur. Hayvanat bahçesinden 
kaçan bir gergedan, bir gün James’in annesini 
de babasını da yer. Yapayalnız kalan zavallı 
küçük James, teyzelerinin yanına sığınmak 
zorunda kalır. İki teyzenin içleri kötülük doludur; 
James’e yapmadıklarını bırakmazlar. Bir 
gün... Hayır, öyküyü anlatmamızı beklemeyin. 
Okumaktan başka çareniz yok. Bir başlayın hele, 
elinizden bırakamayacaksınız.

Çatıdaki Gezegen
Yazar  : Behiç Ak
Baskı Yılı : 2016
Sayfa Sayısı : 180

Evden okula servisle gidip gelen Serdar, 
sokakta top koşturmayı bilmeyen, sıradan 
bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın 
mümkün olduğunu hayal bile etmemiştir. 
Ta ki, apartman arkadaşı Ceren’in peşi 
sıra çatı katına, bambaşka bir “gezegene” 
çıkana kadar. Şairler, hikâyeler, canı 
sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile 
çatıya kaçmıştır! Üstelik, eski bir seyir 
defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir...

Ayın Kitapları

24



Vol-İ
Yönetmen : Andrew Stanton
Tür  : 3D, Animasyon,    
  Bilimkurgu, Komedi, Macera

İnsanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle 
Dünya’yı terk edip başka bir gezegende 
yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili 
dünyayı temizleme görevi sevimli bir 
robota, Vol-i’ye verilir. İnsanoğlunun 
bıraktığı çöplerden kendine yeni bir 
dünya yaratan Vol-i’nin yalnızlığı, başka 
bir robot olan Eve’nın gelmesiyle son 
bulur. İki sevimli robotun arasında 
filizlenen dokunaklı ilişki, türlü 
zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta 
kalmaya çalışır.

Karlar Ülkesi 2
Yönetmen  : Jennifer Lee, Chris Buck
Tür   : Animasyon, Müzik

Elsa, hayatını etkileyen bir sorunun 
cevabını arar. Elsa neden büyülü güçlerle 
doğdu? Bu sorunun cevabını bulmak 
için Erindel’in dışındaki ormana, bir 
bilinmeyene doğru giden Elsa, geçmişi 
ile ilgili gerçeklerle yüzleşecektir. Krallığı 
da tehlikeye atan cevapların peşine 
düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven 
ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da 
olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

Ayın Filmleri
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 
Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük 

kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi adıyla da bilinen, büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılan, Büyük 

Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar 
takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan 

işgalinden kurtulmuştur. 

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece 
devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. 

Ardında da Mustafa Kemal Paşa, birliklere “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, 
ileri!” emrini vermiştir.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de 30 
Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk 
kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos 

günü, Türkiye’de 1926’dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

İşgalci Yunan ordusunun Türk taarruzu sonrası geri çekilmeye başladığı ve Milli 
Mücadele’nin zafere döndüğü günün 98. yıl dönümü kutlu olsun….

‘’Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos 
Zaferi, Türk Tarihi’nin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, 

parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin 
sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin 

etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki yeni Türk Devleti’nin, genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada 

taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, 
devletimizin, cumhuriyetimizin 

ölümsüz koruyucularıdır.”

30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI
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Etkinlik
Can dostlarımızın karnını doyurmak için 
sizce hangi yolu izlemeliyiz?

Aynı Olanı Bul
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7 Farkı Bulalım
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DoktorDoktor
Meslekleri Tanıyorum

Hepimizin “Büyüyünce ne olacaksın?” 
sorusuna verecek bir cevabı vardır. Peki verdiğiniz o meslek 
cevapları hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz? Mesela 

doktorluk… Yaşadığımız salgın sürecinde adlarını sıkça 
duyduğumuz doktorlarımız bizler için neler yapar?

Gelin hep birlikte bakalım…
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Alanlarına göre birimlere ayrılan 
doktorların uzmanlıkları farklılık 

göstermektedir. Örneğin; gözümüz 
ile ilgili bir problemimiz olduğunda 

göz doktoruna, kulağımız 
ağrıdığında ise kulak burun boğaz 

uzmanına başvururuz.

Doktorların görevi, insan sağlığını 
korumak ve ortaya çıkan hastalığı 

teşhis ederek doğru tedavi 
yöntemini uygulamaktır. 

Doktorlar; hastanelerde, 
sağlık ocaklarında, çocuk 

sağlığı merkezlerinde, çeşitli 
kurumların sağlık birimlerinde, 

polikliniklerde doktor ve yönetici 
olarak çalışabildikleri gibi kendi 
muayenehanelerinde de hizmet 

verebilmektedirler.

Nasıl Doktor Olurum?
Doktor olabilmek için 6 yıl süren 
üniversite eğitimini tamamlamak 

gerekmektedir. 

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz…

Unutmamalıyız ki sağlığımız çok 
önemlidir ve ihmale gelmez. En ufak 
bir rahatsızlığımızda bile ailemize 

haber vermeli, daha sonra mutlaka 
doktora gitmeliyiz…

Doktorlar muayene 
ederken, 

Steteskop, Dil baskısı, 
Offalmoskop (göz 

muayene aleti) gibi 
aletlerden yararlanır.

Kendimizi iyi 
hissetmediğimizde 
veya başımıza bir 

kaza geldiğinde ilk 
olarak doktorlara 

başvururuz.
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Cevaplar

7 Farkı Bulalım

Gölge Eşleştirme

Etkinlik

Bilmece
Bilgi verir herkese, 

En güzel dosttur bize.
(KİTAP)

Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.  
(GÖKKUŞAĞI)

Kat kat katmer değil,
yenir ama meyve değil. 

(SOĞAN)

O odanın içinde, oda onun içinde. 
(AYNA)

Karşıdan gördüm bir taş yanına 
vardım dört ayak bir baş. 

(KAPLUMBAĞA)

Aynı Olanı Bul 
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Panora'da 

eğlence 

hiç bitmiyor 



Çocuklar 
için eğlence demek, 

demek!

Çocuklar 
için eğlence demek, 

demek!
PanoraPanora
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