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Tatil sezonu yavaş yavaş biterken, okulların açılmasına artık sayılı 
günler kaldı…

Eğlence dolu bir tatilin ardından eminiz ki okula hazırsınız! Biz de bu 
sayımızda tatilin son günlerine renk katacak birbirinden keyifli içerikler 
hazırladık!

Buz Devri serisinden tanıdığımız meşhur Sid’in yaşamından 
Kuzey Işıkları’na, karakalem sanatından doğanın minik mimarları 
kunduzlara kadar, ufkunuzu açıp sizi bambaşka diyarlara götürecek bilgileri 
öğrenmeye hazır mısınız? Hem bu sayımızda, okurken keyifle yiyeceğiniz 
dondurma tarifi de var, bizden söylemesi! 

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutladığımız ve Ata’mızın neler yaşadığını 
anlattığımız yazımızı da mutlaka okumalısınız…

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun çocuklar!

Merhaba
Sevgili Çocuklar,

Panora AVM Ailesi
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TARİHTE

1675

1922

1981

1774 

1207

Tarihin en eski bilimsel kuruluşlarından biri 
olan Greenwich Gözlemevi kuruldu. Astronomi 

tarihinde önemli bir yeri olan Greenwich, 
şu anda da Dünya’nın “Başlangıç Meridyeni” 

olarak değerini koruyor.

10 Ağustos

1 Ağustos

30 Ağustos

30 Eylül

21 Eylül
Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulunun açılış günü olan 
21 Eylül, 1981 yılında, dünyada 
kutlanan “Dünya Barış Günü” 

olarak ilan edildi.

Mustafa Kemal Paşa’nın, ülkemizi işgalden 
kurtarmak için 26 Ağustos 1922 tarihinde 
Dumlupınar’da başlattığı Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi (Büyük Taarruz), 
30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlandı.

Doğada bulunan ve yaşamımız için 
önemli olan oksijenin varlığı İngiliz 
Kimyager Joseph Priestly tarafından 
keşfedildi ve formüle döküldü.

“Ne Olursan Ol, Yine Gel” 
sözüyle tanınan, tarihin 
değerli düşünürlerinden 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî doğdu.

AĞUSTOS
EYLÜL
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İCATLAR

Her Mevsimin 
Gözdesi: Klima 
Varlığı 1900’lü yılların başına dayanan klima, aslında bir ihtiyaç 
doğrultusunda icat edilmiş. Dönemin yeni mezunu 
Willis Carrier’in ilk görevinde ürettiği klima, 
günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri...

Elektrik Mühendisliği mezunu olan Willis Carrier, 
1902 yılında, dönemin popüler basım şirketi 

Wilhems Litografi Şirketi’nde bir sorunu çözmek için 
görevlendirilmiş. Temmuz ayının kavurucu sıcağında basılan 

dergilerin kapağı, istenilen şekilde olmuyor, mürekkep 
sayfadan akıp gidiyormuş... 

Yapılan hesaplara göre matbaa ısısının tam olarak 
12 derece olması ve nemin de hızlı bir şekilde azaltılması 

gerekiyormuş. Gece gündüz çalışan Carrier, bir sabah 
sisli bir demiryolu istasyonunda dururken, çığır açan icadı 

geliştirmiş. Carrier, sisin suyla donmuş havadan oluştuğunu 
bildiğinden, bir odada %100 nem yaratabilirse nemi istenen 

düzeyde kuru havaya dönüştürebileceğini fark etmiş.
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Zaman kaybetmeden çalışmaya 
başlayan Carrier, 

suyla soğutulan borulardan hava 
pompalayabileceği bir sistem 
geliştirerek hava dolaşımını 

kontrol edebileceğini keşfetmiş. 
Kurduğu bu sistemi ilk olarak 
matbaa alanında uygulayan 

Carrier, 1907 yılında bu sistemin 
patentini de alarak 

sistemi geliştirmeye devam etmiş. 

Klimanın matbaa ile başlayan 
hikayesi, yıllar içinde sinema 
salonları, ofisler ve dairelere 
kadar ulaşmayı başarmış…

Sıcaklığı istediğimiz şekilde 
kontrol etmemizi sağlayan 

klimalar için teşekkür ederiz 
Willis Carrier!
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ORMANDAKİ
DOSTLARIMIZ

Sevimlilikleri ile dikkat çeken, kendi başlarına 
takılmaya bayılan ve birçok farklı organizma 
için de yaşam alanı sunan bir memeli türünü 

tanımaya hazır mısınız? Bu sayımızda, Buz Devri 
serisinden de tanıdığımız tembel hayvanları 

keşfedeceğiz!

İsimlerinden ve sürekli 
uyurken kameralara 
yakalanmalarından 

olsa gerek, 
tembel hayvanların 

çok uyuduğuna inanılır. 
Aslında onlar da insanlar 

gibi günde ortalama 
8-10 saat uyurlar.

Kendilerini savunma konusunda pek 
başarılı olmasalar da, 

ortalama 20-30 yıl yaşayabilirler. 
Hatta 43 yaşına kadar yaşamış 

bir tembel hayvan bile görülmüştür.
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Karada sakar olarak 
bilinen tembel 

hayvanlar, suda oldukça 
iyi bir yüzücüdürler. 

Nefeslerini 40 dakikaya 
kadar tutabilirler.

Dünyada bilinen 2 farklı cins 
tembel hayvan vardır.

Biri üç tırnaklı tembel hayvandır. 
Üç tırnaklı tembel hayvanlar 
58-68 cm uzunluğunda ve 

ortalama 8 kilo ağırlığındadır. 
Diğer cins ise iki tırnaklı 

tembel hayvandır. İki tırnaklı 
tembel hayvanlar ise 60-70 cm 

uzunluğunda ve ortalama 
10 kilo ağırlığındadır.

İki tırnaklı tembel hayvanlar geceleri 
aktif yaşarken, üç tırnaklı tembel 
hayvanların gündüzleri aktif bir 

hayatı vardır.
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AĞAÇKAKAN

Geri Dönüşüm ile 
Eğlenceli Etkinlikler

Adım 2: Kağıdımızı tekrar 
açıyoruz ve bu sefer iki köşede 
üçgen oluşturacak şekilde iki 
yerden birden gösterildiği 
şekilde katlıyoruz.

Adım 1: Kağıdımızı üçgen 
olacak şekilde ortadan 
ikiye katlayıp iki dik ucunu 
birleştiriyoruz. 

Malzemeler

 • Kare Kağıt veya El İşi Kağıdı
 • Keçeli Boya Kalemi
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Adım 3: Elde ettiğimiz bu yeni şeklin 
iki ucunu da yine gösterildiği şekilde 
köşelerden arkaya doğru, küçük 
üçgenler oluşturarak katlıyoruz.

Adım 4: Oluşan eşkenar üçgen 
şeklindeki kağıdı da yine gösterildiği 
şekilde uç kısmından üçgen şeklinde 
arkaya doğru katlıyoruz. 

Adım 6: Gözlerini ve burnunu da 
görseldeki gibi keçeli kalem ile 
çizdikten sonra ağaçkakanımız 
hazır!

Adım 5: Neredeyse bitmek 
üzere! Elde ettiğimiz son şeklin 
ortasından gösterildiği gibi dik 
bir şekilde son kez kağıdımızı 
katlıyoruz. 
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Çocuk Modası’na yön veren
sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

Elbise : Marks & Spencer 179,95 TL.
Şapka : Marks & Spencer 99,99 TL.
Ayakkabı : New Balance 333,75 TL.
Oyuncak : Imaginarium 139,99 TL

Tişört : Benetton 39,99 TL.
Şort  : Benetton 64,99 TL.
Ayakkabı : Benetton 124,99 TL

İDİL KÜRÜM
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Tişört : Botti 86,39 TL.
Şort  : Botti 151,61 TL.
Ayakkabı : New Balance 299,25 TL.
Oyuncak : Isabel Abbey 850,00 TL.

Tişört : B&G Store 89,00 TL
Yelek  : B&G Store 269,00 TL
Şort  : B&G Store 209,00 TL
Ayakkabı : B&G Store 239,20 TL

KEREM HELVALI
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Tişört : B&G Store 89,00 TL
Sweatshirt : B&G Store 229,00 TL
Şort  : B&G Store 149,00 TL
Ayakkabı : B&G Store 119,00 TL

Elbise : Karamela 189,90 TL.
Sandalet : Karamela 179,00 TL.
Oyuncak : Isabel Abbey 399,00 TL.

ADA AKSOY
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Tişört - Şort Set : Marks & Spencer 169,95 TL.
Ayakkabı  : New Balance 258,75 TL.
Oyuncak  : Loco Poco 799,50 TL.

Tişört : Benetton 49,99 TL.
Şort  : Benetton 59,99 TL.
Ayakkabı : New Balance 206,25 TL.
Oyuncak : Armağan Oyuncak 159,50 TL.

DEMİR CESUR
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GÖKYÜZÜNÜN
SINIRSIZ
GÜZELLİKLERİ

1

2

3
Gökyüzünün Rengarenk 
Dansçıları: Kuzey Işıkları

Bilimsel araştırmaların 
yanı sıra tarihteki birçok 

hikayeye konu olan 
Kuzey Işıkları, eşsiz doğa 
olaylarından biri aslında…

Kökeni Yunanca’ya dayanan Kuzey Işıkları; 
“Aurora Borealis” olarak anılan, “gündoğumu” 

anlamına gelen “aurora” ve “rüzgar” anlamına gelen 
“brealis” kelimelerinden oluşuyor. Hatta Antik Yunan 
tarihinde Güneş Tanrısı Helios ve Ay Tanrısı Seline ile 
özdeşleştirilen Kuzey Işıkları, günümüzde herkesin 

izlemek için can attığı görüntülerden biri.

Tarihte farklı renklerde 
görülen Kuzey Işıkları, 

genellikle pembe, 
kırmızı, mavi, mor, 
turuncu ve yeşil 

renklerde görülüyor. 
En net görülebildikleri 
dönemler ise mart ve 

eylül ayları… 
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5

4

Eğer siz de Kuzey’in bu etkileyici dansını 
görmek istiyorsanız hemen anne ve babanızı 

ikna edin deriz. Malum okullar yakında 
açılıyor! Okullar açılmadan yepyeni yerler 

keşfedebilir, yepyeni şeyler öğrenebilirsiniz!

Efsanelere konu olan Kuzey 
Işıkları’nın bilimsel açıklamasına 
baktığımızda ise bir güneş olayı 

olduğu karşımıza çıkıyor.
Güneş’ten gelen parçacıklar, 

atmosferde etkileşime giriyor 
ve Kuzey Işıkları açığa çıkıyor. 

Işık yansıması olarak da 
adlandırılan Kuzey Işıkları, doğanın 

mucizelerinden biri...
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SANAT

Çizim sanatının temelini 
oluşturan “Karakalem”, aslında 

en eski sanat dallarından 
biridir. Kurşun ve kömür gibi 

basit araçların kullanıldığı 
karakalem çizimleri, eski 

yapıtlarda da karşımıza çıkar.

Mesela yüzyıllar öncesinde duvarlara, 
taşlara, mağaralara yapılan resimler de 
aslında karakalem sanatı sayılmaktadır. 
İlk örneklerin taşlarla yapıldığı bu sanat 

türü, yüzyıllar içerisinde gelişerek, 
günümüzdeki karakalem sanatı halini 

almıştır. 
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Tüm çizim türlerinin temelinde 
yer alan karakalemde, farklı 

renkler yerine tek renk kullanılır. 
Kalem ucunun bastırılması, 

yatay veya dikey kullanımı ile 
elde edilen tonlar sayesinde 

resme boyut kazandırılır. 

Karakalem ayrıca 
gerçeklik algısını en 

fazla hissettiren sanat 
türü olarak kabul edilir. 
Manzara, iç mekan ve 

soyut çalışmalarda 
sıklıkla kullanılan 

karakalem, en çok portre 
çizimi için tercih edilir. 
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MİNİK
TOPRAK CANLILARI
Kemirgenlerin En Tatlısı:

KUNDUZLAR

Kemirgen türü olan 
kunduzlar, tüm vahşi 
özelliklerine rağmen 

sevimlilikleri ile dikkat 
çekerler. Ormanlık 
bölgelerdeki göl ve 
ırmaklarda yaşayan 

kunduzlar, inşa ettikleri 
yuvaları ile doğanın minik 

mühendisleri olarak da 
bilinirler.  Fare, sincap gibi 

kemirgenlerden biri 
olan kunduzlar; 

türleri azalmakta olan 
“Avrupa kunduzları” ve 
“Amerikan kunduzları” 
olarak 2 çeşide ayrılır. 
Belgesellerde sıklıkla 

gördüklerimiz ise, 
Amerika ve Kanada’da 

yaşayan Amerikan 
kunduzlarıdır.

1

2
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Kunduzlar, 60 cm’yi geçen boyları 
ve 25 cm’yi geçen kuyrukları ile 
yaklaşık 1 metre uzunluğundadır. 
Küçük bir kafası olmasına rağmen 

çenesi oldukça kuvvetli olan 
kunduzların 4 keskin dişi vardır. 

Bu dişler sayesinde gövdesi 
kalın olan ağaçları bile rahatlıkla 

kemirerek parçalayabilirler.

Ön ayakları küçük, arka 
ayakları ise büyük ve perdelidir. 

Böylelikle suda rahatlıkla 
yüzebilirler. Kuyrukları ise 

sandal küreğine benzer yapıda 
yassı, pullu ve kalın bir deriyle 
kaplıdır. Herhangi bir tehlike 

sezdiklerinde kuyruklarını 
yere veya suya çarparak 

arkadaşlarına haber verirler. 
Ayrıca kuyruklarını ağaç 

keserken güç almak için de 
kullanırlar.

Genelde toplu halde yaşayan 
kunduzların çift olarak 

yaşadığı da görülür. Hatta 
kunduzların gerçek aşkını 

bulduğunda bir ömür onunla 
yaşadığı da görülmektedir…

3
4

5
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HAYDİ MUTFAĞA
EVDE DONDURMA 
YAPIYORUZ
Malzemeler:

• 15 adet çilek
• 2 su bardağı yoğurt

Hazırlanışı:

Çilekleri bir kapta güzelce 
yıkayıp ayıkladıktan sonra, 

yoğurtla birlikte blenderdan 
geçiriyoruz. Blender 

konusunda ise annemiz ya da 
babamızdan yardım almayı 

unutmuyoruz! :)
Hazırladığımız karışımı 

dondurma ya da buz kaplarına 
yerleştiriyoruz.

Kaplarımızı buzluğa atıyor, 
2 gece bekletiyoruz.

Çilek yerine 
alternatif meyveler 

kullanabileceğimizi de 
unutmayalım! :) Hatta dilersek 

yoğurt yerine aynı miktarda 
süt ile de aynı karışımı 

hazırlayabiliriz! :)

1

2
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İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM
Odamızı Keşfediyoruz!

Kıyafet Dolabı

Çalışma Masası

Avize

Yatak

Halı

Kitaplık

Kıyafet Dolabı / Wardrobe

Kitaplık / Bookshelf

Çalışma Masası / Desk

Avize / Chandelier

Yatak / Bed

Halı / Carpet 21
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AYIN
KİTAPLARI

Akıl Fikir Kitabım

Kocaayak Peşinde

Yazar  : Aygül Bahar Yılmaz
Baskı Yılı  : 2019
Sayfa Sayısı : 120

Yazar  : Justin Torres
Baskı Yılı  : 2019
Sayfa Sayısı : 64

TASARLA, YAZ, ÇİZ, KARALA!
Aygül Bahar Yılmaz’ın yazıp Güneş Bloedorn’un resimlediği Akıl Fikir Kitabım, 
çocukların yaratıcılığını geliştirip onları sürekli yeni şeyler üretmeye teşvik 
eden etkileşimli bir başvuru kaynağı.

Her sayfası ayrı bir keşif ve farklı bir deneyim sunan bu kitap, merak 
duygusunu tetikleyici yönergeleriyle 8 yaş ve üzeri okurlarının hayal güçlerini 
zenginleştiriyor.

Özgün içeriğiyle fark yaratan Akıl Fikir Kitabım; bilimden sanata, tarihten 
teknolojiye onlarca farklı konu üzerine düşünmeye, araştırmaya, tasarlamaya, 
yazmaya, çizmeye ve hatta karalamaya davet ediyor...

Hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteren bir arkadaşlık…
Can, kendisini dışlanmış hisseder. Genç İzciler ile birlikte gittiği kamp 
gezisinde Kocaayak’ın fotoğrafını çekmeye kararlıdır. Fakat bir sorun vardır: 
arkadaşlarından hiçbiri Kocaayak’ın gerçek olduğuna inanmamaktadır! 
Ama Kocaayak diye bir şey yoksa, o dev ayak izi nereden çıkmış olabilir? 
Kamp ateşini kim söndürmüştür? Peki ya Can’ın atıştırmalıkları nasıl olur da 
sürekli kaybolup durur? Bir sürü kampçı, muzip ve -büyük ihtimalle- ömürlük 
arkadaşlarla dolu ormanda, birbirlerini gözetleyen Genç İzci Can ve Kocaayak 
Lila’nın macerasına siz de katılın...
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AYIN
FİLMLERİ

Aslan Kral

Dora ve Kayıp Altın Şehri

Yönetmen : Jon Favreau
Tür   : Macera
Vizyon Tarihi : 19 Temmuz 2019

Yönetmen : James Bobin
Tür   : Macera
Vizyon Tarihi : 9 Ağustos 2019

Aslan Kral, geleceğin kralının doğduğu, Afrika’nın yeşilliklerinde bir yolculuğu 
konu alıyor. Babası Kral Mufasa’ya çok benzeyen Simba, hayatının kalanına 
hakkı olan krallık yolundan gitmeyi seçer. Fakat Simba’nın krallığa dönüşüne, 
kraliyetteki herkes sevinemez. Mufasa’nın kardeşi ve tahtın diğer varisi Scar, 
kendi hain planlarını yapmıştır. Hazırladığı kötü planlar ve ettiği ihanetlerle 
yıkıma dönüşen Pride Rock Savaşı, Simba’nın kraliyetten uzaklaştırılmasına 
sebep olur. Simba, yolculukta edindiği yeni arkadaşların yardımıyla, büyümenin 
ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır.

Dora, doğayla hep iç içe büyümüş bir kızdır. Hayatının neredeyse hepsini 
ailesiyle birlikte ormanları keşfederek geçirmiştir. Ancak şimdi Dora’nın 
önünde, onu adım atılmamış ormanlardan çok daha fazla korkutan bir macera 
vardır ve bu maceradan kaçma fırsatı yoktur. Liseye yeni başlayan ve her zaman 
bir kaşifin ruhunu taşıyan genç Dora, hızla kendine yeni arkadaşlar bulur. 
En yakın arkadaşı olan maymun Boots, Diego ve bir grup ayaktakımı, kısa 
sürede Dora’nın en yakın arkadaşı olur. Yeni arkadaş grubu, genç Dora’nın 
ailesini kurtarmak ve Kayıp İnka Uygarlığı’nın arkasındaki esrarengiz gizemi 
çözmek için heyecan dolu bir maceraya atılırlar.
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30 AĞUSTOS

97 yıl önce, yorulsa da pes etmeyen Türk ordusunun, 
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde zafer kazandığı 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihimizde önemli 
bir yere sahiptir. Çünkü bu savaş sayesinde, düşmana karşı 
sürdürülen 11 yıllık mücadele, zaferle sonuçlanmıştır. 

1

Ulusumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın etkileyici hikayesini 
biliyor musunuz?

1921 yılında kazanılan Sakarya Savaşı’na rağmen, 
ordunun büyük kısmı kaybedilmiş, subayların 

çoğu şehit olmuştur. Yunan askeri de Ankara’dan 
Afyon-Eskişehir’e kadar ilerlemeyi başarmıştır.

2
Üstün konumda olan düşman 

ordusuna karşı Mustafa 
Kemal Paşa, farklı bir plan 

yapar. Planı, kimseye haber 
vermeden Türk ordusunu iki 

kısma ayırarak Yunan askerini 
kuşatmaktır.

25 Ağustos’ta Türk 
ordusundan seçilen bir bölük, 

planı uygulamaya başlar. 
Ancak varılan tepelikte, 
askerlerimizi yoğun sis 

karşılar. Sabahın ilk ışıklarıyla 
ümitsizliğe kapılan 

Mustafa Kemal Paşa, 
kayalıkların başına doğru 

yürümeye başlar. İşte meşhur 
fotoğrafı da o anda çekilir… 
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3

4

Mustafa Kemal Paşa, tepelikten düşman 
askerlerini görmeye çalışırken sis yavaş yavaş 

dağılmaya başlar ve 26 Ağustos 1922 sabahı Türk 
topları sessizliğin içinden düşmana ateş açmaya 
başlar. Kısıtlı cephaneyle düşman ordusu etkisiz 

hale getirilir ve zaferin ilk ateşi harlanır!

Düşman askerleri bu saldırı karşısında şaşırır, Mustafa 
Kemal Paşa’nın planı işe yaramıştır. Bu şaşırtmaca 

sayesinde Türk askeri Afyon’a girmeyi başarır. Takvimler 
30 Ağustos 1922’yi gösterdiğinde ise Yunan ordusu 
kaçmaya başlar. İşte o gün Mustafa Kemal Paşa’nın 

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” sözleri duyulur 
ve Türk ordusu kazandığı bu zaferle vatanı düşmandan 

kurtarmaya devam eder…

İşte şanlı zaferimiz, tüm 
zorluklara rağmen Türk 

askerlerinin Mustafa 
Kemal Paşa’ya; Mustafa 
Kemal Paşa’nın da Türk 
askerlerine inanmasıyla 

kazanılmıştır!
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BULMACA
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BÜYÜK KOLEJ

JALE TEZER KOLEJİ

LÖSEV KOLEJİ

Almira Gonca Bektemur

İlkim Yavuz

Zeynep Ela Kurt

Serra Şükran Elmas

Yılmaz Emir Bilgin 

Defne Türer

Ömer Gökan 

Ece Orman Alp Aktaş 
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Beril Baykal Duru Çilesiz

Rüya Şakir

Ela Yıldırım

Toprak Çevik

Ahmet Turan Pamuk Güney Erdem

YÜCE OKULLARI

31



Ada Aksoy Asya Tuğrul

Çiğdem Çalışkan

Mahir Çalışkan

Berke Seymen Dinçer

Elay Deniz

Naz Şahin

ZEKİCEE
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