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Yeni döneme
enerji dolu
başlıyoruz.

    Merhaba sevgili çocuklar, 

 Yeni bir okul dönemi başladı ve eminiz ki hepiniz o 

gülen gözlerinizle, yepyeni şeyler öğrenecek olmanın 

heyecanını yaşıyorsunuz. Umarız ki yeterince 

dinlendiniz, enerjinizi topladınız ve tabii ki çok eğlendiniz. 

Şimdi hayatınıza yeni bilgilerle, yeni maceralarla 

hatta yeni dostluklarla güzellikler katma zamanı.

 Bu sayımızda hepimizin yakından tanıdığı bir 

iletişim aracının, telefonun tarihçesini öğreneceğiz.

Geri dönüşüm aktivitesinde kendimize zararsız ve 

eğlenceli bir rulo timsah yapacağız. Sonra bembeyaz bir 

güzelliği, Pamukkale’yi tanıyacağız. Yeni kitaplardan ve 

filmlerden bahsederken bulmacaları da unutmayacağız.

   Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi ve eğlenmenizi dileriz.

    Panora AVM Ailesi
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Tarihte bu ay neler olmuş?

İlk uzay gemisi Ay’a indi.

İlk sinema makinesi

tamamlandı. 

Boğaziçi Köprüsü’nün

temeli atıldı.

Telefon icat edildi.

Türk Hava Kurumu kuruldu.Lumiere Kardeşler, 
sinematograf adını 

verdikleri ilk sinema 
makinesini tamamladılar ve 
keyifle izlediğimiz o güzel 
filmlerin temelini attılar.

Asya ve Avrupa kıtalarını 
kara yoluyla birleştiren ilk 

köprümüz, bugün de ilk günkü 
gibi hizmet veriyor. 

Bir gün cebimize sığacak ve 
bir sürü eğlence sunacak 
telefonlarımızın olacağını 
o zamanlar kimse tahmin 

edemezdi herhalde.

Mustafa Kemal Atatürk’ün
emri ile Türkiye’nin 

havacılıkta gelişmesi amacıyla 
kuruldu ve hep gururumuz 

oldu. 

Gelin geçmişe kısa bir yolculuk yapalım, 

neler neler olmuş tarihte, öğrenelim!

1966

1876

1895

1925

1976
Her gece Dünyamızı 

aydınlatan Ay’ı yakından 
tanımamız da işte böyle 

başladı.
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bla bla bla...bla bla bla...

Bugün yaşadığımız modern dünyanın temelleri,

yıllar önce icat edilenlere ve buluşlara ait.

Şimdi onları tanıma vakti!
   

  Bugün neredeyse herkesin elinde olan akıllı telefonlar, 

hayatımızı kolaylaştırıyor ve bilgiye ulaşmamızı 

hızlandırıyor. Hatta sizi eğlendiriyor, derslerinize bile 

yardımcı olabiliyor. Ama elbette telefonlar hep böyle değildi. 

Anne babalarınızın hatırladığı çevirmeli telefonlardan bile 

çok daha eskiye dayanan bir tarihi var telefonun.

  

     Telefon, tarihte dünyayı şaşırtan en inanılmaz 

icatlardan biri oldu. Aslında icadı biraz da 

tesadüflere dayanıyordu.

  Telefonu icat eden Alexander Graham Bell’in 

asıl amacı, duyma engelliler için konuşmayı 

sağlayacak ve duymalarına yardımcı olacak bir 

cihaz üretmekti. Çünkü Bell’in annesi duyma 

ve konuşma engelliydi. Bu nedenle Bell’in babası 

hayatı boyunca engelliler için birçok okul açmıştı. 

Babasına yardımcı olmak

isteyen Bell, çok çalıştı.

İCATLAR
Telefon

4



bla bla bla...bla bla bla...

   Boston Üniversitesi’nde profesör olan Bell, sesleri hareketli 

hale getiren bir cihazla diğer tarafa aynı sesin iletilmesi 

üzerine çok düşündü. O zamanın şartlarında sadece telgraflar 

kullanılıyordu ve Graham Bell de çalışmalarını bir telgraf 

üzerinde geliştirdi. Ardından telgraf üzerinden bir odadan 

diğerine gerdiği telin yansıttığı ses titreşimlerini duymayı 

başardı.

  Bir gün, deneylerinde ona yardım eden arkadaşı Thomas 

Watson ile evinde çalışan Bell’in üzerine bir şey döküldü. 

Watson’dan yardım istedi. Watson ise o sırada evin başka bir 

odasında olmasına rağmen Bell’in sesini cihazdan duyduğunu 

söyledi. Aynısını yer değiştirerek yapan ikili, sesin iletildiğini 

fark ettiler. Graham Bell’in telefondaki ilk cümlesi “Bay Watson, 

buraya gelin, sizi görmek istiyorum.” oldu.

   İcadı müthiş beğeni topladı ve birçok iş adamı ofisine bir 

telefon cihazı bağlattı. Yoğun taleple karşılaşan Bell, kendi 

şirketini kurdu ve telefon üretimine başladı.  

   
   

  Türkiye’de ise telefon ilk defa 1908 yılında 

kullanılmaya başlandı.
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MARKET

İ T FA İ Y E

Can’ın yaptığı kardan adamın havuç burnu

biraz uzakta kalmış. Can’a yardım edin de

kardan adamını tamamlasın! 

BULMACA
Labirenti Çözelim
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MARKET

İ T FA İ Y E

Arabaların gölgeleri karışmış.

Haydi onların gölgelerini bulun!

Gölgeleri Eşleştirelim
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ORMANDAKİ
DOSTLARIMIZ

  Ceylanın ana vatanı Kuzey Afrika’dır ve Batı Asya 

bozkırlarında da bulunur. Güzel gözleriyle ünlü olan bu 

aile, antilop ailesindendir.

  Daha çok bozkırlarda yaşarlar. Boyları ise 115-150 cm 

arasındadır.

  Çoğunlukla sarı kum rengindedirler. Göz pınarlarından 

üst dudaklarına doğru inen siyah çizgiler ceylanın 

gözlerini olduğundan daha da güzel gösterir. 

  Genellikle sürüler halinde yaşarlar. Erkek, dişi ve 

yavrudan meydana gelen topluluklar halinde yaşadıkları 

da görülür. Yırtıcı hayvanlardan korunmak için özellikle 

50-60 tane erkek ceylan, sürüler halinde gezerler. 

  Ceylanın rengi, bulunduğu 

yerde gizlenmesine yardımcı 

olur. 

Güzellikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakırlar.

Ormanlar güzeli ceylanı tanıyalım.

Ailem nereye, ben oraya!

Ceylanlar
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  Ceylanlar öğleden sonraları dinlenirlerken içlerinden 

birini nöbetçi bırakırlar. Böylece nöbetçi olan ceylan 

sayesinde etraftaki düşmanlar kollanır. 

  Çok hızlı koşan ceylanlar, tehlikeyi sezince kaçarak 

kendilerine bir sığınak ararlar. Özellikle erkek ceylanlar bu 

süreçte dişileri korumak için çok efor gösterirler. 

  Bir dişi ceylan tek bir yavru doğurur ve bir yıl yavrusunu 

yanından ayırmaz. Bu kısıtlı üreme özelliklerine rağmen 

insanlar, ceylanları eti ve derileri için avlarlar. İleride nesli 

tükenen hayvanlar listesinde ceylanın adını görmemek için 

daha duyarlı olunmalıdır.

  Bunun yanı sıra sıcaklık farklılıklarından da korunmaları 

gerekir çünkü çok hassastırlar.

Biz birbirimizi koruruz.

Lütfen siz de bizi koruyun!
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Malzemeler:
- En az 6 adet tuvalet kağıdı rulosu
- En az 4 adet kağıt havlu rulosu
- Makas
- Sulu, guaj ya da parmak boyası
- Telli zımba 
- Mum stick yapıştırıcı 
- Renkli kağıtlar

Öncelikle timsahın gövdesini oluşturmak için 

büyükten küçüğe farklı boyutlarda rulolar 

kesiyoruz. En büyüğü ortada olmak şartıyla 

iki taraftan küçülte küçülte ruloları birbirine 

zımbalıyoruz.

Kafasını oluşturmak için iki adet küçük 

boy ruloyu dikine kesip, bu kez ağız 

formunu vermek için açık bir şekilde 

zımbalıyoruz.

Geldik en zevkli kısma. İstediğimiz 

boya çeşidiyle timsahımızı boyuyoruz. 

Hatta dilersek üzerine desenler bile 

yapabiliriz.

Gözleri için ise daha küçük iki rulo kesip 

kafasının arka kısmının üst tarafına 

zımbalıyoruz.

Gözleri, dili ve dişleri için renkli 

kağıtlar kesip hazırlıyoruz. Ardından 

parça parça yapıştırıyoruz. Kartondan

4 tane bacak kesiyoruz. Keserken 

uçlarına zigzag şekli verirsek çok daha 

güzel olabilir. :) Bu bacakları da 

gövdenin alt kısmına yapıştırıyoruz.

Rulolardan yaptığımız bu 

timsah sadece bir örnek. 

Eminiz siz de çok daha farklı 

tasarımlar ortaya 

çıkarabilirsiniz.

Fikir bizden,
yaratıcılık sizden!

    Evimizde kullanmadığımız birçok malzeme aslında çöp değil. O malzemelerle 
hem el becerimizi geliştireceğimiz hem de çok eğleneceğimiz etkinlikler 
yaparak kullanışlı eşyalar elde edebiliriz. Böylece doğaya da katkıda bulunmuş 
oluruz.
  Elbette etkinliğimiz süresince bir büyüğümüzden destek almayı 
unutmuyoruz.
  Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu rulolarını atmıyoruz. Onlarla kendimize yeni 
bir oyun arkadaşı yapıyoruz: Rulo timsah. 

Yeni Oyun Arkadaşımız
Rulo Timsah

GERİ DÖNÜŞÜM İLE
EĞLENCELİ ETKİNLİKLER
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Triko Hırka: Panço 39,95 TL

Gömlek: Panço 79,95 TL

Pantolon: Panço 69,95 TL

Ayakkabı: New Balance 216,75 TL                                                                               

Oyuncak: Armağan Oyuncak 199,90 TL

Elbise: B&G Store 249,50 TL

Ayakkabı: B&G Store 114,50 TL

Çanta: B&G Store 349,00 TL

Oyuncak: Armağan Oyuncak 249,90 TL

Almila Nas 
Yavuz

Rüzgar 
Topçu
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Yelek: Mothercare 149,90 TL

Eşofman Altı: Mothercare 49,95 TL

Eşofman Üstü: Mothercare 35,95 TL

Ayakkabı: Mothercare 199,99 TL                                                                               

Oyuncak: Imaginarium 299,00 TL

Kazak: Marks & Spencer 99,99 TL

Pantolon: Marks & Spencer 99,99 TL

Ayakkabı: New Balance 186,75 TL

Aras
Özer

Nice
Ertuğrul
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Kaban: U.S. Polo Assn. 206,00 TL                                                                                                  

Gömlek: U.S. Polo Assn. 62,50 TL

Pantolon: U.S. Polo Assn. 104,95 TL

Ayakkabı: U.S. Polo Assn. 118,75 TL

Geometrik Takım: Karamela 90,93 TL

Ceket: Karamela 118,93 TL

Çizme: Karamela 119,90 TL                                                                                        

Oyuncak: Loco Poco 199.00 TL

Almila Nas 
Yavuz

Rüzgar 
Topçu
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Kaban: Marks & Spencer 149,99 TL                                                                                   

Gömlek: Marks & Spencer 79,99 TL

Pantolon: Marks & Spencer 109,95 TL

Bot: Ceyo 159,00 TL                                                                                                                    

Oyuncak: Loco Poco 349,50 TL

Kaban: Benetton 134,95 TL

T-Shirt: Benetton 29,99 TL

Pantolon: Benetton 64,99 TL

Çizme: Benetton 76,99 TL                                                                                                         

Oyuncak: Imaginarium 689,90 TL

Aras
Özer

Nice
Ertuğrul
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TÜRKİYE’NİN
GEZİ NOKTALARI

Pamukkale

Bembeyaz bir masal ülkesine adım atmaya ne dersiniz? 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale Travertenleri’ni 

tanımaya başlayalım.

Denizli’ye 18 km uzaklıktaki Pamukkale Travertenleri, 

Pamukkale ilçesinde bulunuyor.

Pamukkale’ye beyaz görüntüsünü veren termal sular ve 

içindeki minerallerdir. Pamukkale, termal su kaynakları açısından 

çok zengin bir bölge. Bölgedeki termal suların sıcaklığı 35 ile 

100 derece arasında değişiyor. Oksijenle temas edince sudaki 

kalsiyum karbonat reaksiyona giriyor ve çökeliyor. Travertenlere 

ayağımızı basınca hissettiğimiz tortu da işte bu çökelti.

Zamanla bu jel kıvamındaki tortu sertleşiyor ve travertenleri 

oluşturuyor. Aynı şekilde üzerinden aktığı yerleri de kaplamaya 

başlıyor.
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    Pamukkale, 2300 yıldır hastalıkları iyileştiren bir bölge olarak 

biliniyor. Travertenlerin özellikle cilt hastalıklarına iyi geldiğine 

inanılıyor.

 Tüm alanı gezmek için en az 3-4 saat gerekiyor. Hemen 

girişindeki Hierapolis Antik Kenti‘ni gezip, sonra Antik Havuz’da 

yüzüp ardından travertenleri ziyaret edebilirsiniz. Özellikle 

gün batarken gökyüzünün renkleri travertenlere yansıyor ve 

harika görünüyor. 

  

Not: Giderken yanınıza mutlaka bir çanta ya da plastik torba alın çünkü 

travertenleri gezmek için ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekecek. 
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Kitaplardan Korkan Çocuk

Küçük Leopold sekizinci doğum gününde, annesiyle 

babasının getirdikleri armağan paketini heyecanla açar. Ne 

yazık ki o çok sevdiği, sahip olmak için can attığı bir çift 

koşu ayakkabısı yerine parlak kaplı iki kitapla burun buruna 

gelir. Hıçkırarak ağlamaya başlar. Oğullarının bu kitap 

korkusunu yenmek için annesi ve babası çareler ararlar, 

onu doktora götürürler, cezalandırma yoluna başvururlar. 

Sonunda Leopold, çareyi evden kaçmakta bulur. Kitabın 

büyüleyici yanı, onun evden kaçmasıyla başlar.

Yazar: Susanna Tamaro

Sayfa Sayısı: 56

Ayın Kitapları
Her zaman iyi birer okuyucu olmanız ve

okumaktan hiç vazgeçmemeniz dileğiyle…
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Zaman Bisikleti

Zaman içinde dolaşabilen bir bisikletiniz olmasını istemez 

miydiniz? Bisikletinize atlayıp, eski çağlara kadar gidip 

dünyamızın ilk günlerinde yaşayan insanları yakından görmek 

hoşunuza gitmez miydi? Yağmur ile Damla, işte böyle bir 

Zaman Bisikleti icat eden iki kardeş. Babalarıyla birlikte sık sık 

bisiklete atlayıp eski çağlara gidiyorlar. Günümüzden tam yüz 

bin yıl öncesine…

Yazar: Bilgin Adalı

Sayfa Sayısı: 125
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Coco

Ailesinin nesiller boyu devam eden yasağına rağmen 

müzisyen olmayı isteyen Miguel’in idolü Ernesto de la 

Cruz’dur. Yeteneğini kanıtlamaya çalışan Miguel, kendini 

bir anda etkileyici ve renkli Ölüler Şehri’nde bulur. Burada 

oyunbaz Hector’la tanışan Miguel, aile geçmişindeki asıl 

hikayeyi öğreneceği olağanüstü bir yolculuğa çıkar. 

Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Lee Unkrich, Adrian Molina

www.panora.com.tr/SinemaTiyatro

Coco, 4DX seçeneğiyle Ankara’da sadece Panora Cinemaximum’da.

Ayın Filmleri
Güzel bir filmin yerini pek az şey tutar.

Haydi biraz film izleyelim!
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www.panora.com.tr/SinemaTiyatro

Ayı Kardeşler:
Fantastik Dünyalar

Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla 

dolu Orta Dünya Krallığı’nın harikalarından biri olan Altın 

Geyik’in yerini keşfeder. Onu hazine avcısı hırsızlardan 

korumak için en güvendiği ve sevdiği arkadaşlarını bir 

araya getirip bir grup kurar. Hırsızlar geyiği hırsları için 

çalmaya çalışırken, Coco ve arkadaşları ormanın ahengini 

korumak istemektedir. Bu heyecan dolu yolculukta Altın 

Geyik’e ilk önce kim ulaşabilecektir?

Animasyon, Macera

Yönetmen: Leon Ding
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ANKARA

Sunny
Güneşli

ATİNA

Cloudy
Bulutlu

LONDRA

Rainy
Yağmurlu

PARİS

Snowy
Karlı

BERLİN

Stormy
Fırtınalı

AMSTERDAM

Foggy
Sisli

İngilizce
Öğreniyoruz

Haydi hava olaylarının

İngilizce karşılıklarını öğrenelim!
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Kahkahalı
Sayfa

Nasıl?

Irmak

Öğretmen ders anlatıyormuş:

- Günümüzden yıllarca önce para denen şey yokmuş çocuklar. 

İnsanlar alışveriş yapmak istedikleri zaman, karşılığında 

malına göre ya yumurta ya buğday ya inek ya da değerine 

göre elinde olan herhangi bir şey verirlermiş.

Ersin, parmağını kaldırmış ve söz almış:

- İyi de öğretmenim, o zamanın insanları bütün bunları 

cüzdanlarında nasıl taşıyorlarmış?

   
   

  

Küçük bir çocuk ırmağın kenarında oyun oynuyormuş. O sırada 

oradan geçen bir adam, çocuğa:

- Yavrum, bu ırmaktan karşıya geçilir mi? 

Diye sormuş.

- Geçilir amca.

Diye cevap vermiş çocuk.

Bunun üzerine adam, ayakkabılarını çıkarıp pantolonunu çekerek 

ırmağa girmiş. Birkaç adım atınca su boğazına kadar gelmiş. Az 

kalsın boğuluyormuş. Kendini kurtarıp öfkeyle çocuğun yanına 

giden adam:

- Hani ırmaktan geçiliyordu? Neredeyse boğuluyordum! 

Diye bağırmış çocuğa. 

Çocuk biraz düşündükten sonra cevap vermiş:

- Çok tuhaf! Demin bir ördek geçti, hiçbir şey olmadı.
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Görkem Aktepe
3-B

Nuran Dilara Mumcu
6-B

Kayra Uzuner
3-B

Pınar Çalık
3-B

Derin Altunoğlu
1-G

Doruk Balkanlıoğlu
2-C

ANIL

KOLEJİ
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Görkem Aktepe
3-B

Nuran Dilara Mumcu
6-B

Kayra Uzuner
3-B

Pınar Çalık
3-B

Derin Altunoğlu
1-G

Doruk Balkanlıoğlu
2-C

ARIOKULLARI
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ANIL KOLEJİ

Nihal Kılınç 
4-A

Eylül Önder
4-B

Defne Demir
4-B

Nehir Özcan
1-B

Hasan Asaf Sağlam 
2-B

Miraç Karaslan  
4-B

BÜYÜK

KOLEJ
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ARI OKULLARI

Nihal Kılınç 
4-A

Eylül Önder
4-B

Defne Demir
4-B

Nehir Özcan
1-B

Hasan Asaf Sağlam 
2-B

Miraç Karaslan  
4-B

DARÜŞŞİFAEĞİTİMKURUMLARI
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ANIL KOLEJİ

Melis  İlhan 
4-A Zeynep Yıldız

4-B

Ecenaz Can
5-A

Defne Duru Topaloğlu
4-B

Ece Zeynep Can
4-B

Zeynep Kutlu
4-B

GÜRÇAĞ

OKULLARI
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ARI OKULLARI

Melis  İlhan 
4-A Zeynep Yıldız

4-B

Ecenaz Can
5-A

Defne Duru Topaloğlu
4-B

Ece Zeynep Can
4-B

Zeynep Kutlu
4-B

MEKTEBİMOKULLARI(İncek Kampüsü)
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Ece Özyavuz
1-B

Nilsu Genç
1-B

Mina Ada Yılmaz
1-A

Elif Kütük
1-B

Eylem Sebahat Yürük
2-F

Ege Sevinç
2-A

OYA AKIN YILDIZ

KOLEJİ

(Portakal Çiçeği)
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Ece Özyavuz
1-B

Nilsu Genç
1-B

Mina Ada Yılmaz
1-A

Elif Kütük
1-B

Eylem Sebahat Yürük
2-F

Ege Sevinç
2-A

SÜLEYMAN UYAR
İLKÖĞRETİM OKULU
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Cevaplar

Labirent

Gölge Eşleştirme
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