Nisan 2013

Nisan Ayı Şenlik Ayı
Panora’da Çocuk Şenliği Nisan ayı
boyunca devam ediyor. Sen de
eğlenceli oyuncaklar ve kıyafetler
tasarlamak istiyorsan Panora Çocuk
Atölyesi’ne gel.

1–30 Nisan

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

Bu eğlenceli
içeriklerin nasıl
oluştuğunu
merak ediyor
musunuz?
Düşünüp-taşınıp
akıllar-fikirler üreten
Başak Akyüz ilham perileri
geldiğinde metinleri yazıyor,
eğlenceli, öğretici sanat
uygulamaları ve oyunları
ekliyor. Deniz Baktır doktor
doktor gezip sizi bilgilendiren
içerikleri toplarken bir yandan
da fotoğraflarınızı düzenliyor.
Yorgun düşüp dinlenmeye
çekildiklerinde Pınar Yılmaz
bütün yazıları okuyup
düzeltmeleri yapıyor.
Reklam ajansımızdan
Neslihan Başkaya’nın hayal
gücüyle birleşen sihirli
elleri, görselleri oluşturuyor.
Matbaamız hızla çalışıp
dergimizi son haline getiriyor.
Umarız siz de okurken keyif
alıyorsunuzdur.
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Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nin ilanıdır.

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan
alışverişlerde

%5 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
100 TL ve üzerine

%5,

200 TL ve üzerine

%10 indirim.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu
ile yapılan alışverişlerde Çocuk
Menüsü alana

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan fotoğraf
çekimlerinde

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

külah dondurma
hediye.

31 Aralık 2014’e
kadar geçerlidir.

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.

%10 indirim.

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

%10 indirim.

30 Nisan 2013’e kadar geçerlidir.

Akdeniz’in sıcak ülkesi
Malta’da eğlence dolu bir
geziye hazır mısınız?

ler

İster yürü, ister
bisikletle gez. Bu
ada küçük ama
sürprizlerle dolu!

Kıta: Avrupa
Nüfus: 414.971
Para Birimi: Euro
Resmi Dili:
Maltaca
İngilizce
Başkenti: Valletta
Yüz Ölçümü: 316 Km2

Valletta

2 saat 15 dakika süren uçak yolculuğumuzun
sonunda Malta’ya ulaşıyoruz. Malta 5 adadan
oluşan, son derece ufak bir Akdeniz ülkesidir.
Ülkenin toplam büyüklüğü Ankara’nın
yüzölçümünün 1/77’si kadardır.

sokaklarında ise bir pazar
kuruluyor. Keyifli gösterileri
izledikten sonra pazardan
sevdikleriniz için hediyelik
eşyalar alabilirsiniz.

Malta’yı gezmeye başlamadan önce size
bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Malta’da
yaz oldukça sıcak ve nemli olduğu için dışarı
çıkmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol
etmeli ve serin saatleri tercih etmelisiniz.
Sonbaharda ise yanınızda devamlı bir şemsiye
ve mümkünse yağmurluk bulunsun. Beklenmedik
bir anda, birkaç dakikalığına da olsa bardaktan
boşanırcasına yağmura maruz kalabilirsiniz.
Gezerken fotoğraf makinenizi yanınızdan
ayırmayın, çünkü sık sık fotoğraf çekme ihtiyacı
hissedeceksiniz. Son olarak Malta’da soldan
işleyen trafiğe dikkat etmeyi sakın unutmayın.
Aksi taktirde gitmek istediğiniz yönün tam tersi
bir yöne gitmeniz mümkün olabilir.

Ardından Melita Treni’yle tarihi
turistik ve doğal güzellikleri
görebileceğimiz bir tura
katılıyoruz. Bir traktörün
çektiği, römorklardan oluşan
bu araç yapılan tasarımla tren
görünümüne kavuşmuş. Bu
tur Malta’nın zengin tarihini
keşfetmek için en ideal yol.
Yaklaşık 30 dakika süren turda
St. Paul Katedrali, arkeolojik
alanlar, Mdina Kapısı, Eski Casino
Notabile, St. Agatha Kompleksi,
Rabat ve çevresindeki doğal
güzellikleri görebilirsiniz.

Gezimizin en önemli ve ilk durağı başkent
Valletta. Burada Cumartesi sabah erken
saatlerde şehrin meydanında çeşitli gösteriler
düzenleniyor ve meydanın hemen yan

Ama bizi asıl heyecanlandıran Oyuncak Müzesi
ve Temel Reis Köyü.
Valletta’da bulunan Oyuncak Müzesi 3 kattan
oluşuyor. Müzede kendinizi; arabalar, uçaklar,

bebekler, tren setleri ve etkileyici
bir Corgi araba koleksiyonu da
dahil olmak üzere 1950’den
bugüne bir oyuncak hikayesinin
içinde bulacaksınız. Oyuncakların
dünyasında yolculuğa devam etmek
isterseniz müzeden sonra Playmobil
Eğlence Parkı’nı ziyaret edebilirsiniz.
Toplam 2000 m2 üzerine kurulu
bu park dünyaca ünlü Playmobil
oyuncaklarıyla dolu.
Biz rotamızı Temel Reisin Köyü’ne
çeviriyoruz. Bizim “Temel Reis”
olarak tanıdığımız Popeye’in 1980
yılında çekilen filmine ev sahipliği
yapan Popeye Village (Temel Reis
Köyü), film çekimi tamamlandıktan
sonra, set içerisindeki yapıların
korunmasıyla bir turizm merkezi
haline dönüştürülmüş. Film setine
giriş 15 €, bu ücrete; 15 dakikalık
tekne turu, bir adet kartpostal,
Temel Reis filminin belgeselini
izlemek, film seti içerisindeki sahili
ve su oyuncaklarını (trambolin vs.) kullanmak da
dahil…
Buraya girer girmez kendinizi bir çizgi filmin
içerisinde hissedeceksiniz. Her şey o kadar
düzenli ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış ki,
hayran kalmamak elde değil. Set içerisindeki
evlere girebilir ve fotoğraf çektirebilirsiniz.
Köyü gezip her saat başı düzenlenen tekne
turuna katılıyor, belgeseli izliyor ve ardından
bol bol fotoğraf çektirip kartpostalımızı da
aldıktan sonra buradan çıkıyoruz.

Malta’da denize girebileceğiniz çok sayıda
sahil olduğunu da hatırlatalım. Unutmayın
güneş kremi kullanmazsanız sanraki günleriniz
oldukça zor geçebilir.
Tekneyle yapacağımız keyifli bir yolculukla
ülkeyi oluşturan diğer adaları da keşfedip
Temel Reis’e verdiğimiz; “ıspanakları bundan
sonra hiiiiç itiraz etmeden yiyeceğim”
sözümüzü unutmadan, Malta’ya veda
ediyoruz. Kim bilir belki ilerde bir dil okulu ve
ya üniversite için tekrar yolumuz düşer.
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Çocuk
Atölyesinde
Çekilen
Fotoğraflarına

Ulaş!

Çocuklar formunuzu
Panora danışma bankosuna
bırakabilir veya bilgilerinizi
info@panoracocuk.com.tr
adresine e-posta olarak
yollayabilirsiniz.

Etkinlik ve
Sürprizlerimizden

Haberdar Ol!

Fotoğraf, Yazı
ve Faaliyetlerini
Panora
Çocuklarıyla

Paylaş!

www.facebook.com/PanoraCocuk

Milyonlarca çocuk oyundan ve doğadan mahrum
bir şekilde büyümesinin sonucunda neşeden,
yaratıcılıktan uzaklaşmaktadır. Doğada daha fazla
vakit geçirmek ve oyun oynamak siz çocukların en
temel hakkıdır.
Araştırmalara göre, bir çocuk ilkokula başlamadan
önce edindiği deneyimlerle ömür boyu sahip olacağı
yaklaşımların ve değer yargılarının temelini oluşturur.
Dolayısıyla hayatın ilk yılları, çocukların doğa sevgisini
beslemek için iyi bir fırsattır.
Çocuklar “Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dönüşümlü
Kullan, Saygı Duy, Üzerinde Düşün, Onar ve
Sorumluluk Sahibi Ol” yaklaşımını benimsemelidir. Bu
yaklaşımlar;
- Azalt: Sonsuz olmayan su, yeraltı kaynakları vb.
doğal kaynakların kullanımını azaltmanızı sağlar.
- Tekrar Kullan: Günlük hayatımızda kullandığımız
materyalleri tekrar kullanmanızı sağlar.
- Geri Dönüşümlü Kullan: Geri dönüşümlü
materyalleri çeşitli aktivitelerde örneğin; sanatsal

TEMA Vakfı

çalışmalarda kullanmanızı destekler.
- Saygı Duy: Doğayı anlamanızı, saygı duymanızı
ve kötüye kullanmamanızı sağlar.
- Üzerinde Düşün: Doğaya zarar vermemek,
geri dönüşümü desteklemek ve tekrar kullanmak
için atmadan önce yeniden düşünmenizi sağlar.
- Onar: Kırık oyuncakları ve başka nesneleri
özenli kullanmanızı ve onarmanızı sağlar.
- Sorumluluk Sahibi Ol: Doğayı korumanızı ve
bu konuda gurur duyacağınız şeyler yapmanızı
sağlar.
Oyunların da Nesli Tükeniyor
Bilimsel ve sanatsal ilerlemelerin kökeninde
yaratıcı oyunların rolü büyüktür. Oyunlar
siz farkında olmadan merak, mantık, empati,
paylaşım, işbirliği ve beceriklilik hissi gibi
niteliklerinizi geliştirir.
Minik TEMA’lar Doğayı Tanısın, Sevsin,
Korusun
Minik TEMA 2010 yılından bu yana
uygulanan bir Erken Çocukluk Çevre
Eğitimi Programı’dır.

Sanat; sanatçının yaşadığı dönemi anlamak
için iyi bir yoldur. Örneğin İspanya iç
savaşında Picasso’nun yapmış olduğu
Guernica adlı resim yüzyıllar sonra bile
yaşadığı dönemde savaştan nasıl etkilendiğini
gösteren bir eser olarak kalacaktır. Sanatçı
yaşadığı deneyimleri eserlerine aktarmakla
kalmaz, sosyal sorumlulukları gereği çevreye
insana verdiği değeri de yansıtır. Bunun en
güzel örneklerinden biri son yıllarda çokça
karşılaştığımız geri dönüşüm sanat akımıdır.
Çevreye verdiğimiz zararı anlatmanın ve
duyarlı olmamızı sağlamanın bir yolu olarak
sanatçılar atık malzemelerden inanılmaz
eserler üreterek çöp saydıklarımızın yeniden
kullanılmasına dikkat çekmektedirler.
Buna verilebilecek güzel bir örnek Robert
Bradford’un atılmış oyuncak parçalarından,
mandallardan ve plastik atıklardan yaptığı
heykeller olabilir.

Bir başka sanatçı olan Nick Georgiou çok
yaygın bir atık olan gazeteleri ve kağıtları
eserlerinde kullanmıştır.

Sanatçı Zac
Freeman ise atık
malzemelerden
portre çalışmaları
yaparak harikalar
yaratmıştır.
Portrelere yakından
baktığımızda
oyuncak
parçalarından, şişe kapaklarına türlü
plastik malzemenin yanında düğmeler,
metal somunlar ve saç tokalarına kadar
çeşitli atıkların kullanıldığını görüyoruz.
Sanatçı Mark Langan ise karton kutular

ve kağıtlardan
geometrik
sanatsal
çalışmalar
oluşturmuş.

İster şimdi moda
oldu deyin ister
sorumluluk bilinciyle
yapılıyor deyin,
ne olursa olsun,
atık malzemelerle
yapılan sanat
hem yaratıcılığı
körüklüyor hem
de bir şeylerin
değerlendirilmesini, insanların geri
dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesini
sağlıyor. Yaşadığımız dönemin akımı “geri
dönüşüm sanatı” dünyanın ruhuna katkı
sağlıyor.

Siz de evinizdeki atıkları
birer sanat eserine
dönüştürebilirsiniz.
Malzemeler
Boş bir teneke içecek
kutusu
Akrilik Boya:
Astar için beyaz akrilik boya
Yapacağınız resme
göre diğer renkleri siz
belirleyebilirsiniz.
Cila

Başlamadan önce teneke
kutunuzun temiz ve kuru
olduğundan emin olun.
Boyamaya başladığınızda
ıslak olan yerler boyanın
tutmamasına sebep
olacaktır. Çalışacağınız
alanı temiz tutmak
için eski bir gazeteyi
serebilirsiniz.
1. Teneke
kutunuzu ezerek
düzleştirin.
Projenin en
eğlenceli
kısımlarından
biri de bu.
Üzerinde
zıplayabilir
veya bir çekiçle
ezebilirsiniz.
2. Tenekenize
ilk olarak bir
kat astar boya
sürün. Astar teneke üzerindeki baskıları
kapatarak yapacağınız resmin daha canlı
görünmesini sağlayacaktır.

1

2

3

4

Astar boyanız kururken siz de
zamanınızı, yapacağınız resmi
planlayarak geçirebilirsiniz. Buna karar
vermek için teneke kutunuz ezildikten
sonra aldığı şekli dikkatlice inceleyin.
Renklendirdiğinizde neye benzeyeceğini
hayal edin. Tenekenizi ezdiğinizde belki
bir hayvan belki de üzerine resim
yapabileceğiniz düz bir tuval elde ettiniz.
3. Boyamaya başlamadan önce kurşun
kalemle eskizini çizmeniz boyarken
yapacağınız hataları en aza indirecektir.
4. Projenin geri kalanı sizin hayal
gücünüzle şekillenecek. Resminizin
kalıcı olması ve parlak görünmesi için
kuruduktan sonra cilalamayı unutmayın.
İyi eğlenceler…

Heyecan dolu bir roller coaster macerasına kim hayır diyebilir ki…
Biletinizi hazırlayın çığlık makinesini hareket ettiren fizik kanunlarını
keşfe çıkıyoruz….
Raylar üzerinde saatte yaklaşık 100 km hızla, ani dönüşlerle, ölüme
meydan okuyan kıvrılışlarla ilerliyorsun. Seni büyük felaketten
kurtaracak tek şey emniyet kemerin. Ama gerçekten tehlike altında
mısın?
Mühendisler tüyleri diken diken eden bu deneyimi ustaca tasarlıyorlar.
Ama tasarım sadece tüyleri diken diken etmek için oluşturulan bir
kurgu. Aslında sandığından çok daha az tehlike içindesin. Bisiklete
binmek gibi bir sporu yaparken bile daha büyük bir tehlikeyi göze
alırsın. Lunapark araçları fizik kanunlarını kullanarak tehlike hissi
yaratırlar, ama aslında kendileri gayet güvenlidirler.
Fizik kanunları lunapark araçları tasarımını nasıl etkiler?
Pek çok insanın lunaparka gitmek için tek bir nedeni vardır: Roller
Coaster. Bazıları ona “çığlık makinesi”de derler. Haksız sayılmazlar.
Roller Coaster’a binip çığlık atmamak neredeyse imkânsızdır.
Roller Coaster nasıl çalışır?
Saatte 96 km hızla giderken fark
etmeyebilirsiniz ama bu trenin
bir motoru yoktur. Yolculuk,
ilk tepeyi tırmanana
kadar roller coasterın
bir sistem tarafından
yukarı çekilmesiyle
başlar. Yolculuğun
geri kalanını kendi
tamamlamak

zorundadır. İniş başladığında yer çekimi devreye
girmiştir. Yer çekimi aracın potansiyel enerjisini
kinetik enerjiye çevirerek hızlanmasını sağlar.
Yolculuk süresince ihtiyaç duyulan tüm kinetik
enerji araç daha ilk tepeyi indiğinde tamamen
sağlanmış olur.

Roller Coaster Tarihi

1600’lü yıllar Rusya’sında, bugünkü lunapark
trenlerinin öncüsü sayılacak kızak şekline
sokulmuş kocaman buz blokları vardı. Bunların
oturacak yerleri de saman ve kürkle kaplanırdı.
Yolun sonunda ise da çarpmadan durabilsin diye
Macera süresince farklı tür tekerlekler yolculuğu kum kullanılırdı. Daha sonraları, demir kornişle
akıcılaştırır. Koşu tekerlekleri aracı raylar
daha gelişmiş kızaklar da yapıldı. Bunlar daha
üzerinde yönlendirir. Yanlarda bulunan sürtünme yüksek hızlara ve daha eğlenceli bir deneyime
tekerlekleri hareketi kontrol eder. Son olarak
imkan verdi.
bir teker takımı da roller coaster tepetaklak
olduğunda bile raylar üzerinde durmasını sağlar. İlk Amerikan Roller Coasterları
Yolculuğun sonunda basınçlı hava devreye girer
Amerika’nın lunapark tarihi 1875 yılında Coney
ve roller coasterı durdurur.
Adası’nda başlar. Tren yolu şirketleri, müşteriler
hafta sonları da gelsinler diye, tren yollarının
Bu muhteşem deneyim Sir Isac Newton’ın
sonuna parklar kurmuşlar ve aktivitelerle
yerçekimi ve hareketler kanununu bulması ile
hareketlendirmişlerdir.
mümkün olmuştur.
Onun meşhur “principia” adlı eseri mekânik
bilimin temellerini oluşturmuştur. Hiçbir madde
sağdan-soldan veya yukarıdan-aşağıdan bir
kuvvet tarafından itilmediği sürece hareket
etmez. Yani onun “eylemsizlik” ilkesine göre bir
cismi harekete geçirmek için kuvvete ihtiyaç
vardır. Newton “evrensel çekim kanunu” sayesinde
ağaçtan düşen bir elmayla, Güneş etrafında
belli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin
çekiminin aynı kütlesel çekim kanunundan
kaynaklandığını da buldu ve ispatladı.

Lunapark treni tasarımında yeni bir dönem

1955 yılında, ilk tema parkı Disneyland açıldı.
Disneyland, lunaparklar için yeni bir dönemi
başlatmakla kalmadı, aynı zamanda roller coaster
tasarımında da kökten değişikliklere neden oldu.
1959’da Disney, ilk çelik kızak sistemiyle çalışan
Matternhorn trenini hizmete açtı.
Günümüzde pek çok devasa çığlık makinesi
mevcuttur. Teknoloji ve fizik kurallarıyla işbirliği
yaparak, roller coaster tasarımında sınırlar
zorlanmaktadır.

Elma Şekeri
sevmeyen biri
var mıdır? Hiç
sanmıyorum. Hadi
şimdi annemizle
mutfakta yepyeni
bir tarif için kolları
sıvayalım.

Malzemeler;
3 bardak toz şeker
1 bardak su
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası
5-6 adet kırmızı sert elma
5-6 adet tahta veya plastik çubuk
Hazırlanışı:
Elmaları yıkayın ve saplarını koparıp
kurulayın. (Elmaların kuru olması çok önemli)
Tahta çubukları elmaların sap kısmına
saplayın ve buzdolabında 1 saat soğumaya
bırakın. Çıkardığınızda elmaların üstündeki
nemi iyice kurulayın.
Şekeri, suyu ve sirkeyi küçük tencereye
koyun. Şeker ve suyun karışması için kaşık vb.
karıştırıcılar kullanmayın, bunun yerine ocağın
altını açın, kabı sağa sola eğerek, malzemenin
kendiliğinden karışmasını sağlayın. Kaynamaya
başlayınca gıda boyasını ekleyin. Boyanın
dağılması için de bir karıştırıcı kullanmayın
bu kıvamın bozulmasına neden olur.

Karışım yaklaşık 20 dakika içinde kaynayıp
koyulaşacaktır. Kaynayan karışımınıza
saplarından tuttuğunuz elmaları batırarak her
tarafını şekere bulayın. Bu aşamada şeker
sıcak olacağından elinizi yakmamaya çok
dikkat edin. Elmalarınızı yağlı kağıt üzerine
bırakın. Yaklaşık 10 - 15 dakika kadar
dinlenen elmaları, isterseniz jelatinlere sarıp
kurdelelerle süsleyerek arkadaşlarınıza da
hediye edebilirsiniz.
Not: Elma şekerlerinizi buzdolabına koymayın çünkü
dolaptan çıktıktan sonra nemlenir ve üzerlerindeki şeker
erir.
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Bademcik ve geniz eti çocukluk
dönemimizdeki hastalıklarda en çok adı
geçen organlarımızdır. O halde bu iki
organı ve onların sebep olduğu hastalıkları
daha yakından incelemeye ne dersiniz?
Bağışıklık sistemimizin vücudumuzdaki
onca işlevinin belki de en önemlisi, bizi
mikroplara karşı savunmasıdır. Hastalıklara
neden olan mikroplarla vücudumuzun
verdiği savaşta bademcik ve geniz
etimiz bir tür ileri karakol görevi yapar.
Bağışıklık sistemimizin önemli bir parçasını
oluştururlar. Boğazımızın iki kenarında
yer alan bademcikler ve genizde, burnun
hemen arkasında yer alan geniz eti
mikropları ilk karşılayan yapılar oldukları
için sık sık hasta olurlar.
Bademcik ve geniz eti iltihaplandığında

şişmesi sonucu solunumumuzu ve hatta
yeme içmemizi engelleyen sorunlarla
karşılaşabiliriz. Bu durumda gece boyu
süren horlama, ağız açık uyuma, uykuda
ani nefes kesilmesi ve bazı hallerde de
yemek yerken zorlanma gibi durumlar
ortaya çıkar.
Çocukluk çağında geçirilen üst
solunum yolu enfeksiyonlarının büyük
bir çoğunluğunun etkeni virüs adını
verdiğimiz mini canlılardır. Virüs
enfeksiyonları daha çok nezle ya da
soğuk algınlığı ve grip şeklinde ortaya

çıkarlar. Burun akıntısı, hapşırma, öksürük,
boğaz ve genizde ağrı ve yanma, ateş gibi
belirtileri olan bu hastalıklar genellikle
7-10 gün kadar sürer. Doktorlar bu
hastalıkları daha kolay atlatmamız için
uygun ilaçları belirlerler. Asla doktorumuz
önermeden ilaç almamalıyız.
Bazen boğaz ağrısı, ateş, halsizlik gibi
belirtilerle başlayan ve bademciklerimizin
üzerinin önce kırmızı sonra bembeyaz
olduğu bir diğer hastalık türü ise
bademcik enfeksiyonudur. Bu gibi
durumlarda boğaz kültürü alındıktan
sonra doktorumuz uygun antibiyotikle bizi
tedavi eder. Çok sık bademcik enfeksiyonu
geçirilmesi durumunda bademciklerin
alınması gerekebilir. Sık geçirilen üst
solunum yolu enfeksiyonu ile geniz eti

büyüyerek solunumu engellemeye başlarsa
geniz eti de alınabilir. Bazı hallerde her
ikisinin de bir arada alınması gerekebilir.
Birçok insan bademcik ve geniz etinin
alınmasının bağışıklık sistemimizi
zayıflattığını düşünmektedir. Oysa yapılmış
çalışmalar ve ameliyat olmuş hastaların
uzun süre izlenmeleri bize özellikle 3
yaştan sonra bademciklerin çok önemli bir
işlevlerinin kalmadığını göstermektedir.

Siz de disiplinli bir çalışma ile dünya
tarihine adınızı yazdırabilirsiniz. Sizin için
küçük insanlık için büyük bir adım da siz
atabilirsiniz.
Herkes astronotların uzayda çalıştığını bilir
ama onlar orada ne yapar, nasıl yaşar ve en
önemlisi nasıl astronot olunur? Gelin birlikte
öğrenelim…
Uzay adamlarına Amerikalılar Astronot
derken, Ruslar Kozmonot, Çinliler ise Taikonot
kelimelerini kullanmaktadır. Yaygın olarak
kullanılan Astronot kelimesi ise Fransızca
astronaute’dan gelmektedir.
Uzaya giden bir araç içerisinde birden fazla
astronot bulunur, seyahat süresince hepsinin
farklı görevleri vardır. Ekip olarak bizlere
yepyeni araştırmalar ve bilgiler taşırlar.
Belki de bir gün Mars’a seyahat edip orada
kurulmuş olan bir uzay otelinde yapacağımız
tatili onlara borçlu olacağız.

Nasıl Astronot Olunur

Her mesleğin bir zorluğu vardır ama
astronot olmak için biraz daha fazla bilgi,
deneyim ve disiplin gerekir. Öncelikle
astronot olmayı gerçekten istemelisiniz
çünkü zorlu bir eğitim süreci sizi bekliyor
olacak.
İlk astronotlar askeri jet pilotlarıydı.
Hızlı tepki verebilme becerileri, zor uçuş
deneyimleri nedeniyle seçilmişlerdi. Uzaya
ilk giden insan olarak tarihe geçen Yuri
Gagarin, savaş jeti pilotuydu. Neil Armstrong

ise uzaya gitmeden önce x-15 adlı o tarihe
kadar yapılmış dünyanın en hızlı uçağının test
pilotuydu.
Günümüzde, astronotlar sadece hızlı jet
veya test pilotlarından seçilmemektedir.
Modern astronotlar uzayda yararlı olacak
teknik beceri ve uzman bilgisine sahip bilim
adamlarından seçilmektedir.
Astronot olmak için bilim adamı ve
pilot olmalısınız. Şimdiden 2 meslek
öğrenmek gerekti.
Astronotlar farklı ülkelerden gelen
diğer astronotlarla birlikte çalışırlar.
Bunun için İngilizce ve Rusçayı en iyi
şekilde konuşmanız da çok önemli.
Eğitimler ve uzay yolculuğunu
başarabilmek için çok sağlıklı
olmak gerekir. Hem kas sisteminizin
gelişmesi için spor yapmalısınız hem
sağlıklı beslenmelisiniz.
Astronotlar uzay mekiği gibi küçük
bir alanda ekipleriyle uyum içerisinde
işlerini yapmak durumundadırlar. Bu
nedenle ekip çalışmasına yatkın ve
uyumlu bir kişilik de astronot olmak
için önemli bir kriter.

Unutmayın dünyada bugüne kadar sadece
357 kişi astronot olmayı başardı.

Çalışmak çalışmak, daha çok
çalışmak!

Astronot olduktan sonra işlerin kolaylaşacağını
hiç sanmayın. Her görev öncesi uzun süren
hazırlıklar ve eğitimler devam edecek.
Astronotlar uzaya gitmeden önce uzun
yıllar eğitim görürler. Bu eğitimlerin amacı
yapılacak olan uzay seyahatinin en ufak bir
hata olmadan gerçekleştirilmesidir. Çok pahalı
olan bu seyahatlerde hem mal hem can kaybı
olmaması çok önemlidir.

Göreve hazırlık

Her görev öncesi yoğun hazırlık yaparlar.
Kendi mesleki deneyimlerine ek olarak
görevleri ile ilgili bilgiler de edinirler.
Örneğin; Apollo ile Ay’a giden astronotlar
oradan toplayacakları
taş örnekleri ve
gezegenin yüzeyi
ile ilgili yapacakları
araştırmalar için
bir jeologdan eğitim
almışlardır. Bu eğitim
sayesinde Ay’ın yüzeyi
hakkında gözlemler
yapıp en doğru
örnekleri seçerek
dünyaya getirmeyi
başarmışlardır.

Uzayda Yaşam

Uzayı ziyaret etmek heyecan verici bir
macera olmanın yanı sıra oldukça zorlayıcı
bir deneyimdir. Yer çekimi olmayan bir
ortamda yaşamak ve yeme, içme, uyku gibi
temel ihtiyaçları gidermek zor olduğu kadar
sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir.
Uzun süre yerçekimsiz ortamda bulunmak
kas ve kemikleri zayıflatır. Bunu engellemek
için uzayda astronotların spor yapmaları
gerekmektedir. Her astronot görev
öncesinde, sırasında ve sonrasında bilim
adamlarının gözetimdedir. Bu hem onun
sağlığını korumak hem de uzayda zaman
geçiren insanların sağlığındaki değişimleri
gözlemlemek için yapılmaktadır. Yani
astronotlar aynı zamanda denektirler.

Astronotlar ne giyer?

Astronotlar uzayda kendileri için tasarlanmış
özel elbiseler giyerler. Bu giysiler, hava
ve atmosfer basıncı bulunmayan uzayda
astronotlara yaşama olanağı verir. Astronot
giysileri her görev için farklı tasarlanır.
Sözgelimi ağırlıksız ortamda giyilen giysiyle,
Ay’da giyilen farklıdır.

Defne Seyhan

Sarı Elbise: 110 TL (Panço)
Beyaz Çorap:13,50 TL (Panço)
Babet: 64,50 TL (Panço)

Zehra Açıkgöz

Mavi Çiçekli Elbise: 116 TL (Bebeğim)
Kısa Beyaz Çorap: 4,90 TL (Bebeğim)
Babet: 59,50 TL (Panço)

Mont: 149,95 TL (Benetton)
Gömlek: 65,95 TL (Benetton)
T Shirt: 49,95 TL (Benetton)
Pantolon: 129,95 TL (Benetton)

Prenses Kıyafeti: 69 TL
(Armağan Oyuncak)

Ceket: 69,99 TL (Koton)
Gömlek: 35,99 TL (Koton)
Pantolon: 19,99 TL (Koton)
Ayakkabı: 119 TL (Karamela)

Arda Okçu

Tuna Okçu

Deren Seyhan

Beren Erdoğan

Pamuk Prenses Kıyafeti: 69 TL (Armağan Oyuncak)
Fırfırlı Mor Bale Kostümü: 59 TL (Armağan Oyuncak)

Elbise: 445 TL (Brandroom Kids)
Ayakkabı: 79,90 TL (Karamela)

Joykids Çocuk Halıları:425 TL - (Step Halı)

Joykids Çocuk Halıları:425 TL - (Step Halı)

Kot Etek: 39,99 TL (Koton)
Body: 25,99 TL (Koton)
Babet: 49,99 TL (Koton)

Fotoğraflar BAYDAŞ
tarafından çekilmiştir.
Panora -1 katında hizmet
vermektedir.

Elbise: 495 TL (B&G Store)
Çanta: 225 TL (B&G Store)
Ayakkabı: 199 TL (B&G Store)

Fresco Chrome Mama Sandalyesi: 1,420 TL (Bebek By Pikkolo)
Elbise: 95 TL (Karamela)
Gözlük: 39,90 TL (Karamela)
Çanta: 36 TL (Karamela)
Ayakkabı: 94,90 TL (Karamela)
Çorap: 19,90 TL (Karamela)

Bulmacanın çözümü 40. sayfada
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Nasıl Oynanır?

4
5

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.
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Bulmacanın çözümü 40. sayfada

1. Temel Reis’in en çok sevdiği
yiyecek.
2. Amerikadaki ilk temalı 		
lunapark.
3. Malta’nın başkenti.
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Yukarıdan Aşağı
1. Temel Reis’in bir diğer
adı.
2. 5 adadan oluşan 		
küçük Akdeniz ülkesi.
3. Boğazımızın her iki 		
tarafında bulunan 		
organ.

Balığın olduğu resmi işaretli yerlerden
kesin, yine işaretli yerlerden
talimatlardaki gibi kıvırın. İşte yeni
oyun arkadaşınız sevimli balık hazır.

Makas ile kesin
Tamamen katlayın
Hafifçe kıvırın
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Armağan Oyuncak
Comics & Cartoons Store
B&G Store
Bebeğim
Imaginarium

Brandroom Kids
Bebek By Pikkolo
Loco Poco
Gap Kids&Baby
Mothercare

Kapbula
Karamela
Panço
Marks&Spencer

SUDOKU’NUN ÇÖZÜMÜ

ÇENGEL BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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TEMEL REİS KÖYÜ ÜNLÜLERİNİN
EŞLEŞMESİ
Temel Reis

Safinaz

Wimpy

Kaba Sakal

Ispanak

6 5 1
4 3 2

3 4 2
1 6 5

1 2 5
3 6 4

6 3 4
2 5 1

2 4 6
5 1 3

5 1 3
4 2 6

7 FARK BULMACASININ ÇÖZÜMÜ

Tüm Hediyeler Annelerimize.
Panora Çocuk Atölyesi Mayıs ayında
Anneler Günü için çalışıyor. Sen
de annene güzel hediyeler vermek
istiyorsan Panora Çocuk Atölyesi’ne gel.

1–31 Mayıs

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

20 Nisan - 5 MayIs*
12:00 -14:00 -16:00 SAATLERINDE

CANLI GOSTERI
*29 Nisan 2013 tarihinde gösteri yoktur.

