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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Havalar iyice ısındı ve okullar bu ay tatil olacak. Uzun bir dönem boyunca 

çalıştık, çabaladık ve sonunda karnelerimizi alacağız.
Keyifli, neşeli bir tatil bizi bekliyor.

Önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız.
Büyüklerimizi ziyarete gidecek, ellerini öpeceğiz.

Bu sayımızda, güzel sanatların bir dalı olan heykel sanatını ve gökyüzünün 
dedesi Ay Dedeyi tanıyacağız. Bunun yanında trenin tarihsel gelişimini 

okuyacak, karıncaların dünyasına yakından bakacak ve fillerle ilgili birçok bilgi 
edineceğiz. Her zamanki gibi sizin için seçtiğimiz kitap ve film önerilerinin

yanında kolaylıkla yapabileceğiniz bir de tarif hazırladık.

Arkadaşlar inanın hepsi bu kadar değil.
Eğlence dolu bir sayı daha sizi bekliyor.

Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi ve eğlenmenizi dileriz.

Panora AVM Ailesi
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Haydi sevdiğimiz renkleri kullanarak
bu küçük balıkların dünyasını renklendirelim.
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İlk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 
Fransız mucit Montgolfier kardeşler tarafından icat 
edilen sıcak hava balonu ilk kez gökyüzündeydi.

Babalar Günü kutlanmaya başlandı.
Babalar Günü bu yıl 17 Haziran’da kutlanacak.

Biz de o gün babamızı mutlu etmeyi unutmayalım.

Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluşu. Hava Kuvvetleri ülkelerin 
savunmasında çok önemli bir yere sahiptirler.

1934 ‘te Soyadı Kanunu kabul edildi. Mustafa 
Kemal Paşa’ya TBMM tarafından ‘Atatürk’ 
soyadı verildi.

5 Haziran 1972’de 
çevreye daha çok önem verilmesini hatırlatmak
amacıyla Dünya Çevre Günü olarak ilan edildi.
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İCATLAR

1800’lü yıllarda Avrupa’da çok sayıda 
demiryolu vardı. Demiryolu, adından da 
anlayabileceğin gibi demirden yapılmış bir 
ray ve atların çektiği, tekerleklerle birbirlerine 
bağlı olan vagonlar için kullanılıyordu.

Bir yerden bir yere gitmek için pek çok 
araçtan faydalanıyoruz. Bisiklet, araba, 
uçak bazen de tren. Her aracın kendine 
göre güzel bir yönü var ama dağların 
arasında duman çıkararak yol alan bir 
trende olmak, şehirlerin, köylerin içinden 
süzüle süzüle geçmek bizce çok daha keyifli. 
Şimdi, trenlerin icadına ve bugüne kadarki 
gelişmelerine bir bakalım.

Çuf çuf tren,
Var mı binen?
Varsa binen,

Gelsin hemen
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İngiliz olan George Stephenson, 
1825 yılında Trevithick’in yaptığı 
lokomotifi daha da geliştirdi. 
Bu yeni lokomotif 6 kömür 
vagonunun yanı sıra 21 vagonda 
bulunan 450 yolcuyu, iki şehir 
arasına döşenmiş demiryolu 
üzerinde, aşağı yukarı bir 
saatte taşıdı. Böylelikle modern 
trenlere doğru çok büyük bir 
adım atılmış oldu.

Yıllar geçtikçe daha da 
gelişerek bugünkü haline 
gelen trenlerle artık hem 
daha fazla yük taşıyabiliyor 
hem de çok daha hızlı 
yolculuk edebiliyoruz.

Önceleri madenlerde yük taşıma aracı olarak hayvanlar 
kullanılırken, buharla çalışan ve raylar üzerinde ilerleyen ilk 
lokomotif, 1771-1833 yılları arasında yaşamış olan Richard 
Trevithick tarafından İngiltere’de yapıldı. 1801 yılında yaptığı 
araca “Puflayan Şeytan” adını veren Trevithick 1804 yılında 
geliştirdiği buharlı lokomotif ile beş tane vagonu, yetmiş 
yolcuyu ve 10 ton ağırlığındaki demiri iki şehir arasında 
rayların üzerinde götürmeyi başardı.
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Ağırlıkları 4-5 ton, yükseklikleri 
4-5 metre kadar olan filler, karada 
yaşayan en büyük ve en ağır 
canlılardır. 

Hortumlarıyla tanıdığımız fillerin en 
dikkat çeken özelliklerinden biri de 
bir insan boyuna yakın uzunlukta 
iki dişlerinin olmasıdır. Kendilerini 
savunmalarında çok önemli olan bu 
dişler yeni doğmuş yavru fillerde ve 
çok yaşlanmış fillerde bulunmuyor.

Bir günde yaklaşık olarak iki yüz 
litre su içebilen filler, ot yiyerek 
besleniyorlar. Sulak ormanlarda, 
bataklık kıyılarındaki geniş arazilerde 
yaşayarak hem su hem de yiyecek 
bulma sıkıntısı çekmiyorlar. 

Geceleri beslenmeyi seven filler, 
gündüzlerini ormanların sakin 
yerlerinde geçiriyorlar.

Uzun hortumlarıyla su fışkırtıp banyo yapmayı seven, 
kocaman kulakları ve uzun iki dişiyle dikkat çeken filleri 
yakından tanımaya ne dersin?

ORMANDAKİ DOSTLARIMIZ
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Filler önlerine ne gelirse çiğneyip geçecek kadar 
kuvvetli oldukları için aslan, kaplan, gergedan gibi

hayvanlardan korkmazlar. 

Çok güçlü ve korkusuz olmalarına rağmen sıcak kanlı 
ve sakin karakterli olan fillerin hafızası da çok güçlü. 

Bir defa gördükleri birini asla unutmuyor ve yıllar sonra tekrar 
gördüklerinde hemen hatırlayabiliyorlar. Aile olarak yaşamayı

seven filler bazen de birkaç aile birleşerek bir sürü oluşturuyorlar. 

Yeni doğmuş bir bebek fil yaklaşık 120 
kilo ağırlığında ve 1 metre uzunluğunda 
olabiliyor. Yeni doğmuş bebek fili sürüdeki 
tüm filler seviyor ve onu dışarıdan gelebilecek 
tehlikelere karşı hep birlikte koruyorlar.
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Malzemeler:

1. Renkli kâğıt

2. Bağlamak için bir parça ip

GERİ DÖNÜŞÜM İLE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

İlk olarak renkli kâgıdı tam ortasından ikiye 
katlayalım ve açalım. Ortada katlanmış 
yerin izi kalsın.

Sağ tarafta kalan bölümü ve sol tarafta 
kalan bölümü de ikiye katlayalım.

YELPAZEYELPAZE
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Elimizdeki kâgıt katlanamayacak 
kadar küçük hale gelene kadar aynı 
işleme devam edelim.

Katlanmış kâgıdı açalım. Kat izlerinin 
olduğu yerden kâgıdı bir öne bir 
arkaya kıvıralım.

İşte yelpazemiz hazır.

Katladığımız bölümleri tekrar ikiye 
katlayalım.

Kıvırma işlemi bittiğinde kâgıdın alt kısmını sıkıca bağlayalım.

Bağlanmamış olan yerin kıvrımlarını açalım.
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Tişört: Panço 45,95 TL

Gömlek: Panço 69,95 TL

Şort: Panço 59,95 TL

Sandalet: Panço 299,00 TL

Peluş Kurt: Loco Poco 249,50 TL

Tişört: Mothercare 59,90 TL

Gömlek: Mothercare 89,90 TL                                                                                                                                               

          Şort: Mothercare 99.90 TL

Şapka: Mothercare 69,90 TL                                                                                                     

Ayakkabı: New Balance 235,00 TL                                                                                                                    

Peluş Panda: Loco Poco 179,50 TL

Ali Taş

12



Tişört: Marks&Spencer 69,95 TL

Gömlek: Marks&Spencer 109,95 TL

Şort: Marks&Spencer 109,95 TL

Sandalet: Karamela 119,90 TL

Scooter: Loco Poco 799,00 TL

Tişört-Gömlek: Mothercare 119,90 TL

Pantolon: Mothercare 109,90 TL

Sandalet: Ceyo 65,00 TL

Bisiklet: Armağan Oyuncak 249,99 TL

Ahmet Emir Tekeş
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Elbise: Karamela 179,90 TL

Ayakkabı: Panço 99,95 TL

Valiz: Imaginarium 379,00 TL

Elbise: Marks&Spencer 149,95 TL

Sandalet: Benetton 129,99 TL

Elbise: Benetton 169,99 TL                                                                                                                                               

   Ayakkabı: New Balance 225,00 TL

Çanta: Marks&Spencer 149,95 TL                                                                                                                                  

Gitar: Imaginarium 200,00 TL

Aybüke Aydın
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Elbise: Karamela 179,90 TL

Ayakkabı: Panço 99,95 TL

Valiz: Imaginarium 379,00 TL

Bluz: B&G Store 119,00 TL

Etek: B&G Store 179,00 TL

Ayakkabı: Karamela 139,90 TL                                                                                                                           

Bisiklet: Armağan Oyuncak 299,90 TL

Özge Mina Kılıç
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Geceleri gökyüzünde parlayarak Dünya’yı karanlıkta 
kalmaktan kurtaran Ay Dede hakkında çok ilginç bilgiler 

topladık. Sen de bu bilgileri okuduktan
sonra eminiz ki çok şaşıracaksın.

Baktığımızda bize küçük görünen Ay aslında o kadar 
da küçük değil, sadece Dünya’dan uzak olduğu için 
böyle görünüyor. Ne kadar uzaklıkta biliyor musun? 

Yaklaşık olarak 384 bin km. Ay’ın büyüklüğü Dünya ile 
karşılaştırıldığında biraz küçük kalıyor. 49 tane Ay ancak 1 

tane Dünya’nın büyüklüğü kadar oluyor.

Ay dede, ay dede 
Senin evin nerede?
Hep yakın ol bize
Yıldız kalsın geride!
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Gökyüzünde hareketsizmiş gibi görünse 
bile, Ay kendi etrafında dönerken aynı 
zamanda hem Dünya’nın hem de Güneş’in 
etrafında da dönüyor. Kendi etrafındaki 
dönme hızı ile Dünya etrafında dönme hızı 
aynı olduğu için biz Ay’ın hep aynı yüzünü 
görüyoruz. Dünya’dan farklı olarak gece ve 
gündüzler yaklaşık 15 gün sürüyor.

Toz tabakalarını değiştirecek rüzgâr 
ve yağmur olmadığı için Ay’ın 

yüzeyinde olan her şey değişmeden 
durur. Bu yüzden 1969’da bir uzay 

aracı ile Ay’a ilk giden kişi Neil 
Armstrong’un ayak izleri Ay’ın 

yüzeyinde hiç silinmeden kalacak.

17



İnsanlar çok eski zamanlardan bu yana duygularını 
ve düşüncelerini farklı şekillerde anlatmak için sanatı 
kullanmışlar. Sevgilerini, üzüntülerini hatta kızgınlıklarını 
bile sanatın farklı dallarıyla göstermişler. Şimdi biz, 
güzel sanatların farklı dallarına bakalım. Belki senin de 
duygularını ve düşüncelerini anlatmak için kullanacağın 
bir sanat dalı vardır ve bunu keşfetmen için bekliyordur.

SANAT

Heykel ve heykelcilik; güzel sanatların bir koludur. Ağaç, çamur, 
alçı, taş ya da çeşitli madenleri bir kalıba dökerek ya da yontarak, 
etrafımızda gördüklerimizin benzerini yapmaya ya da bir 
düşüncemizi bu malzemelerle anlatmaya heykelcilik, ortaya çıkan 
esere heykel, bu sanatı yapan kişiye de heykeltıraş diyoruz.

Yapılan kazılarda ortaya çıkan heykeller, heykel sanatının çok 
eski zamanlarda da yapıldığını gösteriyor. Ancak ilk heykelin 
ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. 1894 yılında 
Fransa’da bulunan bir kadın başı şeklindeki heykel dünyada 
rastlanılabilen en eski heykel olarak tahmin ediliyor. Mamut 
dişinden yontularak yapılmış bu heykel yaklaşık olarak milattan 
önce 40 bin yıllarına ait.

HEYKELHEYKEL
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Dünyadaki en büyük tek taş heykel ise Kahire’deki
Gize Piramitleri bölgesinde yer alan Büyük Gize Sfenksidir.

Heykelin uzunluğu 73,5 metre olan heykelin
genişliği 6 ve yüksekliği 20 metredir.

Dünyaca ünlü heykeltıraşlar Michelangelo ve Donatello’nun 
en ünlü eserleri arasında Davut Heykeli vardır. Aralarındaki 
fark Michelangelo’nun eserinin mermerden, Donatello’nun 

eserinin bronzdan yapılmış olmasıdır.
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Havalar ısınmaya 
başladıkça çalışkanlıklarıyla 
ünlü karıncaları daha çok 
görmeye başlıyoruz. Parkta, 
bahçede toprağa biraz 
daha yakından baktığımızda 
gördüğümüz karıncalar 
toprağı minik tepecikler 
halinde yığarak yeni yuvalar 
yapıyorlar ve kış mevsimi 
için hazırlanıyorlar.

Haydi şimdi onları biraz 
daha yakından tanıyalım.

Çalışkandır Karınca
Çalışır Yaz Boyunca
Ambarları Dolunca
Kışın Uyur Rahatça
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Pek çok böcek gibi hızlı koşmalarını sağlayan uzun bacağa sahipler. 
Başlarının üzerinde de antenleri var ve bu antenleri sadece dokunmak 
için değil koku almak için de kullanıyorlar.

Milyonlarca karınca birlikte yaşayabiliyor ve bu karıncalar topluluğuna 
koloni deniliyor. Her kolonide en az bir tane kraliçe karınca oluyor.

İş bölümü yaparak çalışan karıncaların görevlerine göre koloniler 
üç bölüme ayrılıyor. İlk bölümde kraliçe karınca ve erkek karıncalar 
bulunuyor ve kraliçenin görevi üremeyi sağlamak. İkinci bölümde asker 
karıncalar bulunuyor. Bu karıncaların görevi koloniyi dışarıdan gelecek 
tehlikelere karşı korumak. 

Üçünde bölümde yaşayan karıncalar da işçi 
karıncalar, yeni yuva yaparlar, yiyecek ararlar 
ve buldukları yiyecekleri yuvaya getirirler ve 
yuvanın temizlik işlerini yaparlar.

Üstün yetenekleriyle karıncalar bir koloninin 
hayatının devamı için canla başla çalışıp bizlere 
de “karınca gibi çalışmak” deyimiyle ilham 
olurlar.

Boyları genellikle 2-7 mm arasında değişen karıncaların 
yaklaşık 10 bin farklı çeşidi var ve bu çeşitlerin arasında 
boyları 4-5 cm olan karıncalar da var. Bu kadar küçük 
olmalarına rağmen kendi ağırlıklarının 50 katı ağırlığı 
kaldırabilecek güce sahipler. 

KARINCA
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İKİNCİ SORU

Bir gün okulda öğretmen, öğrencilere 
demiş ki:
-Sizlere sorular soracağım. Birinci soruyu 
bilene ikinci soru sorulmayacak. Şimdi 
söyle bakalım Ahmet, bir hindinin kaç 
tane tüyü vardır?
Ahmet cevap vermiş: 
-9567 tane tüyü vardır öğretmenim!
Öğretmen Ahmet’e tekrar sormuş: 
-Nereden öğrendin bunu?
Ahmet gülümseyerek cevap vermiş:
-Öğretmenim, hani birinciyi bilene ikinci 
soruyu sormayacaktınız?

BÜYÜK BEBEKLER

Okulda öğretmeni Ali’ye sorar:
– Sizin köyde doğan büyük adam var mı?
Ali cevap verir:
-Hayır öğretmenim, bizim köyde hep bebekler doğuyor.
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DİŞLER

Pırıl pırıl gülüşler,

İnci gibidir dişler.

Bunlar karışık işler,

Bu elmayı kim dişler?

Dişlerse öykü dişler,

İşte toz pembe düşler

EBE

Ebe ebe gel bize 

Uzaktan vur elimize

Eğer vuramazsan

Ebesin ebe

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi

Bunu bana kim dedi

Yağlı böreği kim yedi
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Hazırlanışı:
Öncelikle elmaları güzelce yıka ve kurula. 
Elmaların saplarını kıvırarak kopar. Tahta 
çubukları elma saplarının bulunduğu yere 

batır. Toz şekeri ve suyu küçük bir tencereye 
koy. Orta ateşte şekeri erit ve koyulaşması 
için 10-15 dakika kaynat. Koyulaşan şurubu 
ateşten al ve üzerinde oluşan kabarcıklar yok olana kadar beklet.
Hazırladığın elmaları teker teker şuruba 

batır ve fazlasını tencerenin kenarına sıyır. 
Bütün elmaları aynı işlemden geçir ve yağlı 

kâğıt bulunan tepsiye diz. Buzdolabına 
tepsiyle beraber elmaları koy 10 dakika sonra elma şekerlerin hazır.

ELMA ŞEKERİ

Malzemeler:

4 adet kırmızı elma
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
Elma şekerine sap yapmak 
için tahta çubuk

Önlüğünü tak kollarını sıva.
Harika bir deneyim seni bekliyor.
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Bıçak: Knife

Kâse: Bowl

Tava: Frying Pan

Kaşık
: S

poo
n

Kepçe: Ladle

Tencere: Pot

Tabak: Plate

Fincan: Cup

Çatal: Fork

Cam Bardak: Glass

Mutfağımızdaki malzemelerin İngilizcelerini
öğrenmek ister misin?
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Jack ve Fasulye Sırığı

Yazar: Kolektif
Çevirmen: İlke Afacan

Sayfa Sayısı: 24
Baskı Yılı: 2016

Düşünce Okuyan
Kız Noona 

Yazar: Orit Gidali
Sayfa Sayısı: 24
Baskı Yılı: 2016

Jack yolda ufak tefek bir adamla karşılaşır. 
Adam, ona beş sihirli fasulye tanesi verir.

Sonrasında olanlar, Jack’in hayatını
tümüyle değiştirecektir.
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Jack ve Fasulye Sırığı

Yazar: Kolektif
Çevirmen: İlke Afacan

Sayfa Sayısı: 24
Baskı Yılı: 2016

Düşünce Okuyan
Kız Noona 

Yazar: Orit Gidali
Sayfa Sayısı: 24
Baskı Yılı: 2016

Bir gün Noona okuldan eve çok üzgün gelir, çünkü okuldaki 
çocuklardan biri bacaklarının aynı bir flamingonun bacaklarına 

benzediğini söylemiştir. Bunun üzerine annesi ona sihirli bir 
değnek verir. Bu değnek sayesinde Noona insanların düşüncelerini 

okuyabilecektir artık. Böylece Noona’nın önünde yeni bir kapı 
aralanır; insanların genellikle düşündükleri şeyleri söylemediklerini, 
söyledikleri şeylerle düşündükleri şeylerin aynı olmadığını fark eder. 

Bizi üzen ve hoşumuza gitmeyen tatsız yorumların altında gizli bir 
anlam olabileceğini anlatan, zekice kurgulanmış ve

duygu dolu, sıcacık bir öykü.
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Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve 
arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde 

en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için 
hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin 
Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini 

kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen 
Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok’tan 

yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe 
cücelerini bulabilecek midir?

Cüce Dedektif Şerlok

Animasyon: Aile, Macera
Yönetmen: John Stevenson

Peter Pan ve Tinker Bell:
Sihirli Dünya

Animasyon: Macera
Yönetmen: Jake Paque 
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Peter Pan ve arkadaşlarının görevi gizli adayı ve 
sihirli kitabı korumaktır. Kaptan Kanca ve korsanları 
uzun süredir Peter Pan’ın peşindedirler. Gizli adada 

herkes mutludur ve her gün birbirinden daha eğlenceli 
geçmektedir. Bir gün güçlerini kötülük için kullanmayı 
seçen Kaptan Kanca, Peter Pan ve arkadaşlarını ele 

geçirir. Gizli ada ve sihirli kitap tehlikededir. Tinker Bell 
ve arkadaşlarının yardımı Peter Pan ve sihirli kitabı 

kurtarabilecek mi?

Cüce Dedektif Şerlok

Animasyon: Aile, Macera
Yönetmen: John Stevenson

Peter Pan ve Tinker Bell:
Sihirli Dünya

Animasyon: Macera
Yönetmen: Jake Paque 
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ANIL KOLEJİ

BÜYÜK KOLEJ

Berkay Tuna Demirci 2-A

Simay Kurultay 1-B

Melik Özkök 3-B

Esmanaz Eçen 2-A

Elif Başara 1-B

Dora Öcal Hz B (2)
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DARÜŞŞİFA OKULLARI

GÜRÇAĞ OKULLARI

Gülşah Polat 3-A

Duru Akın 2-C

Naz Özer 6-B 

Deri̇n Asya Karaaslan  6-B

Eda Algın  4-A 

Mert Efe Keleş 2-C

Mehmet Eymen Karahan 1-C
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JALE TEZER KOLEJİ

MEKTEBİM KOLEJİ (YAŞAMKENT KAMPÜSÜ)

Elanaz Şahin 4-A

Ilgaz Özgür 4-A

Yağmur Birce Yılmaz 1-A

Irmak Ilgın Semiz 2-C

Ela Ünver 2-D

Ela Özyıldız 2-D
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SÜLEYMAN UYAR İLKÖĞRETİM OKULU

OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ (PORTAKAL ÇİÇEĞİ)

Defne Keklik 2-D
Azra Tuana Bikeç 1-B

Emre Ilgın 3-C

Çağın Yankı
Aras Yılmaz

Deren Adan
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YÜCE OKULLARI

Derin Rana Alp 8-B
Kaan Ünal 3-A

Tuğra Türkücü 2-C
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