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YERÇEKİMİ
Nedir?

Henri
Matisse

Akciğer ve
Pankreas

İSPANYA

Dünya güzeli annemize kendi
ellerimizle hediyeler
yapıyoruz

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

Bu eğlenceli
içeriklerin nasıl
oluştuğunu
merak ediyor
musunuz?
Düşünüp-taşınıp akıllarfikirler üreten Başak Akyüz
araştırıp, ilham perileri
geldiğinde metinleri yazıyor
ve eğlenceli, öğretici sanat
uygulamalarını ekliyor.
Yorgun düşüp dinlenmeye
çekildiğinde
Pınar Yılmaz bütün
yazıları okuyup
düzeltmeleri yapıyor.
Reklam ajansımızdan
Neslihan Başkaya’nın hayal
gücüyle birleşen sihirli
elleri, görselleri oluşturuyor.
Umarız siz de okurken keyif
alıyorsunuzdur.
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Panora Çocuk İndirim Kuponu

2

ile yapılan 150 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

İndirim Grupları hariç, sezon
ürünlerinde 31 Mayıs 2014’e kadar
geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
100 TL ve üzerine

200 TL ve üzerine

%10 indirim.

31 Mayıs 2014’e kadar geçerlidir.

Kampanyalı ürünler hariç
100TL ve üzeri alışverişlerde

%10 indirim.

31 Mayıs 2014’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan
alışverişlerde

%10 indirim.

31 Mayıs 2014’e kadar geçerlidir.

%5,

31 Mayıs
2014’e kadar
geçerlidir.

Panora Çocuk
İndirim Kuponu ile
yapılan
150 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

İndirim kuponu, Mobilyalar, STOKKE ve
BLOOM marka ürünlerle geçerli değildir.
İndirimli veya kampanyalı ürünler ile bu
indirim birleştirilemez, kullanılamaz.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde yalnızca
oyunparkı girişleri

15 TL yerine 10 TL!

31 Mayıs 2014’e kadar geçerlidir.

İspanya
seni
bekliyor!

Kıta: Avrupa
Nüfus: 47,27 Milyon
Baş Kenti: Madrid
Para Birimi: Euro
Resmi Dil: İspanyolca,
Katalanca, Fransızca ve
İngilizce
Yüzölçümü: 505.992 km²

Panora Çocuk kartlarını
biriktirerek kendi
koleksiyonunuzu
oluşturabilirsiniz.

Don Kişot’un
yaratıcısı,
Cer vantes’in ülkesi
İspanya’da keyifli
bir deniz ve tarih
gezisine hazır
mısınız?

Don Kişot’un yaratıcısı, Cervantes’in
ülkesi İspanya’da keyifli bir deniz ve
tarih gezisine hazır mısınız?
Gezimize başlamadan önce ilginç ve gezi
sırasında çok işe yarayacak bir bilgi
vermek istiyorum.
İspanya’da bütün devlet daireleri, yerel
yönetimler, okullar, dükkanlar 14:00 –
17:00 saatleri arasında kapalı. Mesai
sabah saat 10’da başlıyor, 14’de siesta
yani öğlen dinlenmesi için iş bırakılıp
paydos ediliyor. Öğleden sonra ise
17:00 – 20:30 arası çalışıyorlar. Günlük
planlarımızı yaparken siestayı göz
önünde bulundurmamız çok önemli.
İlk durağımız İspanya’nın başkenti
Madrid. Madrid, birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış bir şehir. Bu sayede
Madrid’i gezerken, farklı medeniyetlere
ait eserler görmek
mümkün

olabiliyor.
Bu seyahatte İspanya’nın bir diğer
büyük kenti olan Barselona’ya daha
uzun vakit ayırmak istediğimiz için
Madrid turumuz oldukça kısa sürecek.
Şehri keşfetmeye Prado Müzesi ile
başlıyoruz. Burası hemen her saat
kalabalık. Ziyaretçiler müze çıkışında
bahçede oturup dinlenirken, çocuklar
da çimenlerde yuvarlanıp, oyun
oynuyorlar. Müzede yaklaşık 1.300 tablo
sergileniyor. Prado Müzesi, dünyanın en
güzel Avrupa sanat koleksiyonuna ev
sahipliği yapıyor.
Kısa sürecek olan Madrid gezimizde tüm
şehri görebilmenin en kolay yolu şehir
turu yapmak. Tur sırasında; Kraliyet
Sarayı, İspanya Meydanı ve Cervantes
Anıtı, Apollo Çeşmesi, Retiro Parkı ve
daha birçok muhteşem yapıyı görme
şansımız olacak.
Vakit kaybetmeden
Barselona’ya geçelim.
Barselona, plajda
vakit geçirmek,
denize girmek ve
kumla oynamak
isteyenler için upuzun
kumsalıyla keyifli bir
şehir… İsterseniz siz
de önce denizin ve
güneşin tadını çıkarın.
Şehri gezmeyi bir sonraki
güne bırakabiliriz.
Barselona’yı keşfetmeye
Tibidabo Eğlence Parkı’ndan
başlayalım. Yaklaşık 100 yıllık
geçmişiyle bu park dünyanın
en eski parklarından. Eğlenceli
oyuncakların yanı sıra muhteşem bir
şehir manzarasının da tadını çıkarabiliriz.

Parkta zamanı unutup saatler geçirmek
mümkün olduğundan, dikkat edin son
tramvayı kaçırmayalım.
Sırada lezzetli bir durak bizi bekliyor;
Museu de la Xocolata yani Çikolata
Müzesi. Giriş ücreti ve bir çikolata 10
Euro. Müzedeki en ilginç aktiviteler;
çikolatadan heykel ve erimiş çikolatadan
resim yapmak. Lezzetli sanat eserleri
yaratmayı unutmayalım.
Barcelona Aquarium, Avrupa’nın en
büyük akvaryumu unvanı ile zaman
ayrılmayı hak eden bir başka durak.
En büyük olması tek ilginç özelliği
değil; yaz mevsiminde burada ‘Sleeping
with sharks’ yani ‘Köpekbalıklarıyla
Uyku’ etkinliği düzenleniyor. Çocuklar
geceyi akvaryumda geçiriyorlar.
Böylece balıkları gece gözlemleme şansı
bulabiliyorlar.
Alışveriş için La Rambla Caddesi’ne
gidiyoruz. Dükkanlar, restoranlar,
müzeler ve birbirinden renkli sokak
sanatçıları var. Ara sokaklarından ise
Picasso Müzesi ve Barri Gotik adı
verilen eski yerleşim yerine ulaşabiliriz.
Barri Gotik sokaklarından denize çıkmak
da mümkün. Barselona’nın her tarafı
görülesi tarihi eserler ve parklarla dolu.
Biz şimdi bu parkların en ünlüsü olan
Parc Guell’e gidiyoruz. Park Guell, ünlü
İspanyol mimar Gaudi tarafından dizayn
edilmiş. Parkta, Gaudi’nin eserlerini
inceleyebilir, çimlere uzanıp güneşin
tadını çıkarabiliriz.
Şehrin birçok yerinde Gaudi’nin
eserlerine rastlıyoruz. Barselona’ya gidip
de Gaudi’nin gotik şaheseri Sagrade
Familia Katedrali’ni gezmeden dönmek
olmaz. Yapımına 1882’de başlanan yapının
inşaatı hala devam ediyor. Katedralin

inşaatı, sadece toplanan bağışlar ile
devam ettirildiğinden sanırım hep yarı
inşaat halinde bir kilise olarak kalacak.
Barselona deyince aklımıza ilk gelen
şeylerden biri de futbol. Dünyaca ünlü
Barselona Futbol Takımı’nın stadı olan
Nou Camp aynı zamanda Avrupa’nın
en büyük futbol stadı olma özelliğini
taşıyor. Spor demişken Olimpiyat Köyü
de gezmeye değer yerler arasında.
Son durağımız Cosmocaixa Bilim Müzesi.
Fiziğe ve doğaya meraklı çocuklar için
birebir. Flooded Forest, Amazon yağmur
ormanları ekosisteminin yaratıldığı bir
bölüm. Değişik bitki ve hayvan türleri
hatta pirana ve timsah görmek mümkün.
Ve bunca gezinti ardından yola çıkmadan
önce plajda bir gün daha geçirip
dinlenmek gerekebilir tabii. Tıpkı bizim
son günü limanda geçirdiğimiz gibi...
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Panora Çocuk Kulübü’nde
Seni Neler Bekliyor?
Özel organizasyonlara katılabilecek,
indirimlerden ve sürpriz
hediyelerden faydalanabileceksin.
Doğum günü, yılbaşı ve özel
günlerinde kendini çoook özel
hissedeceksin. Panora Çocuk
etkinlikleri ve organizasyonlarından
ilk önce senin haberin olacak. Bu
kart sana Panora Çocuk Kulübü’nde
eğlencenin ve avantajların kapısını
açacak…

Neslihan Başkaya
100154675

Üye olmak için yan sayfadaki
formu doldurarak, Panora
Danışma Bankosu’na
bırakmayı
unutma.
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PANORA ÇOCUK KULÜBÜ
BAŞVURU FORMU

Bu form veli tarafından doldurulmalıdır.
Çocuğun Bilgileri
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E-posta:
Ebeveyn Bilgisi

İsim-Soyad:
İmza:

Mutluluk dolu
kulübümüze
hepinizi bekleriz.
Panora'da yıl boyunca,
hiç bitmeyen bir
arkadaşlık var. Bir
arada eğlenmenin ve
öğrenmenin tadını
çıkaran çocuklar var.

Önce Hatırlayalım
Empresyonizm (İzlenimcilik): Ressam,

doğayı resmederken kendisinde oluşan
izlenimleri ve duygusal izleri resmine
yansıtmayı hedefler.

Bunu Öğrenelim:

Modern sanatın temelleri, ressamların dünyayı
gördükleri gibi resmetmeyi bırakmaları ile
atılmıştır. Doğadaki görüntülerin taklidi
yavaş yavaş bırakılmıştır. Örneğin insan eli
resmedilirken el izleri tümden kaldırılmış ve el
tek renge boyanmıştır.

Henri
Matisse

20. yüzyılın en önemli
ressamlarındandır. Renkleri büyük
bir ustalıkla kullanışıyla Picasso
ve Kandinsky ile birlikte, modern
sanatın en büyük sanatçılarından
kabul edilir.
Henri Matisse, 31 Aralık 1869
tarihinde Fransa’da dünyaya geldi.
22 yaşında babasını ikna ederek
resim öğrenimi görebilmek için
Paris’e gitti.
Paris için o dönem sanatın başkenti
dememiz mümkün. Tüm sanatçılar
ve akımların özgürce kendini ifade
edebildiği bu ortamda Matisse de
10

İkarus’un Düşüşü The Fall of Icarus (1947).
Makasla Çizim Örneği

The Dance, 1910

sanatını geliştirme fırsatı buldu.
Işık oyunları ve canlı renkler,
eserlerinin en büyük özellikleridir.
Matisse gökyüzünün maviliğini,
tabiatta yetişen çiçek ve
meyvelerin renklerini en iyi şekilde
değerlendirmiş, güneşin saçtığı
demet demet ışınları, büyük bir
ustalıkla resmetmiştir.
1940’lı yıllarda onu giderek yatağa
bağımlı hale getiren hastalığına
rağmen üretmeye devam etmiştir.
Matisse, 1944’ten 1947’ye kadar,
kesilmiş büyük renkli kağıtlarla
hazırladığı süslü resimler içeren Caz
adlı bir kitap üzerinde çalışmıştır.
Bu çalışma, Matisse’in kesilmiş
kağıtlarla sürdüreceği bir dizi
eserinin ilkidir.
Bu teknik, onun fiziksel durumu
için de çok uygun olduğundan
istediği gibi boyanan kağıtları
yatağında oturarak kesiyor, bunların
düzenlemesini denetleyebiliyordu.
Yaşamının sonuna yakın, ressam
Henri Matisse, fırçaları, harika kâğıt
kesikleri yaratmak için kullandığı
makas ile değiştirerek sanatını
tekrar canlandırmıştır.

Nude With A White Towel, 1903

Marguerite, 1906

Henri Matisse:

“Makasla Çizmek”
Matisse’in renkli dünyası
ve fırça yerine makas
kullanarak ortaya çıkardığı
eserlerden ilham alıp kendi
tablomuzu oluşturalım.

Malzemeler;

1. Makas
2. Yapıştırıcı
3. Beyaz fon kartonu
4. Bu çalışmada renkli fon
kartonları kullanabileceğiniz gibi
kendi renklendireceğiniz kağıtları da
kullanmanız mümkün.

1.Adım: Renkli kağıtlarınızdan, seçtiğiniz
temaya uygun şekiller kesin. Biz, baharın
gelişi ile doğanın renklenişi ve ağaçların
canlanışını anlatan bir kolaj düşündük.

2. Adım: Kesmiş olduğunuz şekilleri
beyaz fon kartonunuza belirlediğiniz
kompozisyona uygun şekilde
yapıştırın.

3. Adım: Yapıştırıcınız
iyice kuruyana kadar
bekleyin.

YERÇEKİMİ
NEDiR?
Yerçekimi nesnelerin düşmesine
sebep olan gizemli bir güç müdür?
Ünlü İngiliz bilim adamı Isaac
Newton, bir elma ağacı altında
otururken “Yerçekimi Kanunu’nu”
bulmuştur. Bu tür hikayelerin
çoğu uydurmadır ama Sir Isaac
Newton’unki gerçektir.
Newton’un altında oturduğu elma
ağacından düşen bir elma, bilim
adamının aklına bazı
sorular getirmiştir.
- Dalından kopan elma
niçin yukarıya doğru
değil de yere düşüyor?
- Daldan kopan elma,
pencereden atılan bir şey yere
düşüyor da ay ve gökyüzündeki
yıldızlar niçin düşmüyor?

Bu sorular üzerinde uzun uzun
düşünüp deneyler yapan Newton,
çalışmaları sonucunda Yerçekimi
Kanunu’nu ortaya koymuştur.

Uzayda neden yerçekimi yok?

En basit anlatımıyla yerçekimi,
yeryüzündeki cisimleri yere doğru
çeken kuvvettir. Hepimizin bildiği
gibi bir cismi havada bırakırsak
yere düşer. İşte bu düşmeye sebep
olan yerçekimi kuvvetinden başka
bir şey değildir. Cisimlerin ağır ya
da hafif olduklarını söylediğimiz
zaman, aslında onların daha çok veya
daha az bir kuvvetle yerçekiminden
etkilendiklerini söylemiş oluruz.
Uçak neden yerçekiminden
etkilenip yere düşmez?
Mühendisler, uçağa, havada kalması
için yer çekiminin uyguladığı
kuvvetten daha büyük bir kuvvet
uygulamışlardır. Bunu da uçağa
çok güçlü motorlar takarak
sağlamışlardır. Bu kuvvet yok olursa
uçak yerçekimine karşı koyamaz ve
düşer.

Yerçekiminin var olması için bir kütle
olması lazım. Uzay bir kütle değil
boşluk olduğu için uzayda yerçekimi
olmaz. Fakat uzayın içindeki
kütlelerin; Güneş, Dünya, Ay gibi
gezegen ve yıldızların yerçekimleri
vardır. Uzayda bu kütlelere
yaklaşırsak onların yerçekiminin
etkisine gireriz.
Dünya’nın merkezinde manyetik
bir kuvvet vardır. Bu kuvvet, kütle
çekim kuvvetidir. Evrende bulunan
bütün cisimler(Dünya ve diğer
gök cisimleri) birbirlerine çekim
kuvveti uygularlar. Bu kanuna Genel
(Evrensel) Çekim Kanunu denir.
Yerçekimi olmasaydı Dünyada
hayat nasıl olurdu?
- Havaya attığımız şeyler bir daha
geri gelmezdi.
- Terazi diye bir şey kullanamazdık
çünkü ağırlık olmazdı.
- Yere basamazdık.
- Bütün bunlara ihtiyaç da olmazdı
çünkü yer çekimi olmasaydı Dünyada
yaşam mümkün olmazdı.

Annenizle
yapabileceğ
iniz
kolay, hızlı
ve
besleyici bir
tarif.
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Pizza

Gerekli malzemeler:
1 kg. ekmek hamuru (Annenizden
yardım isteyebilirsiniz)
Domates püresi
Sosis
Biber
Mantar
Mozzarella peyniri
Siyah zeytin
Sızma zeytinyağı
Tuz
Kekik

Yapılışı;

Ekmek hamurunu hafifçe zeytinyağı
sürüp yoğurun ve 10 eşit parçaya bölün.
Hamurların üzerini nemli bir bezle örtüp
ılık ve kuru bir yerde 20 dk. dinlendirin.
Hamurları parmak uçlarınızla açarak
pizza tabanınızı oluşturun. Üzerlerine
domates püresinden bir kaşık yayın. Tuz
ve kekik serpin. Önceden ısıtılmış 200
derece fırında 10 dk. pişirin.
Pizzanızı fırından alıp, burun ve göz
kısmı için dilimlenmiş mozzarella peyniri,
göz bebekleri için zeytin, burnu için
yuvarlak kesilmiş sosis, bıyıkları için
de uzun ince kesilmiş sosis kullanın.
Kulaklarını mantarla ve ağzını tatlı
kırmızıbiberle yaptıktan sonra tekrar
fırına atıp 3-4 dk. daha pişirin.

Afiyet olsun

Gülsün Cansu
Öztürk

Naz Sayın
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Sena Nur Süren
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Lara Cak

Serena Bakır

ut
A. Çınar Akbul

Sudecan Çavuş

Sudenaz Çankaya

Taha Polat

Çavdar
Ali Mete

ya
n Gökka
Ali Çağa

Ali Taşın

Arda Bayık

sun
Yusuf Can To

Arda Özer

Arda Özkılıç
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rt
fe Me
Elif - E

Ela Dimri
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Bilge Geçer
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Ceylin Özatay

Duru Moğolkoç

arayiğit
Defne K

Yusuf Ege Yeşildağ

Gülsüm Taşın

Elvan Genç

Eray Pehlivanoğlu

Ezgi Sayın

AKCİĞER

Uz. Dr. Kadir Gökhan ATILGAN

Biz senin farkında olmadığın, sürekli
nefes almandan sorumlu organınız.
Sağ ve sol olmak üzere 2 taneyiz.
Sağ akciğer 2 , sol akciğer 3 lobdan
oluşur. Derin nefes alarak içine
çektiğin hava önce soluk borusundan
geçer. Soluk borusu, havayı sağa
ve sola paylaştırır. Buradan sonra
oksijen, aynı bir ağacın dalları gibi
en ince dallara kadar uzanır. Bu
dalların en sonunda yer alan hava
kesecikleri vardır. Bunların etrafında
ise kılcal damarlar dediğimiz en
ince damarlarımız bulunur. Bu
noktada hava damarlara taşınır. Bu
sayede vücuttan gelen karbondioksit
dediğimiz kirli hava da kılcal
damarlardan hava keseciklerimize
yer değiştirir. Kirli havayı nefesimizi
verirken dışarıya vermiş oluruz.
Temizlenen kanımız da önce kalbe
oradan da tüm vücudumuza dağılır.
Bu şekilde senin sürekli sağlıklı olmanı
sağlarız.

Ayrıca soluk borumuzda ince
tüycüklerimiz vardır. Bunlar
sayesinde nefes aldığımızda, burun
ya da boğazımızda tutulamayıp
akciğerlerimize gelen zararlı
maddeleri, mikropları üzerinde yer
alan yapışkan madde ile tutup tekrar
boğaza ve ağza göndeririz. Günlük
hayatta sen bunu fark edemezsin
ama hasta olduğumuzda oluşan ve her
öksürükte attığımız o balgamı ben
böyle oluştururum.
Çoğunlukla kimse bilmez ama
(doktorlar bilirler :)) vücutta kan
dolaşımımızı sağlayan, tansiyonumuzu
düzenleyen enzimlerin de aktiflenme
sürecinde yer almaktayım.
Benim düzgün çalışmamı engelleyen
en büyük düşmanlarım: zamanında
tedavisi yapılmayan grip, nezle,
bademcik, sinüzit gibi üst solunum
yolu enfeksiyonları, toz-toprak,
egzoz gazı gibi kirli hava ortamları
ve sigaradır. En kötüsü de en son
söylediğim sigaradır.

PANKREAS

Ben senin pankreasınım. Diğer
organlar gibi benim de görevlerim var.
Benim en çok bilinen görevim kandaki
şeker dengesini sağlamaktır. Bunu
insülin dediğimiz bir hormonumuzla
sağlamaktayım. Senin yediğin şeyler
bağırsaktan emilip kana geçtikten
sonra glukoza dönüşür. Bu da senin
enerjik olmanı sağlar; işlerini,
ödevlerini yapman için kasların, iç
organların, beynin tarafından kullanılır.
Kanda serbest halde gezen kan şekeri
dediğimiz glukozun bu bahsettiğimiz
dokuların hücrelerine girebilmesi için
insüline ihtiyaç olmaktadır.
Pankreasın ürettiği insülin sayesinde
vücut tutumlu olmayı öğrenir. Hücre
içine giren glukoz, o anlarda aktif
isek kullanılır. Tembel bir şekilde
sürekli oturan, iş yapmayan biri isek
glukozu diğer zamanlarda kullanmak
üzere depolamaya çeker.
Pankreasın bir diğer görevi de
bağırsaktaki sindirime yardımcı

olmaktır. Ağzımızda çiğnediğimiz,
midede karışım haline gelen
yediklerimizin son sindirim işlemleri
için enzim dediğimiz kimyasal
maddeler üretir ve bağırsakların
içine salınır. Bunu yaparken safra
kesesinden gelen safra asitinin de
benim aracılığımla yine bağırsaklara
salınımını sağlarım.
Çok fazla şeker, tatlı gıdalar, hamur
işleri, fast food dediğimiz çabuk
acıktıran iştah açıcı ürünlerden
çok tüketmemelisin. Çok hareketsiz
kalmamalısın.
Glukozu depolamak zorunda
bırakırsan ani insülin yükselmeleri
dediğimiz yemekten hemen sonra
artan insülin salınımında bozulmalar
ile diyabet dediğimiz şeker hastalığına
sebep olabilirsin.

Papağanlar

Nasıl Konuşur?
Konuşabilen kuşlar olarak tanıdığımız
papağanlar, en sevilen ev hayvanlarındandır.
Peki ama papağanlar nasıl konuşabiliyor? Bunu
anlayabilmek için gelin önce biz insanlar nasıl
konuşabiliyoruz kısaca ona bir göz atalım.

Biz insanlar, solunum organımızı,
gırtlak ve ses tellerimizi, ağzımızı
ve dilimizi kullanarak ses çıkartırız.
Ancak bu seslerin anlamlı bir bütün
oluşturmasını sağlayan elbette ki
beynimizdir. Her sesin ifade ettiği
bir nesne, duygu ve düşünce vardır.
Papağanlarda ise ses telleri
bulunmaz. Bunun yerine sesleri
östaki borusuyla çıkarırlar. Kuşlarda
östaki borusu insanlarınkinden
farklıdır. Soluk borusu ve
bronşlardan oluşan alt gırtlak
biçimindedir ve sesi oluşturan

titreşimi gerçekleştirir.
Bu iki bilgiyi alt alta okuduğunuzda
sizin de aklınızdan eminim konuşmak
ve ses çıkartmak arasındaki fark
geçti.
Haklısınız. Papağanlar anatomilerinin
onlara sağladığı bir özellik sayesinde
insan seslerine yakın sesler
çıkarabilirler. Bunu da bizi duyup
taklit ederek gerçekleştirirler.
Ancak anlamlı bir düzen içerisinde
ses çıkartmadıkları için buna
konuşmak diyemeyiz.

Doğada yaşayan papağanlar
hemcinslerinin seslerini taklit
ederler. Doğuştan varolan bu
yetenekleri sayesinde kendi
cinsleriyle bağlarını güçlendirirler.
İnsan dilini taklit ederek de sahibi
ile arasındaki bağı güçlendirmiş
ve tercih edilen bir ev hayvanı
olmuştur.

BABACIM!

ME

!
!
A
B
RHA

Bu inceleme ile konuşmanın canlılar
arasındaki duygusal bağlara etkisini
de bir kez daha ispat etmiş olduk.
Siz de bir papağan alıp konuşmayı
öğretebilirsiniz. Nasıl mı?
Uzmanlar papağanlara konuşması
için baskı uygulamak yerine onlara
konuşmayı oyun oynarken daha
kolay öğretebileceğimizi söylüyor.
Konuşma öğretilen mekanın sessiz
olması gerekiyor. Öğretilmek
istenilen kelimeler yavaş yavaş ve
anlaşılır bir şekilde tekrarlanmalı.
Tabii birkaç sözcük öğrenen kuşlar
daha sonra kısa cümleleri de
ezberleyebilirler. Sürekli müzik
dinleyen kuşlar elbette ki melodileri
de taklit ediyorlar.

Nehir Bilecenoğlu

Tulum:B&G Store 349 TL
Sandalet:B&G Store 299 TL

Demir Varlı

T-shirt: Karamela 59,90 TL
Şort: Karamela 69,90 TL
Ayakkabı: Karamela 169,90 TL
Çanta: Karamela 79,90 TL

Alp Kandemir

T-shirt: Panço 37 TL
Bermuda: 47 TL
Ayakkabı: 79,50 TL

T-shirt: Brandroom Kids 175 TL
Şort: Brandroom Kids 155 TL
Ayakkabı: Brandroom Kids 245 TL

T-shirt: Panço 37 TL
Bermuda: Panço 47 TL
Ayakkabı: Panço 79,50 TL
Scotter: Armağan oyuncak 139,90 TL

Tulum:Brandroom Kids 255 TL
T-shirt: Brandroom Kids175 TL
Terlik: Brandroom Kids 65 TL
Pucci: Armağan Oyuncak 44,90 TL

T-shirt: Benetton 25,95 TL
Gömlek: Benetton 59,95 TL
Pantolon: Benetton 89,95 TL
Ayakkabı: Benetton 149,95 TL
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Beyza Tan 7-B

Defne Erkan 5/A

Lara Peren Özdemir 5/A
İrem Işıkgece 5/B
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Z. Sena Akpolat 1/F
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Damla aydonat 1/B

Melis Bozdoğan 1/F

Özüm Şengül 1/C

Tuna Alp Sezer 1/A
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BAHAR
Mutluluğun mevsimi
Çocukların sevinci
Bulutların gelişi
Yağmur zamanı bahar
Doğa ana yemyeşil
Gelin gibi ağaçlar
Her yerde canlılık var
Mis gibi kokar bahar
Uçuyor uçurtmalar
Gökyüzünde şenlik var
Gökkuşağı göz kırpar
Renk mevsimidir bahar

Lina Aktepe 2/A

Nilsu TURAN 5/B

Umut Utku 4/A
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Elif Şahin, Anasınıfı/A

Devin Erdem 3/B

Utku Oktay, Anasınıfı/B

Ela Durgaç, Anasınıfı/A
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BAHAR
Bahar Geliyor!
Her fırtınanın ardında,
Bir gökkuşağı çıkar.
Nergis açtığında,
Bir şenlik kopar.
Her bulutun arkasında,
Mutlaka güneş saklanır.
İlk çiçek açtığında,
Her yer cıvıltılarla kaplanır.
Her soğuk kışın sonunda,
Çiçeklerle bezenmiş bahar gelir.
Her kuş cıvıltısında,
Bir sevinç gizlidir.
Her mevsim değiştiğinde,
Doğa kıyafetler giyinir.
21 Mart geldiğinde,
Çiçekler sıraya dizilir.
Elif TOPUZ
ÖZEL MAYA OKULLARI
6-A

Saatlerin ileri alınmasından,
mahalledeki bakkalın o ‘dolabın’ kilidini
açmasından, dondurma, klima ve
çeşitli marketlerin tatil reklamlarının
fazlalaşmasından tek bir sonuç çıkabilir:
BAHAR gelmiş demektir!
E tabi her çocuğun hatta üniversiteli,
liseli öğrencileri sevindiren bir haberdir bu.
Artık sadece dışarıda iş gören, içeride terleten
kazakları giymek zorunda değilizdir, akşam
4’te hava kararmaz ve daha neler neler…
En az küçük çocuklar kadar yetişkinler
de bu habere heyecanlanır. Çünkü onlar da
erken gelen kış akşamlarında ki gibi aileleri
ile sıkıcı bir şekilde sıcak olan tek yer olan
evlerinde tatsız bir film izlerken portakal
yemek yerine, sıcak bahar akşamları
çocuklarını karnavallara götüreceklerdir. Tüm
bunların yanı sıra çoğu neşeli bayram bahar
ayındadır. 23 Nisan’ı ve 19 Mayıs’ı baharda
kutlarız. Hem baharda geçen her gün yaza
denize girip karpuz yemeye atılan bir adımdır.
Artık gök gürültüsü ile değil odaya giren güneş
ile uyanırız ve uyandığımızda bizi tamamen
griye boyanmış insanın tüm enerjisini sünger
gibi emen gri bulutların yerine masmavi gök
vardır. Tüm bunların yanında bahardan
nasibini alan sadece insanlar değildir. Bitkiler
ve hayvanlar da nasibini alır. Hayvanlar yeni
yavrular verir. Bitkiler ise bu güneşli havalarda
açmaya başlar ve 3-4 ay önce gördüğümüz
çamurlu ve soğuk bahçenin yerini yemyeşil bir
bahar bahçesi alır. Balkon ile yetinenler boş
durmayıp çiçek alışverişine başlarlar. Kısaca
bahar 6 aylık kapkara aylardan sonra bir
enerji yüklemesi gibidir.
MUT LU BAHARLAR.
RÜZGÂR YİĞİT AĞCA
ÖZEL MAYA OKULLARI
6-A

DOĞANIN UYANIŞI
Bir şafak vakti aniden bir ses duyulur. Bu
bir serçenin baldan da tatlı olan sesidir. Serçenin sesi
belki insanlar için bir kuş sesidir ama o aslında baharın
gelmesini sağlayacak kapıyı açar. O sesten sonra kış artık
istenmediğini ve gitme vaktinin geldiğini anlar. Bahara
kapıyı açar ve doğanın iplerini istemeyerek kardeşine verir.
Bahar kış gittikten sonra gökten kuş tüyü kadar narin bir
yağmur yağdırır. Çiçekler, damlaların bu hafif ve güven
verici dokunuşlarından sonra dans etmeye başlar. Kuşlar
uzun zamandır çektikleri yemek sıkıntısının biteceğinden
dolayı şarkı söylemeye başlar. Bahar toprağın susuzluğunu
da giderdikten sonra herkesin özlediği sıcaklık için bulutları bir
perde gibi açar ve Güneş o sıcak yüzünü herkese gösterir.
Ayılar bu sıcaklıkla uyanır ve bu sıcaklığın nereden geldiğine
bakınca karşılarında Güneşi görür. Ayılar da bunun sevinciyle
çiçeklere katılır. Kuşların sevinç şarkısıyla uyanan geyikler
hoplayıp zıplamaya başlar. Şenliğe gelen konuklar arttıkça
eğlence giderek büyür. Birkaç hafta sonra ağaçların
yaprakları göz kamaştırmaya başlar. Arılar rengârenk
çiçeklerin etrafına üşüşür ve kendileri gibi tatlı ballar yapar.
Ayılar da pusuya yatıp o balları arılardan gizlice kaçırır ve
bizim gibi sabah kahvaltısında hapır hupur yer. Tavşanların
çoğu yeni doğmuş tüysüz ufaklıklardır. Çünkü bu zamanlar
hayvanların çoğu daha annelerinin karnından yeni çıkmıştır.
Bazı meyvelerin ve sebzelerin sezonu başlar. Tabi biz de
hayvanlar gibi bunlardan faydalanırız. Onları güzelce yalayıp
yutarız. Bahar bence bir yenilik dönemidir. Her şey yeniden
başlar ve mutluluklar doğar.
Ayşe DEMİREL
ÖZEL MAYA OKULLARI
6-A
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Neda Atılgan 4/C

Melisa Özdemir 1/B

Esin Ergün 4/C
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Miray Gökçe Coşar 1/A

BAHAR
Baharı çok seviyorum. Çünkü, bahar mevsiminde ne üşüyorum, ne de
terliyorum. Baharda kuşlar şakıyor, rengarenk çiçekler kırları dolduruyor,
havada kocaman güneş bana gülümsüyor ve bahçeleri mutlu çocukların sesleri
dolduruyor. Ağaçlar yavaş yavaş yeşermeye, havalar ısınmaya başlıyor.
Baharla ilgili bir de şiir yazdım.
Baharın güzellikleri
Hiçbir mevsimde yoktur.
Baharda büyüyenler
Çiçek, böcek ve ottur
Baharda Türkiye’ ye gelenler
Hayran kalırlar baharın güzelliklerine
Deriz,bir de burdan bak bahar mevsimine
Daha güzel görünür, şenlikli, zevkli
İşte bahar budur.
UMAY KARA
3-B

BAHAR
Baharı severim, çiçekler bize
gülümser. Ağaçlar meyve verir.
Baharın bir güzel yanı da bize
gülümseyen güneş. Kuşlar cıvıl
cıvıl ötüyor. Bize yeni şarkılarını
söylüyorlar. Kelebekler havaya
neşe katıyor renkleri ile. Keçiler
ve kuzular yavruluyor. Şirin mi
şirin yavruları oluyor. Bisiklete
binmek için hava harika oluyor.
Baharı seviyorum.
ADA EYYÜPOĞLU
3-B
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Pelin Ulaş 3-A 1824

Tuana Gökçay 3-F 1027

Zeynep İdil 3-F 1218

Bulmacanın çözümü 44. sayfada

6

4

3
4 2

Nasıl Oynanır?
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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.

1

Soldan Sağa

1

2
3
2

1 - Yeryüzündeki cisimleri
yere doğru çeken kuvvettir.
2 - Kandaki şeker dengesini
sağlayan organdır.
3 - Nefes almamızı sağlayan
organdır.

Yukarıdan Aşağı

1 - İspanyolların öğlen
dinlenmesine verilen isimdir.
2 - İspanya’nın başkentidir.
3 - Konuşabilen kuş türüdür.

3

Bulmacanın çözümü 44. sayfada

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

Makas ile kesin
Tamamen katlayın
Hafifçe kıvırın

O

J

J

O

U

U
D

I
H

P

N

T

T
E

A

C

I

K

M

I
K

M

G

B

C anon 3D P apercraft
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http://bj.canon.co.jp/englis h/3D-papercraft/
is a regis tered trademark of C anon Inc.
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ADIM

SOYADIM

:

DOĞUM TARİHİM :
:
ADRESİM
TELEFONUM
e-Mailim

:
:

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
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SUDOKU’NUN ÇÖZÜMÜ

5 4 2
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1 3 6
5 4 2

2 5 4
3 6 1

6 1 3
4 2 5

1 3 5
4 2 6

2 6 4
3 5 1

7 FARK BULMACASININ ÇÖZÜMÜ

Aslan babamıza kendi
ellerimizle hediyeler
yapıyoruz

1–30 Haziran

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

Armağan Oyuncak
Comics & Cartoons Store
B&G Store
Bebeğim
Imaginarium

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

Karamela
Panço
Marks&Spencer

