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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Kış mevsiminin ilk, yılın son ayı olan Aralık geldi çattı. Yeni birçok şey
öğrendiğimiz, bazen mutlu, bazen yorucu, bazen de heyecan verici günler
geçirdiğimiz 2018 yılını geride bırakıyoruz. Umarız 2019 yılı bütün dünya için
sevgi, barış ve mutluluk dolu bir yıl olur.
Bu sayımızda; muhteşem güzellikteki Kuzey Işıkları hakkında yeni bilgiler
edinirken; toprağın altındaki yuvalarında yaşayan sevimli köstebekleri
yakından tanıyacak, yavrularını kesesinde büyüten kanguruların yaşamına
tanıklık edecek ve yılbaşında sevdiklerinize gönderebileceğiniz bir yeni yıl
kartı yapmayı öğreneceksiniz. Tabii ki yine sizin için seçtiğimiz film ve kitap
önerilerinin yanında keyifle yapıp yemeniz için bir de mis kokulu
patlamış mısır tarifi hazırladık.
Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi ve eğlenmenizi dileriz.
Panora AVM Ailesi
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Galileo Galilei, Neptün’ü keşfeden ilk astronom oldu
fakat yanlışlıkla onu bir yıldız olarak tanımladı.

İlk ışıklı trafik lambaları Londra’da
kullanılmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti
üyelerinin 27 Aralık’ta gelmesiyle Ankara,
Milli Mücadele’nin karargahı oldu.

Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi.
Gazeteler, dergiler, tabela ve ilanlar yeni
harflerle basılmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) kuruldu.
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İCATLAR

TELESKOP
Eski Yunanca’da “uzağı görme” anlamına gelen
“teleskopos” sözcüğünden türeyen, uzaktaki ve
gökyüzündeki nesneleri daha ayrıntılı görmemizi
sağlayan teleskobun tarihçesini öğrenmek ister misin?
Hollandalı bir gözlükçü olan Hans Lippershey, 1608
yılında, iki çocuğun iki merceği birbirine yakınlaştırarak
uzaktaki bir rüzgar gülünü daha yakından görmek
için kullandıklarını fark etti ve bu fikri geliştirerek ilk
teleskobu tasarladı. Ancak icat edilen bu ilk teleskop
gerçek bir başarı yakalanmasına yetecek kadar güçlü
değildi.

Gökbilimci Galileo Galilei, bu yeni
icat edilen teleskopları incelediğinde,
çok faydalı bir icat olduğunu ancak
üzerinde çalışıp geliştirilmeye ihtiyacı
olduğunu hissetti ve çalışmaya
başladı. 1609 yılında da uzaktaki
nesneleri 30 kat daha büyük
gösteren teleskobu icat etti.
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Teleskop ilk icat edildiğinde, denizden kıyıya yaklaşan savaş
gemilerinin önceden fark edilmesi için kullanılıyordu. Ama
Galileo, teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde çok daha
önemli bir işleve sahip olduğunu gördü ve teleskobu uzay
ve astronomi alanında kullanmaya başladı.
Geliştirdiği teleskop ile yaptığı uzun süreli gözlem ve
incelemeleri sonucunda, Jüpiter’in 4 uydusunu, Venüs’ün
evrelerini ve Ay’ın yüzeyindeki yapıları gözlemleyebildi.
Yaptığı çalışmalar bununla da kalmadı, Kopernik’in bir asır
önce öne sürdüğü Güneş’in evrenin merkezinde olduğu ve
her şeyin onun etrafında döndüğü teorisini doğruladı.

Galileo’nun teleskobu, kullanışlı bir askeri
gereç olarak icat edilmesine rağmen
insanlık tarihinin akışını tam anlamıyla
değiştiren icatlardan biri olarak biliniyor.
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Zıp zıp zıplar,
Yavrusunu kesesinde saklar.
Haydi, kanguruları daha yakından tanıyalım.

Avrupalı kaşifler, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında,
büyük bir ada olan Avustralya’yı keşfettiğinde, daha önce hiç
bilmedikleri, zıplayan bir hayvan görmüşler. Orada yaşayan
Aborjin yerlilerine bu hayvanı işaret ederek “bunun adı ne?” diye
sormuşlar. Yerliler de “kanguru” diye cevap vermişler. Ama Aborjin
dilinde “kanguru” demek; “ne dediğini anlamıyorum” demekmiş.
Avrupalı kaşifler, zıplayan bu hayvanın adının kanguru olduğunu
düşündüklerinden, adı bu şekilde kalmış.

Sadece Avustralya’da
yaşayan kangurular,
çok hızlı koşması ve
dişilerinin karnındaki
kesesi ile tanınırlar.
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Yavrularını bu kese içinde
büyüten kanguruların işi hayli zordur.
Çünkü yavru kanguruların doğduklarındaki
ağırlıkları, 2 gramdan daha azdır.
Küçük, pembe ve tüysüz olan yavru kangurular
annesinin sütünü emerek büyürler.

Boyu 2 metreyi bulan kanguruların
arka ayakları çok büyüktür. Bu
sayede beş metrelik mesafeye
sıçrayabilirler ve kuyruklarını atlama
sırasında dengelerini sağlamak için
bir bacak gibi kullanırlar.

Taze otlarla beslenen kanguruların ortalama
yaşam süreleri 4-6 yıldır. Bu süre bazen de
23 yıla kadar çıkabilir. Sosyal hayvanlar olan
kangurular, genelde 3’lü 4’lü gruplarla gezerler
ve iki kanguru birbirini ilk defa gördüğünde
burunlarını tokuşturup, birbirlerini koklarlar.
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GERİ DÖNÜŞÜM İLE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

YILBAŞI KARTI

Malzemeler:
1. Kalem
2. Renkli Karton
3. Makas
4. Yapıştırıcı

Renkli kartonlarımızdan bir
tanesini çam ağacı şeklinde
keselim.
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Diğer kartonlarımızdan farklı
renklerde küçük daireler keselim.
Kestiğimiz renkli daireleri ağacımızın
üzerine yapıştıralım.

Bir tane kartonumuzu da kartımız
olması için ortadan ikiye kıvırıp
dikdörtgen şekline getirelim.
Dikdörtgen bir karton parçasına
“Mutlu Yıllar” yazıp kıvırdığımız
kartımızın üzerine yapıştıralım.

Renkli dairelerle süslediğimiz
ağacımızı ‘‘Mutlu Yıllar’’ yazımızın
altına yapıştıralım.
Son olarak da içine sevgi dolu yeni
yıl dileklerimizi yazıp sevdiklerimize
verelim.
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Tişört: Karamela 99,90 TL
Pantolon: Karamela 169,90 TL
Ayakkabı: Karamela 349,00 TL

Mustafa Başar

Bluz: Mothercare 139,90 TL
Pantolon: Mothercare 132,50 TL
Ayakkabı: New Balance 459,00 TL
Oyuncak: Imaginarium 1.000,00 TL
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Mont: B&G Store 869,00 TL
Pantolon: B&G Store 359,00 TL
Tişört: B&G Store 109,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 549,00 TL
Oyuncak: Armağan Oyuncak 189,90 TL

Ali Cemal Taş

Kazak: Karamela 169,90 TL
Tişört: Karamela 79,90 TL
Pantolon: Karamela 169,90 TL
Ayakkabı: Karamela 139,90 TL
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Kazak: Marks&Spencer 239,95 TL
Pantolon: Marks&Spencer 149,90 TL
Ayakkabı: New Balance 299,00 TL

Ayça Us

Pantolon: Benetton 199,99 TL
Tişört: Benetton 119,99 TL
Ceket: Benetton 349,99 TL
Ayakkabı: Benetton 149,99 TL
Oyuncak: Isabel Abbey 1.190,00 TL
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Tişört: B&G Store 79,00 TL
Etek: B&G Store 189,00 TL
Mont: B&G Store 269,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 249,00 TL

İdil Rana Tetikbaş

Elbise: Panço 129,95 TL
Bluz: Panço 79,95 TL
Ayakkabı: Panço 229,95 TL
Oyuncak: Loco Poco 69,90 TL

15

KUZEY IŞIKLARI
Gündüzleri mavi, geceleri karanlık görmeye alışkın olduğumuz
gökyüzünde, kırmızı, mor, yeşil ve daha pek çok rengin, ışık
halinde dalga dalga yayıldığını görmek çok şaşırtıcı aynı
zamanda da çok güzel olurdu değil mi? Her zaman her yerde
göremesek de Kuzey Işıkları adı verilen bir doğa olayı var ve
dünyanın her yerinden binlerce kişi bu doğa harikasını görmek
için, Kanada’ya ve İskandinavya ülkelerine yolculuk yapıyor.
Biz de muhteşem güzellikte bir doğa olayı olan Kuzey Işıkları’nı
senin için araştırdık.
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Dünyamıza ısı ve ışık kaynağı olan Güneş, Kuzey Işıkları’na da
kaynaklık ediyor. Nasıl mı? Güneşte, neredeyse her dakika büyük
patlamalar gerçekleşiyor ve çoğu elektron ile protonlardan oluşan
parçacıklar, gaz halinde, Güneş’in çekim alanından kurtularak
saniyede 500 km hızla uzaya yayılıyorlar. Güneş ışınları ışık hızında
hareket ettikleri için Dünya’ya yaklaşık 8 dakikalık bir zamanda
ulaşırken, yüklü parçacıklar birkaç gün uzayda yolculuk ederek
yerküremizin etrafındaki manyetik kalkana varıyor.

an Dünya’nın
Yüklü parçacıklar, Dünya’ya yaklaştıkları zam
r, direkt
manyetik alanına yakalanıyorlar. Parçacıkla
manyetik
yeryüzüne ilerlemek yerine, spiral şeklinde
a doğru
alan çizgileri etrafında dolanmaya ve kutuplar
Güneş’ten
ilerlemeye başlıyorlar. Bu ilerleme sırasında,
sında alışveriş
gelen parçacıklar ve atmosferdeki gazlar ara
muhteşem
başlıyor. Ve bu alışveriş sürecinin sonunda da
Kuzey Işıkları meydana geliyor.

Güney Kutbu’na yakın bölgelerde de görülebilse de,
özellikle 23 Eylül ile 21 Mart arası Kuzey Kutbu’na yakın
olan bölgelerde daha iyi gözlemlemek mümkün. Hatta
Finlandiya’da bu ışıkları yattığınız yerden izleyebilmek için
camdan yapılmış iglolar (eskimo evleri) bile var.
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T İ YAT R O
İnsanlar çok eski zamanlardan bu yana duygularını
ve düşüncelerini farklı şekillerde anlatmak için sanatı
kullanmışlar. Belki senin de duygularını ve düşüncelerini
anlatmak için kullanacağın bir sanat dalı vardır ve
keşfedilmeyi bekliyordur.

Tarihi, Sümer ve Mısır gibi eski uygarlıklara kadar uzanan
tiyatro sanatı hakkında ilgini çekecek bilgileri senin için
toparladık.
Tiyatro, kısaca; insan yaşamının, bir sahnede,
izleyiciler önünde canlandırılmasına dayalı
bir sahne sanatıdır ve tamamen konuşma ve
hareketlerden oluşur. Tiyatroda canlandırma
yapan kadın oyunculara aktrist, erkek
oyunculara ise aktör denir.
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Aktrist ve aktörler, önceden yazılmış metinlerdeki
olayları, sahnede rol yaparak izleyiciye anlatırlar.
Tiyatroda perde ve sahne olmak üzere iki bölüm
vardır. Perde, konunun ana parçalarından biridir.
Sahne ise, her perdede kişilerin oyuna girip
çıkmasıyla oluşan küçük bölümlerdir.
Klasik tiyatro; konusu, kahramanları, amacı ve
konunun işlenişi bakımından trajedi, komedi ve
dram olmak üzere üçe ana çeşide ayrılır.
Trajedi kahramanları, soylu insanlar ve tanrılardır.
Amacı, acıklı olayları sahnede göstererek izleyicide
ibret ve acıma duygusu uyandırmaktır.
Komedi, kişilerin ve toplumun gülünç ve aksayan
yönlerini sahnede canlandıran bir tiyatro
oyunudur. Komedide, güldürürken düşündürmek
amaçlanır.
Dram ise komedi ve trajedinin birleşiminden
oluşmuş gibidir. Konular günlük hayattan seçilir.
Kahramanlar da sıradan kişilerdir.
İngiliz yazar Shakespeare (Şekspir), Fransız yazar
Moliere (Molyer), Rus yazar Gogol ve Türk yazar
Haldun Taner, tiyatro için yazdıkları eserlerle ünlü
sanatçılardır.
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Toprağın altında yaşar,
Bahçede delik açar.
Değişik görünüşleri ve farklı yaşam şekilleri ile her zaman
dikkat çeken sevimli köstebekler hakkında bilgi edinmek ister
misin?

Yer altında yaşamını sürdüren köstebekler,
uzun koridorlar, odalar kazarak, kendilerine
koca bir yaşam alanı oluştururlar. Yaklaşık
15 cm ve silindir şeklinde olan vücut yapıları
sayesinde, toprak altında rahatlıkla ilerlerler.

20

Adeta bir hortum biçiminde öne doğru çıkık
burunları ve ağızları ile birlikte, tüylü postunun
altında çok küçük gözlere sahip olan köstebeklerin
kulak kepçeleri yoktur. Çok keskin tırnakları olan
beş parmaktan oluşan ön ve arka ayakları, küçük
birer küreğe benzer. Bu vücut şekilleri toprak
altında kolaylıkla yaşamasını sağlayan en önemli
özellikleridir. Köstebekler, toprak altında neredeyse
bulabildiği her canlıyı yiyerek beslenirler. Toprak
altındaki bitki köklerine zarar verecek olan zararlı
haşere ve böcekleri de tükettikleri için bitkilerin
verimi artar.

Genellikle Kuzey Amerika,
Avrupa ve Asya’da yaşayan
köstebekler,
Asya sivri köstebekgiller,
Yenidünya köstebekgiller ve
Eskidünya köstebekgiller olarak
üç ana türe ayrılırlar. Ülkemizde,
halk arasında ise “kör köstü” diye
adlandırılırlar.
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MUTLU YILLAR
Dünyada insanlar doğum günlerinde, bir bebek dünyaya geldiğinde,
yılbaşında ve daha pek çok zamanda birbirlerine hediyeler verir. Eminiz
ki bu zamana kadar, sen de birçok kez sevdiklerinden hediye almış ve
vermişsindir. Peki hediye vermek, neden bu kadar yaygın ve
önemli hiç düşündün mü?
Bazen el emeği ile hazırlanmış küçük bir hediye bile; verilen kişiyi
çok mutlu eder. Çünkü hediye vermek, “Seni seviyorum ve sana değer
veriyorum” demektir. Böylelikle, insanlar arasındaki dostluk, samimiyet,
sevgi ve muhabbet artar; tatsızlıklar ve dargınlıklar ortadan kalkar.
Hediye alarak ve hediye vererek, günlük hayatta mutlu olmayı,
ferahlamayı, sevgi, saygı ve hoşgörünün artmasını sağlayabiliriz.
Yılbaşında sen de sevdiklerin için küçük hediyeler hazırlayarak bu güzel
duyguyu yaşamaya ne dersin? Unutma; hediyenin çok pahalı veya
çok zor bulunan bir şey olması gerekmez. Önemli olan senin böyle bir
güzelliği düşünmüş olman.
Biz de sana Panora AVM Ailesi olarak;
kalpten gelen hediyeler alarak ve vererek geçireceğin sevgi dolu bir
yılbaşı ve hediyelerle dolu geçireceğin, yeni bir yıl diliyoruz.
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Malzemeler:
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
5 yemek kaşığı mısır,
Tuz (damak tadına göre ayarla).

Önlüğünü tak kollarını sıva.
Harika bir deneyim seni bekliyor.

HAZIRLANIŞI
Teflon tencereye sıvı yağı ve tuzu koy.
Üzerine mısırı ilave et.
Yüksek ateşte kaşık kullanmadan sallamaya başla.
Sonra 1 dakika bekleyip tencereyi tekrar salla.
1-2 mısır patlayana kadar sallamaya devam et.
Mısırlar patlamaya başlayınca tencerenin kapağını kapat.
Mısırların tamamı patlayana kadar tencereyi ocağa yakın
tutarak sallamaya devam et.
İşte mis kokulu patlamış mısırın hazır.
Afiyet olsun.

PATLAMIŞ MISIR
TARİFİ
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buz pateni

eldiven

kar

kardan adam

kızak

kaban

kar: snow
kaban: coat

eldiven: glove

kardan adam: snowman
kızak: sled

buz pateni: ice skate
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Bunun Adı Findel
Yazar: Andrew Clements
Sayfa Sayısı: 112
Baskı Yılı: 2011

Beşinci sınıfın en acar çocuklarından Nick, olmadık
sorularla ders kaynatmada ustadır. Ancak, çetin
ceviz dilbilgisi öğretmeni onun oyununa gelmez ve
sözcüklerin nereden kaynaklandığı üzerine bir rapor
hazırlamasını ister. Öğrendiklerinden çok etkilenen
Nick bunları sınamak için parlak bir fikir bulur: Kalem
yerine findel demeye başlar. Hiçbir anlamı olmayan
sözcük önce okulda, sonra kasabada hızla yayılır,
televizyonlara konu olur. Nick’in masum oyunu hiç
ummadığı sonuçlara yol açacaktır…
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Uçan Sınıf
Yazar: Erich Kastner
Sayfa Sayısı: 191
Baskı Yılı: 2016

Uçan Sınıf’ın kahramanları, yatılı bir okulun çocukları.
Yılbaşına az bir zaman kalmıştır. Çocuklar, Uçan Sınıf
adında bir oyun hazırlamaya karar verirler. Ne var
ki çalışmaları yarım kalır. Çünkü bir başka okulun
öğrencileri, hem oyunda rol alan oyunculardan birini,
hem de çocukların alıştırma kitaplarını kaçırmışlardır.
Kastner’in ‘Yazdığım en iyi kitap’ dediği Uçan Sınıf,
ince bir hüzün ve bolca mizahla kaleme alınmış
bir başyapıt. Bu kitapta yazar, çocuklar arasındaki
dayanışmanın, sıkı bir arkadaşlığın gücüyle yaşamın
zorluklarını alt etmenin güzel bir örneğini veriyor.
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Troller ve Dinozorlar
Yönetmen: Alex Sebastian
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 21.12.2018

Bir prenses, bir dinozor, sevimli ve küçük troller, periler,
elfler ve goblinler ile büyük bir macera ve sihirli bir yolculuk
hikayesi.
Bir ejder Trol Krallığı’nı ele geçirmek için kötü planlar
hazırlamaktadır. Prenses Cupcake ve onun cesur
arkadaşları yaramaz troller ve bir avuç sihirli yaratık
güçlerini birleştirirse Trol Krallığı’nı kurtarabilir.
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Müsaadenizle
Büyükler
Tür: Aile
Yönetmen: Talip
Karamahmutoğlu
Vizyon Tarihi: 20.12.2018

Müsaadenizle Büyükler, toplumun sokak
hayvanlarına daha duyarlı olmasını amaçlayan
bir aile filmi. Başrollerinde sokak hayvanları ve
çocukları göreceğimiz filmin yönetmen koltuğunda
Talip Karamahmutoğlu oturuyor. Senaryosunu
yönetmen ile birlikte Okay Karamahmutoğlu’nun
kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Emre
Altuğ, Atsız Karaduman, Ümit Çırak, Hakan Eksen,
Duygu Paracıkoğlu, Barış Kışlak, Serap Ağalar gibi
isimler yer alıyor. Filmin çocuk oyuncu kadrosunda
ise Efe Koçyiğit, Enes Göçmen, Bilge Kara, Nehir
Seymenoğlu, Amir Shehadeh bulunuyor.
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ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN
YENİ YIL

OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ ORAN YERLEŞKESİ

Berfin Çakar - 3A

Defne Çaçur - 1A

Elif Kaya - 1B

ARI OKULLARI

Defne Pınar - 2F
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Ege Acar - 5A

Kuzey Alemdaroğlu - 3C

LSV OKULLARI

Deva Tüzün - 5A

Melisa Sardoğan - 1A

İlayda Sarıaslan - 5A

İnci Toksoy - 5A

DARÜŞŞİFA OKULLARI

Ömer Said Efe - 3D

BÜYÜK KOLEJ

Selin Erkal - 3B

Ilgın Aşçıoğlu - 1C

Mercan Daşgın - 3B

Yaren Gür - 1C

Zehra Çalış - 1C
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YÜCE OKULLARI

Hira Rüzgar - 7D

Beliz Dora Yaldız,
Ecenaz Akış - 7A

Maya Nehir Özdemir - 7A

İrem Yılmaz - 7A

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI
ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU

Ece Öztürk - 5C

Ecenaz Karasu,
Aylin Nur Kemal - 7B

Mina Yıldar - 6A
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JALE TEZER KOLEJİ

Defne Gelmez - 1B

Mehmet Yekta Kızılkaya - 1B

Özüm İmge Kodaman - 1C

MEKTEBİM KOLEJİ

Beren Su Eker - 1A

Deniz Karakelle - 1A

Eyşan Yıldırım - 1A

ÖZEL GÜRÇAĞ OKULLARI

Damla Kül - 2B

Elif Alara Bıyıklı - 4A

İdil Bayar - 2B
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Öğretmeni Ali’ye:
-Uzun bir kelime söyle, demiş.
Ali:
-Lastik öğretmenim! demiş
Tekrar öğretmeni Ali’ye:
-Lastik uzun kelime değildir ondan
daha uzunları da vardır deyince,
Ali:
-Çekince uzar hocam demiş.
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