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Kuponu Kes,
indirimi yakala!

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 

100 TL ve üzerine %5, 
200 TL ve üzerine

%10 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile 
yapılan alışverişlerde
oyunparkı girişleri

20 TL yerine 15 TL!

Kampanyalı ürünler hariç 
100TL ve üzeri alışverişlerde 

%10 indirim.

İndirimli ürünler hariç, 30 Ağustos 
2015’e kadar geçerlidir.

30 Ağustos 2015’e kadar 
geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim 
Kuponu ile yapılan 

alışverişlerde 

%10 indirim.
30 Ağustos 2015’e kadar 
geçerlidir.

Tekstil ürünlerinde, 30 Ağustos 
2015’e kadar geçerlidir.

30 Ağustos 2015’e 
kadar geçerlidir.

2

Panora Çocuk İndirim Kuponu 
ile yapılan 150 TL ve üzeri 

alışverişlerde

 %10 indirim.
İndirim Grupları hariç, sezon 
ürünlerinde 30 Ağustos 2015’e kadar 
geçerlidir.

30 Ağustos 2015’e kadar 
geçerlidir.

Panora Çocuk kartıyla 
gelenlere

%10 indirim.



Kirpi

“Güzel bir günde kirpi tarlada tavşanı görür ve kibar bir şekilde “Günaydın” diyerek kendisini 
selamlar; Tavşan, kirpiye “Sabah sabah tarlada ne işin var?” diye sorar…”

Grimm kardeşlerin Kirpi ve Tavşan adlı masalı böyle başlıyor. Peki; tavşan neden kirpiyi tarlada görünce şaşırıyor?

Kirpi

Cevabı çok basit; kirpiler gececil 
hayvanlardır da ondan.



Sınıf: Memeliler

Takım: Böcekçiller

Familya: Kirpigiller 

Alt familya: Erinaceinae

Cins: Erinaceus Linnaeus

Kirpi

Bunu Öğrenelim:
Gececil hayvanlar, 

gündüzleri uyuyarak veya 
dinlenerek geçirirler. 

Bunun nedenlerinden biri 
iklimidir. Sıcak bölgelerde 

yaşayan hayvanlar, 
gündüz kendilerini 

sıcaktan korumak için, 
toprağın altında bulunan 

yuvalarında uyurlar ve hava 
serinledikten sonra ortaya 

çıkarlar. 
Bir diğer önemli nedeni 
ise korunma ihtiyacıdır. 
Gündüzü yuvalarında 
geçirerek, aydınlıkta 

avlanan hayvanlardan 
kendilerini korumuş olurlar. 



Gelin size vücudunda 
taşıdığı 6000’den fazla 
dikene rağmen sevimli 

görünebilen kirpiler 
hakkında ilginç başka 
bilgiler de anlatayım. 



Gececil hayvanların karanlıkta 
avlanmaları ve yaşayabilmeleri 

için,  koku ve işitme duyuları 
çok gelişmiştir. Bazılarının 
ise karanlıkta çok rahat 

görmelerini sağlayan göz 
yapıları vardır. 

Gece her yer karanlık olduğunda bu hayvanlar nasıl 
yaşıyor ve avlanıyorlar diye düşünebilirsiniz.



Kirpiler taşıdıkları binlerce dikene rağmen; 
koşabilir, yüzebilir ve tırmanabilirler. 
Kirpiler üzerine uzun yıllar araştırma yapmış olan 
İngiliz bilimci Hugh Warwick, onların, 70 milyon 
yıldır yaşadıklarını ve hatta yeryüzünde var olan 
en eski memelilerinden biri olduğunu söylüyor. 
İğnelerini dikleştirerek kendilerini koruyan 
kirpilerin bir başka silahı ise çok kısa bir sürede 
top haline gelerek yuvarlanabilmeleriymiş.
Hugh Warwick’in bir diğer keşfi ise kirpilerin ayrı 
ayrı karakterlerinin olduğu; aynen insanlar gibi 
bazıları somurtkan ya da neşeli, bazıları ise cesur 
ya da utangaç olabiliyormuş. 
Sanıldığının aksine tüm kirpiler oklarını fırlatmaz; 
hatta birçoğu sadece dikleştirip düşmanını 
korkutmaya çalışırmış. 

Siz yine de bir kirpi gördüğünüzde dikkat 
edin çünkü, ülkemizde her iki tür kirpi de 
yaşamaktadır. 
Ülkemizde yaşıyor demişken, oldukça sevimli 
olan bu hayvanlar soylarının tükenmesi tehlikesi 
nedeniyle, koruma altındadır ve Türkiye’nin hemen 
her yerinde kirpi görmek mümkün. 
Ortalama olarak 18 yıllık ömürleri olan kirpiler, 
yuvalarını genellikle toprak içine açtığı tünellere 
ve kaya kovuklarına yaparlar. Çalılık ve ormanlık 
alanlarda yaşarlar. Yolunu şaşırıp ormandan 
çıkan kirpilerle gece geç saatlerde Panora 
çevresinde karşılaşmak mümkün.
Son olarak kirpilerle karşılaştığınızda işinize 
yarayacak birkaç tavsiyemiz var. 
Bir kirpi görürseniz ve onu beslemek isterseniz, 
kedi maması verebilirsiniz; bunu severek 
yediğini göreceksiniz. Ancak bir kirpiye asla süt 
vermemelisiniz çünkü sütünün içinde bulunan 
laktozu sindiremezler ve bu nedenle ölebilirler.



Görsel illüzyon ya da göz yanılsaması, görsel 
olarak algılanan görüntüler ile gerçeğin farklı 

olduğu durumlar için kullanılan terimdir.

Bunu Hatırlayalım: 
Sanat Akımı: Eserlerde yenilikler 

ortaya koyan ve öncekilerden farklı 
olan harekete “sanat akımı” denir. 
Sanat akımlarının büyük bir kısmı 
önceki akıma tepki olarak ortaya 

çıkmıştır.

Optik sanat olarak bilinen 1960’larda 
ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Bu akımı 
temsil eden resimlerde, renk ve çizgiler göz 

yanılsamaları yaratmak amacıyla kullanılır. 
Eserler genelde siyah-beyazdır.

Bunları Öğrenelim:

Op-Art

Sanat

Optik illüzyon



Op-art akımının temsilcileri eserlerinde bilimsel 
kurallara yer vermiştir. Resimlerinde üçüncü 
boyut etkisini vermek için geometrik biçimleri 

kullanmışlardır.  
Op-art, optik illüzyonlara dayanan çalışmalara 

sahiptir. 
20. yüzyıl’ın ortasında başlayan bu akımın önemli 

üç temsilcisi Josf Albers, Victor Vasarely ve 

M.C. Escher’dir. 1960’lardan itibaren Optik 
Sanat yerine “Opart” terimi, bu akımı 

isimlendirmek için kullanılmıştır. 
Optik sanatın isim babası olan Vasarely, 
optik artı anlatırken “Hepimiz için sanat” 

demiştir. 1960 ve 70’lerden itibaren 
resimleri kültürün bir parçası haline dönüşen 

sanatçı çalışmalarında moda, teknoloji ve  
mimari gibi konuları işlemiştir. Vasarely, 
tüm ününe karşın sanatının herkes için 

olduğu düşüncesinden hiç vazgeçmemiş ve 
eserlerinin herkes tarafından ulaşılabilir 

olmasını sağlamıştır. Bugün pek çok kitap ya 
da albüm kapağında onun imzasını taşıyan 

resimlere rastlamak mümkündür. 



Biz de Vasarely’nin 
çalışmalarından ilham 
alarak, kendi Op-Art 

eserimizi oluşturabiliriz.

Optik 
El



1 2
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Beyaz bir kağıt üzerine elinizi koyarak 
çevresinden gazlı kalemle geçin.

Tercih ettiğiniz bir rengin farklı tonlarını 
kullanarak çizgilerinizin arasını doldurun.

Bu özel eserinizi 
Babalar Günü’nde 
babanıza hediye 

etmeye ne dersiniz?

El izinizin üzerine resimde 
gördüğünüz gibi üçüncü boyut 
katacak şekilde paralel çizgiler 
çizin.



Kagıt˜
 Bebekler

Aşağıda yer alan kıyafetleri 
kenarlarından dikkatlice keserek 

bebeklerinize yeni kıyafetlerini 
giydirebilirsiniz.





Annemle
MUTFAKTAYIM

Ev Yapımı

Fındık Kreması

Hazır fındık kremasına sağlıklı bir alternatif olarak hazırlayacağınız bu 
pratik tarifle, kahvaltılarınızı daha lezzetli hale getirebilirsiniz. 

Malzemeler:
250 gram fındık içi
50 gram tereyağı  (oda sıcaklığında)
½ su bardağı süt
3 çorba kaşığı bal
2 çorba kaşığı kakao

Yapılışı:
Fındık ve kakaoyu rondodan geçirerek un haline getirin.
Süt ve tereyağını bir tencerede ılıtıp karıştırın.
Un ve süt karışımını birleştirip balı ekledikten sonra  iyice karıştırın.

Afiyet olsun



Sebze Yatağında

Pizza

Eğlenerek hazırlayacağınız bu sağlıklı tarifte karnabahar yerine 
haşlanmış enginar, fasulye, barbunya gibi sebzeleri de kullanarak farklı 

lezzetler elde edebilirsiniz.

Malzemeler:
Mozzarella (rendelenmiş)
Parmesan (rendelenmiş)
Lor peyniri (rendelenmiş)
1 büyük boy domates (dilimlenmiş)
Taze kekik
Zeytinyağı
Tuz

Tabanı için:
8-9 parça karnabahar çiçeği

Yapılışı:
Fırını 200 dereceye ayarlayın.
Karnabaharları rondodan geçirip ceviz 
büyüklüğünde 3 parçaya ayırın.
Parçaları yağlı kağıda koyup, üzerine bastırarak 
düzeltin ve düzgün bir hamur görüntüsü verin.
Üzerinde zeytinyağı gezdirerek 10 dakika fırında 
pişirin.
Fırından çıkarıp domates ve rendelenmiş 
peynirleri üzerine koyduktan sonra ısısını 180 
dereceye düşürdüğünüz fırında 20 dakika daha 
pişirin.

Afiyet olsun



KirpiMaskesiAşağıdaki maskeyi boyadıktan sonra, dikkatlice keserek kendi hazırladığın maskeyle oyunlar oynayabilirsin.



ÇocuklarıPanora

Asya Silvan

Ayşe Zühre Güler

Bahar Gür

Bartu-Lara Cakova Deniz-Güneş Aktan

Elif Gülce Duman



ÇocuklarıPanora

Duru İyidoğan

Eymen Işık

Gurur Ersöz

Irmak Oktay Kerem Dinç

Eda Özkan



Yiğit Ata Kayalı

Zeynep Bacak-Selin Peker

Nehir Şimşek
Nil Sakıcı

İlgin-Derin Sevinç

Nil İnce



GeriDonusum
.. .. ..,

İhtiyacımız olan malzemeler:
Makas
Çift Taraflı Bant
Siyah ve Beyaz Yapışkan Kağıt
Makas 
Maket Bıçağı (Kullanırken bir büyüğünüzden mutlaka yardım isteyin)

Yapıştırıcı
Kurşun Kalem

Atık 
materyallerden 
eğlenceli ve doğa 
dostu dekorlar



GeriDonusum
.. .. ..,

8- Eğlenceli, dekoratif, çevre dostu canavarınız hazır. İsterseniz 
kalemlik, isterseniz telefon tutacağı olarak kullanabilirsiniz.

1- Şampuan şişenizin üzerindeki yazıları sökün. 

2- Yapmak istediğiniz sevimli canavarı şişe üzerine 

çizin.

3- Çizdiğiniz yerlerden kesin.
4- Kalan parçaları kullanarak kollarını kesin.
5- Kolları resimde görüldüğü şekilde arka taraftan yapıştırın. Bu şekilde yapışma yerleri gizli kalacaktır.

6- Yapışkan kağıdınızdan ağız göz ve dişleri kesip yapıştırın.

7- Çift taraflı banttan küçük bir parça keserek canavarınızı 

duvara veya panoya sabitlemek için arka tarafına yapıştırın.



Panora Çocuk Kulübü’nde Seni
Neler Bekliyor?

Panora Çocuk Kulübüne üye 
olarak eğlenceli etkinliklerden 

ve alışveriş fırsatlarından 
önce sen haberdar olabilirsin!

İstersen bizi Facebook’tan takip ederek, Panora Çocuk 

Atölyesi’ndeki etkinliklerde çekilen fotoğraflarına ulaşabilir, 

etkinliklerimizden ve sürprizlerimizden haberdar olabilirsin. 

Ayrıca sayfamızda, kendi fotoğraflarını veya faaliyetlerini, 

Panora Çocuk Kulübü’ndeki arkadaşlarınla paylaşabilirisin.



Panora
Çocuk Kulübü

Başvuru Formu

İsim:
Soyad:
Doğum Tarihi:
Tel:
e-Posta:
Adres:

İsim:
Soyad:
İmza:

Bu form veli tarafından doldurulmalıdır.
Ebeveyn Bilgileri

Panora Çocuk Kulübü’nde Seni
Neler Bekliyor?

Üstelik bu fırsatlardan 
yararlanmak için 

tek yapman gereken, 
aşağıdaki formu 

doldurmak.



Moda
Hilal Temel

Bluz: Marks & Spencer 49,95 TL.
Şort: Marks & Spencer 69,95 TL. 
Ayakkabı: Marks & Spencer 79,95 TL.
Şapka: Marks & Spencer 39,95 TL. 
Oyuncak (Tırtıl): Armağan Oyuncak 49,90 TL.
Kıtaplar: Bebek By Pikkolo (Gerçeği Söylemenin 
Yararları 8,50 TL, Max ile Millie 22,90 TL, Trafik: 
Yollar, Arabalar, Işıklar 29,00 TL.)



Vitrini
Merhaba 

arkadaşlar, 
yaz aylarınız 
daha renkli 

geçsin istedim. 

Panora 
vitrinlerinden, size 

özel birbirinden 
güzel kıyafetler 

seçtim.

Demir ÇetinEda Özkan

T-Shirt: Benetton 49,95 TL. 
Gömlek: Benetton 89,95 TL.
Şort: Benetton 99,95 TL.
Aksesuar (Paten): Armağan Oyuncak 109,00 TL.

Şortlu Takım: Bebeğim 164,90 TL.
Ayakkabı: Bebeğim 55,90 TL. 
Oyuncak (Nicoleta Bebek): ımaginarium 149,00 TL.



Moda

T-Shirt: Panço 28,50 TL.
Polo Yaka T-Shirt: Panço 36,50 TL.
Bermuda: Panço 55,50 TL.
Ayakkabı: Panço 149,50 TL.
Scooter: Armağan Oyuncak 175,00 TL. 

Efe Mutlu



Vitrini

T-Shirt: Brandroom Kids 402,00 TL.
Şort:  Brandroom Kids 380,00 TL. 
Ayakkabı: Brandroom Kids 185,00 TL.
Oyuncak (Top): Armağan Oyuncak 14,90 TL.

T-Shirt: B&G Store 279,00 TL.
Etek: B&G Store 299,00 TL. 
Ayakkabı: B&G Store 349,00 TL.



Moda

Elbise: Karamela 99,00 TL. 
Beyaz Sandalet: Karamela 95,00 TL.
Aksesuar (Taç): Karamela 24,90 TL.
Oyuncak (Şirin): Armağan Oyuncak 169,50 TL.



Vitrini

Gömlek: U.S. Polo Assn. 59,95 TL.
T-Shirt: U.S. Polo Assn. 29,95 TL.
Pantolon: U.S. Polo Assn. 89,95 TL.
Ayakkabı: U.S. Polo Assn. 69,95 TL. 
Valiz: Trunk & Co (Samsonite) 399,00 TL. 
Sırt Çantası: Trunk & Co (Samsonite) 139,00 TL.



İlkbaharın son günleri ve yaz gitgide yaklaşıyor. Yemyeşil 
ağaçlar, rengârenk çiçekler, masmavi gökyüzü, bütün kış 

özlemle beklediğimiz parlak kırmızı çilek, altın sarısı kayısı, 
mor dut ve hatta dikkat ettiniz mi arabalar, oyuncaklar, 

elbiselerin rengi bile daha canlı. 

Renkler



Oysa sonbahar ve kış aylarında ne sıkıntılı, gri 
günler olur. Dünya kurşuni bir renk alır. Yemyeşil 
çam ağaçları bile griye döner. Her yere siyah, gri 
ve tonları hakim olur. Bunun nedeni renklerin 
aslında güneşten geliyor olması ve kış aylarında 
güneş ışınlarının zayıf olmasıdır. 

İngiliz fizikçi Isaac Newton, 1670’′de bir odayı 
kararttıktan sonra, güneş ışığının ince bir 
delikten odaya girmesini sağlamış. Bu ışığın 
önüne bir prizma koyarak, tıpkı gökkuşağında 
olduğu gibi yedi rengi yukarıdan aşağıya doğru 
bir perdeye yansıtmıştır. Newton, beyaz perde 
üzerindeki renklerin oluşturduğu sıraya “Güneş 
Tayfı” adını verdi. Bu buluşu ile Renk Bilimi’ni bir 
bilim dalı olarak ortaya koymuş oldu.

Renksiz bir dünya düşünün, insanlar, gökyüzü, 
deniz, çiçek ve hayvanların hiç rengi olmadığını 
düşünün. Düşünmek, hayal etmek bile oldukça 
zor gelmiş olabilir size. 

Bizim, canlıları ve cisimleri renkli görmemiz, 
onlardan gözümüze yansıyan ışığın rengine 
bağlıdır. Her şeyin yapısında, gözümüze renkli 
görünmelerini sağlayan minik renk tanecikleri 
bulunur. Bu taneciklere pigment adı verilir. 
Güneşten gelen ışınlar, cisimler üzerindeki 
renk taneciklerine çarparak gözümüze gelir. 
Baktığımız cismin renk tanecikleri hangi rengi 
yansıtıyorsa biz o rengi algılarız. Meselâ yaprak, 
üzerine gelen ışıktan sadece yeşili yansıttığı için 

yeşil; toprak sadece kahverengiyi yansıttığı 
için kahverengi görünür.

Renkler, sadece gözümüze hoş görünmekle 
kalmaz aynı zamanda doğada önemli bir rol 
oynarlar.

Gökyüzünün mavi ve bitkilerin yeşil rengi 
insan gözünün bakarken en rahat ettiği 
renklerdir. Bu nedenle yemyeşil çimlerde 
koşmak, piknik yapmak ve denizi seyretmek 
huzur verir.

Bitkilerin yeşil rengini oluşturan renk 
taneciklerine klorofil adı verilir ve bu 
tanecikler  fotosentezi gerçekleştirir. 

Çiçeklerin rengârenk görünümleri, böceklerin 
ilgisini çeker ve  çiçeklere konup kalkarken, 
tozlarını birbirine taşıyarak çoğalmalarına 
yardım eder. 

Hayvanlarda ise renk, hayatın 
sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynar. 
Kuru otlar arasında avlanan bir aslan rengi 
sayesinde neredeyse görünmez. Yapraklar 
arasındaki bir çekirgeyi, üzerinde durduğu gül 
ile aynı renkte olan uğur böceğini düşmanlar 
göremez.

Renkler; dünyamıza  kattığı güzelliğin yanı 
sıra, doğa için de yaşamsal anlamlar ifade 
etmektedir. 



Oldukça kolay ve eğlenceli 
renk deneyi için gerekli 

malzemeleri hazırlayıp bana 
katılır mısınız?

Hareket eden 
su ile renk 

deneyi

Malzemeler:
• 3 boş bardak 
• Su
• Gıda boyası (istediğiniz renklerde)

• Kağıt havlu

Karıştırmak istediğiniz renkleri seçin.
Ben örnek olarak kırmızı ile sarıyı, mavi ile

sarıyı ve mavi ile kırmızıyı karıştıracağım. Her 
renk için bir bardağa çay kaşığının ucu ile gıda 

boyası koyunve bardağı su ile doldurup karıştırın.



Yeterince beklediğinizde suyun boş 
bardağa dolduğunu göreceksiniz. Her iki 

bardaktan da hareket ederek boş bardağı 
dolduran renkli sular karıştığında ortaya 
bambaşka bir renk çıkacak. Biz, kırmızı ve 
sarı ile turuncuyu; sarı ve mavi ile yeşili; 

mavi ve kırmızı ile moru elde ettik. 

2 adet kağıt havlu alın. Her 
birini katlayarak kalın birer şerit 
haline getirin.  Fotoğraftaki gibi 

bir düzenek hazırlayın.

Siz farklı renkleri karıştırarak 
eğlenceli renk denemeleri 

yapmaya devam edebilirsiniz.



Arı Okulları
Dilhan Avara 3-G

Ekin Yıldırım 2-B

Deniz Güleç 3-D



Bahçeşehir
Koleji

Bera Pekgöz 2-B

Ece Naz Asil 1-B Yağmur Huseynov 1-D



Büyük Kolej
Irmak Olgun 3-E

Baran Yaman 3-C

Doğa Yüce 3-B



Gürçağ Okulları
Buse Nur Aydın 3-c

Tuba Kutlu 4-c Yağmur İlhan 3-c



Jale Tezer 
Koleji

Aslı Sarıkaya 7-A

Dilan Taşöz 7-C Doğa Erbayar 7-A



Oya Akın 
Yıldız Koleji

Melahat Altuner 3-B

Nefes Erözalp 1-B Ezgi Sönmez 4-B



Pi KolejiPi Koleji

Nazlı Bozkurt Hazırlık

Ece Nur Demirci 3-CAslı Akbal 1-B



Süleyman Uyar 
İlkokulu

Lara Melis Çamoğlu 1-D 

Nehir Özdemir 2-A Z. Zülal Keskin 2-E



Yüce Okulları

Delfin Deniz Duruk 2-E

Ada Bensu Aktaş 2-D Alara Yıldız 2-E



Soldan sağa
1- Sarı ve mavi renklerinin, karışımından ortaya çıkan renktir.

2- Optik sanatın isim babasıdır. 
3- Gündüzleri uyuyan, geceleri avlanan hayvan türüdür.

Çengel
Bulmaca

Yukardan aşağı
1- Optik sanat akımıdır.
2- Bitkilerin yeşil rengini oluşturan renk 
tanecikleridir.
3- Newton’un, beyaz perde üzerinde 
renklerin oluşturduğu sıraya verdiği isimdir.

1

1

3

2
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7 FARK

Bulmacaların cevapları 44. sayfada
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Boyama

Cevaplar



Perşembe
1. Atölye: 10.30–11.30

2. Atölye: 11.30–12.30

Salı
1. Atölye: 10.30–11.30

2. Atölye: 11.30–12.30

1–31 Temmuz

Cumartesi–Pazar
1. Atölye: 14.00–15.30

2. Atölye: 16.00–17.30

PANORA
ÇOCUK ATÖLYESİ’NDE

BU AY
Tatil hazırlıkları 
sizleri bekliyor

Boyama



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

UNUTMA EN 
SEVDİĞİN MARKALAR

PANORA’DA


