Kasım 2013

Kışa Hazırlık Var.

Kasım ayında eğlenceli kış hazırlıklarına
sen de katıl…

1–30 Kasım

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
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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.
Deniz Baktır moda
çekimleri ve mağaza
indirimlerini sizler için
organize ediyor. Yorgun
düşüp dinlenmeye
çekildiklerinde
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 Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nin ilanıdır.

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan
alışverişlerde

%5 indirim.

31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan fotoğraf
çekimlerinde

%10 indirim.

31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde Yalnızca
tekstil ürünlerinde 100 TL
ve üzerine %5, 200 TL ve
üzerine %10 indirim.
31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
100 TL ve üzerine

%5,

200 TL ve üzerine

%10 indirim.

31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu
ile yapılan alışverişlerde Çocuk
Menüsü alana

külah dondurma
hediye.

31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu
ile yapılan 100 TL ve üzeri
alışverişlerde

%5 indirim.

31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde Yalnızca
oyunparkı girişleri

15 TL yerine 10 TL!

30 Kasım 2013’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2013’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.

Panora Çocuk İndirim Kuponu

ile yapılan 150 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

İndirim Grupları hariç, sezon
ürünlerinde 31 Aralık 2013’e kadar
geçerlidir.

ler

Kıta: Avrupa
Nüfus: 9.522.998
Para Birimi: İsveç Kronu
Resmi Dil: İsveççe
Başkent: Stockholm
Yüzölçümü: 449.964 km²

Panora Çocuk ülke
kartlarını biriktirerek
kendi koleksiyonunuzu
oluşturabilirsiniz.

Dünyanın ilk
buz oteline r
en
geyiklerinin
çektiği kızak
larla
seyahat etme
ye
hazır mısınız
?

İlk durağımız başkent
Stockholm. Burada gezilecek
onlarca yer var. Hangilerine
gideceğimize karar vermek
oldukça zor. Öncelikle şehrin
ortasında yükselen Skyview’a
çıkabiliriz. Buradan tüm şehri
görmek mümkün. İlginç olan
ise çıkmak için para verdiğiniz
bu asansöre inmek için de para
vermeniz gerekiyor.
Sonraki durağımız Vasa Müzesi.
Müzede sergilenen Vasa Gemisi,
1628 yılında dönemin en pahalı
gemisi olarak yapılmış ancak
denize açıldıktan 20 dakika sonra
devrilerek batmış. 1956 yılında
gemi yüzeye çıkarılarak, her
parçası ince ince elden geçirilmiş
ve tam 14.000 parça yeniden
birleştirilmiş. Bu nedenle İsveçliler
gemiye “Dünyanın en büyük
yapbozu” diyorlar.
Buradan ayrılıp açık hava müzesi
Skansen’e gidiyoruz. Skansen, eski
bir gemi müzesi. İsveç kültüründe
denizciliğin oldukça büyük bir
yeri var. Hatta Vikinglerin İsveç’te
yaşadığı bir dönem de var. Müzede
gemilerin yanı sıra akvaryumlar,
lunapark ve hayvanat bahçesi de
bulunuyor. Lunapark, adrenalin
ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.
İsveçliler -çocukluklarından
beri geliyor olmalı ki- çılgın
lunapark oyuncaklarına büyük bir

soğukkanlılıkla
binebiliyorlar.
Hayvanat bahçesi
bölümünde ise
size tavsiyem
maymun
benzeri bir
hayvan olan
Lemur’u
ziyaret
etmeniz.
Tek derdi
sarılmak
ve ara
sıra
zıplamak
olan
inanılmaz
sevimli bu
hayvanla vakit
geçirmekten çok
keyif alacaksınız.
Son olarak Nobel
Ödülleri’nin verildiği
Belediye Binası’ndaki City
Hall’e gidiyoruz. Nobel
Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler
Akademisi, İsveç Akademisi,
Karolinska Enstitüsü ve Norveç
Nobel Komitesi tarafından kişiler
veya kuruluşlara fizik, kimya,
edebiyat, barış, fizyoloji, tıp ve
ekonomi alanlarındaki olağanüstü
başarıları nedeniyle verilmektedir.
Dünyaca ünlü bu ödülün verildiği

salonun ne kadar mütevazı olduğunu
görünce eminim siz de şaşıracaksınız.
Heyecanla beklediğiniz kızak turuna
geçmeden önce anlatacaklarım sizi
de şaşırtacaktır. Bu turu yapmak için
Laponya‘ya gidiyoruz. Laponya; Laponların
yaşadığı bölgeye verilen isim. Norveç ve
İsveç’in Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan
bölgesinde çok eski tarihlerden bu yana
yaşamakta olan Laponların günümüzdeki
sayıları 60.000 kadar. Laponlar, Ural
dil ailesine bağlı Sami dili olan Laponca
konuşuyorlar. Ren geyiği yetiştiriciliği
yapan Laponların kendi bayrakları, ulusal
marşları ve ulusal günleri var ancak bir
ülke değil kavim olarak yaşıyorlar.
-30 derecede ren geyiklerinin çektiği
kızaklarla göz alabildiğine kar kaplı ladin
ormanlarında ilerliyoruz. Bu yolculuk size
dünyanın en uç noktasında olduğunuzu
hissettirecek. Aslında çok da yanlış
sayılmaz. Kutuplara oldukça yakınız. Kızak
yolculuğunun sonunda buz otele ulaşıyoruz.
Bu otel havanın ısınmasıyla eridiği için
her sene nerdeyse tekrar inşa

ediliyor. Dünya üzerindeki ilk buz oteli
görmek, iglo evlerde kalmak ve buzun
içinde şömine keyfi yapmak unutulmaz bir
anı olacak.
İsveç’ten diğer şehirler ve doğa
harikalarını yolumuz tekrar bu ülkeye
düştüğünde görmek üzere ayrılıyoruz.
Yanınıza buzdan bir heykel almanızı
tavsiye ederim. Dönüşte dostlarınıza bir
bardak su olarak ikram edebilirsiniz.
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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.

Birçoğumuz, köpek balıkları hakkında bildiklerimizin
büyük bir bölümünü, onlar hakkında yapılan filmler ve
haberlerden öğrenmişizdir. Bütün bu bilgiler, onların
ne kadar saldırgan hayvanlar olduğunu gösterir bize.
Gerçekte köpek balığı saldırıları düşündüğümüz kadar
da çok değildir. Bir köpek balığı uzmanı ile konuşma
fırsatımız olsa onlar hakkında aslında ne kadar az şey
bildiğimiz ortaya çıkar.

Daha yakından tanımak için
isterseniz köpek balıklarına
bir göz atalım.
Köpek balıkları tek bir tür dışında tuzlu
suda yaşar. Denizlerde de karşımıza
çıkmasına karşın asıl yaşam alanları
okyanuslardır. Yaklaşık 300 kadar
değişik köpek balığı türü vardır.
Yapılan araştırmalar, onların
dünyadaki varlıklarının
dinozorlar kadar eski
olduğunu göstermektedir.
Avlanmak için yüzlerce
kilometre yol kat ederler.

Bazı türleri sahile yakın bölgelerde
avlanırken, bazıları ise çok derin suları
tercih ederler. Sahile yakın yerleri
tercih eden köpek balıkları
genelde
daha küçük
türlerdir.

Karaciğerleri
vücutlarının
yaklaşık
dörtte biri
büyüklüğündedir.
Bilim adamları, köpek
balıklarının derin sularda
yaşayabilmesinin bu devasa
karaciğere bağlı olduğunu
düşünmektedir.
Filmlerdeki yırtıcı karakterlerinin aksine
yaklaşık 300 tür köpekbalığının sadece
bir kaçı insanlar için tehdit oluşturur.
Tehlikeli türlerin boyları 10-14 m, kiloları
ise 10 ton kadar olabilir. Bazı köpek balığı
türleri yaklaşık 80-90 sene yaşayabilir.
Saldırgan türler arasında en bilineni
“Büyük Beyaz Köpek Balıkları”dır. Büyük
Beyaz Köpek Balıkları beslenmek için
balıkları ve diğer köpek balıklarını yerler.
Avlanma konusunda en büyük avantajları
gelişmiş koku ve duyma organlarıdır. Çok
uzaklardan kokuları ve sesleri ( 2-3 km
uzaktan) duyumsayabilirler.
Köpek balıklarının vücutlarında kemik
bulunmaz. İskeletlerini bir tür kıkırdak
doku oluşturur. Bir diğer ilginç özellikleri
ise dişlerini kaybettiklerinde yerine yenisi
çıkar.

Köpek balıkları insanlar gibi uyumazlar.
Uyku yerine daha az hareket ederek
dinlenirler. Bunun nedeni ise oldukça
ilginç; köpek balıkları yüzerken
yüzgeçlerinden geçen suyun içerisindeki
oksijeni kullanırlar. Durdukları zaman su
yüzgeçlerinin içinden geçemez ve oksijen
alamazlar.
Köpek balıklarının ilginç anatomileri
ve yaşamları ile ilgili daha fazla bilgi
alabilmek için bilim adamları hala
çalışmaktadır. Siz de bu ilginç canlıların
sevimli örneklerini görmek için Panora
Akvaryumu ziyaret edebilirsiniz.

Önce Hatırlayalım:

Empresyonizm (İzlenimcilik):
Ressam, doğayı resmederken,
doğanın kendisinde oluşturduğu
izlenimleri ve duygusal izleri
resmine yansıtmayı hedefler.

Bunu Öğrenelim:

Realizm (Gerçekçilik):

Ressamın eserlerinde gerçeği
yansıtmasıdır. Özellikle
realist ressamlar, etkileyici ve
gerçekçi resimler yapmaya
çalışırlar. Ressamın amacı;
kendi duygularını içinde
barındırabilecek, etkileyici ve
gerçek resimler oluşturmaktır.

19 Temmuz 1834’de Fransa’da doğmuştur.
İzlenimcilik akımının kurucularından biri
kabul edilse de, ressam bu terimi reddedip
gerçekçi olarak tanınmayı tercih etmiştir.
Degas, daha çok dans temalı resimleri
ile tanınır. Bu çalışmaları onun, hareketi
resmetmesindeki ustalığını da gösterir.

titiz bir akademik eğitim aldı ve klasik
sanat üzerine çalıştı. Otuzlarının başlarına
geldiğinde kararını değiştirdi. Böylece
çağdaş konuları geleneksel metotlarla
resmeden, modern yaşamın klasik ressamı
haline geldi.

Eserlerinin satışından kazandığı paralarla,
Degas, kariyerinin başlarında tarihi temalar saygı duyduğu ressamların resimlerini
işleyen bir ressam olmayı istedi. Bu sebeple toplamaya başladı.

Degas; 1880’lerin sonunda
fotoğrafa, 1907 yılının sonlarında
ise heykele ilgi duymaya başladı
ve 1910’ların sonuna kadar
heykelle ilgilendi.
Hayatının son döneminde
önemli bir ressam olduğu fark
edilen Degas, izlenimciliğin
kurucularından biri kabul edildi.
Resimleri, pastel çalışmaları,
çizimleri ve heykelleri ölümünün
hemen ardından müzeler
tarafından keşfedildi. Pek çok
ressam Degas’dan etkilendi.
Ressam Henri de Toulouse-Lautrec
ise onun en büyük hayranıydı.
Degas; “Sahnede iki dansçı”
adlı bu eserini 1877 yılında
tamamlamıştır. Yağlı boya
olarak yapmış olduğu tablo,
Londra’da bulunan The Courtauld
Galerisi’nde sergilenmektedir.
Genç Kadın Portresi adlı
tablo Paris Orsay Müzesi’nde
sergilenmektedir. Bu eserini
incelediğinizde ressamın ne
kadar gerçekçi çizgileri olduğunu
görebilirisiniz.

Edgar Degas’tan ilham
alarak “Elele Dans Eden
Balerinler” eserimizi
yapıyoruz. Degas’ın da
resimlerini yaparken
kullanmayı sevdiği pastel
boya tekniğini kullanarak
renklendireceğimiz
balerinlerimizi
çerçeveletip duvarımıza
da asabiliriz.

Malzemeler:

Pastel Boya
Grapon Kağıdı
Çizim Kalemi
A3 Kağıt (Balerinlerinizin
yırtılmaması için kalın bir
kağıt seçmenizi öneririm.)
Makas
Yapıştırıcı

1. Adım: Yandaki görseli

şekildeki gibi zigzaglar oluşturacak
şekilde 4’e katlayın. Yandaki
şablonu üzerine çizip kolları
birbirinden ayırmadan kesin. Bunu yaparken
bir büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz.

2. Adım: Balerinlerinizi pastel

boyayla renklendirin.

3. Adım: Grapon kağıdınızdan

şeritler kesip katlayarak
balerinlerinizin eteklerini hazırlayın.

4. Adım: Balerinlerinizin eteklerini
yapıştırın.

Bumerang, insanlık tarihinin ilk uçan
makinesi sayılabilir. Dolayısıyla uçağın,
helikopterin, hatta uzay mekiğinin atası
olan bumerang, bir eğlence aracı olmanın
yanı sıra çok önemli bir buluştur.
Bumerangın hareketinde fiziğin en
temel kuralları vardır. Uçağın atası olan
ve fizik kurallarını barındıran bu aleti
ilk kullananların, Avustralya yerlileri
Aborjinler olduğunu düşününce, ister
istemez akla nasıl icat ettikleri sorusu
geliyor.
Antropologlar, bumerangın tesadüfen
icat edildiğine inanıyorlar. Bakalım siz
bumerang hakkındaki gerçekleri öğrenince
bu fikre katılacak mısınız?

Bumerang Nasıl Uçar?

Düz bir sopayı havaya fırlattığımızda
bir süre gider ve yer çekiminin etkisiyle
düşer. Bumerangın ise sıradan bir sopadan

farklı özellikleri
vardır. Kanata benzer
iki parçanın birleşimden
oluşur. Birleşme noktası,
merkezi oluşturur ve
bumerang bu merkez
etrafında döner. Kanatlar,
bumerangın sihirli rotasının
anahtarıdır; hafif bir eğime ve aerodinamik
tasarıma sahiptirler. Bu tasarım sayesinde,
hava, kanadın üst bölümünde alta göre
daha hızlı hareket eder ve hava basıncı
yaratır. Kanat hareket ettiğinde, altta
daha fazla basınç oluşması bumeranga
kaldırılma özelliği kazandırır.
Bumerang, en basit tarifiyle; bir yere
tutturulmamış bir pervanedir. Bir aracı
helikopter gibi hareket ettirebilmek
için, pervaneyi bir eksene tutturmak
gerekir. Klasik bumerangın pervane ekseni
hayalidir, hiçbir şeye tutturulmamıştır.

Helikopter ya da uçakta önce pervane
dönmeye başlar. Bumerangda ise tam
tersi. Önce fırlatarak hareket başlatılır
ve sonrasında pervane dönmeye başlar.
Pervane hareketiyle bumerang, havada
uçarak ivme kazanır ve ilerler.

Bumerang Nasıl Geri Döner?

Kanat, havada daha hızlı hareket
ettiğinde, altından daha fazla hava
geçer ve bu da bumerangın daha fazla
yükselmesine sebep olur. Kanat, artan
kütleyi aşağı doğru itmek için daha
fazla kuvvet uygular.
Bumerang gibi dönen bir nesneye tek
bir noktadan kuvvet uygularsanız
(iterseniz) bu kuvvet, uyguladığınız
noktadan 90 derece uzakta en güçlü
şekilde hissedilir. Buna en güzel
örneği bisikletle verebiliriz; bisiklet
kullanırken ellerinizi bıraktığınızda
bisiklet devrilmez ancak sağa sola
yalpalar. Bumerangın geri dönüşündeki

sihri sağlayan da bu kuvvettir. İki kanat
arasındaki hız farkı, dönmekte olan
bumerangın tepesine güç uygular, bu da
aynen bisiklet tekerleğinde olduğu gibi,
bumerangın sağa ya da sola hareket
ederek, bir daire çizip atan kişiye geri
dönmesini sağlar.
Bumerangın seyahatinde beş faktör
etken olur:

Yerçekimi, aerodinamik kaldırma kuvveti,
kanatlara uyguladığı topaç etkisi ve
rüzgarın yönü.
Ve elbette nasıl attığınız da çok önemli
bir faktör. Bumerangın icadı ile ilgili en
başta sorduğumuz soruya dönersek, cevabı
bilim adamları araştırmaya devam edecek
gibi görünüyor. Bumerangın icadı belki
bir tesadüfe belki de ilk insanların fizik
bilgisine dayanıyor…

Annenizle
yapabilec
e
tatlı bir ğiniz
tarif
Yapılışı;

Gerekli malzemeler:
1 tane hazır yufka
3 tane elma
2 çay kaşığı tarçın
3 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı tereyağ
3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
Üzerine serpmek için pudra şekeri

Elmalarınızı soyup rendeleyin. Suyunu
çekene kadar bir tavada kavurun. Pişen
elmalarınızın üzerine tarçın, dövülmüş
cevizi, toz şeker ekleyip karıştırın.
Yufkanızın üzerine tereyağı sürün. Elma
harcınızı üzerine yayın ve rulo yapın.
Rulolarınızın üzerine tekrar tereyağı
sürdükten sonra minik rulolar halinde kesip
tepsiye yerleştirin.
180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Pişen elmalı ruloları üzerine pudra şekeri
dökebilirsiniz.

Afiyet olsun

Almula Dora
Koyuncu
Ada Kaya

Ayçam Özlü

Ceyda Yargı

Ata - Naz Acarsoy

Çağla - Doğa Yalın
Duru Özdemir

Ceylin Özer

Eylül Açıkalın
Derin Yılmaz

Fatih Mert

Hüseyin Eşsiz

Ilgın Çubuk

Nehir Bilecenoğlu

Tuğçe Selçuk
r
Merve - Tuana Yana

Beren Bilban

r
se Canve
Ece - Bu

Alp Arı

Derin Gürbüz

Melya Huri

Nehir Selim Çelik

Elif Demirel

k
Egemen Şimşe

Bennu Turan

Defne Uras

Elif Burcu Çolak

Eylül Nisa Özsoy

Gülsüm Öztürk
Elif Akman

İlke - İpek Zorlu

Ayşe Begüm Tüllü

Nil Öztürk

Defne Demirhan
lu
Erna İlkerhacıarifoğ

Ediz Özmen

yürek
Nehir Korkmaz

Öykü Yalçın

Zülal Sarı

Uzman Dr. Reyhan Güler Erol
Acıbadem Ankara Hastanesi

Kalın giyinmek soğuktan korumaz!
Evet, kalın giyinmek soğuktan korumaz,
aksine ince fakat kat kat giyinmeliyiz.
Giydiğimiz giysilerin de pamuktan
üretilmiş olmasına dikkat etmeliyiz.
Sentetik türevi giysiler bizi soğuktan
korumayacağı gibi çok sağlıklı da değildir.
Islak kıyafetleri değiştirmeliyiz. Yani
terlediğimizde pamuklu giysiler teri
emeceği için vücudumuzu ıslak tutar ve
vücut ısımızı düşürür. Bu yüzden ıslak
giysileri çıkarmalıyız. Günümüzde termal
giysiler de soğuktan korunmaya yardımcı
oluyor. Ayrıca rüzgarlı ortamlarda
bulunmak da hastalıklara davetiye çıkarır.
Kışın rüzgarlı ve soğuk havalarda bere,
atkı, eldiven gibi giysilerimizi kullanmayı
bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Bunları
kullanmadığımızda kulak iltihabı, boğaz
enfeksiyonu, sinüzit sıklığında da artma
görmekteyiz. Alerjik öksürük, astım gibi
hastalığı olanlar, soğuk havalarda özellikle
sağlıklı giyinmeye özen göstermelidir.

Herkes kartopu oynayabilir ama...

1. Hasta olduğumuzda (örneğin; grip),
soğuk havada dışarı çıkmak hastalığımızı
artıracağı için evde istirahat etmeliyiz.

2. Donma riskinin yüksek olduğu, rüzgarlı
havalarda dışarı çıkmamalıyız.

3. Karın yağdığı ilk gün hava sıcaklığı,
sonraki günlere göre daha yüksektir. Bu
yüzden karda oynamak için ideal bir gün
olabilir. Tabi ki eldiven, berelerimiz, kış
tipi botlarımız ve kabanımızla kartopu
oynamalıyız. Çünkü vücudumuzun uç
noktaları; burun, kulak, el gibi bölgelerimiz
soğuk havaya daha duyarlıdır.
Sağlıklı ve Doğal Beslenme Şart

Doğru ve sağlıklı beslenme, vücudumuzun
hastalıklara olan direncini artırır. Doğru
beslenme ile gribal enfeksiyonların arttığı
kış aylarında, grip olma olasılığımız daha da
azalır.

Doğru beslenmek için;

Evimize de Soğuk Girmesin.

Kış günlerinde bir takım ısıtma sistemleri ile
1. Güne bir bardak taze sıkılmış portakal evlerimizi ısıtırız. Bu ısıtma sistemleri oda
havasının, dolayısı ile soluduğumuz havanın
suyu ile başlayın.
nemini azaltır. Oda havasının yeterli nemde
2. Haftada en az bir kere balık tüketin.
olması, bizim sağlıklı nefes alıp verişimiz
için önemlidir. Yeterli nemin olmadığı
3. Bol sebze ve meyve tüketin. Ispanak,
ortamlarda burun tıkanıklıkları sıkça
brokoli, lahana, turunçgiller, elma, armut…
görülür. Bunun sonucu olarak da burnun
mikrop tutma özelliği devre dışı kalır ve
4. Sabahları yumurta yiyip, günde bir
kişinin hasta olma olasılığı artar. Ayrıca kapı
bardak süt içmeyi unutmayın.
ve pencere sistemlerinin soğuğa dayanıklı
5. Besin alerjisi olanlar, doktorun
ama doğal yapı malzemelerinden yapılması
önerilerine göre beslenmelidir.
gerekir. Ahşap gibi...

Büyükten küçüğe herkesin reddedemeyeceği tek
yiyecek belki de çikolatadır. Çikolatanın ağaçtan
başlayıp pakete kadar nasıl bir hikayesi var merak
ediyor musunuz?
Kakao Nerede Yetişir?
Çikolata yapabilmek için öncelikle kakaoya ihtiyacımız
var. Kakao; tropik kakao ağacının çekirdek de denen
tohumlarından elde ediliyor.
Batı Afrika, Batı Hint Adaları ve Güney Amerika’da yetişen
kakao ağaçları dört yaşından sonra meyve vermeye
başlıyor. Boyu 10 metreye kadar ulaşabilen ağaçlardan
yılda iki kez ürün alınıyor. Gövdeye ya da ana dallara
yakın yerlerde çıkan meyve, olgunlaştığında uzunluğu
35 cm’yi buluyor. Bir meyvenin içinde yaklaşık 2,5 cm
boyunda 20-40 tohum, yani kakao çekirdeği bulunuyor.

Kakao Tohumları Nasıl İşlenir?
Kakao çekirdeklerine bir başka lezzetli
meyve yardımcı oluyor. Bakın bu nasıl
gerçekleşiyor? Etli, olgun meyvelerin
içinden çıkarılan çekirdekler birkaç gün
muz yaprağına sarılarak bekletiliyor. Bu
bekleme çekirdeklerin mayalanmasını
sağlıyor. Daha sonra güneşte kurutuluyor
ve fabrikada işlenmeye hazır hale geliyor.
Fabrikada temizlenen kakao çekirdekleri
kavrulup öğütülüyor. Elde edilen macun
görünümündeki sıvı, çikolata yapımında
kullanılmaya hazır hale geliyor. Bu macun
aynı zamanda preslenerek kakao ve kakao
yağı da elde edilebiliyor.

Kakao Nasıl Çikolataya
Dönüşüyor?

Macun haline gelen kakao şekerle
karıştırılarak hamur haline getiriliyor. Bu
hamur makinelerden geçerek ince çikolata
tabakalarına dönüştürülüyor. Bu tabakalar

kakao yağı katılarak yumuşatılıyor. Sonra
dikdörtgen olukları bulunan bir makinenin
içine konularak silindirler yardımıyla
yumuşak ve pütürsüz hale getiriliyor.
Yapılan tüm işlemlerin sonunda sıvıya
dönüşen çikolata kalıplara dökülerek şekil
verildikten sonra soğutuluyor.

Çikolata Çeşitleri Nasıl Elde
Ediliyor?

Farklı lezzetler üretmek için kalıplara
dökülmeden önce çikolataya farklı
malzemeler ekleniyor. Örneğin; sütlü
çikolata için inek sütünden elde edilen süt
tozu konuluyor. Vanilya, portakal aroması
ve başka tat ve koku vericiler eklenerek de
çeşitler artırılabiliyor.
Çikolatanın lezzetli öyküsünü öğrendikten
sonra hepimiz bir parça çikolatayı hak
ettik. Öyleyse hepimize şimdiden afiyet
olsun.

Zeynep Topal

Fotoğraflar
BAYDAŞ
tarafından
çekilmiştir.

Panora -1 katında
hizmet vermektedir.

Çizme
Etek
T- Shirt
Şapka

149,95 TL
69,95 TL
55,95 TL
49,95 TL

BENETTON
BENETTON
BENETTON
BENETTON

Deniz Çiftçi

İkili Takım 69,90 TL BEBEK BY PIKKOLO
Ayakkabı 79,90 TL KARAMELA

Emir Hanzaçelebi

Eşofman
175 TL
Sweatshirt
150 TL
Spor Ayakkabı 139 TL

BRANDROOM KIDS
BRANDROOM KIDS
KARAMELA

Asya Yılmaz

Ayakkabı
Gömlek
Yelek
Pantolon

229,90 TL BEBEĞİM
59,50 TL BEBEĞİM
88,50 TL BEBEĞİM
77,50 TL BEBEĞİM

T- Shirt
Sweatshirt
Eşofman
Ev terliği

39,90 TL
99 TL
45,90 TL
59,90 TL

KAPBULA
KAPBULA
KAPBULA
BEBEK BY PIKKOLO

Rubber Duck
Yelek
Polo T-shirt
Pantolon

179,00 TL
107,00 TL
35,90 TL
69,90 TL

KARAMELA
KARAMELA
KARAMELA
KARAMELA

Elbise
Ayakkabı

115 TL
PANÇO
64,50 TL PANÇO

Smokin Takım
Gömlek
Bot
Papyon

399 TL
149 TL
249 TL
39 TL

B&G
B&G
B&G
B&G

STORE
STORE
STORE
STORE

Bulmacanın çözümü 40. sayfada
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Nasıl Oynanır?

3

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

1
1
2

3
2

3

SOLDAN SAĞA

1. Uçağın atası olan, basit fizik kurallarını barındıran
ve ilk olarak Aborjinlerin kullandığı alet.

2. Nobel Ödülleri’nin verildiği, Avrupa’nın en soğuk 		
ülkelerinden birisi.
3. İsveç’in başkenti.

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Ressamın eserlerinde gerçeği yansıtmasıdır.

2. Sadece kar yağdığında oynanılan eğlenceli bir
oyun.

3. Kakao’dan yapılan tatlı, reddedilemeyen 		
yiyecek.

Bulmacanın çözümü 40. sayfada

Uçağın olduğu resmi işaretli yerlerden
kesin, yine işaretli yerlerden
talimatlardaki gibi kıvırın. İşte oyuncak
uçağınız hazır.

Makas ile kesin
Tamamen katlayın
Hafifçe kıvırın

:

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

ÇENGEL BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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3 5 4
2 6 1

2 1 4
6 5 3

5 3 6
4 1 2

4 3 1
5 2 6

6 2 5
1 4 3

7 FARK BULMACASININ ÇÖZÜMÜ

Yeni yıl yaklaşırken, Çocuk
Atölyesi’nde hazırlıklar başlıyor.
Sen de katıl, sen de eğlen!

1–31 Aralık

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

41

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

