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Merhaba Sevgili Çocuklar,
2020 yılını geride bırakıp 2021’e merhaba dediğimiz bugünlerde sizler de kar ile 
buluşmayı çok özlediniz değil mi? Sizler için okuduğunuzda çok eğleneceğiniz, 

pek çok bilgiye erişip farklı dünyalar keşfedeceğiniz yepyeni bir sayı hazırladık. 

Bol bol sebze, meyve tüketerek Panora Çocuk Dergisi’nin birbirinden eğlenceli 
ve öğretici yazılarını okuyabilir, boyamalarını yapabilir ve size özel 

tarifleri de uygulayabilirsiniz…

“Kar yağsa da kar topu oynasak, kardan adam yapsak” dediğinizi işitir gibiyiz. 
Bu sayımızda sizi kar hakkında bilmediğiniz birçok bilgi ile buluşturuyoruz. 

7’den 77’ye programı ile şimdinin büyüklerinin çok sevdiği Barış Manço’nun 
dünyasına yolculuk etmek ister misiniz? Hepimizin çok sevdiği Barış abimiz 

bu sayıda bizlerle…

Birlik ve beraberliğin gösterildiği en güçlü tarihi dönüm noktalarından olan 18 
Mart Çanakkale Zaferi’mizi kutlarken, bu topraklar uğruna gözlerini kırpmadan 

canlarını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman 
şehitlerimizi de minnetle anacağız. 

Şimdiden iyi eğlenceler dileriz…
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TARİHTE
GAZETECİLER 

GÜNÜ

SEVGİLİLER 
GÜNÜ

DEPREM 
HAFTASI

KADINLAR 
GÜNÜ

ÇANAKKALE 
ZAFERİ

NEVRUZ 
BAYRAMI

DÜNYA 
TİYATROLAR 

GÜNÜ

10 OCAK 

14 ŞUBAT 

1-7 MART 

8 MART 

18 MART  

21 MART 

27 MART  

Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri 
onurlandırmak için 1961’den beri kutlanmaktadır.  İlk olarak 
1961-1971 arasında “Çalışan Gazeteciler Bayramı” adıyla 
kutlanan gün, basın tarihi açısından oldukça önemlidir. 

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede 
kutlanan özel gündür. Günümüzde, sevgililerin birbirine 
hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam 
etmektedir. 

Deprem Haftası’nda dünyanın en etkin deprem kuşaklarından 
birinin üzerinde bulunan ülkemizde, vatandaşlarımızın depreme 
karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma 
yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından 
kararlaştırılmış, her yıl 8 Mart’ta kutlanan uluslararası bir gündür.  
İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin 
geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının 
kutlanmasına ayrılmaktadır. 

18 Mart Çanakkale Zaferi büyük bir kahramanlık destanıdır. 
Çanakkale Zaferi birlik ve beraberliğin gösterildiği en güçlü 
tarihi dönüm noktalarındandır. 1915 ve 1916 yılları arasında 
süren ve yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu 
savaş, büyük bir zaferle bitmişti.

Nevruz Bayramı, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan, 
geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır. 

Dünya Tiyatro Günü, 1961’de Uluslararası Tiyatrolar Birliği 
tarafından kurulmuştur. Her yıl 27 Mart günü dünya çapında 
tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve 
uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır.

OCAK
ŞUBAT
MART
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İCATLAR

Asansörler; tartışmasız insanlık tarihinin en önemli 
icatlarından biridir. Gelin hep birlikte bizlere 

kolaylık sağlayan bu icadın tarihine uzanalım…

Asansör, bir bina içindeki insanları ve eşyaları 
aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı taşıyan 
makinadır. İlk olarak  19. yüzyılda, bazı maden 

ocakları ve fabrikalarda, kömür ve gerekli maddelerin 
taşınmasında  yük asansörlerinin kullanıldığı 

görülmektedir.  Bu güvenli asansörler buhar gücü ile 
çalışmaktaydı. Bu asansörlerde buhar makinesi bir 
tamburu döndürüyor, asansör kabinini çeken halat 
da tıpkı makaralı balık oltalarında olduğu gibi bu 

tamburun üzerine sarılıyordu. 

ASANSÖR

Asansör, 1800’lü 
yılların başlarında 
Elisha Graves Otis 

tarafından icat 
edilmiştir.
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Asansör, binanın tepesine sabitlenen motor sayesinde 
asansör boşluğu içinde yukarı aşağı hareket etmektedir. 

Eski asansörlerde kullanılan halat sarmalı tambur sistemi, 
buhar makinesi yerine bir elektrik motoruyla döndürülerek 

bugün de bazı asansörlerde uygulanmaktadır. Bugünün 
asansörleri, kabinin çok hızlı inip çıkmasını, en üst ya da en 
alt kat hizasına çıkmasını ve en üst ya da en alt kat hizasını 
geçmesini önleyen birçok güvenlik düzeneğiyle donatılmıştır.

Şehirlerde yaşamın artmasıyla artan bina sayısı, özellikle de 
yüksek bina ve gökdelen sayısında yaşanan artış, asansör 

kullanımını ve önemini arttırmıştır. 

Bugünün asansörleri de birçok güvenlik düzeneğiyle 
donatılmıştır. Modern asansörlerden bazıları  araçların 

motorlarında bir silindir içinde düzenli bir biçimde motorun 
gücünü iletmeye yarayan (pistonlu) elektrikli tiptedir. Bunlar 
eski hidrolik yani suyla ya da sıvıyla çalışan asansörler gibi 

çalışmaktadır. Aynı zamanda asansörlerde paslanma ve 
donmayı önlemek için su yerine yağ kullanılmaktadır.

Asansör Nasıl 
Çalışmaktadır?

Asansörden esinlenerek 1890’lı 
yıllarda icat edilen yürüyen 

merdivenin mucitleri ise 
Amerikalı Jesse Reno ve Charles 
Seeberger’dir. Yürüyen merdiven 
ilk olarak lunaparklarda eğlence 

amacıyla kullanılmıştır.
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KUTUP AYILARI
Kutup ayısı aynı zamanda beyaz ayı ya da deniz 
ayısı, ayıgiller familyasından soğuk kuzey kutup 
bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde 

yaşayan ayı türüdür. 

KUTUPLARDAKİ 
DOSTLARIMIZ

Yaşadığı çevreye çok iyi uyum sağlayan kutup ayıları, kalın kürkü 
sayesinde soğuktan korunmaktadır. Beyaz görünümü sayesinde ise 
avlarından saklanan kutup ayıları hem karada hem denizde hem 

buzda hem de su içinde rahatlıkla avlanmaktadır.
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Kutup ayılarının üç göz kapağı bulunmaktadır. 3 göz kapağı olmasının 
sebebi, üçüncü göz kapağının gözlerine ulaşan UV miktarını azaltması 

ve böylece onları kar körlüğünden korumasıdır. 

Kutup ayılarının kürkleri iki katmanlıdır. Kutup ayıları okyanusta 
yüzerken, dış katmandaki kürk, iç katmandaki kürkü ıslanmaktan 

korumaktadır. Sudan çıktıklarında vücutlarını hızlıca bir sallamaları güne 
kaldıkları yerden devam etmeleri için yeterlidir.

Kutup ayılarının dili mavidir.

1235 birim olarak ölçülen ısırma 
kuvvetleriyle kutup ayıları, büyük beyaz 
köpekbalığı, Bengal kaplanı ve Afrika 

aslanından daha güçlü bir ısırığa sahiptir. 

Kutup ayıları saatte 40 kilometre hızla 
koşabilmektedir. Bu da bir yarış atıyla 
yarışabilecekleri anlamına gelmektedir. 

Kutup ayılarının aslında derileri siyah 
(burunlarına bakın) ve tüyleri renksiz, 
yani şeffaftır. Bu tüyler ışığı yansıtarak 
beyaz görünmelerini sağlamaktadır.

Yetişkin bir kutup ayısı 2.6 metre 
uzunluğuna erişebilmektedir. 

Uzmanlar, Kuzey Kutbu’ndaki kutup 
ayılarının soyunun 100 yıl içerisinde 
tükenebileceği konusunda uyarılarda 

bulunmaktadır.
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Tekerleme

O piti piti
Karamela sepeti

Terazi lastik
Jimnastik

Biz size geldik
Bitlendik

Hamama gittik temizlendik
Dik dik dik
Eteğini dik!

Portakalı Soydum
Baş Ucuma Koydum

Ben Bir Yalan 
Uydurdum

Duma Duma Dum
Kırmızı Mum

Dolapta Pekmez
Yala Yala Bitmez

Ayşecik Cik Cik Cik
Fatmacık Cık Cık Cık
Sen Bu Oyundan Çık

Kanadı var, kuş değil
Boynuzu var, koç değil
Pır dereye pır tepeye
Kelebek çıktı sahneye
Ah ne süslü kelebek
Üstü mavi al benek

O piti piti

Portakal

Kelebek
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Gölge Eşleştirme

Bilmece
- Uzun uzun uzarlar, 

boynuzunda buzağılar

- Bir ağacı oymuşlar, 
içine dünyayı koymuşlar

- Yavaş gitse izi yok, 
hızlı gitse tozu yok

-Uzun oluk, tepesi delik

- Yerin altında kırmızı minare
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Çocuk Modası’na yön veren sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

Çocuk Modası

MARKS&SPENCER 
Salopet ve Body Takımı 229,90

B&G STORE
Ekose Gömlek 39,90 

MARKS&SPENCER 
Sweatshirt 179,95

LOCOPOCO
Barbie Renkli Kıyafetler 139,90

10



B&G STORE
Pembe Kazak 135,20

B&G STORE
Desenli Elbise 189,50

MARKS&SPENCER 
Kapüşonlu Mont 369,95

LOCOPOCO
110 Parça 3 Boyutlu Puzzle 189,99

ARMAĞAN OYUNCAK
Peluş Oyuncak Tavşan 161,49
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MARKS&SPENCER 
Suni Kürk Astarlı Mont 369,95

LOCOPOCO
Uzaktan Kumandalı Araba 269,99

LOCOPOCO
Yürüyen Köpeğim 219,99

ARMAĞAN OYUNCAK 
Ağlayan Bebek 339,99

ARMAĞAN OYUNCAK 
Rapunzel Kostüm 131,66
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BOYAMA SAYFASI
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Bilim ve 
Teknoloji

Hemen hemen hepimiz cama vuran farklı şekillerdeki kar tanelerinin 
eşsiz güzelliğinden etkileniriz. Kardan adam yapıp, kar topu 

oynamak için arkadaşlarımızla karda buluşmak isteriz. 
Peki, nasıl oluşur bu kar taneleri? 

Gelin hep birlikte beyaz pamukların dünyasına yolculuk edelim…

KAR NASIL OLUŞUR?

Minik buz parçaları birleşerek kar halini almaktadır. Olağanüstü şekillere 
sahip olan kar taneleri, su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşmasıyla 

oluşan bir yağış biçimidir. 
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KAR NASIL OLUŞUR?

Yapılan araştırmalarda, kar tanelerinin 
altıgen olduğu ortaya çıkmıştır fakat küçük 

olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. 
Kar tanelerinin hiçbiri birbirine benzemez 
ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri 

birbirine değmez.

Kar taneleri; altıgen, yıldız, çiçek ve iğnecik gibi 
pek çok farklı adla anılan biçimler 

meydana getirmektedir.

Kar yağışı genellikle hava sıcaklığı -4 °C 
ilâ -20 °C arasındayken oluşmaktadır.

Dünya üzerinde bir bölgede, kar yağışı olma 
ihtimali, o bölgenin ekvatordan uzaklık ve deniz 

seviyesinden yüksekliği ile doğru orantılıdır. Buna 
rağmen ılıman bölgelerin kara iklimi görülen 
kısımlarında, ekvatordan uzaklık ve denizden 

yükseklik şartları yeterli durumda olmasa bile, kar 
yağışı görülmektedir.

Su taneciklerinin yağmura dönüşmeden kar 
haline gelmesi, hızlı bir şekilde olmaktadır.

Kar, içinde hava olduğu için, tıpkı 
ılık bir battaniye gibi bitkileri ve kış 

uykusuna yatan hayvanları donmaktan 
korumaktadır.
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Halfeti’nin bir bölümü Birecik Barajı’nın suları altında 
kalmıştır. Türkiye’nin 11 sakin şehrinden biri olan Halfeti 

doğal güzelliği ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
bulunmaktadır. Şanlıurfa’nın ilçesi olan Halfeti, güneyde 

Birecik, doğuda Bozova ilçeleriyle birlikte; kuzeyde 
Adıyaman’ın Besni batıda da Gaziantep’in Araban, 

Yavuzeli ve Nizip ilçeleriyle komşudur. 

Türkiye’nin 
Sakin Şehirleri CittaSlow 

Halfeti

•646 km2 yüz ölçümü ve 450 m rakımı ile tarihi özelliğinin yanı sıra yerli ve yabancı 
turistlerin de ilgi odağı olmaktadır. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara 
geçen şehir, 1954 yılında ilçe haline getirilmiştir. Eskiden kullanılan “Urumgala” 

ve “Rumkale” isimlerini de hala yaşatan Halfeti, Halep Eyaleti’ne bağlanmış, 
şehrin nüfusunun 19. yüzyılda 5-10 haneye kadar düşmesi ve Rumkale’nin harap 

olmasıyla yerleşim alanı Fırat’ın karşı sahiline nakledilmiştir. Bugünkü Halfeti 
yerleşimi böyle kurulmuştur. 1926 yılına kadar Birecik’e bağlı kalmıştır. 
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 • Her yıl binlerce ziyaretçiyi 
ağırlayan Halfeti’de yapılar 

günümüze kadar bozulmadan 
gelmiştir. Estetik bir güzelliğe 
sahip olan ilçe, zengin tarihi 
ile de tarihçilerin ilgi odağı 
olan şehirler arasında yer 

almaktadır. 

•Tarihi ve doğa güzelliği 
bakımından zengin ilçede; 

Rum Kalesi, Kantarma 
Mezrası, Aziz Nerses 

Kilisesi, Barşavma Kilisesi, 
Asma Köprü, Karagül 

gezilecek yerlerin başında 
yer almaktadır.

• Birecik Barajı’nın yapımı ve evlerin sular altında kalmasıyla 15 km uzaklıkta 
uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşınmıştır. Taş mimarisi ve camilerin 
sular altında kaldığı Halfeti, doğal güzelliği, kültürel yapısı ile yerli ve yabancı 
turistleri Güneydoğu Anadolu bölgesine çeken en önemli ilçeler arasında yer 

almaktadır. Fırat Nehri’nin altında kalan taş mimarisiyle “Saklı Cennet” ve “Kayıp 
Kent” olarak da anılan Halfeti, Türkiye’nin 11., dünyanın 208. sakin şehridir.
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Hazırlanışı
• Bisküvi toplarını yaparken mutlaka ebeveyninizden yardım alın.
• Bisküvi topları yapmak için önce bisküvileri rondodon geçirin. 

• Daha sonra soyduğunuz muzları ve çikolatalı fındık ezmesini rondoya ilave edin ve 
bisküvilerle birlikte tekrar rondodan geçirin. 

• Hazırladığınız karışımdan küçük toplar alarak elinizle yuvarlayın.
Hindistan cevizi rendesine bulayın. 

• Bisküvi toplarınız hazır.

Şimdiden afiyet olsun!

MUTFAKTA NELER OLUYOR?

BİSKÜVİ TOPLARI
Malzemeler

• 1 paket petibör bisküvi
• 1-1,5 adet muz

• 1 yemek kaşığı çikolatalı fındık ezmesi
• 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
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1-Un / 2-Deux / 3-Trois / 4-Quatre / 5-Cinq / 6-Six / 7-Sept / 8-Huit / 9-Neuf / 10-Dix 

FARKLI DİLLERİ 
KEŞFEDİYORUM

Les jours de la semaine-Haftanın günleri

Fransızca
Nombres - Sayılar

Pazartesi-Lundi • Salı-Mardi • Çarşamba-Mercredi • Perşembe-Jeudi
Cuma-Vendredi • Cumartesi-Samedi • Pazar-Dimanche
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Merhaba Çocuklar…
Biliyorsunuz ki Çin’in Wuhan şehrinde 

başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs 
sebebiyle uzunca bir zaman evlerimize 

kapandık. Normalleşmeye başladığımız bu 
süreçte dikkatli olmamız, hem kendimizin hem 

de sevdiklerimizin sağlığı için tedbiri elden 
bırakmamamız gerekiyor. İşte sağlığımız için 

dikkatli olmamız gereken noktalar…

Koronavirüsten
Korunma Yolları

Soğuk algınlığı 
belirtileri gösteren 
kişilerle aramıza 
en az 3-4 adım 

mesafe koyuyoruz.

Ellerimizle 
gözlerimize, 
ağzımıza ve 
burnumuza 

dokunmuyoruz.

Tokalaşma, 
sarılma gibi yakın 

temaslardan 
kaçınıyoruz.

Bol sıvı tüketerek, 
dengeli 

besleniyor, uyku 
düzenimize 

dikkat ediyoruz.

Öksürme veya 
hapşırma sırasında 
ağız ve burnumuzu 

tek kullanımlık 
mendille kapatıyor, 
mendilimiz yoksa 
dirseğin iç kısmını 

kullanıyoruz.

Bulunduğunuz 
ortamları sık sık 

havalandırıyoruz.

Ellerimizi sık sık su ve 
sabun ile en az 20 

saniye boyunca ovarak 
yıkıyoruz.

Bulunduğumuz park 
gibi ortamlarda 
sosyal mesafe 

kurallarına 
dikkat ediyoruz. 

Soğuk algınlığı 
belirtilerimiz 
varsa hemen 

ailemize haber 
veriyoruz.

Havlu gibi kişisel 
eşyalarımızı ortak 

kullanmıyoruz.
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Günümüzde geri dönüşüm, tüketimin doğal dengeyi bozmasını engellemek 
adına oldukça önemli bir konu. Gelin hep birlikte atıkları nasıl geri 

dönüşüme kazandırabileceğimize bir bakalım…

Plastik Şişeden Kuş Yemliği Yapma
Kış mevsiminin gelmesiyle sokakta yaşayan can dostlarımızın bizlere her zamankinden daha çok 

ihtiyacı var. Bahçenize veya pencerenize asabileceğiniz ev yapımı basit kuş yemliğiyle kış boyunca 
kuşların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz…

Malzemeler:
• Boş su şişesi ve kapağı • Bir şiş • 2 renkli kalem •İp • Makas • Kuş yemi

Yapılışı:
• Şişenizi yaparken mutlaka ebeveynlerinizden 

yardım alın…

• Şişi kullanarak şişenin tabanının birkaç 
santimetre üzerinde delikler açın. 

• Renkli kalemleri deliklerden geçirerek tünekler 
yapın. Kalemleri üst üste, çapraz yerleştirmeye 

dikkat edin.

• Her iki yanda, tüneklerin üzerine birer delik 
açın, kuşların besleneceği alanları oluşturmuş 

olacaksınız. 

• İpi kullanarak şişeyi asın. 
Şişeyi kuş yemi ile doldurup asın.

Kuşların gelmesini bekleyin!

SIFIR ATIK

ORGANİK 
ATIKLAR

PLASTİK PET 
ATIKLAR

CAM 
ATIKLAR

KAĞIT 
ATIKLAR

METAL 
ATIKLAR

PİL 
ATIKLAR
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'90 kuşağının 7’den 77’ye programı ile çok sevdiği, Türk sanatçı, besteci,
söz yazarı, TV program yapımcısı ve sunucu Barış Manço ile 

zamanda yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

7’DEN 77’YE KALPLERE 
FISILDAYAN USTA

baris manco

• Kol düğmelerini birleştiren, 
melodileri ile gönüllerde taht kuran 

usta isim Barış Manço, 2 Ocak 
1943 tarihinde doğdu. Türkiye’de 
rock müziğinin öncülerinden olan 

Barış Manço, Anadolu Rock türünün 
kurucuları arasında yer aldı. 

Bestelediği 200’ü aşkın şarkısı ile 
on iki altın ve bir platin albüm ve 

kaset ödülü kazanan Barış Manço, 
hazırladığı televizyon programlarıyla 
da dünyanın pek çok ülkesine gitme 

imkânı buldu. Seyahatleri nedeni 
ile “Barış Çelebi” unvanına da 

sahip olan sanatçı, 1991 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı 

unvanına layık görüldü.
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• 1980 yılında ilk kez başka bir sanatçıya beste 
veren Barış Manço, dillere destan olan 

“Hal Hal” şarkısı ile yılın şarkısı ödülünü kazandı. 
Bulgaristan’da düzenlenen Altın Orfe Müzik 

Festivali’nde Bulgar şarkılarını en iyi yorumlayan 
şarkıcı dalında birinci seçildi.

• İkinci Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için 
Mehmet Barış adını alan Manço, Türkiye’de 

“Barış” ismini alan ilk kişi oldu. 
 

•1970 yılının sonunda “Dağlar Dağlar”ı 
yayınlayan sanatçı kendi müzik tarzını oluşturdu. 

700.000’den fazla satan Dağlar Dağlar plağı 
Manço’ya Platin Plak Ödülü’nü kazandırdı. 

Moğollar ile çıkardıkları “İşte Hendek İşte Deve” 
şarkısı da Dağlar Dağlar kadar büyük beğeni 
topladı. 1972 yılını Kurtalan Ekspres’i kurma 
çalışmaları ile geçiren Manço, “Gamzedeyim 

Deva Bulmam” isimli şarkıyı kaydetti. Anadolu’da 
birçok konsere imza atan sanatçı ilk plağı “Ölüm 

Allah’ın Emri- Gamzedeyim Deva Bulmam”ı 
hazırladı. Müzik kariyerinde birçok konsere ve 

başarıya imza atan Barış Manço, dünya çapında 
başarılara da imza attı. 

• Yapmak istediği televizyon programlarını ince ince 
düşünerek hazırlayan usta isim, 1988’de TRT 1 televizyonuna 
benzeri yapılmamış bir program hazırladı. “7’den 77’ye”… 

Milyonların kalbini şarkıları ile fetheden isim bu kez 
ekranlarda çocuklarla birlikte yer alacaktı. Çocukların 

sevgilisi olan Barış Manço artık herkesin Barış Abi’si olmuştu. 
“Adam Olacak Çocuk” ile çocuklara, “İkinci Kahvaltı” ile 
büyüklerimize ve yaşlılarımıza, “Dönence” ve “Dere Tepe 

Türkiye” ile yetişkinlere ulaşan Manço, tüm Türkiye’nin gözü, 
kulağı ve sesi oldu.
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Ayın Kitapları
Pal Sokağı Çocukları 
Yazar  : Ferenc Molnar
Çevirmen : Tarık Demirkan
Baskı Yılı : 2009
Sayfa Sayısı: 244

Nemecsek, Boka ve Pal Sokağı’nın öbür 
çocukları, 1907 yılında Budapeşte’nin 
yoksul Jozsefvaros semtinde yaşamaktadır. 
Oyun alanları, kızıl gömlekliler denen 
zengin çocukları tarafından ellerinden 
alınmaya çalışılmıştır. Pal Sokağı Çocukları 
ve Kırmızı Gömlekliler adlı iki çocuk çetesi 
birbirleriyle amansız bir mücadeleye 
girmiştir. Savaşırken dostluğu, gururu, adil 
olmayı her şeyin önünde tutan bu cesur 
çocuklar, bizlere kazanan ve kaybedenlerin 
de dost olabileceğini göstermektedir.

Dünyanın Merkezine 
Yolculuk
Yazar  : Jules Verne
Çevirmen : Ali Aydoğan
Baskı Yılı : 2011
Sayfa Sayısı: 136

Dünyanın Merkezine Yolculuk, eski ve 
gizemli bir haritanın doğruluğuna inanan 
genç bir adam, profesör amcası ve bir 
rehberin dünyanın merkezine giden gizemli 
yolculuğunu konu edinmektedir.
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Ayın Filmleri

Aslan Kral 
Yönetmen : Jon Favreau
Tür        : Macera

Aslan Kral, yavru bir aslan olan Simba’nın 
maceralarını konu ediyor. Ormanın 
kralı olan babası Mufasa’ya hayran bir 
yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren 
Simba, sinsi amcası Scar’ın planlarından 
habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan 
Scar, Mufasa’yı öldürdükten sonra Simba 
için tehlike baş gösterir. Amcasının ihaneti 
ve babasının kaybı ile yıkılan Simba 
sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı 
olanı almak için geri dönecek ve amcasına 
yaptıklarının bedelini ödetecektir.

Ters Yüz
Yönetmen : Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
Tür        : Animasyon, Komedi, Aile

Küçük Riley için hayat, babasının San 
Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan 
aşağıya değişir. Orta-Batı’daki yaşamını 
geride bırakan Riley’ı şimdi yeni bir ev, okul 
ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki 
duyguları, o ne söyler? Neşe (Amy Poehler), 
Korku (Bill Hader), Öfke (Lewis Black), Nefret 
(Mindy Kaling) ve Üzüntü (Phyllis Smith)... 
Riley’in zihninin içinde yaşayan, ona günlük 
hayatında tavsiyeler veren duyguları, bu yeni 
hayata alışırken ufak bir kaosa neden olacaktır. 
Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu 
hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular 
bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda 
biraz şaşkındır...
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Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Mehmet Akif Ersoy
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

18 Mart Çanakkale Zaferi, birlik ve beraberliğin gösterildiği en güçlü tarihi dönüm 
noktalarındandır.

Gelibolu’da büyük bir kahramanlıkla kazanılan zafer, sadece Türklerin değil bütün dünyanın 
hayatını değiştirmiştir. 

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 
1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri 
arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele 
geçirmek istemesi üzerine ilk hedef Çanakkale Boğazı olmuştur. Ancak saldırıları başarısız olmuş 
ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı'ndaki pek çok cephe ve muharebe alanları arasında, tarafları en çok 
etkileyen, bugün de dünya tarih literatüründe en çok anılan cephe olan Çanakkale'de, dünya 
denizlerine çıktığından bu yana hiç yenilmeyen, bu özelliğiyle de "Yenilmez Armada" olarak 
tarihe geçen İngiliz donanması ağır bir yenilgiye uğratılmıştır.

Bütün planlarını önceden yapan ve kesin kazanacağını düşünen İngiltere donanması, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüleri, zekice hamleleri ve Türk askerlerinin çabasıyla 
Çanakkale'yi geçememiştir.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği başarılı mücadeleyi 
zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilmez!" ilkesini 
bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal, o tarihi sözü "Ben size taarruz emretmiyorum. 
Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve 
komutanlar gelecek" sözünü  burada söylemiştir. 

”Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı 
hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale 

Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” 
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Etkinlik

Can dostlarımızın karnını doyurmak için sizce hangi 
yolu izlemeliyiz?

Labirenti 
Çözelim 
 
Penguenlerimize 
balıklarına 
ulaşabilmeleri 
için yardım 
etmeye 
ne dersiniz?
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Bombalara dokunmadan ayı ailesinin evine 
gitmesine yardımcı olmaya ne dersin?
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Mimar
Meslekleri Tanıyorum

Hepinizin "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verecek 
bir cevabı vardır. Peki, bu soruya verdiğimiz cevaplardaki 

meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz?
Mesela mimarlık…

Sihirli elleri ile binalar tasarlayan ve eşsiz mimarilere 
imza atan mimarlar neler yapar?

Gelin hep birlikte bakalım…
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İç mimarlık, peyzaj mimarlığı, 
şehir plancılığı gibi alanlarda 
uzmanlaşmak mümkündür. 

Mimarlar çalışırken; inşaat 
mühendisi, elektrik mühendisi, 
teknik ressam, şehir plancıları, 

bina inşaatı ve çevre 
düzenlemesiyle uğraşan diğer 

kişilerle iletişim halindedir.

Binalar tasarlayıp restore eden, 
binalarla ilgili yeni projeler 

geliştiren kişilere mimar 
denmektedir.

Eski binaların restore edilmesinden, 
yeni yolların ve köprülerin inşa 
projelerine kadar birçok alanda 

mimarlar görev almaktadır. 

Mimarlar, yaratıcı düşünceyle 
çalışmaktadır. Yeni projeler 

tasarlamak çizmek, kontrol etmek, 
ekip çalışması yapmak mimarın 

işidir.

Mimar olmak için 
öncelikle üniversitelere 

giriş sınavına başvurmak 
gerekmektedir. 

Üniversitelerin dört yıllık 
fakültelerinden olan 
mühendislik fakültesi 

mimarlık bölümü 
okunmalıdır.
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Gölge Eşleştirme

Can dostlarımızın karnını doyurmak için sizce hangi 
yolu izlemeliyiz?

Cevaplar
Bilmece

- Uzun uzun uzarlar, boynuzunda buzağılar
(Mısır)

- Bir ağacı oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar
(Televizyon)

- Yavaş gitse izi yok, hızlı gitse tozu yok
(Gölge)

- Uzun oluk, tepesi delik
(Baca)

- Yerin altında kırmızı minare
(Havuç)
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