Aralık 2013

KAR

KRİSTALLERİ

Yeni yıl yaklaşırken, çocuk
atölyesinde 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
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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.
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 ile yapılan
alışverişlerde

%5 indirim.

31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
100 TL ve üzerine

%10 indirim.

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
tekstil ürünlerinde 100 TL
ve üzerine %5, 200 TL ve
üzerine %10 indirim.
31 Aralık 2013’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu

2

ile yapılan 150 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

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

%5,

200 TL ve üzerine

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 alışverişlerde Yalnızca
oyunparkı girişleri

15 TL yerine 10 TL!

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.

Yeni Yıl
Dünyada Nasıl
Karşılanıyor?

ler

Yeni Yılda
T üm
Mutluluklar
Sizin
Olsun.
Panora Çocuk kartlarını
biriktirerek kendi
koleksiyonunuzu
oluşturabilirsiniz.

Dünyanın her
yerin de yeni
gelen yıl, um
ut
ve mutlulukla
karşılanır.

Dünyanın her yerinde yeni gelen yıl,
umut ve mutlulukla karşılanır. Farklı
kültürlerden de olsa dünya üzerinde
tüm insanlar yeni yılın kendileri ve
sevdikleri için mutluluk, sağlık ve bolluk
getirmesini dilerler. Bu dileklerini farklı
geleneklerle ifade ederler. Eğlenceli ve
ilginç gelenekleri inceleyeceğimiz kısa
bir dünya turuna çıkalım.

Brezilya: Brezilyalılar, mercimeğin
zenginlik ve refah getirdiğine inanırlar.
Yılbaşı gecesi mercimek ve diğer
baklagillerden oluşan bir çorba yaparlar.
İngiltere: İngilizler, yılın ilk konuğunun
şans getirdiğine inanırlar. Ancak bunun bazı Ayrıca, takılar, mumlar ve çiçeklerle dolu
kuralları vardır. Konuğun erkek olması, evin bir tekneyi okyanusa bırakarak zenginlik
ve mutluluk dilerler.
ön kapısından girmesi, ekmek ve kömür
gibi bazı geleneksel hediyelerden getirmiş Almanya: Almanya’da kurşunun uğur
olması gerekir.
getirdiğine inanılır. Eritilmiş kurşunu soğuk
suya dökerek çıkan şekillerden geleceği
tahmin etmeye çalışırlar. Yuvarlak şekiller;
iyi şansı, kalpler; evliliği temsil eder.
Danimarka:
Danimarkalılar, yıl boyunca kırılan tabak
ve bardakları biriktirirler. Yeni yıl gecesi
bunları arkadaşlarının kapılarının önüne
koyarlar. Bu gelenek, dostluk ve kardeşliği
temsil eder.
Çin: Çinliler, evlerinin
ön kapısını kırmızıya
boyarlar. Bunun iyi
şans ve mutluluk
getireceğine
inanırlar.

Mısır: Mısırlılar, yeni yıla gökyüzünde
dolunay görüldüğünde girdiklerine
inanırlar. Dolunay göründüğünde, tüm
cadde ve sokaklar festival alanına döner.
Yeni yılın resmi duyurusunu Kahire
kentinde bulunan kutsal camiden yaparlar.
Yunanistan: Yeni yılı karşılarken özel bir
ekmek yaparlar. Bu ekmeği yaparken içine
bir bozuk para koyarlar.
Servis ederken ilk dilim
Tanrı’nın, 2. dilim
evi geçindiren
kişinin ve 3. dilim
ise evdeki diğer
kişilerindir. Bu
dilimlerden birinde
para çıkarsa, ilkbaharın

o sene erken geleceğine işaret eder. Para
kimin ekmeğinden çıkarsa o sene şansın
onun yanında olacağına inanılır.
Galler: Galler’de, yeni yıl gecesi evin arka
kapısı hızlıca açılıp kapatılarak eski yıl
serbest bırakılır ve aynı zamanda eski yıla
ait bütün kötü şansın da çıktığına inanılır.
Gece 12.00’de ise kapı tekrar açılarak yeni
yıl bütün iyi şans ve refahıyla davet edilir.
Japonya: Japonlar, için yeni yıl ailece
kutlanan bir gündür. Ev, yeni yıl için
temizlenir, dekore edilir. Geçmiş yıla ait
tüm sorumluluklarını yerine getirerek
yeni yıla başlarlar. Dekorasyonda
kullandıkları erik çiçeği; asaleti,
bambu; refahı, çam dalı; uzun
ömrü ifade eder. Saat 12.00’yi
göstermeden önce 108 kez
zil çalarak geçmiş yıla
ait 108 tane sorundan
kurtulduklarına inanırlar.
İspanya: İspanyollar,
gece 12’de, 12
adet
üzüm
yemenin 12
ay boyunca iyi
şans getireceğine
inanırlar.
Porto Riko: İnsanlar,
evlerini temizler
ve pencereden dışarı
bir kova su atarlar. Bu
şekilde geçen senenin tüm
olumsuzluklarını evden

attıklarına
inanırlar.
Meksika:
Meksikalılar,
bir valiz alarak
evlerinin
çevresinde
dönerler. Bunun
onlara yeni
yılda bol bol
seyahat etme
şansı getireceğine inanırlar.

Biz de Panora
Çocuk Ailesi olarak
tüm çocuklara
yeni yılda başarı,
sağlık ve
mutluluk
diliyoruz.
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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.

Sanat her zaman hayattan ilham almaz. Bazı eserler, bizlere
ilham vererek hayatımızda yeni kararlar almamıza neden
olabilirler. Yeni bir yıla yaklaşırken hepimiz yeni kararlar alırız.
İşte bu kararlarınıza ilham verebilecek bazı eserler:

“Yeni Yılda Daha Çok Okumak
İstiyorum” diyenler Constantin
Hansen’in kardeşleri, Signe
ve Henriette’i kitap okurken
resmettiği bu tablodan ilham
alabilirler.

“Yeni Yılda Daha Çok İnsana Yardım
Etmek İstiyorum” diyenler Ribera’nın
Yumru Ayaklı Çocuk eserinden
ilham alabilirler.

“Yeni Yılda Daha Çok Spor
Yapmak İstiyorum” diyenler
Henry Raeburn’un Buz
Üzerinde Paten Kayan Rahip
tablosundan ilham alabilirler.

“Yeni Yılda Ailemle Daha Çok
Zaman Geçirmek İstiyorum”
diyenler Thomas Gainsborough’un
kelebekleri kovalayan iki
kız kardeşi resmettiği bu
tablosundan ilham alabilirler.

“Yeni Yılda Tüm Sevdiklerime
Sağlıklı ve Uzun Bir Hayat
Diliyorum” diyenler Gustav
Klimt’in Hayat Ağacı adlı
eserinden ilham alabilirler.

Sanatın, hayatınıza olumlu kararlar
kattığı bir yıl geçirmeniz dileğiyle…
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Malzemeler:
- İstediğiniz 		
renklerde düğme
- Renkli uçlu toplu
iğne
- Sünger veya 		
köpük top
- Kurdele
- İp

2
1- Her bir düğmeyi toplu iğne ile boşluk
kalmayacak şekilde topa geçirin. Farklı renk
ve boyda düğmelerle tüm topu kaplayın.
Kurdelenizi de iğneyle topa tutturun. Farklı
renklerle hazırlayacağınız toplarla ağacınızı
rengârenk süsleyebilirsiniz.

2- Karton bir huni hazırlayarak üzerini
düğmelerle süsleyebilir ve çalışma masanız
için bir çam ağacı hazırlayabilirsiniz.
Sevdiklerinize de kendi yaptığınız çam
ağaçlarını hediye edebilirsiniz.

3

3- Düğmeleri büyükten küçüğe doğru
ipe geçirin. Alttan ve üstten düğümler
atarak sabitleyin. Kurdele ile çam ağacınıza
asabileceğiniz bir başka süsünüz daha oldu.

4- Kapı süsü de hazırlayabilirsiniz. Bunun
için önce kartondan bir çember kesmeniz
gerekiyor. Çemberinizin üzerini farklı renk
ve boylarda düğmelerle süsleyin. Bunun
için yapıştırıcı kullanmalısınız. Kurdele ve
fiyongunuzu da eklemeyi unutmayın.

4

KAR
KRİSTALLERİ
Tüm kar tanelerini tek tek
inceleyebilsek, hepsinin
birbirlerinden farklı
olduklarını görürüz.
Kar taneleri, kendilerini
meydana getiren su
moleküllerinin, moleküler özelliğine
bağlı olarak farklı geometrik yapılarda
oluşurlar.
Kar kristallerindeki bu farklı ve muhteşem
yapının keşfedilmesi, bilim dünyasında
hayranlık yaratmıştır. Kar kristalleri
üzerinde ilk araştırmaları yapan Wilson
Bentley, gördüğü muhteşem görüntüden çok
etkilenerek elli yıl boyunca kar kristallerinin
fotoğrafını çekmiştir. Bentley, kristallerin
eşsizliğini şöyle dile getirmiştir:
“Mikroskobun altında kar tanelerinin mucizevi
güzellikte olduğunu keşfettim. Bu güzelliğin
başkaları tarafından görülmemesi ve gerekli
önemin gösterilmemesi büyük bir kayıp. Her
kristal bir tasarım harikası ve hiçbir dizayn
bir daha tekrarlanmıyor.”

Muhteşem Birer Sanat Eseri
Olan Kar Kristalleri Nasıl
Oluşuyor?
Kar kristalleri, atmosferdeki ısının ve nemin
etkisiyle oluşurlar.
Kar kristalleri, havada bulunan toz parçacıkları
üzerinde donan su damlacıklarının ürünüdür.
Bu oluşumda ilginç olan ise her ısı derecesinin
ve nem oranının kendine has özellikleri olan
kristallere sebep olmasıdır.

Su
damlacıkları

Buz
Filizi

Ortam sıcaklığı kristal yapının oluşum şeklini
belirler:

0oC’de kar kristallerinin şekilleri

-10oC’de kar kristallerinin şekilleri

-20oC’de kar kristallerinin şekilleri

-30oC’de kar kristallerinin şekilleri

Su
Buharı

16

Sevimli
Köpek

Kurabiyeler
Gerekli malzemeler:
150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya
margarin
1 su bardağı pudra şekeri
Yarım çay bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası
Un
1 paket vanilya
Burnu ve gözleri için damla çikolata
Kulakları için kakaolu buğday gevreği

Annenizle
yapabileceğ
iniz
eğlenceli bir
tarif

Yapılışı;

Yağı ve pudra şekerini iyice
karışacak şekilde yoğurun. Krema
kıvamına geldikten sonra sırasıyla
yoğurt, nişasta, vanilya koyun.
Hamur yumuşak ve yapışmayacak
kıvamda olana kadar yavaş yavaş
un ekleyin. Yuvarlak şekiller verip
tepsiye dizdikten sonra kulaklarını,
burnunu ve gözlerini yerleştirip
önceden 175 derece ısıtılmış fırında
25 - 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun

Ahmet Tuna Civelek

Alara Bulut

Alara K
oç

Begüm Güntan

n Mumcu
Ceyda Aydoğan Berri
Begüm Tülü

Defne Seyhan

Ceylin Özatay

Beren Bilban

Dilara Köksal

Dilara Sever

Dilşad Barak

Ece Biter
Eray Yorulmaz

Eylül Şahin

İlayda Caferoğlu

Gökçen Özdemir

Esma Naz Berk

Hilal Temel

İpek Sağlam
Karya Gergiç

Evin Genç

Hira Demir

Maya Özdemir

Merve Tuana Yarar

Mevsim Erguvan

Selin Kuyumcu

Yağmur Akın

lu
Sudenaz Karakaşoğ

Zeynep Bacak

Nil Canbaz

Tugay Orbay

Zeynep Ekin Cingöz

Poyraz Erguvan

Umut Pekgüçlü

Zeynep Yardımcı

MASKE ATÖLYESi

Buse Ela Şahin

Defne Seyhan

Ceren Bayan

Deniz Doğan

Doruk Toprak Şık

Duru Özdemir
skın
Duru Ba

Elif Demirci

in
Emre Kesk

Emre Yazıcı

Eylül Nisa Özsoy

İpek Özdamar

Ilgın Çabuk

Işıl Koçoğlu

lçın
Selenay Ya
Nil Sakıcı

Salih Mat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Tural Ahmad

Spor Yaparken Sakatlanmalara
Dikkat Edin
Yaptığınız aktivite ve spor, bedensel
ve ruhsal gelişiminizin yanı sıra beyin
fonksiyonlarınızın gelişimine de katkı
sağlıyor. Ancak bilinçli yapılmayan aktivite
ve spor sonucu oluşan kas-iskelet, eklem
yaralanmaları; doğru tedavi ve ilkyardım
teknikleri uygulanmadığında kalıcı
hasarlara neden olabilir.
Düzenli fiziksel aktivite, bedensel
bozuklukları önler.
Vücudun enerji harcaması için yapılan
aktiviteler; günlük yaşamın bir parçası
olan yürüme, koşma, atlama gibi
faaliyetlerin yanı sıra, sportif faaliyet,
dans, oyun gibi aktiviteler de olabilir. Belli
amaca yönelik yapılan düzenli aktiviteler
genel olarak egzersiz olarak adlandırılır.

Düzenli fiziksel aktivite ve spor yapma
alışkanlığını kazanmamız, ileri yaşlarda
oluşabilecek bedensel bozuklukları
önlemek, sağlıklı ve zinde kalmak
bakımından çok etkilidir. Okul öncesi
dönemde var olan hareketliliğin,
okul çağında yapılan spor ve düzenli
egzersizler şekline dönüştürülebilmesi,
ileri yaşlarda fiziksel aktivite alışkanlığının
yerleşmesine katkıda bulunur. Düzenli
sportif aktiviteler, sadece egzersiz ve
genel sağlık durumumuzu iyileştirmekle
kalmaz aynı zamanda eğlenerek hoş vakit
geçirmemizi de sağlar.
Okul bahçesinde, beton veya asfalt gibi
sert zeminlerde spor yaparken burkulma,
kırık-çıkık yaralanmaları daha sık oluşur.
Bu yaralanmaların önüne geçebilmek
için spor yaparken kauçuk cinsi yumuşak
zeminleri tercih etmek gerekir.

• Altın kural, 3 ana ve 3 ara öğün yemek
yemeyi unutmayın. Spor esnasında su
kaybını önlemek için su içmeyi ihmal
etmeyin. Aksi takdirde kas krampları
yaşabilirsiniz.

Spor yaparken dikkat
edilmesi gereken altın
kurallar;
• Spora başlamadan en az 1,5 saat
önce yemek yemeyi kesmelisiniz. Çünkü
egzersiz sırasında midenin dolu olmaması
gerekir. Zamanım yok ama karnım da
aç diyorsanız elma, muz gibi meyveler
yiyebilirsiniz.
• Spor salonuna geldiğinizde spor
çantanızda uygun kıyafetler ve doğru
ayakkabı getirdiğinizden emin olun. Çok
pahalı olması ayağınıza çok uygun bir
ayakkabı olduğu anlamına gelmez. Her
zaman ayağınıza en uygun olanı seçin.
• Spora başlamadan önce kesinlikle ısının.
Isınma hareketleri sporun temelidir.
Yapmamanız durumunda sakatlıklar
kaçınılmaz olacaktır.

• Unutmayın kaslarınızın da dinlenmeye
ihtiyacı var. Yeterli ve düzenli uykuya
önem verin.

Yaralanmalar ve sakatlanmalarda ilk
yardım;
• Burkulma olduğunda, burkulan bölgeye
yeterli süre ve sıklıkla, buz ile soğuk
uygulanmalıdır.
• Burkulan tarafta bacak yüksekte
tutulmalı, şişme engellenmeye
çalışılmalıdır.
• Kırık-çıkıklar, hastanelerde tedavi
edilmesi gereken, önemli yaralanmalardır.
• Düşme sonucu açık bir yara yoksa,
steril-temiz bir bezle kanayan yaranın
üstüne bastırılabilir.
• Spor yaparken yaşadığınız her tür
yaralanmada mutlaka bir büyüğünüzden
yardım isteyin.
• İlk yardım size doktora gitmeden önce
uygulanan tedbirlerdir. Tedavi için mutlaka
bir doktora başvurun.

Ülkemizde de gelenek haline gelen çam
ağacı süslemesi ilk olarak nerede, ne zaman
ve nasıl başladı? Siz de benim gibi merak
ediyor musunuz? Küçük bir araştırma ile
ilginç bilgiler edindim. Bunları sizinle de
paylaşmak istiyorum.
Çam ağacı süslemek, kökleri milattan önceye
dayanan bir gelenekmiş. İnsanlar doğaya
saygılarını ifade etmek için ağaçları süsler ve
çeşitli hediyeler bırakırlarmış.
Çin ve Mısır’da ise her mevsim yeşil kalan çam
ağacı, sonsuz yaşamı temsil edermiş. Ağaçlara
kağıttan fener asarak yaşama olan saygılarını ifade
ederlermiş.

Kuzey Avrupa ülkelerinde, günlerin uzamaya başladığını
müjdeleyen 21 Aralık’ta, Almanya’da kış tatillerinin
başlangıcında, Romalılar için doğanın doğuşu Mart ayında,
kutlamalar, süslenen çam ağaçları eşliğinde yapılırmış.
Ancak günümüze kadar ulaşan çam ağacı süsleme
geleneği bir efsaneye göre Almanya’da başlamış.
Almanlar, köknar ağacını, Adem ile Havva’nın
hikayesine atfen elmalarla süsleyerek, özellikle
kışın evlerinin girişine yerleştirirlermiş.
Zamanla ağacı süsleyen elmalar, yerlerini
ekmek, bisküvi gibi yiyeceklere bırakmış.
Türklerde ise gecelerin kısalıp gündüzlerin
uzamaya başladığı 22 Aralık’ta gündüzün
geceyi yenmesini kutlamak için bir akçamın
etrafında toplanılır ve dualar edilirmiş.
Dualarının kabul olması için de hediyeler
bırakarak ağaç süslenirmiş.
Çam ağaçlarının süsleri de her kültür ve
inançta farklılık göstermiş. Mumlar, kağıt
süsler, ışıklar, melekler, yıldızlar, kurabiyeler
ve daha bir çok malzeme ağaç süslemesinde
kullanılmış.
Sebebi her ne olursa olsun yaşatılan bu gelenek
günümüze kadar ulaşmış ve şimdi tüm dünya, yeni
gelen yılı ışıl ışıl ve renkli ağaçlarla bir bayramı karşılar
gibi karşılıyor.

Egemen Evrenkaya

Duru Apaydın

Rubberduck : 149,90 TL - KARAMELA
Tayt : 59,90 TL- KARAMELA
Kulaklık : 24,90 TL - KARAMELA
Manto : 185 TL - KARAMELA
Erkek Pantolon : 64 TL - PANÇO
Erkek Gömlek : 64 TL - PANÇO
Erkek Triko : 69 TL - PANÇO
Bot :64,50 TL - PANÇO

Utku Eren

Uyku Tulumu : 109,90 TL - KAPBULA
Penguen : 79,90 TL- KAPBULA

Eşofman altı : 175 TL - BRANDROOM KIDS
Sweat-shirt : 185 TL - BRANDROOM KIDS
Anorak : 345 TL- BRANDROOM KIDS
Ayakkabı : 169 TL - KARAMELA

Mert Kütük

Hırka : 89,95 TL-BENETTON
Gömlek : 59,95 TL-BENETTON
Jean : 79,95 TL - BENETTON
Ayakkabı : 169 TL - KARAMELA

Yağmurluk : 89,90 TL-BEBEK BY PIKKOLO
Yağmur Botu : 69,90 TL- BEBEK BY PIKKOLO
Çanta : 49,90 TL - BEBEK BY PIKKOLO
Şemsiye : 22,90 TL - BEBEK BY PIKKOLO
Çorap : 19,90 TL - B&G STORE

Yelek : 179 TL - B&G STORE
Pantolon : 129 TL - B&G STORE
Ayakkabı: 169 TL - B&G STORE
Gömlek : 159 TL - B&G STORE

Hırka : 88 TL - BEBEĞİM
Kot : 74,50 TL - BEBEĞİM
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Yeni Yıl Dileğim
Eğer yeni yılda bir dilek
dileseydim; sokakta yaşayan
çocukların gidebileceği büyük
ve parasız bir okul dilerdim.
Bu okulda çocuklar kaleme,
deftere, silgiye ve kitaplara
para vermeden okuma yazma
öğrensinler isterdim. Böylece
sokakta yaşayan çocuk
kalmaz, doğru davranışları bilir
ve ileride bir meslek edinebilirdi.
Hepsinin bir evi olurdu.
Selin TÜRESİN
2/F No:1455
YENİ YIL
Yılbaşı her zaman dilek tutulan
bir zamandır. Her yeni yıl yeni
bir dilek dilemek için fırsattır.
Yeni yılda sokaklar süslenir,
herkes birbirine hediyeler alır
ve artık yeni tarihler atılır.
Ben de bu yeni yılda,
dünyadaki tüm çocukların,
benim ve arkadaşlarım
kadar şanslı olmasını diliyorum.
Dünyanın savaşsız bir yıl
geçirmesini dilerken kendim
içinde başarılı, çalışkan ve iyi
bir öğrenci olmayı diliyorum.
IRMAK ERALP
2-E 273
YENİ YIL
Yeni yılda çevremizin hep
temiz kalmasını, avcıların
hayvanları özgür bırakmasını,
ağaçların kesilmemesini,
dünyada barış sağlanmasını,
her insanın tutumlu olmasını,
hiçbir insanın birbirine şiddet
uygulamamasını, bütün
çocukların eğitim görmesini,
herkesin sağlıklı bir hayat
yaşamasını isterdim.
Yetişkinlerin ve çocukların hep
mutlu bir hayat sürmesini
isterdim. Benim yeni yıldan
beklentilerim bunlar.
Irmak DOĞANAY
3/G 1415

BENİM YENİ
YILIM
Oley! Yeni yıl
yaklaşıyor.
Çok
mutluyum.
Umarım bu
yeni yıl çok
güzel geçer,
geçen yıl
olduğu gibi… Geçen yıl Saadet ve
Zahide Teyzem Ankara’ya geldi.
Hakimevine gittik. Müzikler çalındı,
şarkılar söylendi, oyunlar oynandı
ve gece tam 12.00’da soluklar
tutuldu.10’dan geriye doğru sayıldı
ve en sonunda balonlar patlatıldı.
Çok eğlendik. Ertesi akşam çam
ağacımızın altındaki hediyeleri açtık.
En çok istediğim hediyeler alınmıştı.
Bu yıl da yeni yılımın böyle geçmesini
istiyorum. Hediye listemi yazmaya
bugünden başladım. Yeni yıl günlerini
çok seviyorum. Aileme ve tüm
sevdiklerime mutlu, huzurlu ve sağlıklı
bir yıl diliyorum.
Güzide Naz ERGEN
4-E NU: 1070

YILBAŞI
Bu yılın sonuna yaklaştık. Yeni
yılın heyecanı şimdiden sardı tüm
yürekleri… Herkes gibi benim de
gelecek yıldan beklediğim şeyler var.
Bunların başında da sağlık geliyor.
Ailemle birlikte hoşça vakit geçirmek,
daha çok şey öğrenmek, öğrenirken
eğlenmek ve merak ettiğim şeyleri
araştırmak istiyorum.
Dünya için ise barış dolu bir yıl olsun
istiyorum. Savaşlar sona ersin, hiçbir
insan açlıktan ölmesin. Kısacası
herkes için umut dolu, mutlu günlerin
bol olacağı bir yıl diliyorum.
Selinay KUZUCA
4-E NU: 371

YENİ YIL
Yeni yılda
herkes gibi
ben de ilk
başta herkesin
mutlu, huzurlu,
sağlıklı olmasını
diliyorum.
Bayramlarda olduğu gibi dargınların
barışması, bir araya geldikçe sevginin
artmasını diliyorum.
Tabi kendi isteklerim de var…
Bunların birkaçını şöyle özetleyebilirim:
Öncelikle yaşamımda kötü geçen yani beni
üzen bir gün olmamasını diliyorum.
Fakat alınacak şeyler konusunda bir
isteğim yok. Sadece doğum günümde
alınacak hediyelerin bana sürpriz olarak
alınmasını diliyorum.(Genelde aile bireyleri
kararsız kaldıkları için bana soruyorlar.)
Son olarak bağ evimizdeki bekçinin köpeği
Garip’in ayağı sakat, topallıyor, ayağının
bir an önce iyileşmesini istiyorum. Bu arada
yılbaşında yapacağım gösteriyi size
açıklamak istiyorum:
Ben kardeşimle Hacivat ve Karagöz
gösterisi yapacağız. Çok heyecanlıyız…
DİLARA UĞUR
4/E NU: 396

Yılbaşı
Hayallerim
31 Aralık akşamı
neredeyse en
mutlu olduğum
gündür. Yeni
yılın nasıl
geçeceğini çok
merak eder, heyecanlanırım. Ayrıca
doğum günümün de iki ocakta olması
çifte mutluluk yaşamama neden olur. Yeni
yılda küslerin barışmasını, dostlukların
artmasını ve eğlenceli bir seneye girilmesini
istiyorum. Yılbaşındaki en büyük isteğim
de beşten geriye tüm aile bireylerimle
birlikte saymaktır. İşte bu yüzden hiç
kimseye küsmem. Yılbaşında herkes bana
iki hediye alıyor. Biri doğum günüm, biri
yılbaşı için. Ben kimseyi bana hediye
alması için zorlamam.
Yeni yılın barış, mutluluk, başarı, sevgi, neşe
getirmesini diliyorum.
ERDEM TEKİN
4/G SINIFI Nu:239

NOEL AİLEME…
Her sene, yeni
bir yıla girerken
çok mutlu
olurum ben.
Bu sene diğer
yıllardan biraz
daha farklı.
Çünkü bir yaş daha büyüdüm.
Noel Baba’nın aslında annem ve babam
olduğunu öğrendim. Diş Perisi de annemmiş
meğer… Noel Baba’dan ne istediğimi
kağıda yazıp ağacın altına koyamasam
da, yeni yıldan beklentilerim var tabi
ki. Ailemdeki herkes sağlıklı olsun, hiç
hastalanmasın ve uzun yaşasın istiyorum.
Eğlenmek, gezmek, başka ülkeler görmek,
bol bol tatil yapmak gibi isteklerim de
var. Ama tüm bunlar olurken derslerimde
de başarılı olmak ve her şeyi öğrenmek
istiyorum. 2014’ün ilk saatlerinde bol bol
hediye paketi açmak ve bütün yıl güzel
hediyeler almanın sabırsızlığıyla yeni yılı
heyecanla bekliyorum.
Cansu KILIÇOĞLU
4. SINIF
Yeni yıl yeni
yıl…Senden
bu yıl tek bir
dileğim var.
Hani derler
ya ; bir yıla
nasıl girerse
öyle devam
eder diye.
Mutlu sıcak bir
başlangıçtır zaten hayatın anlamı. Yeni
yıl; şu ışıl ışıl yılbaşı ağacının altında bir
bebek koysan. Benim de bir kardeşim
olsa. Tatlı ve masum. Bir bakışı bütün
hüzünlerimi alıp götürse.Bir gülüşü
beni benden alsa. Bir tebessümüne
dünyaları değişeyim. Yeni yılda
yürüdüğümüz yolda sağlığı , masumiyeti
ve gökkuşağının renkleriyle aydınlatsın
yüreğimizi. Umutlarımla beraber devam
etsin başladığım güzel hayatım.
GÜLCE TÜMER
6-A/1009
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Bah Koleji

YILBAŞI
Geldiğinde o güzel ,
Yılbaşı gecesi.
Oluşturur tüm kalplerde,
Mutluluk ve sevgi.
Kimi diler para,
Kimi ise araba.
Ama en önemlisini diler çoğusu,
Herkese sağlık sıhhat.
Geri sayıma başlanır,
10,9,8,7…
Sıra geldiğinde bire,
Duyabilirsin kalbin sesini.

KEREM T UNA DEMİREL 1/A

Herkesin yeni yılı,
Hayırlı uğurlu olsun.
Aynı zamanda sağlıklı,
Hem de bol paralı olsun.
UFUK KARACA
7/A
YENİ YIL MUCİZELERİ

JAN DUMAN 6/A

BEGÜM ENLİCE 1/A

Bu yılın dilekleri
Her zaman
gerçekleşsin
Herkes mutlu olsun
Dileğine kavuşsun

Biri doktorluğu
Diğerleri gezmeyi
yeğliyor
O iyiliği gösteriyor
Hepsi hayal
düşlüyor

YAZALIM BİR DEFTERE

Yeni yılda herkes mutlu
olsun, yalnız olmasın
istiyorum.Ellerinde
çaylarıyla pencereden
soğuk havayı, karın
yağışını izleyen sıcacık kalpli insanlar görmek
istiyorum.Kibritçi kızın tüm kibritlerinin
alınmasını, insanların saat 12’yi umutla
beklediklerini görmek istiyorum.İnsanlar umutla,
sevgiyle, sıcacık kalpleriyle yeni yılı kutlasın
istiyorum.Çocukların 12’ye kadar büyükleriyle
tombala oynayıp, saat 12’de hediyelerin
paketlerini büyük bir zevkle açmasını görmek
istiyorum.Yılbaşında dilediğim en büyük dilek
ise yalnız kalmamak.Yılbaşında kimse yalnız
kalmasın, herkes yeni yılın mutluluğunu biriyle
paylaşsın istiyorum.Türkiye yeni yılı kutlasın
istiyorum.En içten dileklerimle…
N. BURCU DEMİR
6-A/1044
Bir saat mi
istiyorsun?
Sen onu mu
gösteriyorsun?
Alın o zaman ama
İçinde hep iyilik
olsun

Olmaz kötülük
hilecilik
Ne güzel dürüstlük
, iyilik
Bu yıl iyi olacaksa
Herkes yapmalı
bir iyilik

Bu yılın isteklerini
Yazalım bir deftere
Öyle bir yıl olsun ki
Hep iyiliğe ,
dürüstlüğe…
EYLÜL TEMİZKAN
5/A
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Atila Tekin - Çankaya Doğa
Koleji 1-A
‘’Yeni yıl geldiginde büyük
bir kamyona binerek
hayvanlara yiyecek ve çiçek
dağıtmak isterim.Doğayı
kirleten insanları uyarmak
isterim.Yeni yıl geldiginde tüm
çocuklar gülmesini ve herkese
şeker verilmesini isterim‘’
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Ja Kole

A. Asya Tuzcuoğlu Çukurambar Doğa Koleji 3-A
‘’Sokak çocukların bizim
gibi olmalarını ve okula
gitmelerini, sağlık içinde
bütün ailemle yaşamayı ,
başarılı bir öğrenci olmayı
, dünyada olan savaşların
sona ermesini , hastalıkların
azalmasını ve bütün
dünyanın yemyeşil olmasını
dilerim yeni yıldan.‘’
Ömer Karatan - Oran Doğa
Koleji 4-A
İlkokul Meclis Başkanı
‘’Okuldaki arkadaşlarımın
dileği olan futbol sahasının
yapılmasını , okul dışındaki
çoçukların istekleri (olumlu
olanlarının) kabul edilmesini,
bütün ailemin ve bütün
insanların işlerinin rast
gitmesini diliyorum yeni
yıldan.‘’

Ece TANRIÖVER’in
dileği ;
Yeni yılda kar
yağmasını
isterdim.
‘’Kar yağınca
her taraf bem
beyaz, pırıl pırıl
olur.’’
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Demir Efe Sevgili - 5A sınıfı
‘’Yeni yıldan dileğim aç olan
çocuklar korunsun, kitabı
olmayan çocukların kitabı
olsun’’

1 D sınıfı
Öğrencimiz
ATA KIŞ ‘ın dileği;
‘’Gelecekte
televizyona
çıkmak.’’

CEYLİN ERDEMİR 2/E

KAAN BERKAY SAYLAM 2/E

DEFNE KARAKAŞ 2/E

n
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ÇAĞRI HASAN KOÇAK 2/E

İDİL KÖSE 3/C

NAZMİ KARAOĞLU 3/C

MELİKE YÜMRA ŞAHİN 2/E

ASİL POLAT
YAĞMUR ÇOLAK 3/D

MERİÇ KOCABALKAN 3/C

YİĞİT 2/D

SUEDA ZEYNEP POLAT 2/E

ELİF ECEM ÖZBAN 2/F
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ADA OKAN 3/C

DAMLA JANSET KADİM 3/C

YAĞMUR TEKE 3/

36

DİLA HAT IL 3/C

S
DİLAY TÜRKMEN 3/C
BERK DURUKAN 3/C

ADA ERKAL 3/C

’MİNA ŞENTAŞ 3/C
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KAAN ERŞAHİN 1/A

YAĞMUR AT UK 1/B

PELİN YURT OĞLU 1/C
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DEFNE ŞAT 4/C-18

EYLÜL YAĞMUR 4/C

SELİN D.
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A.GÜLSE AKT UĞ 1/C

ALİ DENİZ DOĞAN

ÖZGE BÜLBÜL

BEYZA AKDOĞAN

BERRİN HÜSNA BAT UR 4/C

e
c
ü
Y
ı
r
a
l
l
oku
PELİN AVCI 3/A

ELİF NEHİR AYDIN 3/A

ELİF NEHİR AYDIN 3/A
T UĞRA TÜRKÜCÜ 3/A

SİDAR ÖZBEK 3/A

Bulmacanın çözümü 48. sayfada
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Nasıl Oynanır?

6

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.
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2

SOLDAN SAĞA

1- Yıl boyunca kırılan tabak ve bardakları biriktiren 		
ülkedir.

2- Kışın beyaz olarak yağan, doğa olayıdır.

3- Gelenek olarak bir valizle evlerinin etrafında dönen
insanların ülkesidir.

YUKARIDAN AŞAĞI

1- Yeni yılda süslenen ağaçtır.

2- Belli amaca yönelik yapılan düzenli fiziksel
aktivitedir.

3- Yeni yılda gelenek olarak kapılarını kırmızıya
boyayan ülkedir.

Bulmacanın çözümü 48. sayfada
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Sol sayfadaki Noel Baba figürünün
şekillerini, dikkatlice kesin, yine işaretli
yerlerden talimatlardaki gibi kıvırın. İşte
oyuncak Noel Baba yılbaşı süsünüz hazır.
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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

ÇENGEL BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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7 FARK BULMACASININ ÇÖZÜMÜ

SUDOKU’NUN ÇÖZÜMÜ

4 3 6
5 2 1

5 1 2
3 6 4

1 6 4
3 5 2

2 5 3
6 4 1

6 4 3
2 1 5

1 2 5
4 3 6

Kar Kahramanları
kışa hazırlanıyor

Eğlence dolu atölyeler sizleri bekliyor.

1–31 Ocak

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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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

