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Merhaba
Sevgili Çocuklar,
Yaz günlerinin habercisi olan baharın sıcaklığını şimdiden ılık ılık
hissetmeye başladık. Ağaçlar çiçek açmaya, güneş daha çok gökyüzünde
kalmaya ve günler uzamaya başladı. O zaman şimdi bu güzel günlerde bir
yandan bol vitaminli, taze sıkılmış meyve sularımızı içerken, bir yandan
da Panora Çocuk Dergisi’nin birbirinden eğlenceli yazılarını okuyabilir,
boyamalarını yapabilir ve tariflerini uygulayabiliriz.
Hepimizin bildiği gibi bu aylar bizler için çok önemli! Çünkü bu aylarda, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin kuruluşunun
100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada hiçbir liderin yapmadığını
yaparak siz çocuklara, sadece kendi ülkesinin de değil; tüm dünya
çocuklarına, bugünü bayram olarak hediye etti. Atamızın, meclisimizin
açılış tarihini bir çocuk bayramı olarak tarihe geçirmesinin asıl sebebi ise
çocukların geleceğimizin umudu olmasıydı.
19 Mayıs tarihi de, Kurtuluş Savaşı’nda kazandığımız Milli Mücadele
Zaferimizin gençlere armağan edilmesi olarak tarihe geçti, çünkü Atamızın
bütün umudu gençlikteydi.
Dergimizin sayfalarını karıştırdıkça başka bilgiler de göreceksiniz.
Ormandaki dostlarımızdan tutun da, ballı marshmallow yapımına kadar bir
sürü harika ve ilginç yazı sizi bekliyor.
Şimdiden iyi eğlenceler dileriz!
Panora AVM Ailesi
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1 NİSAN

1564

TARİHTE

Şaka Günü olarak bildiğimiz 1 Nisan, ilk olarak Fransa’da
kutlandı. O tarihlerde yılbaşı 1 Nisan’da kutlanıyordu, fakat
değiştirilen takvime göre yılbaşı 1 Ocak tarihine alınınca,
yeni takvim uygulamasını beğenmeyen halk, birbirine
çeşitli şakalar yapmaya başladı ve 1 Nisan “Şaka Günü”
olarak tarihe geçti.

23 Nisan 1920’de Türk milletini temsil eden 1. Büyük
Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan 1929’ta ise Ulu Önderimiz
Atatürk, bu önemli günün bayramını çocuklara armağan
etti. Bugün, her sene 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı olarak kutlamaya devam ediyoruz.

1 MAYIS

1989

NİSAN
MAYIS
HAZİRAN

23 NİSAN

1929

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında
kutlanan, haksızlıklara karşı mücadele ve
dayanışma günüdür.

Ulu Önderimiz Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a
çıkarak düşman işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nı
başlattığı gündür. Atatürk, bu günün bayramını gençliğe
armağan etmiştir. Her sene ülkemizde 19 Mayıs’ı, Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaya devam
ediyoruz.

19 MAYIS

1919

25 HAZİRAN

1852
Barcelona’da yapımı yüz yılı aşkın bir zamandır
süren La Sagrada Familia Kilisesi’nin mimarı
Antonio Gaudi doğdu.
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İCATLAR
Dikiş Makinesi

Dikiş makinesi, Sanayi
Devrimi’nin önemli
bir buluşu olarak
hayatımızda yerini aldı.
1790’da İngiliz Mucit
Thomas Saint dikiş
makinesinin patentini
aldı. Aslında 1755’te
Alman Mühendis
Charles Frederick
Weisenthal, dikiş
makinesinin en önemli
parçalarından biri,
ucunda halkası olan
bir çift sivri iğnenin
patentini almıştı, ancak
bu iğne hakkında çok
da fazla bir bilgiye
sahip değildi.
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e
1804 yılında el dikişiyl
aynı mekanizmaya
esi
sahip bir dikiş makin
James Henderson
ve Thomas Stone
i;
tarafından icat edild
fakat bu icat başarılı
sız
olamadı. 1829’da Fran
Mucit Barthelemy
r
Thimonnier yeniden bi
ti
dikiş makinesi icat et
e
ve dünyanın ilk makin
merkezli hazır giyim
de
şirketini açtı. İlk işini
dı
Fransız ordusundan al
ve üniformalar yaptı.

1889’da Merritt Singer
tarafından geliştirilen
esi
elektrikli dikiş makin
len
ise satışı gerçekleştiri
ilk dikiş makinesidir.
Günümüzde de halen
bulunmaktadır.
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ORMANDAKİ
DOSTLARIMIZ
Kaplan
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Kaplanlar, kedigiller
ailesinden gelir. Yırtıcılardır
ve etle beslenirler. Kürkleri
tarçın renklidir ve kürklerinin
üzerinde siyah çizgiler bulunur.
Karınları beyazdır. Genellikle
Asya’nın nemli ormanlarında
yaşarlar. Kaplanların, Sibirya,
Sumatra, Sunda, Bengal, Bali,
Hazar ve Çin Kaplanı olmak
üzere birçok türü bulunur.
Bu türler arasında boyut
olarak kaplanların en küçüğü
Sumatra, en büyüğü de Sibirya
cinsidir.

Kaplanların
ortalama olarak
boyları, kuyrukları
ile beraber dört
metreye ulaşır.
Ağırlıkları ise 325
kilogramdan fazla
olabilir. Ortalama
yaşam süreleri 25
yıldır.

Kaplanlar, tehlike hissettikleri anda
suya girerler. Çok iyi yüzücüdürler.
Marifetlerini sadece suda
göstermezler, aynı zamanda çok
iyi birer tırmanıcıdırlar. Kaplanları
ağaçlara tırmanırken görmek
mümkündür.
Kaplanların 98-109 gün aralığında
geçen hamilelik dönemleri bulunur.
Doğumda 2-4 yavru dünyaya
getirirler. Yavruların ilk iki hafta
gözleri kapalıdır. Yavrular, et
yiyecek duruma gelinceye kadar
sütle beslenir.
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Geri Dönüşüm ile
Eğlenceli Etkinlikler

KÂĞITTAN
KEDİ
Malzemeler
• Kare Kâğıt veya El İşi Kâğıdı
• Makas

Adım 1: Kâğıdımızı üçgen
olacak şekilde ortadan ikiye
katlayıp iki ucu birleştiriyoruz.

Adım 2: Elde etmiş olduğumuz
bu üçgenin iki köşesini tutarak
içe doğru katlıyoruz.
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Adım 3: Üçgenin diğer üst köşesini de
içe doğru katlıyoruz.

Adım 4: Sonrasında kâğıdımızın
tersini çeviriyoruz. Kedimizin
gözlerini, ağzını, burnunu ve
bıyığını da çizdikten sonra kâğıttan
hazırladığımız kedimiz hazır!
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Çocuk Modası’na yön veren
sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

Elbise:
Karamela 369.90 TL
Ayakkabı: Karamela 124.00 TL

BEGÜM YILMAZ

Tshirt:
B&G Store 119.00 TL
Kot Ceket: B&G Store 359.00 TL
Etek:
B&G Store 259.00 TL
Ayakkabı: B&G Store 329.00 TL
Oyuncak: Armağan Oyuncak 399.99 TL
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Tshirt:
Ceket:
Pantolon:
Ayakkabı:
Scooter:

B&G Store 249.00 TL
B&G Store 609.00 TL
B&G Store 429.00 TL
B&G Store 329.00 TL
Isabel Abbey 1199.90 TL

MUSTAFA KEMAL YILMAZ

Gömlek: Botti 111.98 TL
Pantolon: Botti 131.91 TL
Ayakkabı: New Balance 569.00 TL
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Sweatshirt: 		
Eşofman Altı:
Ayakkabı: 		
Çanta: 		

İBRAHİM CAN DOĞAN

Tshirt:
Gömlek:
Pantolon:
Ayakkabı:
Oyuncak:
12

Marks & Spencer 79.95 TL
Marks & Spencer 179.95 TL
Marks & Spencer 99.95 TL
New Balance 396.75 TL
Armağan Oyuncak 66.90 TL

Benetton 229.99 TL
Benetton 149.99 TL
New Balance 366.75 TL
Benetton 148.99 TL

Tshirt:
Pantolon:
Ayakkabı:
Oyuncak:

Marks & Spencer 179.95 TL
Marks & Spencer 229.95 TL
New Balance 749.00 TL
Loco Poco 159.90 TL

DENİZ ALYA DOĞAN

Tshirt:
Pantolon:
Mont:
Ayakkabı:

Benetton 89.99 TL
Benetton 199.99 TL
Benetton 369.99 TL
Benetton 349.99 TL
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Gökyüzünde
Esrarengiz
Bir Şeyler mi
Oluyor?
Meteor
Yağmuru

Gökyüzünde her gün
binlerce olay gerçekleşir,
bazılarını çıplak gözle
görürken, bazılarından ise
hiç haberimiz olmaz.
Meteor yağmuru da çoğu
zaman gökyüzüne
çıplak gözle baktığımızda
gördüğümüz gök
olaylarından biridir.
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Meteorlar dünyanın atmosferine
girdikleri zaman, uzayda
belirgin bir şekilde kendini
gösteren ışıklı bir iz bırakırlar.
Bu ışıklı iz, havanın yüzeyiyle
sürtüşür ve buradan ortaya
başka bir ışıklı çizgi ortaya çıkar.
Bu durum bizim karşımıza
“meteor yağmuru” olarak çıkar.
Bağımsız meteor zerreleri, toplu
iğne başı kadar küçük de
olabilirler, tonlarca ağırlıkta
olacak kadar büyük de...
Birçok meteor da dünyanın
atmosferinden geçerken ısının
etkisiyle tamamen yok olur.

Gök bilimciler, her gün birçok meteorun
dünyaya düştüğünü iddia ederler. “Biz
neden meteorları görmüyoruz?”
dediğinizi duyar gibiyiz, fakat dünyanın
büyük bir bölümü sularla kaplı olduğu
için meteorlar çoğu kez okyanuslara
düşer.
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SANAT
KÖŞESİ
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1838 yılında Louis Daguerre, bir insana ait ilk fotoğrafı çekmiştir. Fotoğraf
aslında manzara fotoğrafıdır, fakat manzarada iki insanın görüntüsünün
olması da dikkat çekmiştir. Muhtemelen, o iki insan hiç hareket etmedikleri
için fotoğrafta çıkmışlar, diğer insanlar hareket halinde oldukları için
çıkmamışlardır.
Günümüzde ise süper fonksiyonlu fotoğraf makinelerimizle ve cep
telefonlarımızla istediğimiz yerde, istediğimiz fotoğrafı çekebiliyoruz. Hatta
fotoğraflarımızın arka planlarıyla ve ışık ayarlarıyla bile oynayabiliyoruz.
O zaman ışığınız bol olsun! Güzel manzaralar fotoğraflandırılmak içindir!
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17

MİNİK
TOPRAK CANLILARI
SALYANGOZ
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Salyangozlar hakkında aklımıza
ilk gelen; yumuşak ve kabuklu
bir dokuya sahip olduklarıdır.
Sırtlarında taşıdıkları kabuk, onların
evidir. Gittiği her yere evini götüren
bir canlıdır.
Salyangozların boyları yaşadıkları
yere göre değişir. Aralarında
küçükleri de vardır, büyükleri
de. Örneğin; Achatina Fulica
Salyangozu, bir yetişkinin avucunun
içini doldurabilecek büyüklükte
dev Afrika salyangozudur.
Salyangozların dünya üzerinde
43.000 türü bulunur.
Salyangozlar, sıcaklığın yüksek,
nemin ve suyun olduğu yerlerde
kendilerini gösterirler. Üç türe
ayrılırlar. Bunlar: Kara, deniz ve
tatlısu salyangozlarıdır.
Salyangozların cinsiyeti yoktur;
hem erkek hem de dişilere özgü
özelliklere sahipler. Çiftleşen
salyangozların her ikisi de yumurtlar
ve yumurta sayıları 100 ile 400
arasındadır. Yumurtladıkça yaşam
sürelerini de uzatmış olurlar. 3 ile 7
yıl arasında yaşarlar. İyi bakıldıkları
zaman bu süre 10-15
yıla kadar çıkar.
Salyangozların vücutlarındaki
ıslak tabaka ise onları en soğuk
zamanlarda bile korur, vücutlarının
kurumasını engeller.
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HAYDİ MUTFAĞA
Ballı Marshmallow
Tatlısı
Malzemeler
•
•
•
•

1
1
1
1

paket marshmallow
paket uzun çubuk
kavanoz bal
paket yenilebilir pasta süsü

Hazırlanışı:
Almış olduğumuz
marshmallowları
paketinden çıkardıktan
sonra hepsini dik bir
şekilde tutun ve alt
kısmından çubuğu
yavaşça batırın.
Çubukları paketinden
çıkarmak ve batırma
işlemini gerçekleştirmek
için ebeveynlerinizden
yardım almayı unutmayın.
Çubukları,
marshmallowlara
batırdıktan sonra
kavanozun içindeki bala
batırın.
Ardından, bala
batırdığınız
marshmallowların üzerine
pasta süsünü dökün.
Lezzetli tatlınız hazır.
Şimdiden afiyet olsun!
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İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

Yatak Odamızı Keşfediyoruz!
Dolap

Yastık

Şifonyer

Yatak
Lamba

Masa Saati
Tuvalet Aynası
Yatak-Bed / Yastık-Pillow / Masa Saati-Table Clock / Dolap-Wardrobe
Tuvalet Aynası-Vanity Mirror / Lamba-Lamp / Şifonyer-Dresser
Mutfak Masası - Kitchen Table / Sandalye - Chair / Buzdolabı - Refrigerator / Fırın - Baker
Mikrodalga Fırın - Microwave Oven / Tabak - Plate
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AYIN
KİTAPLARI
Küçük
Prens

Yazar: Antoine de Saint-Exupéry
Baskı Yılı: 1943
Sayfa Sayısı: 136
Küçük Prens kendi gezegeninden ayrılıp altı farklı gezegene
yolculuk yapar ve bu altı farklı gezegende yaşayan yetişkinlerin
hayat tarzlarının eleştirisi yapılır. Küçük Prens, bu gezegenlerde
kral, sanatçı, sarhoş, iş adamı, fenerci ve coğrafyacıyla karşılaşır.
Bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır.
Küçük Prens sadece çocuk kitabı olarak görülmemiş; opera, tiyatro ve
şarkılara ilham vermiş, 12 kez de sinemaya uyarlanmıştır.

Çocuk
Kalbi
Yazar: Edmondo De Amicis
Baskı Yılı: 1886
Sayfa Sayısı: 328
İlkokul çağındaki İtalyan bir çocuk olan Enrico, okul ve sosyal
hayatını, kitapta kendi ağzından anlatır. Eğitim bilimi uzmanları
tarafın “Dünyanın En Yararlı Çocuk Kitabı” seçilmiştir.
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AYIN
FİLMLERİ
Scoob!
Yönetmen: Tony Cervone
Tür: Animasyon, Komedi
Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2020
Shaggy Rogers, Fred Jones, Velma Dinkley, Daphne Blake ve Shaggy’nin köpeği
Scooby-Doo, dünyayı kötülüklerden korumaya çalışırlar. Ayrıca filmde, Scooby ve
Shaggy’nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostlukları da ayrıntılı bir
şekilde gösterilir. Bakalım, Scooby-Doo ekibini hangi zorlu maceralar bekliyor?

Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
Yönetmen: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi
Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2020
Stuart, Kevin ve Bob süpermarketten muzlarını alamadıkları için oldukça sinirlidirler.
Bu durumu çözebilmek için Beyaz Saray’a doğru yola çıkarlar. Beyaz Saray’a
varmalarıyla kovulmaları bir olur. Kovuldukları için sinirli olan minyonlar,
bakalım neler yapacak?

23

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan 1920 yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onunla
beraber aynı yolda yürüyenler, Türk milletinin bağımsızlığını elde etmesini
sağlayacak en önemli adımı atarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ni kurdular.
İşte o gün, Türk halkı egemenliğini ilan etti.
Bağımsızlık mücadelesinde kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk çocuk demeden
canla başla işgal kuvvetlerine direnen Türk milletinin tarihine, 23 Nisan
1920, altın harflerle yazıldı.
23 Nisan 1929 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk, dünyada bir ilke imza
atarak bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan etti. O günden
bu yana, 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya
devam ediyor.
Öngörüsü yüksek bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, meclisimizin
kuruluş tarihini çocuklara armağan ederek bizlere çok önemli bir mesaj
vermiştir.
Gençler tarafından benimsenmesi, korunması ve önemsenmesi
istenen özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve milli değer kavramlarının
sorumluluğunu almalarını istemiştir.
23 Nisan, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın her yıl bu tarihte
bağımsızlık mücadelemizi hatırlayarak milli bilincini geliştirmelerini
sağlayan en önemli gündür.
Biz de tüm içtenliğimizle tüm dünya çocuklarının bayramını ve TBMM’nin
kuruluşunun 100. yılını kutlarız!

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,
yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.”

K. Atatürk

24

25

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA,
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Türk milletinin bağımsızlık savaşı için mücadele eden Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin
kurtuluşu için çok önemli bir adım olan Samsun’a çıkış yolculuğunu
19 Mayıs 1919’da gerçekleştirdi.
Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sonrasında kendisini kurtaracak bir
çareye ihtiyacı vardı. İşte tam da o an, Mustafa Kemal Atatürk, tarihi
değiştirecek bir kurtuluş yolu bularak Samsun’a ayak bastı. İşgal kuvvetleri
için büyük öneme sahip olan Samsun’da, Mustafa Kemal Atatürk Milli
Mücadele’yi başlattı. Kurtuluş yolunun açıldığı bu önemli günü de gençliğe
armağan etti.
Gençliğin fikirlerinin, gücünün ve milli iradeyi sahiplenmesinin her zaman
çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini
ileriye götürecek mücadeleci aklın varlığına sahip olan gençlerin, gerici
düşünceleri Türk milletinden uzaklaştıracağına inanmıştır.

“Bütün umudum gençliktedir…”

K. Atatürk
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RESMİN GERİ KALANINI
SEN TAMAMLA!
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Sevimli Yunusları
Renklendiriyoruz
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BÜYÜK KOLEJ
Ayza Alpay

Duru Ertürk

Duru Lena Ufuk
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YÜCE OKULLARI

Pia Bilge Özgür

Arda Karayel

Ayşe Gürsel

Toray Turan Özgür

Mert Ceran

Defne Çağıl Terzi

Toray Turan Özgür
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OYA AKIN
ORAN YERLEŞKESİ

İrem Özbaş

Şirin Güzel
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