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Merhaba
Sevgili Çocuklar,
Yeni yılı karşıladığımız bu güzel günlerde okullar tatil olup, karneler
dağıtılmışken Panora’da birçok eğlenceli aktiviteyi ajandamıza not
etmeliyiz, çünkü hem çok eğleneceğiz hem de eğlenirken öğreneceğiz!
Bu sayımızda da sizler için birçok şey hazırladık. Soğuk kış günlerinde
içinizi ısıtacak kalorifer icadından, yeni yılın sembolü haline gelen geyikten,
kâğıttan kolaylıkla yapabileceğiniz kar tanesi şeklinden, modadan, ne
zaman görsek dilek tuttuğumuz kuyruklu yıldızdan, piyanonun nasıl ses
çıkardığından, kaplumbağaların nasıl hayvanlar olduklarından, lezzetli tatlı
tarifinden, ayın kitaplarından ve filmlerinden, bir kahramanlık hikâyesi olan
Çanakkale Zaferi’nden ve Ulu Önderimiz Atatürk’ün başarısından ve daha
birçok şeyden bahsettik.
Çocuklar, eğlenceli bir tatil sizi bekliyor ve karne kutlamalarınızın tadını
Panora’nın eğlenceli dünyasına katılarak çıkarabilirsiniz.
Şimdiden sevgiyle geçen mutlu bir yıl ve keyifli okumalar dileriz!
Panora AVM Ailesi
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TARİHTE
1 OCAK

OCAK
ŞUBAT
MART

1 Ocak, bize 365 gün 6 saatin tamamlandığını
gösterir. Yeni bir yıla başlanan ilk gündür.

19 OCAK

Buharlı makineyi bularak Sanayi Devrimi’nin
başlamasında rol oynayan İskoç Mucit James
Watt doğdu.

1736

25 ŞUBAT

1907

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan
biri olan Sabahattin Ali doğdu.

Atatürk 4. kez oy birliğiyle
cumhurbaşkanı seçildi.

18 Mart

1915

1 Mart

1935

Çanakkale kıyılarına çıkartma yapan müttefik
ordularına karşı, Mustafa Kemal komutasındaki
Osmanlı direnişi zaferle sonuçlandı ve
Çanakkale Zaferi elde edildi.
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İCATLAR
Kalorifer

Kış aylarını soğuktan sıcağa çeviren
kaloriferler vazgeçilmezimizdir.
Evimizin her bir odasını eşit derecede
ısıtırlar. Sistemleri ise çok basittir;
kazanda ısıtılan sıcak su borular
aracılığıyla peteklere dolmaya
başlar ve peteklerdeki bu sıcak su
bulundukları odayı ısıtır.

1

Kaloriferler değil, ama
merkezi ısıtma oldukça eski bir
uygulamadır. Merkezi ısıtma,
adı üstünde merkezden çıkan
sıcak hava dalgasının bütün
odalara yayılmasıdır. Merkezi
ısıtmanın tarihinin Antik
Yunan zamanına dayandığı
tahmin edilmektedir. Ayrıca
yaklaşık 2000 yıllık bir evin de
günümüzde kullanılan kalorifer
tesisatına benzer bir şekilde
döşendiği ortaya çıkmıştır.

2

4

Kaloriferin bugünkü
bildiğimiz haline gelebilmesi için
hava gazında ve akaryakıtta bazı
gelişmelerin yaşanması gerekiyordu. 1594’te İngiliz
Yazar Hugh Plat, sera için buharla çalışan bir merkezi
ısıtma sistemi tasarlayarak kaloriferin günümüzdeki haline
gelmesinde ilk adımı atmış bulundu. 1685 yılında da ilk
sıcak su kalorifer sistemleri döşenen yer Doğu Beyazıt’ta
bulunan İshak Paşa Sarayı’dır.

3
1855- 1857 yılları arasında
modern merkezi ısıtmanın
son şekillendirmesini yapan,
kalorifer peteğini icat eden
kişi ise Rus iş adamı Franz
San Galli’dir.
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ORMANDAKİ
DOSTLARIMIZ
GEYİK

6

Geyik denince aklımıza ilk gelen resimlerden
biri, geyiklerin kocaman bir ayın önünde Noel
Baba’nın kızağını çekmeleridir. Bize sadece yeni
yıl ruhunu hatırlatmakla kalmazlar. Kocaman
dallı boynuzları da oldukça gösterişli ve akılda
kalıcıdır. Geyiklerin birkaç türü hariç boynuzlar
sadece erkeklerde bulunur. Boynuzu olmayan
erkek geyiklerin ise köpek dişleri uzar. Her geyik
türünün kendine has boynuz şekilleri vardır.
Yaşları her ne kadar, her sene boynuzlarında
çıkan yeni bir daldan öğrenilse de; bu durum
bize yaşlarıyla alakalı doğru bir
bilgi vermeyebilir. Büyümekte olan geyiklerin
boynuzları yumuşak ve süngerimsi bir yapıdadır.
Boynuzlarının üstü ince bir deri ile kaplıdır.
Geyikler, büyümeye başladıklarında
boynuzlarının üzerinde bulunan bu ince deriyi
ağaçlara sürterek çıkartırlar. Aynı zamanda
boynuzlar, geyiklerin savunma aracıdır; vücutları
aşırı ısındığında da, ısıyı dışarı atmalarına
yardımcı olur.

Geyikler birçok yerde yaşayabilirler.
Antarktika ve Avustralya dışındaki
kıtalarda daha çok bulunurlar. Her ne
kadar geyiklerin ormanda yaşadıklarını
düşünsek de, aslında onlar sadece
ormanda değil; tropik yağmur ormanları
ile kuru çöller arasındaki geçiş
bölgelerinde yer alan çayırlarda da
yaşarlar.

Geyiklerin dünya üzerinde
50 kadar türü bulunur.
Kızıl, Ren, Karibu, Ala,
Benekli, Muncak, Karaca,
Misk, Mus, Kanada,
Virginia, Çin, Havlıyan,
Bataklık Geyiği en
meşhurlarıdır.

Geyiklerin yaşam süreleri 30 yıl kadardır. Otçullardır; kolayca sindirilen
yaprakları, çimenleri ve tomurcukları tercih ederler. Safra keseleri bulunmaz.
Çok iyi görür, koklar ve duyarlar. Suda iyi bir yüzücüdürler. Yılda iki kez renk
değiştirirler.
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Geri Dönüşüm ile
Eğlenceli Etkinlikler

KÂĞITTAN
KAR TANESİ
Malzemeler
- Kare Kâğıt veya El İşi Kâğıdı
- Makas

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

2)

Adım 2: Elde etmiş olduğumuz
bu üçgeni ters çeviriyoruz ve
yukarıda kalan kenarı, iki
köşesinden tutarak içeriye
doğru katlıyoruz.
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Adım 3: Üçgenin her iki ucunu da içe
doğru çeviriyoruz.
Adım 4: Üçgenin uçlarını birleştirecek
şekilde içe doğru katlıyoruz.
Adım 5: Katladığımız üçgenin üst tarafını
kesiyoruz.

3)

4)

5)

6)

7)

Adım 6: Ters koni şeklini almış olan üçgenimize görseldeki desen
şeklini makas yardımıyla veriyoruz.
Adım 7: Kâğıdımızı tamamen açıyoruz. Kar tanemiz hazır!
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Çocuk Modası’na yön veren
sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!
Mont:
Tişört:
Pantolon:
Ayakkabı:
Oyuncak:

ATEŞ DEMİRTAŞ

Gömlek: Botti 186.00 TL
Pantolon: Botti 220.00 TL
Ayakkabı: B&G Store 399.00 TL
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Marks & Spencer 349.95 TL
Marks & Spencer 89.95 TL
Marks & Spencer 179.95 TL
New Balance 479.00 TL
Isabel Abbey 649.90 TL

Elbise: 		
B&G Store 499.00 TL
Saç Aksesuarı: B&G Store 89.00 TL
Ayakkabı: 		
B&G Store 259.00 TL

ALMİLA ZEYNEL

Tişört:
Pantolon:
Mont:
Ayakkabı:

Marks & Spencer 139.95 TL
Marks & Spencer 149.95 TL
Marks & Spencer 399.95 TL
Marks & Spencer 229.95 TL

11

Sweatshirt:
Etek:
Bot:
Oyuncak:

ELİZ ALUÇ

Alt Üst Takım:
Mont: 		
Ayakkabı: 		
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Botti 348.00 TL
Botti 458.00 TL
New Balance 369.00 TL

Benetton 199.99 TL
Benetton 249.99 TL
Karamela 139.90 TL
Armağan Oyuncak 109.99 TL

Sweatshirt:
Eşofman: 		
Ayakkabı: 		
Oyuncak: 		

Karamela 99.00 TL
Karamela 99.00 TL
New Balance 325.00 TL
Loco Poco 399.99 TL

DEMİR ALP DEMİRTAŞ

Mont:
Tişört:
Pantolon:
Ayakkabı:

Benetton 449.99 TL
Benetton 99.99 TL
Benetton 229.99 TL
New Balance 325.00 TL
13

Gökyüzünde
Esrarengiz
Bir Şeyler mi
Oluyor?
Kuyruklu
Yıldız

Kuyruklu yıldızlar, Güneş’e bağlıdır. Gezegenler gibi
Güneş’ten gelen ışığı yansıtırlar. Gezegenler gibi bir
birleşime sahiplerdir, fakat gezegenlerden daha küçüklerdir.
Buz, toz ve gazdan oluşurlar. Biz kuyruklu yıldızlar için her ne
kadar gezegenlerden küçük desek de, çok küçük bir boyut da
aklınıza gelmesin. Kuyruklu yıldızların çapları ortalama olarak 750
metre ile 20 kilometre arasındadır. Birkaç yıl ile birkaç milyon
yıl arasında Güneş’in etrafında dolanırlar.
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Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtırlar, eğer Güneş’ten uzak
bir konumdalarsa görülme ihtimalleri azalır. Yüzeyleri
katıdır ve Güneş’e yaklaştıkça yüzeyleri gaz haline geçmeye
başlar. Isındıkça gaz haline dönüşen yüzeyler, kuyruklu yıldızların
çekirdeklerinin etrafında atmosfer oluşturur. Isındıkça büyüme
gösteren kuyruklu yıldızlar, kuyruğa benzer bir şekil
almaya başlar ve böylece ismini bu oluşumdan
almış olur.

Kuyruklu yıldızların
en ünlüleri ise Halley,
Hyakutake, Chiron ve
Hale-Bopp’tur.
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SANAT
KÖŞESİ
PİYANO
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Tellere vurulduğunda teller titreşmeye başlar,
fakat bu titreşimin de bir süre sonra durması gerekir.
Bundan dolayı telleri durdurmaya yarayan damper
kullanılır. Damper, titreşimi azaltan bir parçadır.
Eğer tellerden çıkan sesi uzatmak istiyorsanız, o
zaman da pedallar yardımıyla bunu yapabilirsiniz.
Tuşlardan parmaklarınızı kaldırmanıza rağmen ses
çıkmaya devam eder.
Piyanolarda 88 tuş bulunur. Bu tuşların 52’si beyaz,
36’sı siyahtır. Dünyaca ünlü piyanistlerden bazıları,
Fazıl Say, İdil Biret, Hande Dalkılıç, Süher Pekinel,
Glenn Gould ve Joseph Horovitz’dir.
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MİNİK

TOPRAK CANLILARI

KAPLUMBAĞA
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Evini sırtında taşıyan kaplumbağa!
Kaplumbağaların vücutlarını örten kabukları, kemik ve kıkırdaktan oluşur ve
onları ömürleri boyunca korur. Kabuklar, vücutlarının bir parçası olduğundan
dolayı, onlardan ayrılmaz ve deri gibi dökülmezler. Kaplumbağalar, sert cisimleri
parçalayabilirler, ama bunu dişleriyle yapamazlar; çünkü dişleri yoktur. Sert
çeneleriyle yiyeceklerini istedikleri gibi parçalayabilirler.
Görme ve koku alma duyuları oldukça gelişmiştir, fakat sesleri duymakta
zorlanırlar.

Antarktika hariç tüm kıtalarda, tuzlu suda, tatlı suda ve karada yaşayan yaklaşık
365 kaplumbağa türü vardır. Yaşadıkları yerlere göre fiziksel özellikleri değişiklik
gösterir. Örnek olarak, kaplumbağaların ayaklarında 5 adet parmak vardır ve bu
parmaklar, deniz kaplumbağalarında perde şeklindedir; böylece onların daha
rahat ve hızlı bir şekilde yüzmelerini sağlar. Kaplumbağaların türlerine göre etçil
veya otçul olmaları da değişkenlik gösterir.
Kaplumbağalar yumurtlayarak ürerler. Yaz mevsiminde yumurtalarını
gömerler ve yaklaşık 2 ay sonra yavrular yumurtadan çıkar. Kaplumbağalar
dayanıklı hayvanlardır ve birçok hava değişimine ayak uydururlar. Uzun
ömürlüdürler. Yaşam süreleri 150-200 yıl arasında değişir.
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HAYDİ MUTFAĞA
ÇİKOLATALI MUZLU
BİSKÜVİ TATLISI
Malzemeler
- Kakaolu krema
- 1 paket sade bisküvi
- 1 adet muz

1

22

Hazırlanışı:

2

*İlk olarak bisküvilerinizin tek bir yüzüne kakaolu
kremanızı ebeveynlerinizden yardım alarak sürün.
*Ardından, yine ebeveynlerinizden yardım alarak
muzu orta kalınlıkta dilimleyin.
*Dilimlediğiniz muzları, kremanın üzerine koyun.
*Krema sürdüğünüz diğer bir bisküviyi de üzerine kapatın.
*Çikolatalı muzlu bisküvi tatlınız hazır.
Afiyet olsun!

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

Mutfağımızı Keşfediyoruz!
Mikrodalga Fırın

Tabak
Sandalye

Fırın

Mutfak Masası

Buzdolabı

Mutfak Masası - Kitchen Table / Sandalye - Chair / Buzdolabı - Refrigerator / Fırın - Baker
Mikrodalga Fırın - Microwave Oven / Tabak - Plate
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AYIN
KİTAPLARI
Akıl Fikir
Kitabım

Yazar: Aygül Bahar Yılmaz
Baskı Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 120
“Akıl Fikir Kitabım” diğer kitaplardan biraz farklı… İçerisinde
onlarca farklı konu var. Bilim, sanat, teknoloji ve tarih hakkında
düşünmeye başlıyorsunuz. Örneğin; bir insanın mutlu olduğunu
konuşmadan nasıl anlayabilirsiniz? Gelecek yıl kendinize bir
mektup yazmak isteseniz neler yazardınız? Bir resmin içerisinde
yaşamaya başlasanız neler hissedersiniz? Kitabımız, sadece hayal
gücünüzü geliştirmekle de kalmıyor, aynı zamanda kendinizi
başkalarının yerine koyarak keyifli zaman geçirmenizi de sağlıyor.
Kısaca elinizden bırakamayacağınız bir kitap!

Astronot
Dedem
Yazar: Jonathan Meres
Baskı Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 96
Eğlenceli bir dede-torun hikâyesi! Sarp’ın en sevdiği şeylerden
biri, dedesini ziyaret etmek… Bunun üzerine Sarp, Sarp’ın
annesi ve köpeği Luna dedesini ziyarete gidiyorlar ve Sarp,
hayatında unutamayacağı bir gün geçiriyor. Dedesi ile beraber
bir uzay gemisi inşa etmeye başlıyor. Gitmek istedikleri yer ise
Ay! Bakalım, dede-torun bu yolculuğa çıkabilecek mi?
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AYIN
FİLMLERİ
Ainbo
Yönetmen: Richard Claus, Jose Zelada
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2020
Amazon Ormanı’nda hayvanlarla beraber doğup büyüyen Ainbo, dünyada başka
insanların da olduğunun farkına varır ve insanların açgözlülüğünden ve yasa dışı
madencilik yapma isteklerinden, kendisini ve yaşadığı yeri korumaya çalışır.
Ayrıca yaşadığı yerde büyük, karanlık bir güç de tehdit oluşturmaktadır.
Kötülükleri, vatanından uzak tutmaya çalışan Ainbo, bakalım bu zorlu
mücadelenin altından kalkabilecek mi?

My Sweet Monster
Yönetmen: Maxim Volkov
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2020
Kral, sevgili kızı Prenses Barbara’nın büyümüş olduğuna bir türlü inanmak istemez.
Onu sürekli küçük bir kız çocuğu gibi görür ve öyle davranır. Barbara 16 yaşına
geldiğinde, Kral bu durumu kabullenemez ve kriz geçirir. Bu karışıklık esnasında,
Weasel adındaki yaratık tahtı ele geçirir. Sadece tahta oturmakla kalmaz, aynı
zamanda Barbara ile de evlenmek ister. Barbara da, saraydan kaçarak ormana
saklanır. Ormanda Boogey ve Wicked ile tanışır; fakat Boogey ve Wicked Barbara ile
tanıştıklarına pek mutlu olmazlar, çünkü Barbara her şeye karışan ve emirler
yağdıran birisidir. Boogey, Barbara’nın davranışlarından sıkıldığı için onun saraya
dönmesi için elinden geleni yapmaya çalışır; hatta o kadar çok gitmesini ister ki,
Barbara’nın Prens Edward ile evlenmesi ve Weasel’i durdurması gerekse bile…
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18 MART 1915
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
18 Mart 1915 tarihinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımız, düşmana
karşı inanılmaz bir mücadele sergilediler. Bütün dünyanın “Hasta Adam” diye
adlandırdığı Osmanlı İmparatorluğu’nun, yokluğa ve savaşa göğüs gererek azimle
nasıl ayağa kalktığına şahit olduğu bir tarih yazıldı.
1. Dünya Savaşı’nın ortasında İtilaf Devletleri, Rusya’nın Çanakkale Boğazı’ndan
yolunu açmak istiyorlardı; bu yüzden de ilk hedefleri Boğaz’ın kontrolünü ele
geçirmekti. Bir yandan da Almanya ile aynı tarafta olan Osmanlı Devleti’nin başkenti
İstanbul’u ele geçirerek İttifak Devletlerinin savaşı kaybetmesini planlıyorlardı.
Osmanlı İmparatorluğu tehlikenin farkındaydı. Savaşı kaybetmemek için
eli silah tutan herkes, kadın-erkek demeden cepheye koştu.
İtilaf Devletleri 26 Şubat’ta ciddi bir taarruz girişiminde bulundu, fakat boğazları
geçemeyeceklerini anladıkları için 18 Mart’ta şiddetli bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu
saldırı karşısında birçok Osmanlı askeri bir kurşun bile atamadan şehit oldu.
Ölümü hiçe sayan, vatanı uğruna her şeyi yapabilecek olan Mehmetçikler, Anafartalar
Grubu Komutanı Mustafa Kemal’in komutasında Türk bağımsızlık savaşının temellerini
attı. 57. Alay’ın 261 Rakımlı Tepe’ye taarruzundan önce Mustafa Kemal askerlerine şu
emri vermişti: “Size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar
geçecek zaman içinde yerimize başka güçler ve komutanlar gelebilir.” O gün 57.
Alay’ın büyük çoğunluğu şehit oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün talimat beklemeden verdiği kararlar, mücadelenin kilit
noktası olan Conkbayırı’nı düşmanın ele geçirmesine izin vermedi. Yetkilerini aşarak
tüm sorumluluğu üzerine alan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla
beraber savaşın kaderini değiştirdi ve Çanakkale geçilmedi.
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Çoraptan Kardan Adam
Yapıyoruz!
Gerekli Malzemeler
:
(1 adet yapabilmek
için)
- 1 adet yırtık olma
yan
beyaz renkli bir ço
rap
- 1 adet beyaz ren
kli bebek çorabı
- 3 adet düğme
- 1 adet boncuk
- Yapışkanlı göz
- Kurdele ipi
- Tutkal
- Pamuk

Sağlam çoraplarınızdan herhangi birini alıp içini pamukla doldurun. Çorabın alt
kısmını da kurdele ipiyle bağlayın. Böylece alt kısımdan pamukların çıkmasını
da engellemiş olacaksınız. Pamukla doldurduğunuz çorabın yukarı kısımlarından
tutarak kurdeleyi dolayın. Böylece kardan adamın kafasını ortaya çıkarmış
olacaksınız. Kurdeleyi doladıktan sonra yandan kaşkol görüntüsü verecek şekilde
bırakın. Düğmeleri kardan adamın gövdesine, boncuğu da kafasındaki burun
yerine, gözleri de burnunun üst kısmına gelecek şekilde yapıştırın. Son olarak
bebek çorabını da kardan adamınızın kafasına geçirin. Yeni yıl süsünüz şimdiden
hazır!
Güzel bir yıl sizi bekliyor, mutlu yıllar!
28
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ARI KOLEJİ
Duru Küsmüş

Elif Daylan

İmge Su Eldeniz

İpek Arslan

OYA AKIN YILDIZ
PORTAKAL ÇİÇEĞİ
İLKOKULU
Ela Tunç

Orhun Sürem

Defne Yılmaz

30

Nil Çamlıca

YÜCE OKULLARI

Neris Akkaya

Ayşe Eda Gürsel

Piya Bilge Özgür

ÖZEL GÜRÇAĞ
KOLEJİ
Berk Ulusoy

Egehan Pehlivanoğlu

Zehra Yıldırım

ZEKİCEE
Elif Zeren

Berke Dinçer

31

BÜYÜK KOLEJ
Masal Azra Kökçü

İnci Bur

Oğuzata Peker

JALE TEZER KOLEJİ
Ali Yiğit Kurucuoğlu

Kaan Özyıldırım

LÖSEV KOLEJİ
Asmin Özdemir

32

Beray Demir

Emir Güzel
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