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Sonunda heyecanla beklediğiniz yaz tatili geldi. Birbirinden lezzetli yaz meyveleri, 
kirazlar, karpuzlar ve tabii ki ailecek çıkılacak seyahat sonunda denizde yüzüp 
serinleyeceğiniz günler sizi bekliyor. Koca bir yılın yorgunluğunu atacağınız, 

yepyeni maceralar yaşayacağınız bir tatil olmasını umut ediyoruz.

Bu sayımızda yaz aylarında bizleri fazlasıyla ısıtan Güneş hakkında yeni bilgiler 
edinirken, minik yumuşak dostlarımız salyangozları daha yakından tanıyacak, 
klimanın icadına şahitlik edeceğiz. Her zamanki gibi sizin için seçtiğimiz kitap ve 
film önerilerinin yanında kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetli bir tarif de hazırladık. 

Daha pek çok eğlenceli konu ve bulmaca dolu bir sayı sizi bekliyor.
Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi ve eğlenmenizi dileriz.

Panora AVM Ailesi

Merhaba Sevgili Çocuklar,
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6 Temmuz 1885’te Fransız bilimci Lois Pasteur (Lui 
Pastör)’ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
Hasta hayvanlardan bulaşan kuduz hastalığından
artık korkmuyoruz.

2 Temmuz 1990’da  
Alman Ferdinand von Zeppelin’in yaptığı

hava aracı denendi ve başarılı oldu.
Araca “Zeplin” adı verildi.

12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.
Türkçe’nin güzelliğini, zenginliğini göstermek için 

Atatürk’ün isteği üzerine kurulup çalışmalarına başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk’ün başkumandanlığında 
zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u her yıl

büyük coşkuyla kutluyoruz.

16 Temmuz 1969 “Apollo 11” uzay aracı Florida’nın 
Merritt Island kasabasındaki “Kennedy Uzay 
Merkezi” istasyonunda uzaya fırlatıldı.
Amstrong aya ilk basan insan oldu.
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“Offf. Hava çok sıcak. Güneş gökyüzünde 
parlıyor ve ben devamlı terliyorum. 

Serinlemek için ne yapmalı acaba? Buz gibi 
bir çilekli milkshake içtim az önce,

yelpaze de yaptım ama hala çok sıcak.
Şöyle püfür püfür oturabileceğim bir yer 

istiyorum.

Buldummm!!! 
Klimayı çalıştırayım.”

Leonardo da Vinci’nin yaptığı alet 
modern klimanın temellerini atmış 
olsa da 1902’de Wilis H. Carrier’in 
tasarlayıp ürettiği klima bugünkü 
hali ve işleviyle bilinen klimaların 

ilk örneği olarak kabul ediliyor.

Carrier çalıştığı şirkette ısıtma giderlerini azaltacak 
uygulamalar yaptığı için araştırma geliştirme 

komisyonunun başına getirilmiş. Farklı sıcaklıkların basım 
işlerini olumsuz etkilemesinden şikayetçi olan bir matbaa 

Carrier’in çalıştığı şirkete başvurunca Carrier’in hava 
sıcaklığını sabit tutmak için yaptığı ilk makine tam 30 ton 

ağırlığında olmuş. 1920 yılında bir sinemada denenen 
geliştirilmiş klima etkili olunca, insanların kalabalık 

olduğu yerlerde kullanılmaya başlanmış.

O zamandan bu yana yaklaşık 100 yıl geçti ve
şimdi klimalar çok daha küçük ve kullanımı çok kolay.

Ancak klimaları kullanırken dikkat etmeliyiz çünkü havayı 
aniden ve çok aşırı soğutursak hasta olabiliriz.

İCATLAR
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Harfleri doğru yerlere yerleştirerek 
anahtar kelimeyi bul
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Ormanların, havayı temizlemesi, erozyonu önlemesi gibi 
daha pek çok sebepten dolayı insanlar için çok faydalı 

olduğunu biliyoruz. Ancak ormanlar sadece insanlar için 
değil tüm canlılar için de çok önemli yere sahip.
Ormanlar pek çok hayvan dostumuz için yuva ve

kolayca yiyecek bulunabilecek bir kaynak görevi görüyor.
Aslan, kaplan, leopar, puma gibi yırtıcı kedigiller, zürafa, 
fil, zebra, gergedan gibi otçullar, tilki, vaşak, ayı, kurt gibi 
yırtıcı etçiller, geyik, ceylan, dağ koyunu, dağ keçisi gibi 
çift toynaklı hayvanlar, bir çok böcek türü, kemirgenler 

ormanlarda mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar.

Sayıları takip ederek tamamladığın sevimli dostlarımızı
tahmin edebilir misin?
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Sayıları takip ederek tamamladığın sevimli dostlarımızı
tahmin edebilir misin?
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Malzemeler:

1. Kare ve dikdörtgen şekilde

   iki adet renkli karton
2. Raptiye
3. Makas

      

GERİ DÖNÜŞÜM İLE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

1. Kare şeklindeki kartonumuzu
köşelerinden keselim.

2. Kestiğimiz yeri resimdeki gibi kare olan 
kartonumuzun merkezine doğru kıvıralım.
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5. Dikdörtgen olan kartonu 
silindir olacak şekilde 
kıvıralım. Bu karton rüzgâr 
gülümüzün sap kısmı olacak.

6. Kartonumuz bitene 
kadar kıvırmaya devam 
edelim.

İşte rüzgâr gülümüz hazır. İlk denemeyi 
rüzgâr gülüne nefesini üfleyerek bile 
yapabilirsin.

3. Tüm köşeleri aynı şekilde 
katlayalım.

4. Rüzgâr gülümüzün gövdesi hazır.

7. Bir raptiye ile önceden 
hazırladığımız rüzgâr 
gülünün gövdesi ile sapını 
birleştirelim.
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Tişört:  Panço  25,95 TL                                                                                                                                        

Gömlek: Panço 65,95 TL

Şort: Panço 65,95 TL                                                                                                                                               

    Ayakkabı: Panço 149,95 TL                                                                                                       

Scooter: Isabel Abbey 639,90 TL

Tişört: Mothercare 39 TL

Şort: Mothercare 79 TL                                                                                                                                               

                         Ayakkabı: New Balence 215 TL        

Emre Uğur

Emre Uğur
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Tişört: Marks&Spencer 49,95 TL

Gömlek: Marks&Spencer 109,99 TL

Şort: Marks&Spencer 109,95 TL

Ayakkabı: New Balance 269 TL  

Tişört: B&G Store 79 TL

Yelek: B&G Store 199 TL

Şort: B&G Store 169 TL

Ayakkabı: B&G Store 229 TL                                                                                                

Bisiklet: Armağan Oyuncak 299 TL

Oğuz Uğur

Oğuz Uğur
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Elbise: Karamela 179,90 TL                                                                                               

Saç Bandı: Karamela  24,90 TL                                                                                                                      

Ayakkabı: Karamela 139,90 TL                                                                                                    

Oyuncak Veteriner Seti:

Imaginarium 129 TL 

Bluz: Benetton 69,99 TL

Pantolon: Benetton 149,99 TL

Sandalet: Ceyo 115 TL 

Bluz: Karamela 39,90 TL                                                                                                                                 

Etek: Karamela 69,90 TL                                                                                                                            

Terlik: Karamela 129 TL                                                                                                                

Oyuncak Bebek: Imaginarium 199 TL

İpek Böke 

Ela Böke 
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Bluz: Benetton 59,99 TL                                                                                                                                

Şort: Benetton 89,99 TL                                                                                                                                 

Ayakkabı: Benetton 129,99 TL                                                                                                                      

Oyuncak Robot: Loco Poco

299,50 TL

Bluz: Benetton 69,99 TL

Pantolon: Benetton 149,99 TL

Sandalet: Ceyo 115 TL 

Ela Böke 

İpek Böke 
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Yaz aylarının gelmesiyle havaların sıcaklığını 
daha fazla hissediyoruz. Kışlık kıyafetlerimizi, 
çizmelerimizi, şapka ve berelerimizi dolaba 
kaldırdık, artık daha ince kıyafetler, kısa kollu 
tişörtler ve şortlar giymeye başladık. Bizi böyle 
ısıtan sıcaklığın kaynağı güneş hakkında yeni 
bilgiler öğrenmek ister misin?

Bir top gibi yusyuvarlak olan Güneş, 
yaklaşık olarak 5 milyar yıl önce, gaz ve toz 
bulutlarından meydana gelmiş.

Dünyadan 150 milyon kilometre uzaklıkta 
olan Güneş’in ışınlarının Dünya’ya gelmesi 8 
dakika sürüyor. Bizler renginin sarı olduğunu 
düşünüyoruz ama Güneş’in gerçek rengi beyaz, 
güneş ışınımları atmosferde dağıldığı için sarı 
görüyoruz.

HAYAT KAYNAĞIMIZ 

GÜNEŞ
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Güneş’in çekim kuvvetinin 
etkisiyle gezegenler, 
gezegenlerin uyduları, kuyruklu 
yıldızlar ve meteorlar Güneş 
etrafında birikerek Dünya’nın 
da içinde bulunduğu Güneş 
sistemini oluşturmuşlar.Güneş 
bu sistemin merkezinde ve 
gezegenler Güneş’in etrafında 
dönüyor. Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs 
ve Neptün Güneş sisteminde 
bulunan gezegenler.

Güneş, Dünya’dan öyle büyük ki
bir Güneş’in içine 1 milyon 300 bin tane Dünya sığabiliyor.
Ancak bu büyüklüğüne rağmen Güneş, Samanyolu Galaksisi’nde 
bulunan 200.000 yıldız arasında, orta büyüklüğe sahip olan bir yıldız. 
Son ve önemli bir bilgi daha… 
Güneş’e çıplak gözle bakmak zarar verdiği için dikkatli olmalı ve güneş 
gözlüğü kullanmadan asla Güneş’e direkt olarak bakmamalıyız
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İnsanlar çok eski zamanlardan bu 
yana duygularını ve düşüncelerini 
farklı şekillerde anlatmak için sanatı 
kullanmışlar. Sevgilerini, üzüntülerini 
hatta kızgınlıklarını bile sanatın 
farklı dallarıyla göstermişler. Şimdi 
biz, güzel sanatların farklı dallarına 
bakalım. Belki senin de duygularını 
ve düşüncelerini anlatmak için 
kullanacağın bir sanat dalı vardır ve 
keşfedilmeyi bekliyordur.

Çok eskiden insanlar kuşların 
cıvıltısından, yağmurun, rüzgarın 
sesinden etkilenmiş ve ellerini birbirine 
vurarak bu sesleri taklit etmeye 
çalışmışlar. Daha sonraları, içi oyuk 
bir ağacın üstüne deri geçirip ağaç 
dallarıyla, kemiklerle vurarak ilk 
müzik aletlerini yapmışlar. Bugün 
kullandığımız piyano, keman ve gitar 
gibi müzik aletleri geçmişten günümüze 
kadar sürekli gelişerek bugünkü 
hallerini almışlar.

Bu yaz tatilinde belki bir müzik aleti 
kullanmayı öğrenir ve müziğin sihirli 
dünyasına güzel bir giriş yapabilirsin.

SANAT

Önce Ritim Sonra Melodi
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ÇİZ BAKALIM!
Haydi şimdi aşağıdaki müzik aletini  

adımları takip ederek çiz!

2.
3.

6.
5.

4.

1.
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Yolda Gider
İzi Kalır
Yuvasını

Sırtında Taşır

Yağmur yağdıktan sonra parkta 
veya yol kenarlarında gittiği yolda 
arkasında parlak iz bırakarak, yavaş 
yavaş ilerleyen bir salyangozla 
karşılaştın mı hiç? Şimdi evlerini 
sırtında taşıyan salyangozları 
daha yakından tanıyalım ve henüz 
karşılaşmadıysan bile ilk gördüğün 
anda hemen tanımana yardımcı 
olacak bilgiler edinelim.
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Kol ve bacak gibi vücut parçaları olmayan salyangozlar, tek ve tüm yapıda, 
yumuşak ve nemli bir dokuya sahipler. Sırtlarının üzerinde bulunan kabukları, 
onları dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korur. Bedenlerini dalgalandırıp 
sürünerek yol alabilirler. Zarar görmemek için salgıladıkları kaygan sıvı 
vücutlarına dağılır. Böylece yerde sürünmeden dolayı olabilecek zararlar 
engellenir. Bu nedenle de gittikleri her yerde iz bırakırlar.

Salyangozların yapılarında iki çift 
anten bulunuyor. Üstteki antenleri 
daha uzun ve ucunda gözler var. 
Alttaki antenler ise daha kısa ve 
koku almaya yarıyor. 

Besinlerini öğütmek için ağızlarının 
içinde Radula denilen, üzerinde 
dişler bulunan dili kullanıyorlar ve 
bu dil üzerinde yaklaşık olarak 
25.000 diş bulunuyor.

Artık yağmur yağdığında etrafına 
daha dikkatli bakarsan hakkında 
pek çok bilgi edindiğin minik 
dostlarımızla karşılaşabilirsin.
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Boş kareleri uygun renklerle doldur ve şekli tamamla.
Verdiğimiz ipucu sana yardımcı olacak.
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Hendek mendek

Saksağan, leylek

Çikolata, sümbül, melek

Meleğin kızı

Yaz olası

Kış olası

Ey burnundan tutulası.

İğnem iğnem ibrişim

Elimden uçtu kuşum

Kuş dala kondu

Dal bana yemiş verdi

Ben yemişe yer verdim

Yer bana çimen verdi

Ben çimeni koyuna verdim

Koyun bana kuzu verdi

Ben kuzuyu beye verdim

Bey bana para verdi.

Boş kareleri uygun renklerle doldur ve şekli tamamla.
Verdiğimiz ipucu sana yardımcı olacak.
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Hazırlanışı:

Çilekleri irice doğrayıp blenderda 
püre haline getirelim. Ardından 

dondurma, şeker ve sütü ilave edip 
köpürünceye kadar blender ile iyice 

karıştıralım. Bardağa döktükten 
sonra isteğimize göre nane 

yaprağıyla süsleyebiliriz.

İşte çilekli milkshake hazır.

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk süt

2 top vanilyalı dondurma

100 gram çilek

1 yemek kaşığı kadar şeker

2-3 parça buzÖnlüğünü tak kollarını sıva.
Harika bir deneyim seni bekliyor.

Çilekli 
Milkshake
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Malzemeler:

1 su bardağı soğuk süt

2 top vanilyalı dondurma

100 gram çilek

1 yemek kaşığı kadar şeker

2-3 parça buz

Öğrendiğin ingilizce kelimeleri kullanarak boşlukları doldur.
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İki Yıl Okul Tatili

Yazar: Jules Verne
Sayfa Sayısı: 136
Baskı Yılı: 2017

 Havlock Holmes 
İki Buçuk Dedektif

Yazar: Isaac Palmiola
Sayfa Sayısı: 128
Baskı Yılı: 2018

Chairman yatılı okulundan bir grup öğrenci, eğlenceli 
bir yat gezisi için hazırlanıyordu. Yolculuk sabah güneş 
doğarken başlayacağı için öğrenciler akşamdan yata 

yerleşmiş ve erkenden uyumuşlardı.

Bütün hazırlıklar tamamlanınca gemideki görevliler 
karada dolaşmaya çıktılar. İşte ne olduysa tam bu 

sırada oldu. Yatı iskeleye bağlayan palamar bilinmeyen 
bir nedenle çözüldü ve tekne kuvvetli rüzgârın etkisiyle 

hızla açığa sürüklendi. Ardından patlayan fırtına tekneyi 
okyanusun uzak köşelerine taşıdı ve çocuklar için 

inanılmaz bir yaşam savaşı başladı.
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İki Yıl Okul Tatili

Yazar: Jules Verne
Sayfa Sayısı: 136
Baskı Yılı: 2017

 Havlock Holmes 
İki Buçuk Dedektif

Yazar: Isaac Palmiola
Sayfa Sayısı: 128
Baskı Yılı: 2018

NE ZAMAN GİZEM KAPINI ÇALARSA, SEN DE DEDEKTİF 
HAVLOCK’U ARA!

Diego ve Julia uzun zamandır bir evcil hayvan istiyorlardı. Onunla 
ilk defa yürüyüşe çıktıklarında... Parkta ellerinden kaçırıyorlar.

BİLİNENLER:
Havlock’u bulamazlarsa köpeksiz kalacaklar...

Ayrıca efsane bir çekişme yaşayacaklar!
İPUÇLARI:

Köpeklerini kaçıran kişi bir Ferrari kullanıyor..
Kim pireli bir yavru ister ki?

SANKİ BURADA BİR GİZEM KOKUSU VAR…NE DERSİN?
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Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu 
ayarlayarak Dracula’ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde 

Dracula otelden başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. 
Dracula’nın arkadaşları da bu geziye katılmaya karşı 
koyamaz. Canavarlar, canavar voleybolundan devasa 
büyüklükteki büfelere ve egzotik gezilere kadar gemi 

gezisinde sunulan tüm eğlencelerle günlerini gün ederler. 
Fakat işler, Dracula’nın, geminin ilgi çekici ancak tehlikeli 
kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. Aile, arkadaşlar 

ve tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak, 
en güçlü vampir için bile çok fazla olabilir...

Otel Transilvanya 3: 
Yaz Tatili

Tür: Animasyon

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

İnanılmaz Aile 2
Tür: Animasyon

Yönetmen: Brad Bird

28



Helen, Bob’u Violet ve Dash ile bırakıp “normal” 
hayatının günlük kahramanlık işlerine yoğunlaşır.
Bu herkes için zor bir değişim olur, ailenin bebek
Jack-Jack’in gelişen süper güçlerinden habersiz 

olması işi daha da zorlaştırır. Filmin yeni kötü adamı 
zeki ve tehlikeli bir plan yapınca, aile ve Frozen 

yeniden birlikte çalışmanın bir yolunu bulmalıdır. Tabii, 
söz konusu İnanılmaz Aile olunca söylemesi kolay.

Otel Transilvanya 3: 
Yaz Tatili

Tür: Animasyon

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

İnanılmaz Aile 2
Tür: Animasyon

Yönetmen: Brad Bird
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Azra Akman 3-A

Esmanaz Eçen 2-A
Hiranur Saraç 1-B

Doğuhan Sevil 4-A

Metehan Camadan 2-C

Sargın Şen 5-F
Ela Coşkun 3-B

ARI OKULLARI 

ANIL KOLEJİ
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Eylül Önder 4-B

Nisa Toprak Keyif 2-A

Narin Naz Koca 1-C

Arda Sarıkuzu 2-B

Meyra Nur Yıldız 2-D

Kerem Kayra Açıkyıldız 4-A

Zeynep Naz Bulat 1-C

DARÜŞŞİFA OKULLARI

BÜYÜK KOLEJ
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Rana Karabulut Anasınıfı

Kaan Özgür Tezcan Anasınıfı

GÜRÇAĞ OKULLARI

Doğa Demirel 5-A  

Nazlı Uğur Güven 3-B   

Deniz Uysa 3-B   

Öykü Kuş 3-A 

Belinay Emekçi Anasınıfı

JALE TEZER KOLEJİ
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Efe Özkan 2-B

Nehir Çakır Hazırlık - B Çınar Cabaluz 1-B

Göksenin Yıldırım Hazırlık - B

Dominique Rose Jons 3-A

Duru Demirci 2-D

Defne Keklik 2-D

OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ 

SÜLEYMAN UYAR İLKÖĞRETİM OKULU
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Alya Naz Zevkli 6-C

Ata Melez 4-B

Batuhan Savacı 7-B

YÜCE OKULLARI

Nehir Akgün 4-B
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