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Merhaba Sevgili
Çocuklar;
Yaz mevsiminin ve tatilin habercisi olan baharı karşıladık. Nisan ayı ile ağaçlar
çiçek açmaya, güneş daha çok gökyüzünde kalmaya ve günler uzamaya başladı.
Sizler de yazın habercisi olan bu mevsimi çok seviyorsunuz değil mi? O zaman bu
güzel günlerde bir yandan bol vitaminli, taze sıkılmış meyve sularımızı içerken bir
yandan da Panora Çocuk Dergisi’nin sizler için hazırlanan rengarenk sayfalarına
göz atmaya ne dersiniz?
Hepimizin bildiği gibi bu aylar bizler için büyük önem taşıyor. Çünkü bu aylarda,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin kuruluşunun 102. yılı ve
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. “Küçük hanımlar,
küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız.
Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli,
kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız” diyen Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun…
19 Mayıs tarihi de Kurtuluş Savaşı’nda kazandığımız Millî Mücadele zaferimizin
gençlere armağan edilmesi olarak tarihe geçti. “Sizler, yeni Türkiye’nin geç
evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar
verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze
durmadan, yorulmadan yürüyecektir” sözü de Atamızın umudunun gençlikte
olduğunun kanıtıdır.
Dergimizin sayfalarını çevirdikçe birbirinden güzel bilgilere ve eğlencelere
de erişeceksiniz. Ahtapot hakkında hiç bilmediklerinizi öğrenirken, Mısır
piramitlerinin tarihine de şahitlik edeceksiniz.
Şimdiden keyifli okumalar dileriz…
PANORA AVM AİLESİ
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TARİHTE
23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk
Bayramı

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci
Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini
ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 1924 yılında, 23 Nisan’ın çocuk
bayramı olarak kutlanmasına karar vermiştir.

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik,
dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Türkiye’de
resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmıştır.

8 Mayıs
Anneler Günü

1 Mayıs
İşçi
Bayramı

Annelere özel olarak ayrılmış bir gündür. Onlara olan
sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı temsil eden, onları anmak ve
onurlandırmak için her yıl düzenli olarak Mayıs ayının ikinci
Pazar günü kutlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile
Samsun’a çıkmıştır. Bugün, İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı
Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün kabul edilmektedir.
Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

5-11 Haziran
Dünya Çevre
Günü

NİSAN
MAYIS
HAZİRAN

19 Mayıs
Atatürk’ü
Anma, Gençlik
ve Spor
Bayramı

Her yıl 5 Haziran tarihinde, dünya çapında çevre korumasına
dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kutlanmaktadır.
Dünya Çevre Günü, çevremizi ve doğamızı tehlikeye atan
unsurların önüne geçmek için büyük önem taşımaktadır.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar
Günü, ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde kutlanmaya
başlanmıştır.

20 Haziran
Babalar
Günü
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İCATLAR

Oyun oynarken ya da müzik dinlerken kulaklıklarımız bizlere
mutlaka eşlik ediyordur. Hepimizin çantasında bulunan küçücük
kulaklıkların nasıl icat edildiğine gelin hep birlikte bakalım…

Tarihte ilk kulaklığın icadının
aslında müzikle herhangi bir
bağlantısı yoktu. 1880’li yıllarda
geliştirilmiş olan ilk kulaklıklar,
telefon operatörleri tarafından
kullanılıyordu. Tarihteki ilk
kulaklık, Ernest Mercadier
tarafından telefon operatörleri
için geliştirilmişti.

Ernest Mercadier
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Tarihteki ilk kulaklık 10 kilodan fazla bir
ağırlığa sahipti.
Kulaklığın icadı konusunda ilk gerçek
başarıyı elde eden kişi ise Nathaniel
Baldwin’dir. Yeni nesil olan bu kulaklıkları
kendi evinde, mutfağında geliştiren
Baldwin, tek seferde günlük 10 kulaklık
üretebiliyordu.
İlk bağımsız kulaklıklar 1937 yılında satışa
sunuldu. DT-48 adını taşıyan model,
konfordan uzaktı. 1959 yılında Japon
mühendisler, ilk gelişmiş
kulaklıkları üretti.

1980 yılında üretilmeye başlanan kulak içi
kulaklıklar, bugünkü kulak içi kulaklıkların aksine
kafaya takılarak kullanılıyordu. Yine de hareket
halindeyken müzik dinlemeyi büyük ölçüde
kolaylaştırıyordu.
1997’de saçları bozmayacak biçimde tasarlanan
kulaklıklar, boyun bandı şeklinde üretilmiş ve sesi
daha net aktarabilecek seviyeye ulaşmıştı.

2000’de QuietComfort isimli ve dış sesi
tamamen engelleyen kulaklıklar, pilotlar
tarafından kullanılmaya başlandı. Çok zaman
geçmeden günlük hayatta en çok tercih edilen
kulaklık çeşidi oldu.
2004 yılında ise bluetooth teknolojisi çift
taraflı ses sistemleriyle buluştu. Kablosuz
teknolojinin iletişimle ve müzikle tanıştığı bu
yıllarda, araç kullanırken rahatça telefonla
konuşma imkânı sunan bu kulaklıklar büyük
ilgi gördü.
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HAYVANLARIN
DÜNYASI

AHTAPOT
Ahtapotlar; 1000’den fazla vantuzu,
8 kolu, 3 kalbi, 3 santimetreye inebilen
veya 9 metreye varabilen boyları ve
“dünya dışı canlı” benzeri yapısı ile
denizde karşılaşmayı beklediğiniz
en garip ve dış görünüşü
en farklı canlı olabilir.
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Dünya’daki canlıların %95’inin omurgası
yoktur ve tahmin edin bakalım omurgasızlar
arasındaki en zeki hayvan hangisidir? Evet,
ahtapotlar! Bu sıra dışı hayvanlar, 500 milyon
yıldır yeryüzünde var olan kafadan bacaklılar
sınıfının bir üyesi olup, günümüzden yaklaşık
140 milyon yıl önce ilk ahtapotlarda var olan
kabuklarını kaybederek, bugünkü görünüm ve
özelliklerine sahip olmuşlardır.
Ahtapotları bütün okyanuslarda ve derin
sularda görebilmemiz mümkündür.
Ahtapotlar her gün internetteki kilit açma,
merdiven çıkma gibi videoları ile insanları
etkilemeye devam etse de aslında
bunlardan çok daha ilgi çekici özellikleri
var. Örneğin; renk değiştirmeleri, kendi
kollarını koparabilmeleri ve tekrar
üretebilmeleri, dokunarak tat alabilmeleri
oldukça şaşırtıcıdır.

Ahtapotların kanlarının renginden ve
içeriğinden bahsedecek olursak; alışılanın
aksine kanları kırmızı değil, yeşil-mavi
renktedir. Bunun sebebi de bizlerdeki
hemoglobin isimli demir pigmenti yerine,
kanlarının içerisinde bulunan hemosiyanin
isimli bakır pigmentidir.
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Tekerleme
TOMBUL TEKiR
Bir iki tombul tekir,
Camdan bakar,
Başına takar,
Hop hop, altın top.

YAĞMUR

Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah’ım ver,
Sicim gibi yağmur.

23 NİSAN
Çalışalım eğlenelim,
Bu bizim bayramımız diyelim
TBMM açıldı diye
Çocuklara edildi hediye
Atatürk çocukları severdi,
Bugünü onlara hediye verdi
Her yeri bayraklarla donatırız
Tüm çocuklar sevinir, coşarız.
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Bilmece
- Havlayamaz köpek değil, zıplayamaz
tavşan değil. Kanadı var kuş değil,
denizi sever balık değil…
- Parmağında gözüm var, daireyim
köşem yok. Parlak ya da mat,
beni takar damat.
- Herkese başka numara, seninki aynı bu
arada. Deri mi süet mi bilmem, giyersem
onu kışın üşümem.
- İçi yumuşak pamuk gibi, dışı renkli
şeker gibi. Konulduğu yerde yatar,
uyuklayan adam gibi…
- İçinde lezzet saklar,
ısınınca elin yanar.

Gölge Eşleştirme
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Çocuk Modası

Çocuk Modası’na yön veren sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

B&G STORE
EŞOFMAN ÜSTÜ 107,60

B&G STORE
ANTRASİT PANTOLON 86,70
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ZARA
ÇİÇEKLİ ELBİSE 379,95

B&G STORE
BEYAZ SNEAKER 699,00

TOMMY HILFIGER
WORKER KOT CEKET 799,00

ZARA
SWEATSHIRT 209,95

LOCO POCO
PUZZLE+3D MODEL LION KING
149,99

TOMMY HILFIGER
RÜZGARLIK 1.629.00

MARKS&SPENCER
DESENLİ ŞORT 299,95
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MARKS&SPENCER
SWEATSHIRT 99,99
ZARA
T-SHIRT 209,95

B&G STORE
SARI AYAKKABI 199,90
LOCO POCO
LEGO POLİS TEKNE
TAŞIMA ARACI 249,90

ARMAĞAN OYUNCAK
BARBIE EXTRA MİNİ BEBEKLER
199,99
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LOCO POCO
PERİ SAKSI SETİ 399,50

BOYAMA SAYFASI
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Bilim ve
Teknoloji
MISIR
PİRAMİTLERİ
Her yıl binlerce turisti Mısır’a çeken Mısır Piramitleri
hakkında hiç duymadığınız bilgileri duymaya
hazır mısınız?
Mısır Piramitleri, Mısır’da yer alan piramit şeklinde antik yapılardır.
Kasım 2008 tarihi itibarı ile tespit edilen piramitlerin sayısı 118 ile 138
arasındadır. Piramitlerin büyük çoğunluğu Eski Krallık ile Orta Krallık
dönemlerinde firavunlar ve eşleri için inşa edilmiştir.
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Gize’deki ilk ve en büyük piramit M.Ö.
2551 yılında hüküm sürmeye başlamış
Mısır firavunu Keops tarafından
inşa edildi. Büyük Piramit olarak da
bilinen Keops Piramidi, 138 metre
yüksekliktedir. Ayrıca Antik Dünya’nın
Yedi Harikası arasında yer almaktadır.
Piramitlerin içi yazın soğuk, kışın sıcak
olmaktadır.

Keops Piramidi’nin yüksekliğinin bir
milyara çarpımı, yaklaşık olarak
dünya ile güneş arasındaki mesafeyi
vermektedir.
Mısır piramitleri dünya haritası düz
olarak düşünüldüğünde dünyanın tam
merkezinde bulunmaktadır.
Her biri 20 ton olan taşlardan inşa
edilmiştir. Bu taşları temin edilebilecek
en yakın mesafe yüzlerce kilometre
uzaktadır. Bu taşların nasıl getirildiği
bilinmemektedir.

Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar bir piramidin içinde daha
çabuk iyileşme eğilimi gösterir.
Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir
bilgi yoktur. Araştırmacıların çoğu ya içinde kaybolmuş ya da
aynı yerde birkaç tur atarak içlerine ulaşamamışlardır.
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ÜLKELERİ
TANIYORUM

YENİ ZELANDA
Bir Okyanusya ülkesi olan Yeni Zelanda, Güney Pasifik
Okyanusu’nda, Avustralya’nın güneydoğusunda yer alan
takımadalardan meydana gelmektedir. Yeni Zelanda toprakları,
dünya üzerinde insan yerleşiminin en geç başladığı yerlerden biri
olarak kabul edilmektedir. Adaların ilk yerleşimcileri,
13. yüzyılda Fiji, Polinezya gibi Büyük Okyanus’un doğusundaki
adalardan geldikleri tahmin edilen Maorilerdir.

Adalar topluluğu olan Yeni Zelanda’nın hiçbir
ülkeyle kara sınırı yoktur. Kuzey adasında ılıman
iklim hâkimdir. Güney adasının batı kesimi oldukça
nemli, dağlık alanın doğusunda kalan
kesimlerse kuraktır.
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Sky Tower
Sky Tower, Yeni Zelanda’nın Auckland
kentinde yer alan bir televizyon kulesidir.
328 metre yüksekliğindeki kule, Güney
Yarımküre’nin en yüksek yapısıdır. 80
kilometrelik panoramik manzaraya sahip
gözlem güvertesi ile şehrin panoramik
manzarasını izlemek isteyenler için ana
gözlem güvertesinde cam bir zemin
bulunmaktadır.

Christchurch
Botanik Bahçesi
Christchurch Botanik Bahçesi, şehrin en
önemli turistik cazibe merkezlerinden
biridir. Tarihi şehir bölgesinde yer alan
botanik bahçesi,1863 yılında Prens Albert
ve Danimarka Prensesi Alexandra’nın
evliliğini onurlandırmak amacıyla
dikilen tek bir İngiliz meşesi etrafında
yapılan çiçeklendirme ve ağaçlandırma
çalışmalarıyla bugünkü halini almıştır.

Hobbit Evleri
İzlenme rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve
Hobbit filmlerinin merkez platosu olan Hobbiton;
Yeni Zelanda’nın kuzeyinde, 6 bin nüfuslu
Matamata kasabası yakınında bulunan bir köy.
Aslında, Yeni Zelandalı Russell Alexander’ın
10 bin koyun otlattığı 48 dekarlık çiftliği
olan Hobbiton; vadinin kuytusundaki alana
serpiştirilen Hobbit mağaraları ile masalsı bacalı
kulübeler, yel değirmeni, şirin evler, hediyelik
eşya mağazalarıyla gidenleri büyülüyor.
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MUTFAKTA NELER OLUYOR?

MISIR
Malzemeler
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• 4 yemek kaşığı mısır
• Tuz

Hazırlanışı
• Mısırlarınızı patlatırken mutlaka ebeveyninizden yardım alın.
• Ocağınızı yüksek ateşte açın ve tencereyi üzerine koyun.
• Sıvı yağı tencereye ekleyin ve tuz ilave edin.
• Mısır tanelerini de tencereye alıp biraz sallayın.
• 1 dakika bekleyin ve tencereyi sallamaya devam edin
(Kaşık kullanmayın).
• Bir iki tane mısır patlayınca, tencerenin kapağını kapatın.
• 2-3 defa daha tencereyi sallayın bırakın.
Mis kokulu patlamış mısırlarınız hazır.
Şimdiden afiyet olsun…
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FARKLI DİLLERİ
KEŞFEDİYORUM

Maorice
Tau-Sayılar

1-Kotahi / 2-Rua / 3-Toru / 4-E wha / 5-Rima / 6-Ono
7-E whitu / 8-Waru / 9-E iwa / 10-Mua

Rã wiki-Haftanın Günleri
Pazartesi / Mane
Salı / Turei
Çarşamba / Wenerei
Perşembe / Rãpare
Cuma / Paraire
Cumartesi / Rãhoroi
Pazar / Rãtapu
Gün - Rã
Hafta – Wiki
Hafta Sonu - Wiki
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SIFIR ATIK
Dünyamızda artan ekolojik dengesizliğe bir çözüm olarak
gerçekleştirilen geri dönüşüm, tüketimin doğal dengeyi
bozmasının önüne geçmek için oldukça önemli. Şimdi gelin hep
birlikte atıkları nasıl geri dönüşüme kazandırabileceğimizin bir
örneğini birlikte deneyelim.

Şampuan Kutusundan Kalemlik

Tüm banyoların olmazsa olmazı elbette şampuanlardır. Kullanım gereksinimlerine
göre farklı şekilleri ve modelleri bulunan şampuanlar bittiğinde, kutularını atmak
doğaya ciddi zararlar verecektir. Ancak bizler bilinçli bireyler olarak çoğu kişinin yaptığı
gibi çöpe atmaktansa harika şekilde kullanıp geri dönüşümünü sağlamayı ve kendi
kalemliğimizi yapmayı öğreneceğiz.

Malzemeler

Şampuan Kutusu, Renkli Kartonlar, Makas, Yapıştırıcı

Yapılışı

• Kalemliğinizi yaparken ebeveynlerinizden destek almayı unutmayın.
• Şampuan şişesinin kapak kısmını oval olarak makas yardımı ile kesin.
• Renkli kartonları animasyon karakterlerinin yüzlerini yansıtacak şekilde kesin.
• Kestiğiniz kartonları yapıştırıcı yardımı ile bir bütün
oluşturacak şekilde şampuan kutusuna yapıştırın.
• Yepyeni kalemliğiniz, kalemlerinizi yerleştirerek kullanmanız için hazır.

ORGANİK
ATIKLAR
20

CAM
ATIKLAR

KAĞIT
ATIKLAR

PLASTİK PET
ATIKLAR

METAL
ATIKLAR

PİL
ATIKLAR

BOYAMA SAYFASI
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J.K. Rowling
Dünya üzerinde milyonlarca kişiye ulaşan ve büyük başarı
yakalayan Harry Potter serisinin yazarı Joanne Kathleen
Rowling’i yakından tanımaya hazır mısınız?

İlk eseri,
6 yaşındayken yazdığı
“Tavşan” adlı hikâye
olan J.K. Rowling,
Harry Potter serisinin
dışında dört roman
daha yayımlamıştır.
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Kariyerini değiştiren Harry
Potter hikayesinin ortaya çıkışı
ise oldukça ilgi çekicidir. 1990
yılında Manchester’dan Londra’ya
dört saat rötar yapmış bir tren
yolculuğundayken, aklında büyücülük
okuluna giden genç bir çocuğun
hikâyesini kurgulayan J.K. Rowling,
bu hikâyenin bütün hayatını
değiştireceğini asla tahmin etmemişti.

1995 yılında ilk kitabının taslağını eski
bir daktiloda yazan Rowling, Harry
Potter’ın ilk serisi olan
“Harry Potter ve Felsefe Taşı”
bölümünü tamamladı. Serinin ilk
bölümü olan bu kitap için 12 farklı
yayınevine başvuran ve hepsinden red
cevabı alan J.K. Rowling, pes etmedi.
En sonunda küçük bir yayınevinde
şans eseri bir kız çocuğunun kitabı
beğenmesi sonucunda, hayatını
değiştiren kitabı basıldı.

Harry Potter’ın ilk baskısı
herkes tarafından çok
sevildi ve kısa bir süre
içinde satış rekorları
kırdı. En çok satanlar
listesinin birinci sırasına
yükselen Harry Potter,
tüm dünyada 400 milyon
kopya sattı.

Harry Potter serisi, J.K. Rowling’e
kitap yazarak dolar milyarderi
olan ilk yazar ve Birleşik
Krallık’ın en zengin kadını
unvanlarını kazandırdı.
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Ayın Kitapları
Ay’a Yolculuk

Yazar : Jules Verne
1865 yılında kaleme alınan romanda, Amerikan
İç Savaşı sonrasında emekli askerlerin toplandığı
“Silah Kulübü” üyelerinin, yeniden gündeme
gelme ve silah çalışmalarını canlı tutma çabaları
sonucu ortaya atılan, yaşama geçirilmesi güç,
“düş” denilebilecek “Ay’a mermi gönderme”
projesi ile başlayan olaylar anlatılıyor. Kulübün
Başkanı Barbicane’nin dünya bilim çevrelerinde
yankı bulan projesi, macera ruhlu Fransız bilim
insanı Michael Ardan’ın çılgın önerisiyle Ay’a
yapılacak bir yolculuğa dönüşüyor. Ay yolcuları
arasına Başkan Barbicane ve köpeği ile Fransız
Ardan’dan sonra aksi Kaptan Nicholl’ün de
katılmasıyla uzay macerası başlıyor.

Arkadaşlar Arasında

Yazar: Fatih Debbağ
Bir gün mahalleye bir köpek çıkagelir.
Kovboyların, Apaçilerin ve İtalyanların cirit
attığı mahalledeki düzen, Kızım’ın gelişiyle
bir anda değişir. Yardıma muhtaç bu sevimli
köpek, geçmişte yaşadıkları bir anlaşmazlık
yüzünden birbirleriyle bozuşan ve zıt
kutuplara çekilen mahalle çocuklarını sevgi
ve dayanışma yolunda birleştirir. Artık her
birinin tek dileği Kızım’a bir yuva sağlamak
ve onu korumaktır.
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Ayın Filmleri
Fantastik Canavarlar:
Dumbledore’un Sırları

Yönetmen : David Yates
Tür
: Fantastik, Macera
Yazar
: J.K. Rowling, Steve Kloves
Profesör Albus Dumbledore, güçlü karanlık
büyücü Gellert Grindelwald’ın, büyücülük
dünyasını kontrol etmek için harekete
geçtiğini bilmektedir. Tek başına onu
durduramayacağından, bir Büyüzoolojist
olan Newt Scamander’i, büyücüler, cadılar
ve cesur bir fırıncıdan oluşan bir takımı
yönetmekle görevlendirir. Bu tehlikeli görev
için eski ve yeni canavarları bir araya getiren
takım, Grindelwald’ın sayıları artmakta olan
takipçileriyle çarpışacaklardır. Ama, riskler bu
kadar yüksekken, Dumbledore daha ne kadar
kenarda kalabilir ki?

Kuklalı Köşk 2:
Orman Kaşifi

Yönetmen : Mustafa H. Öztürk
Tür
: Animasyon, Aile,
Çocuk, Komedi, Macera
Yaşanan hırsızlık olayının ardından
Müşfik, canlı kuklaları evde tek başına
bırakmak istemez ve onları birlikte iyi
vakit geçireceklerini düşündüğü Aslı’nın
yanına götürür. Sevecen bir kız olan Aslı
ile kuklalar oldukça iyi anlaşırlar. Ekip,
hep birlikte ormana kamp yapmaya gider.
Ancak Behçet ve Riko da kuklaları ele
geçirmek için onların peşinden ormana
gitmiştir. Aslı ve kuklalar, Bekir ve
Riko’nun amacına ulaşmasını engellemeyi
başarabilecek midir?
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23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük
Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân
ettiği tarihtir. Atatürk, 1924 yılında, 23 Nisan’ın bayram olarak
kutlanmasına karar vermiştir.
Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da, Atatürk bu bayramı
çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk
Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.
1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta
taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın
üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı
ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram
hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve
tek ülke Türkiye’dir.

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.
Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek
hepimizin insanlık görevidir.”
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19 Mayıs denildiğinde aklımıza “Gençlik ve Spor Bayramı”
gelmektedir. Aslında hepimizin bildiği gibi bu tarih Cumhuriyetimiz
için çok büyük önem taşımaktadır. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a gidişiyle başlayan milli mücadele, kurtuluş mücadelesinin
meşalesinin yakılmasına ve Cumhuriyet’imizin kurulmasına vesile
olmuştur. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘’Doğum Günüm’’ dediği 19 Mayıs’ta
düzenlenen kutlamaları, ‘’Jimnastik Şenliği’’ adı altında yalnızca
bir kez izleyebilmiştir.

“Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona
bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!”
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Sudoku Çözelim

Her bir satır ve sütundaki eksik resmi yandaki
kutucuklardan bularak sudokuyu tamamlamaya ne dersin?

A
B
C
D

Labirenti Çözelim

Kurdun elmadan dışarı çıkmasına yardım etmeye ne dersin?
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Bulmacayı Çözelim
Sayıların işaret ettiği görsellere bakarak
boş kelime kutularını dolduralım.

3
1
2
4

5

7
6
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Meslekleri
Tanıyorum
BALON PİLOTU
İnsanoğlu var olduğundan
beri uçmayı ve gökyüzünü
keşfetmeyi hayal etmiştir.
Günümüzde geldiğimiz
noktada; uçaklar, helikopterler,
uzay araçları, paraşütler ve
sıcak hava balonları gibi
birçok araç bu amaca hizmet
etmiştir. Peki bu masalsı
hava yolcuklarının en renkli
araçlarından biri olan sıcak
hava balonlarını kimler
uçuruyor hiç düşündünüz mü?

Bir çoğumuz sıcak hava
balonlarını Kapadokya’nın
büyüleyici manzarasındaki
resimlerde ya da canlı olarak
görmüşüzdür. Ancak o büyüleyici
manzaraya renk katan balonları
kimin uçurduğunu belki de
çok azımız merak etmiştir. Bu
yazımızda balon pilotu nasıl
olunur hep birlikte öğreneceğiz.
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Her meslekte olduğu gibi balon pilotluğunda
da oldukça büyük bir özveri ve emek
vardır. Balon pilotu olmak isteyenler; farklı
bölgelerde, farklı eğitmenlerle gezintiye
çıkarak, çeşitli uçuş stilleri hakkında bilgi
edinerek kendini geliştirir. Ancak mesleğin
öğrenilmesinde kısıtlayıcı durumlar da söz
konusudur. Örneğin; balonlara biniş saatleri
sabahın erken saatleri veya öğleden sonra
olarak sınırlandırıldığından ve hafif rüzgar ile
gezintiye çıkılabileceğinden öğrenme süreci
biraz yavaş ilerleyebilmektedir.

Balon pilotluğu da diğer
meslekler gibi lisans sahibi
olmayı ve iyi bir eğitim almayı
gerektirmektedir. Balon Uçuş
Eğitim okullarında eğitim
almaları şartı vardır.

İyi bir balon pilotunun olmazsa olmaz
bir özelliği de çoğunlukla başka
milletlerden insanlarla ilişki içinde
olacağından, iyi derecede bir yabancı
dil biliyor olmaktır. İngilizce ve en az
bir yabancı dili daha iyi konuşuyor
olmak balon pilotlarının yolcuları ile
ilişkileri için önemlidir.

Bir pilot günde bir kere uçuş
yapabilmektedir ve mesaisi saat
04.00’te başlar.
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Cevaplar
-Havlayamaz köpek değil, zıplayamaz
tavşan değil. Kanadı var kuş değil, denizi
sever balık değil…
ÖRDEK

Sudoku Çözelim
A

D

B
C
D

-Parmağında gözüm var, daireyim köşem
yok. Parlak ya da mat, beni takar damat.
YÜZÜK

A
B
C

-Herkese başka numara, seninki aynı bu
arada. Deri mi süet mi bilmem, giyersem
onu kışın üşümem.
AYAKKABI
-İçi yumuşak pamuk gibi, dışı renkli şeker
gibi. Konulduğu yerde yatar, uyuklayan
adam gibi…
YASTIK
-İçinde lezzet saklar, ısınınca elin yanar.
TENCERE

3
1
2
4

5

7

Gölge Eşleştirme
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6

Haydi
çocuklar,
eGlence
Panora’da!

C o cu k lar

Panora da
Bulusuyor

