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Merhaba
Sevgili Çocuklar;
Güneşin içimizi ısıttığı, mavinin bizleri kucakladığı, belki de hepimizin
en fazla sevdiği mevsim olan yazı karşılamaya hazır mısınız? Bir an önce
denize ve havuza koşarak tatilin tadını çıkarmak, oyunlar oynayarak
arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek için yaz mevsimini iple çektiğinizi
biliyoruz. Sizler için oyunlarınıza hatta tatilinize eşlik edecek, cıvıl cıvıl
eğlence dolu bir sayı hazırladık. Gelin hep birlikte içeriğimize
bir göz atalım….
Bildiğiniz gibi bu aylarda bizim için çok önemli bir gün var. “30
Ağustos Zafer Bayramı” dediğinizi duyar gibiyiz. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün komutasıyla zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yıl dönümünü kutlayacağız.
Bu şanlı zaferin tarihine yeni sayımızda ulaşmanız mümkün olacak.
Ormanlardaki dostlarımızın dünyasını yakından keşfetmeye devam
ediyoruz. Bu sayımızda sevimli mi sevimli koalaları sayfalarımıza taşıdık.
Uykucu dostlarımızın bilmediğiniz pek çok yönüne şahit olacaksınız…
Dergimizin sayfalarını karıştırdıkça başka başka bilgilere de
erişeceksiniz. Hepimizin yüzünde tebessüm oluşturan, Hababam Sınıfı
gibi filmler ile adını Yeşilçam’a altın harflerle kazıyan Kemal Sunal’ın
hayatını mercek altına alırken, Türkiye’nin sakin şehirlerinden Akyaka ile
masmavi bir diyara seyahat edeceksiniz….
Şimdiden iyi tatiller ve bol eğlenceli bir yaz dileriz…
PANORA AVM AİLESİ
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TARİHTE
1 Temmuz 1935
Kabotaj ve
Deniz Bayramı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 1935 yılından itibaren
kutlanmaya başlandı. Her yıl 1 Temmuz tarihinde
kutlanan kabotaj (ülkenin kıyıları boyunca, iskele ve
limanları arasında gemi işletme işi) hakkına ise ülkemiz
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması
ile kavuştu.

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen KocaeliGölcük merkezli deprem sonrası, hayatını kaybeden
vatandaşlarımız özlemle anılmaktadır.

30 Ağustos 1922
Zafer
Bayramı

17 Ağustos 1999
Gölcük Depremi
Anma Günü

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün
başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan
Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz başarıyla
sonuçlanmıştır. 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla
Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. 30 Ağustos
sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü
temsil etmektedir.

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl
21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981 yılında “Genel
Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”
“Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel
Kurul’un kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul
edilmiştir.

26 Eylül 1932
Dil Bayramı

TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL

21 Eylül 2001
Dünya Barış
Günü

1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı’nın
açılış günü olan 26 Eylül, her yıl “Dil Bayramı” olarak
kutlanmaktadır.

3

İCATLAR

UÇAK
Çoğumuz kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığında uçak
görmüştür. Hatta bazılarımız uçakla bir yerden başka
bir yere seyahat etmiştir. Peki hiç düşündünüz mü bizleri
gökyüzü ile buluşturan uçaklar nasıl icat edildi?

Orville Wright

Wilbur Wright

Uçağın mucitleri Orville Wright ve Wilbur Wright’tır.
Bu iki mucit kardeşin yapmış olduğu ilk motorlu uçak, yaklaşık olarak 120
metre uçmuş ve havada 12 saniye boyunca kalmıştır.
Motorlu uçağı Wright kardeşler icat etmiş olsa da onlardan önce uçmak için
birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar uçurtmalar, sıcak hava balonları ve
zeplinleri barındırmaktadır.
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İlk kullanıma uygun hava taşıtı,1783’te icat edilen sıcak hava
hidrojen balonudur.
Birinci Dünya Savaşı sırasında uçak, bir savaş aracı olarak
görülmüştür. Özellikle Almanlar ve müttefikleri Birinci Dünya Savaşı
sırasında uçağı savaş aracı olarak yoğun bir şekilde kullanmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı bitiminden sonra da
uçaktaki gelişmeler son hızla devam etmiştir.
1929 yılında uçaklarla ilgili yepyeni bir buluş
olan jet motoru icat edilmiştir. Jet motorları
sayesinde uçaklar, İkinci Dünya Savaşı’na kadar
hızlı bir gelişim göstermiş ve bu durumun savaşa
etkisi büyük olmuştur.

1947’de Chuck Yeager X-1 adlı uçakla
ses hızını (yaklaşık 1235.5 km/saat)
aşarak uçak tarihinde yepyeni bir dönem
başlatmıştır. 1952’den sonra jet motorlar
yolcu taşımacılığında ve ticari uçaklarda
kullanılmaya başlamıştır. Jet motorlu
uçaklar, 1960 yılından sonra dünyada
daha yaygın hale gelmiştir.

Günümüzde uçak; yolcu
taşımacılığı, savunma sanayi,
ticari taşımacılık gibi birçok
alanın vazgeçilmez unsurudur.
Günümüzde gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelerde uçak
ile seyahat etmek hayatın
ayrılmaz bir parçası olmuştur.
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ORMANLARDAKİ
DOSTLARIMIZ

KOALA
Avustralya’daki vahşi yaşamın simgesi olarak tanınan
ve genellikle ağaç tepesinde yaşayan sevimli mi
sevimli koalaların bilinmeyen dünyalarını yakından
tanımaya ne dersiniz?
Avustralya’ya özgü otobur ve
ağaçta yaşayan bir keseli memeli
hayvan türü olan koalalar,
Avustralya’nın doğu ve güney
kıyıları boyunca Queensland,
Yeni Güney Galler, Victoria ve
Güney Avustralya eyaletlerinde
yaşamaktadır.
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Koalaların tıknaz vücutları, uzun
ve tüylü kulakları, siyah burnu ve
gözleri vardır. Ayrıca kırçıl renkli ve
kuyruksuzdurlar.
Vücut uzunlukları 60 ila 85 cm,
ağırlıkları ise 4 ila 15 kg arasında
değişiklik göstermektedir.

Besinlerinin büyük bölümünü okaliptüs
ağaçlarının yapraklarından elde eden
koalalar, genelde bu ağaçlardan oluşan
ormanlık alanlarda yaşamaktadırlar.
Beslendikleri okaliptüs yapraklarının düşük
besin seviyeleri nedeniyle, koalalar her gün
18 saate kadar uyuyabilirler.

Kolalar yazın kavurucu sıcaklarında ağaç dallarına
sarılarak serinlemektedirler.
10-15 yıl yaşayabilen koalalar 35 gün hamilelik
yaşayarak, yavrularını dünyaya getirmektedirler.
İlk doğduklarında annelerinin keselerinde yaşayan
bebek koalalalar, güçlü dokunma ve koklama
yetileri sayesinde yönlerini kolayca
bulabilmektedirler.
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Tekerleme
BADEM
Adem madene gitmiş.
Adem madende badem yemiş.
Madem ki Adem madende
badem yemiş,
Niye bize getirmemiş.

TAKATUKA
Al bu takatukaları takatukacıya
takatukalattırmaya götür,
Eğer takatukaları takatukacı
takatukalatmazsa,
Takatukaları taktukacıya
takatukalattırmadan getir.

ARABA
Otobüs, araba, tır
Durakta dur,
Sıraya geç,
Ayakta dur,
Boşaldı yer
Haydi gel otur.
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İĞNE-MİĞNE
İğne miğne ucu düğme
Fil filince, kuş dilince
Horoz öttü, tavuk tepti
Bülbül kızı selam etti
Selamına dua etti
Al çık bal çık
Sana dedin sen çık.

Bilmece

Hayvanların yuvası, ağaç doludur orası.
Konuşur insan değil, gagası var uzun değil.
Altında dört teker, üstünde yük çeker.
Mikropları öldürür, hastaları güldürür.
Beyazdır kâğıt değil, havada gezer uçak değil.

Gölge Eşleştirme
Deniz sakinlerinin gölgelerini bulalım.
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Çocuk Modası

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

B&G STORE
Desenli Elbise 179,70
MARKS&SPENCER
Frozen Elbise 149,99

B&G STORE
Desenli Şort 167,20
10

LOCOPOCO
Girls Bebek 142,03

ARMAĞAN OYUNCAK
Baffy Bisiklet Mavi 379,99

MARKS&SPENCER
Desenli T-Shirt 169,99

ARMAĞAN OYUNCAK
Barbie Deniz Simidi 24,99

MARKS&SPENCER
Timsah Desenli Şort 129,99

B&G STORE
Elbise 399,00
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B&G STORE
Bebek Desenli Mayo 74,70

B&G STORE
T-Shirt 159,20

ARMAĞAN OYUNCAK
Çocuk Havuzu 69,99

MARKS&SPENCER
Şort 169,99
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LOCOPOCO
Hareketli Sesli ve Işıklı
Oyuncak Araba 199,50

BOYAMA SAYFASI
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Bilim ve
Teknoloji
ŞİMŞEK NASIL
OLUŞUR?
Şimşek, elektrik yüklü bir bulut ile diğer bir
bulut arasındaki elektrik boşalmasıdır.
Bir bulut kümesi aşırı miktarda artı (+) veya
eksi (-) elektrik yükü ile yüklendiğinde şimşek
meydana gelmektedir.

Şimşeklerin önceden tahmin edilmesi oldukça zordur. Fakat belli hava
koşullarında meydana gelmektedirler.
Şimşekler, bulut ile yeryüzü arasındaki elektrik yükü alışverişi sonucu
gerçekleşir. Yani şimşekleri, elektrik yüklü iki bulut veya bulut ile yeryüzü
arasında meydana gelen elektrik boşalması olarak tanımlayabiliriz.
Gök gürültüsü ise şimşek hattı boyunca havanın aniden ısınarak hava
basıncının artması nedeniyle oluşan bir doğa olayıdır.
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Gök gürültüsünü karakterize eden yüksek
sesli şimşek hattının karmaşık geometrisi,
atmosferin özellikleri, yerel arazi şekilleri ve
yansımalar nedeniyle oluşmaktadır.

Dünya genelinde
saniyede 50 ila 100
şimşek çakmaktadır.

Bilindiği üzere; bulutlar yer altındaki
suların, denizlerin vb. su kaynaklarının,
güneş ışığı veya yapay enerji kaynaklarıyla
buharlaşarak yerküreden uzaklaşması,
uzaklaştıkça yoğunlaşması ve bir araya
gelerek kümeleşmesi ile oluşmaktadır.

Kar fırtınalarında, kum fırtınalarında
ve hatta volkanlardan çıkan gaz
ve toz bulutlarında da şimşeklere
rastlanmaktadır.
Bir şimşek çakması, ortalama dört
çakma serisinden oluşmaktadır. Her
şimşek çakmasının boyut ve süresi
değişiktir, ancak tipik olarak ortalama 30
mikrosaniyedir. Her çakma için ortalama
en yüksek güç 1012 watt’dır.

Şimşek Tipleri
Değişik tip ve formda çok sayıda şimşek isim ve tanımlamaları
bulunmaktadır. Bazı popüler şimşek terimleri şunlardır: yumak
şimşek, ısı şimşeği, boncuk şimşek, çarşaf şimşek, kara şimşek,
şerit (kurdele şimşek), renkli şimşek, düz şimşek, kıvrılan şimşek,
buluttan havaya olan şimşek, stratosferik şimşek, kızıl cinler,
mavi jetler ve cinler.
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Türkiye’nin
Sakin Şehirleri
CittaSlow

AKYAKA
AKA
AKY
Akyaka, deniz seviyesinden 671 metre
yükseklikte, Sakar geçidinden ve çam ormanlarının
eşsiz doğasından geçerek vardığınız bir yer.
Bir yanında Gökova Ovası’nın yer aldığı sakin şehir, diğer yanında
mavi yolculukların en sevilen rotası Gökova Körfezi’ni bulunduruyor.
Yeşil ve mavinin en güzel birleşimi olan Akyaka, gerçek bir tatil
cenneti olarak da vazgeçilmez duraklar arasında yer alıyor.
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Gökova Körfezi’nin doğu ucunda yer alan Akyaka,
Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında
bulunuyor. Türkiye’nin en güneybatı ucundaki
Muğla’nın sınırları içinde yer alan Akyaka, 1970’lerden
bu yana geniş kitleler tarafından tanınmaktadır. Kışın
1.500 dolaylarında nüfusun görüldüğü Akyaka’da,
yazları nüfus 3-4 bine ulaşmaktadır.

Akyaka’nın en gözde sahillerinden biri olan
Çınar Plajı, özellikle turistlerin uğrak noktası.
Çınar Plajı yolu takip edildiğinde Akbük
Koyu’na oradan da Ören’e ulaşılmaktadır.
Akyaka’nın kuzeyinde bulunan Sakartepe’de
ise yamaç paraşütü yapılmaktadır. Yerli
ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yamaç
paraşütü de turizm için önemli bir basamak
oluşturmaktadır. Tek tip mimari zorunluluğu
ile bitişik yapılaşmanın bulunmadığı Akyaka,
Türkiye’nin sakin şehirleri arasında yer
almaktadır.

Akyaka beldesi mimari açıdan çok özellikli
olmasının yanı sıra doğal güzelliğe zıtlık
yaratmayacak görünümü ile de dikkat
çekmektedir. Akyaka’da doğa ile kucak kucağa
bir yaşam bulunmaktadır. Tarih ve doğayla baş
başa bir yaşam sürmek isteyenlerin özellikle
geldikleri Akyaka’da bisiklet ile çevreyi
gezebilir, Azmak Nehri kıyısında serinleyebilir,
Sakartepesi’nde yamaç paraşütü yapabilirsiniz.
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MUTFAKTA NELER OLUYOR?

MUZLU SÜT
Malzemeler

• 1 litre süt
• 5 yemek kaşığı şeker
• 5 adet muz

Hazırlanışı

• Muzlu sütümüzü yaparken mutlaka
ebeveyninizden yardım alın.
• İki saat kadar buzlukta beklettiğiniz
sütünüzü buzluktan çıkartın.
• İçine şeker ve muzu ekleyerek
blendır ile çırpın.
• Ardından soğuk ve buzlu şekilde
servis edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun…
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FARKLI DİLLERİ
KEŞFEDİYORUM

İspanyolca
Números - Sayılar

1-Uno / 2-Dos / 3-Tres / 4-Cuatro / 5-Cinco / 6-Seis / 7-Siete / 8-Ocho / 9-Nueve / 10-Diez

Haftanın günleri
Los días de la semana
Pazartesi-Lunes
Salı-Martes
Çarşamba-Miércoles
Perşembe-Jueves
Cuma-Viernes
Cumartesi-Sábado
Pazar-Domingo
Gün-Día
Hafta-Semana
Hafta sonu-Fin de semana
19

SIFIR ATIK
DETERJAN KUTUSUNDAN SEPET YAPIMI
Plastik atıkların kullanımından sonra geri dönüşüm ile kullanışlı
ev gereçleri haline getirilebileceğini biliyor muydunuz?
Siz de zamanınızı keyifli aktivitelerle değerlendirmek isteyenlerdenseniz gelin
hep birlikte plastik deterjan kutusundan sepet yapımı nasılmış bir göz atalım.

Malzemeler

• Plastik Deterjan Bidonu • Kumaş • Doktor Çubuğu
• Halat • Guaj Boya • Silikon Tabancası

Yapılışı

• Öncelikle doktor çubuklarını guaj boya ile boyayın.
• Plastik deterjan bidonun bitiş çizgilerini kalem ile işaretleyerek, elde etmek
istediğiniz sepet derinliğini bidona göre ayarlayın. Ebeveynlerinizin yardımı ile
maket bıçağı alarak bidonunuzun üst kısmını gövdesinden ayırarak sepetinizi
oluşturmaya devam edin.
• Silikon tabancası yardımı ile plastiğin üzerinde delikler açarak sepetinizin
halatını geçireceğiniz alanları belirleyin.
• Daha önceden kurumaya bıraktığınız doktor çubuklarını plastiğin etrafını
çevreleyecek şekilde silikon tabancası ile yapıştırın.
• Kalem ile işaretleyerek maket bıçağı ve makas yardımı ile deliklerinizi çubuğun
üzerinden açın.
• Plastiğin tamamını doktor çubukları ile çevreledikten sonra halatlarınızı
açtığınız deliklerden geçirin. Halatların arkasında düğümler atarak deliklerden
çıkmalarını engellemeyi unutmayın.
• Kumaşınızı sepetin biraz dışına çıkacak şekilde silikon ile yapıştırın. Başlangıç
noktasından itibaren kumaşınız ile çerçevelediğiniz sepetinizin içerisine
kumaşınızın geri kalanını yerleştirin. Sepetin zemini için sert bir karton ve yine bir
kumaş parçası kullanabilirsiniz.
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ORGANİK
ATIKLAR

CAM
ATIKLAR

KAĞIT
ATIKLAR

PLASTİK PET
ATIKLAR

METAL
ATIKLAR

PİL
ATIKLAR

BOYAMA SAYFASI
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Kemal
Sunal

Hababam Sınıfı’nda hayat verdiği İnek Şaban tiplemesi ile
evlerimize konuk olan, sadece bir bakışıyla bile yüzümüzde
tebessüm oluşturan Türk sinemasının usta oyuncularından
Kemal Sunal’ı yakından tanımaya ne dersiniz?

Kemal Sunal 1 Kasım
1944 yılında İstanbul’da
doğmuştur. Aslen Malatyalı
olan Kemal Sunal’ın annesi
Saime Hanım, babası
Mustafa Bey’dir.
Üç kardeşi olan Kemal Sunal’ın kendinden küçük,
Cemil ve Cengiz adında iki erkek kardeşi vardır.
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Okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu’nda
başlayan, ortaokul yıllarında efendi ve utangaç
bir insan olarak tanınan Kemal Sunal, lisede
çekingenliğinden kurtuldu. Ortaokulu bitirdikten
sonra ise Vefa Lisesi’ne yazılan sinema oyuncusu
lisede, ortaokul yıllarının aksine neşeli biri olarak
tanındı.
Kemal Sunal’ın ilk amatör tiyatro oyunu, Vefa
Lisesi’nde okurken rol aldığı “Zoraki Tabip”ti. Lise
öğrenimi sırasında oynadıkları bir oyunla, “Akşam
Gazetesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması”nda “En iyi
karakter oyuncusu” seçildi.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon ve Sinema bölümünde üniversite
öğrenimine başlamış olan Kemal Sunal, 12 Eylül
döneminde öğrenimini yarım bırakarak ayrıldı.
Başarılı oyuncu; Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray
ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda
profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem
Eğilmez’in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında
“Tatlı Dillim” filminde rol alarak sinemaya ilk
adımını attı. Filmlerinde oynadığı “iyi, saf adam”
rolleriyle beğeni kazandı.
Kemal Sunal; İnek Şaban, Süt Kardeşler, Çöpçüler
Kralı, Davaro ve Sakar Şakir filmlerinde canlandırdığı
karakterler sayesinde 7’den 70’e herkesin sevgisini
kazandı.
1974 yılında Gül Sunal ile evlenen Kemal Sunal’ın, Ali
Sunal ve Ezo Sunal adlarında, biri erkek diğeri
kız iki çocuğu oldu.
1977’de Antalya Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu”
ödülünü alan Kemal Sunal, 12 Eylül öncesi dönemde
yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden
mezun olarak 1995 yılında bitirdi.
Kemal Sunal, hayatı boyunca toplam
82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde
“Balalayka” adlı filmin çekimlerine başlamak için
Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan
hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile 56
yaşında hayatını kaybetti.
Hala birçok özel kanalda Kemal Sunal’ın filmleri
yayınlanmaya devam etmekte ve aynı ilgi ile
izlenmektedir.
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Ayın Kitapları
Polyanna
Yazar		

: Eleanor H. Porter

Polyanna, on bir yaşında küçük bir kızdır. Annesi
ve babasını kaybedince kimsesiz kalır. Bir müddet
yardımseverler derneğinin himayesinde yaşar.
Sonra ise çok zengin, ama asık suratlı olan teyzesi
onu yanına almayı kabul eder. Polyanna bir süre
sonra teyzesinin ve çevredeki herkesin hayatına
güzellik katacaktır. Yaşam koşulları ne kadar
zor ve acımasız olursa olsun, her şeye rağmen
neşesini kaybetmeyen Polyanna, tüm çocuklara
umut aşılamaya devam etmektedir.

Çizgili Pijamalı
Çocuk
Yazar		
Çevirmen

: John Boyne
: Tayfun Törüner, Tülin Törüner

Bruno, henüz dokuz yaşındadır. Annesi, babası
ve Gretel adındaki ablası ile birlikte Berlin’de
büyük bir evde yaşar. Almanya Bruno’nun
babasını görevli olarak Polonya’ya gönderir.
Yeni ev, Bruno için oldukça sıkıcıdır. 12 yaşındaki
ablasıyla birlikte Bruno, Berlin’e büyük bir özlem
duyar. Bir gün Bruno, camdan bakarken tel
örgülerin ardındaki çizgili pijamalı adamları ve
çocukları fark eder. İçindeki meraka yenik düşen
Bruno, bir öğle saatinde tel örgü boyunca bir
gezintiye çıkar. Bu gezinti, daha sonraları çok
seveceği arkadaşı Schmuel ile tanışmasına vesile
olacaktır.
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Ayın Filmleri
Kayıp Prenses

Yönetmen : Oleg Malamuzh
Tür
: Animasyon, Fantastik
Kayıp Prenses, bir büyücünün kaçırdığı
Prenses Mila ile kaçırılan aşkını bulmaya
çalışan ressam Ruslan’ın hikâyesini anlatıyor.
İyi niyetli ancak biraz tembel bir ressam olan
Ruslan, günlerini şövalye olma hayalleriyle
geçirmektedir. Güzeller güzeli Mila’yı görür
görmez aşık olur ancak Mila’nın kralın kızı
olduğundan haberdar değildir. Ruslan’la
Mila’nın mutlu günleri uzun sürmez. Kıskanç
bir büyücü olan Kornomor, Mila’yı kaçırınca
Ruslan’a düşen, korkularını bir yana bırakıp
Mila’yı bulmak ve gerçek aşkın büyüden çok
daha güçlü olduğunu kanıtlamaktır.

Leylekler

Yönetmen : Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Tür
: Animasyon, Komedi, Aile
Leylekler’in bebekleri getirdiği devir
kapanmış, şimdilerde global bir internet
perakende şirketi için paket dağımı
yapmaktadırlar. Dev internet mağazası
Cornerstore.com’da çalışan ve terfi etmek
üzere olan leylek Juinor, yanlışlıkla Bebek
Yapma Makinesi’ni çalıştırır ve istenmeyen tatlı
bir bebek dünyaya gelir. Uzun yıllardır bebek
teslimi yapmayan Junior ve Leylek Dağı’ndaki
tek insan Tulip’in bu bebeğe ev bulmaları
gerekmektedir.
25

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz ve
Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmıştır. Düşman
ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla, bir yıl kadar süren hazırlık döneminden
sonra, 26 Ağustos 1922’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa,
Büyük Taarruz’u başlatmıştır.
Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi
adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan
orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk
toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.
Mustafa Kemal Paşa, zafer sonrası 1 Eylül’de Dumlupınar’da, Batı Cephesi’ndeki
tüm subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride, “Bütün arkadaşlarımın
Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak
ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını
yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular ilk hedefiniz
Akdeniz’dir. İleri!’’ emrini vermiştir.
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“Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.
Başarı ise başaracağım diye başlayarak
sonunda başardım diyenindir.”
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Etkinlik
Eşleştirme

Haydi hayvanların gövdelerini tamamlayalım...

Labirenti
Çözelim
Güneşin çiçeği
ısıtabilmesi için
yardım etmeye
ne dersin?
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Bulmacayı Çözelim

Sayıların işaret ettiği görsellere bakarak
boş kelime kutularını dolduralım.
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Meslekleri Tanıyorum

VETERİNER
Hepimizin “Büyüyünce ne olacaksın?”
sorusuna verecek bir cevabı
vardır. Peki, bu soruya verdiğimiz
cevaplardaki meslekler hakkında
bilgi sahibi olmaya ne dersiniz?
Mesela veteriner…

Veterinerler, sağlık sorunları olan
hayvanları muayene ederek hastalıkları
teşhis etmektedirler.
Veterinerler, hayvan davranışları
ve korunmaları, verimlerini artırıcı
yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
gibi araştırma çalışmalarını da
yönetmektedirler.
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Veterinerin temel görevi,
hayvan yaralanma ve
hastalıklarını, cerrahi
işlemler, röntgen ve
ultrason cihazları dahil
olmak üzere çeşitli tıbbi
ekipmanlar aracılığıyla
tedavi etmektir.

Veteriner olmak için Veteriner
Fakülteleri’nden mezun olmak
gerekmektedir. Türkiye’deki
Veteriner Fakülteleri, 5 yıl
eğitim vermektedir.
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Cevaplar
Hayvanların yuvası, ağaç
doludur orası.
ORMAN
Konuşur insan değil, gagası
var uzun değil.
PAPAĞAN
Altında dört teker, üstünde
yük çeker.
ARABA
Mikropları öldürür, hastaları
güldürür.
İLAÇ
Beyazdır kâğıt değil, havada
gezer uçak değil.
BULUT

Gölge Eşleştirme

Labirenti
Çözelim
32

