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Merhaba
Sevgili Çocuklar,

Bahar aylarını kucakladığımız bu günlerde sizler de parklarda arkadaşlarınızla 
doyasıya oynadığınız günleri çok özlediniz değil mi? Ağaçların çiçek açmaya, 

güneşin gökyüzünde kalmaya başladığı cıvıl cıvıl günler yeniden bizimle…

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 yapabilirsiniz. 

Gelin bu sayımızda sizleri nasıl içeriklerle buluşturacağız 
yakından inceleyelim…

Hepimizin bildiği gibi Nisan ve Mayıs ayları bizim için büyük önem taşıyor. 
Bu aylarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin kuruluşunun 
101. yılını ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayacağız. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve gençlere armağan ettiği 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız şimdiden kutlu olsun… 

Teknoloji dünyasında devrim yaratan çalışmalar gerçekleştiren Apple 
Computer Inc.’ın kurucu ortağı Steven Paul Jobs bu sayıda bizlerle. 

Aynı zamanda kutuplardaki dostlarımızdan foklar da sizlerle olacak.
Şimdiden iyi eğlenceler dileriz…
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TARİHTE
Ulusal 

Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı

İşçi Bayramı

Anneler 
Günü

Dünya Çevre 
Günü

Babalar 
Günü

23 Nisan 

1 Mayıs 

9 Mayıs  

5-11 Haziran 

Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 

Bayramı

19 Mayıs  

20 Haziran  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921’de milli bayram 
olarak kutlanmaya başlamıştır. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal 
bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır. 

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, 
dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi 
ve Emekçiler Bayramı, Türkiye’de ilk kez 1923’te resmî olarak 
kutlanmıştır. 

Anneler Günü, anneleri anmak ve 
onurlandırmak amacıyla mayısın ikinci 
haftası bütün dünyada kutlanan özel 
bir gündür. 

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

Dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, 
13 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıyla 
Anadolu’da ilk kez devlet dili (resmi dil) olarak kabul edilmiştir. 
Türkçe’nin korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla, her 
yıl 13 Mayıs tarihinde Türk Dil Bayramı kutlanmaktadır. 

Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar 
günü kutlanan Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910’da 
Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

İsveç’in Stokholm kentinde 1972 yılında yapılan Birleşmiş 
Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla, 5 Haziran günü 
Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Dünya Çevre 
Günü, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek ve farkındalık 
yaratmak için dünyanın dört bir yanında farklı etkinliklerle 
kutlanmaktadır.

NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN

Türk Dil 
Bayramı

13 Mayıs 
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Günümüzün en önemli icatlarından biri olan arabanın 
nasıl bulunduğunu biliyor musunuz? Gelin hep birlikte 

seyahatlerimizde bize eşlik eden otomobillerin 
dünyasına yolculuk yapalım. 

Araba

Araba ya da otomobil şehir içi ve şehir dışı karayollarında, insan veya yük 
taşıma amacıyla kullanılan motorlu araçlardır. Çok eski yıllara dayanan 

arabanın icadı, buharlı motor gücü ile başladı ve zaman içerisinde gelişim 
gösterdi. Yapılan eklemeler ve keşiflerle, araçların şekilleri değişti ve 

en çok kullanılan ulaşım aracı haline geldi.

İCATLAR
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Otomobilin icadı, yaklaşık 300 yıl öncesine 
dayanmakta. Kendi gücüyle hareket eden bir 

araba düşüncesi ise 18. yüzyılda makine çağının 
ilerlemesiyle gerçekleşti.

1769 yılında Nicholas Cugnot adındaki Fransız 
soylu, buhar makinesi ile çalışan ilk kara taşıtını 
tasarladı. Cugnot’un araba tasarımı üç tekerlekli, 

buhar kazanından sağlanan güçle çalışan bir 
arabaydı. Bu araba, saatte yaklaşık 4.5 kilometre 

yol alabilmekteydi. 

Oliver Evans

Gottlieb Daimler

1880 yılında, otomobilin bugünkü halini esas alan iki icat 
ortaya kondu. Benzinle çalışan ilk otomobil ise 1887 yılında 

Gottlieb Daimler adındaki bir Alman tarafından ortaya 
konuldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Frank ve Charles 

Duryea adında iki kardeş 1892 ve 1893 yıllarında benzinle 
çalışan Amerikan otomobillerini yaptılar. Bunları izleyen ilk 

dönem Amerikan otomobilleri hemen hemen 
birbirinin benzeriydi. 

1789 yılında, Amerikalı Oliver Evans, 
kendiliğinden hareket eden ilk araba için 

Amerika’da patent aldı. Dört tekerlekli bu aracın 
arka tarafındaki pedallı tekerlekler hem karada 
hem de suda hareket edebilmesini sağlıyordu. 

Ağırlığı ise 21 tondu.

1801 senesinde İngiliz Richard Trevithick, buharla 
çalışan ilk otomobili icat etti. 

1860 senesinde ise Alman August Otto, havagazı 
ile çalışan ilk otomobili icat etti.

Aradan çok zaman geçmeden 
zayıf, dayanıksız yapıların 

otomobiller için uygun olmadığı 
anlaşıldı. Bu nedenle motor, 
oturulan yerin altından ön 
tarafa alındı, dayanıklı, 

sağlam lastikler yapıldı. Aracın 
iskeletinin daha kuvvetli olması 

için iskelette çelik kullanıldı. 
Böylece modern otomobile geçiş 

yapıldı.
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FOKLAR
Foklar ya da bilimsel adıyla Phocidae ailesi, Yüzgeçayaklılar (Pinnipedia) 

klanı altındaki üç büyük gruptan birisidir. Hem denizlerde hem 
karalarda yaşayan yüzgeç şeklinde ayakları olan etçil memelilerdir. 

Yuvarlak başlı ve iri gözlü fokların dudakları sert ve iri kıllarla örtülüdür.

KUTUPLARDAKİ 
DOSTLARIMIZ

Fok balıklarının yaşadığı 
bölgelerde hava, bahar 

aylarında bile en fazla -50 
derece sıcaklıktadır. Foklar, 

kürkleri ve vücutlarında 
depoladıkları yağlar sayesinde 

üşümemektedirler.
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Fok, memeli bir hayvandır. Hayatta kalabilmesi için soluk alması şarttır. 
Bu yüzden buzlarla kaplı suyun altında kendine bir çıkış deliği aramaktadır. 
Bulamadığında ise kendine bir çıkış noktası oluşturmak için uzun dişlerinden 
yararlanmaktadır. Uzun dişleriyle buzu rahatça kemirebilen foklar bu sayede 

rahat havaya kavuşmaktadırlar. 

Foklar kalabalık sürüler halinde 
yaşamaktadırlar.

Fokgiller karada karınları üzerinde 
sürünerek ilerler. Bu yorucu ilerleme 

yönteminden dolayı bazen sağa bazen de 
sola doğru yuvarlanırlar.

Foklar, avlarını gözlerini 
kullanmadan, suda bıraktığı izleri 

takip ederek bulmaktadırlar. 
Bu yetenek sayesinde fokların 
karanlık ya da bulanık sularda 
avlanmaları kolay olmaktadır.

Dişi foklar yılda 
bir ya da iki kez 

doğurmaktadırlar. 
Yavru, beyaz bir 

kürkle doğar. Anne 
fok, yavrudan hiç 

ayrılmaz.

Fok türlerinden yetişkin bayağı 
foklar,140 kilo ağırlığına ve 1.80 
metre boyuna ulaşabilirler. Dişiler 
genelde erkeklerden daha küçük 

olmalarına rağmen, erkeklere kıyasla 
25 ila 35 yıl daha uzun yaşarlar. 

Erkek bayağı fokların ömrü, her yıl 
çiftleşme döneminden önce girdikleri 

stresten dolayı daha kısadır.
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Tekerleme

Doktor gelir tık tık tık,
Elinde ibrik,

Biz bu ilaçtan bıktık,
Tıka tıka tık.

DOKTOR

OYUN

BİR VARMIŞ 
BİR YOKMUŞ

Oooo.. 
İğne battı, 

Canımı yaktı, 
Tombul kuş, arabaya koş, 

Arabanın tekeri, 
İstanbul’un şekeri, 

Hop hop, bundan başka
 oyun yok.

Bir kolum yorulmuş,
Ama elimin haberi yok,
Bu sefer elim yorulmuş,

Kolumun yok haberi,
Uzatmadan anlatalım 

bu hikâyeyi...
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Gölge Eşleştirme

Bilmece

Açarsam dünya olur, yakarsam kül olur. 

Ben varmadan o varır, her şeyden 
çok yol alır. 

Ayakları su içer, herkes üstünden geçer. 

Alçacık dalı, yemesi ballı. 

 Bir sapı var, yüz topu var. 
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Çocuk Modası’na yön veren sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

Çocuk Modası

B&G STORE
Desenli Gömlek 47,25

MARKS&SPENCER
Kadife Pantolon 99,99

MARKS&SPENCER
Pijama Takımı 99,99

B&G STORE
Gri Etek 329,00
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B&G STORE
Somon Elbise 209,70

B&G STORE
Yeşil T-Shirt 129,00

MARKS&SPENCER
2’li Salopet ve Bluz Takımı 

299,95

LOCOPOCO
Tüylü Köpeğim 219

ARMAĞAN OYUNCAK
Scooter 249,99
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B&G STORE
Lacivert T-Shirt 149,00

ARMAĞAN OYUNCAK
Ty Beanie Boos Mavi Kaniş 

Peluş 59,99

LOCOPOCO
Lego City Kaykay Parkı 279

MARKS&SPENCER
Pijama Takımı 249,95

MARKS&SPENCER
Jogger Pantolon 169,95
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BOYAMA SAYFASI
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Bilim ve 
Teknoloji

Hemen hemen hepimiz rüzgarda 
uçuşan yaprakların dansını ve 

rüzgar ile camımıza vuran dalların 
müzik notalarına benzeyen seslerini 

dinlemişizdir. Peki nedir rüzgar? Gelin 
hep birlikte rüzgarın nasıl oluştuğunu 

mercek altına alalım…

Rüzgar, yeryüzünde içerisinde bulunmuş olduğumuz havanın hareketleridir.
Rüzgarlar genelde zemine paralel esmektedir. 

Rüzgarın yönü, rüzgar gülü ile ölçülür. 

Rüzgarın hızı ise anemometre ile ölçülmektedir. Anemometre, rüzgarın bir pervaneyi 
döndürme hızından yararlanarak rüzgar hızını gösteren ölçü aletidir. Yüksekteki 

rüzgarlar, balonlar yardımı ile ölçülmektedir. 

RÜZGAR 
NEDİR?
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Rüzgar, okyanuslardaki akıntıların 
ve dalgaların oluşmasına neden 

olduğu gibi, kıyıların şekillenmesinde 
de etkilidir. Çöllerde akarsu, buzul 

ve dalgalar olmadığından tek 
şekillendirici güç rüzgardır.

Rüzgarın hızını etkileyen en önemli 
faktör basınç farkıdır. Basınç 

farkının artmasına bağlı olarak 
rüzgarın hızı artar, azalmasıyla 
birlikte rüzgarın da hızı azalır.

Rüzgarın yönünü etkileyen faktörler 
ise; dünyanın ekseni etrafındaki 
hareketi, basınç merkezlerinin 
konumu, yer şekilleri olarak 

sıralanmaktadır. 

Rüzgarın bir çok türü bulunmaktadır. Sürekli rüzgarlar 
kendi içerisinde Alizeler, Batı Rüzgarları ve Kutup 

Rüzgarları olarak üçe ayrılmaktadır. Mevsim Rüzgarları; 
Muson Rüzgarları olarak adlandırılır, Yaz Musonları ve 

Kış Musonları olarak ikiye ayrılır. Yerel Rüzgarlar; Meltem 
Rüzgarları, Sıcak Yerel Rüzgarlar, Soğuk Yerel Rüzgarlar 

olarak üçe ayrılır. Tropikal Rüzgarlar ise; Tayfun, Tornado, 
Hurrican olarak üçe ayrılmaktadır. 

Rüzgarlar çiçeklerde oluşan tohumları 
başka çiçeklerle karıştırarak döllenme 
sağlamaktadır. Bu durum, bitki neslinin 

devamı için önem taşımaktadır. Yel 
değirmeni ve yelkenlilerde rüzgar gücünden 

yararlanılırken, orman yangınlarında 
rüzgar, yangının şiddetinin artmasına neden 

olmaktadır.
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Seferihisar, İzmir’de bulunan bir ilçedir. Kuzeyinde Urla, kuzeydoğusunda 
Güzelbahçe ve Karabağlar, doğusunda Menderes, güneyinde ve batısında Ege 
Denizi bulunmaktadır. 1884 yılında ilçe olan Seferihisar, 375 km2 yüzölçümüne 

sahiptir. 30 m rakımı bulunan ilçenin en eski yerleşim yeri Teos’tur.

MÖ 1000 yıllarında Akarlar’dan kaçan 
Giritliler tarafından kurulan Seferihisar, 

İyonyalıların bir kenti olarak bilinmektedir. 
İl merkezine 45 km uzaklıkta bulunan ilçe, 

coğrafi konumu nedeni ile İzmir’in tüm 
ilçelerine yakınlık göstermektedir. 

SEFERİHİSAR

Gez
Seferihisar

Gör

Ögren

Paylas

Kesfet

Türkiye’nin Sakin Şehirleri 
CittaSlow
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Sığacık Kalesi ve Ürkmez bölgesi ile 
turizmin etkili olduğu Seferihisar, 
2009 yılında CittaSlow hareketine 

katılmıştır. 28 ülkede 182 üyesi olan 
bu birliğe Türkiye’den ilk katılan 

Seferihisar olmuştur. 

Seferihisar Belediyesi’nin “yavaş 
yaşam felsefesini” benimsemesi 

ve geliştirdiği projeler ilçeyi sakin 
şehirler kategorisinde örnek bir 

belediye haline getirmiştir.

Güneş enerjili sokak aydınlatmaları, karbon salınımının hesaplanması ve 
güneş enerji santrali yapımı gibi projeler Seferihisar’ın projeleri arasında yer 
almaktadır. Teos Antik Kenti’nde kazıların devam ettiği ilçe tarihi açıdan da 

büyük önem taşımaktadır. 

Maki ve orman topluluğundan 
oluşan Seferihisar’da, yüksek 

yapılı, kalın gövdeli, tek 
ağaç şeklinde meşeler sıkça 

görülmektedir. Zeytin ve narenciye 
ağaçlarının dikkat çektiği ilçe, 

sakin şehirler arasında yer 
almaktadır.
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MUTFAKTA NELER OLUYOR?

Malzemeler
• 1 kase çilek

• 1 su bardağı toz şeker
• 1 paket süt kreması
• 1 su bardağı yoğurt

Hazırlanışı
• Dondurmanızı yaparken mutlaka ebeveyninizden 

yardım alın.
• Çilekleri mutfak robotunun içine atın.

• Üzerine şekeri ekleyip robotunuzu çalıştırın.
• Üzerine süt kremasını ve yoğurdu ilave edip 

karıştırmaya devam edin.
• İyice karıştırdıktan sonra dilerseniz şekilli bir kaba 

aktarın ve dondurucuya kaldırın.
• Her tarafının eşit bir biçimde donması için 2 saatte 

bir karıştırarak 6-8 saat dondurun.

Şimdiden afiyet olsun…

DONDURMA
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FARKLI DİLLERİ 
KEŞFEDİYORUM

Youbi-Haftanın Günleri

JAPONCA
Sayılar-Suuji

Pazartesi -Getsuyoubi 
Salı -Kayoubi 

Çarşamba -Suiyoubi 
Perşembe -Mokuyoubi 

Cuma- Kinyoubi 
Cumartesi- Doyoubi 
Pazar -Nichiyoubi 

Gün -Nichi 
Hafta- Shuu 

Hafta Sonu- Shuumatsu 

0-Zero / 1-Ichi / 2-Ni / 3-San / 4-Yon (Shi) / 5-Go / 6-Roku / 7-Nana (Shichi) 
 8-Hachi / 9-Kyuu (Ku) / 10-Juu  

DONDURMA
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23 NİSAN MARŞI 
23 Nisan kutlu olsun 

Sevinin çocuklar 
Övünün büyükler 

23 Nisan mutlu olsun 
 

Çok büyük bayram bu bayram 
Herkese kutlu olsun 

Çok büyük bayram bu bayram 
Herkese mutlu olsun.

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR 
Bir vatan bırakın biz çocuklara 
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla 
Oynaya oynaya gelin çocuklar 

El ele el ele verin çocuklar 
 

Bir bahçe bırakın biz çocuklara 
Göklerde yer açın uçurtmalara 
Oynaya oynaya gelin çocuklar 

El ele el ele verin çocuklar 
 

Bir barış bırakın biz çocuklara 
Uzansın şarkımız güneşe ve aya 
Oynaya oynaya gelin çocuklar 

El ele el ele verin çocuklar 
 

Bir dünya bırakın biz çocuklara 
Yazalım üstüne “sevgili dünya” 
Oynaya oynaya gelin çocuklar 

El ele el ele verin çocuklar

23 Nisan 
Şarkıları
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Günümüzde geri dönüşüm, tüketimin doğal dengeyi bozmasını 
engellemek adına oldukça önemli bir konu. Gelin hep birlikte atıkları 

nasıl geri dönüşüme kazandırabileceğimize bir bakalım…

Tuvalet Kağıdı Rulosundan Kalemlik Yapma
Hepimiz tuvalet kâğıdı bittikten sonra ortaya çıkan ruloları görmüş hatta farklı şekillerde 

oyunlarımızda kullanmışızdır. Hadi basit ve çok eğlenceli bir şekilde tuvalet kâğıdı 
rulolarından nasıl renkli ve kullanışlı kalemlik yapabiliriz hep birlikte bakalım…

Malzemeler:
• Tuvalet kağıdı rulosu • Renkli boyalar  • Fon kağıtları  •Karton • Yapıştırıcı, makas 

• Süslemeler (düğme, deniz kabuğu, minik ponpon vb.)

Yapılışı:
•Kalemliğinizi yaparken ebeveynlerinizden 

yardım alabilirsiniz.
•Ruloyu karton üzerine koyun, kalemle çevresini 

belirmek için çizin, daha sonra çizdiğiniz 
yerden kartonu kesin. 

•Kestiğiniz altlığı yapıştırıcı yardımı ile
ruloya yapıştırın. 

•Ruloyu yapıştırıcı yardımı ile istediğimiz renkte
elişi kağıdı ile kaplayın. 

•Kalemliğinizi süslemek için düğme, deniz 
kabuğu gibi malzemeler kullanabilirsiniz. 

SIFIR ATIK

ORGANİK 
ATIKLAR

PLASTİK PET 
ATIKLAR

CAM 
ATIKLAR

KAĞIT 
ATIKLAR

METAL 
ATIKLAR

PİL 
ATIKLAR
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Steve
Jobs
Teknoloji dünyasında devrim yaratan çalışmalar 

gerçekleştiren Apple Computer Inc.’ın kurucu ortağı 
Steven Paul Jobs’u yakından tanımaya hazır mısınız?

Apple Inc.’ın kurucu ortaklarından olan Jobs, bilgisayar endüstrisinin 
önderlerinden kabul edilmektedir. Next Computer ve çocuklar için 

unutulmaz filmlere imza atan Pixar Animasyon Stüdyoları’nı da kurmuş 
olan Steve Jobs, 24 Şubat 1955 yılında doğdu. 
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Apple Computer Co. şirketini henüz 21 
yaşındayken Steve Wozniak ile ailesinin 

garajında kuran Jobs, ilk olarak ev bilgisayarı 
olan Apple I’i üretti. 

1970’lerin sonunda ilk kişisel bilgisayarını 
tasarlayan Jobs, 1980’lerin başında mouse ile 
kullanılan grafik kullanıcı ara yüzünü keşfetti. 

1977 yılında Jobs ve Wozniak, Apple II’yi üretti. 
1980 yılında Apple III ile bilgisayar dünyasında 
devrim yaratan ikili, Apple II’de elde ettikleri 

başarıyı III. sürümde yakalayamadı. 1983 yılında 
Apple Lisa’yı üreten Jobs, 1984 yılında Macintosh 
ile tüm dünyayı tanıştırdı. Macintosh’un başarısı 

Apple’in Apple II serisini kaldırıp onun yerine Mac 
ürünlerini sunması ile devam etti. 

1986 yılında Lucasfilm firmasından Pixar’ı 
satın alan Steve Jobs, 1997 yılında Apple 

Computer şirketinin Next Computer’ı 
satın alması ile Apple Computer’a geri 

döndü.

2007 yılında Fortune Dergisi tarafından 
“En Güçlü İş Adamı” olarak seçilen 

Jobs, Apple’da yılda 1 dolar karşılığında 
çalışmasıyla “En Düşük Maaşlı Ceo” 
unvanı ile Guiness Dünya Rekorları 

listesine girdi.

“Oyuncak Hikayesi” filminin yaratıcısı Pixar 
ile büyük başarılara imza atan Steve Jobs, 
1998 yılında “Bir Böceğin Yaşamı”, 1999’da 

“Oyuncak Hikayesi 2” , “Sevimli Canavarlar”, 
2003’te “Kayıp Balık Nemo” ve 2004 yılında 

“İnanılmaz Aile” filmleriyle ödüle layık 
görüldü. 2006 yılında yayınlanan “Arabalar” 
filmi yine Pixar imzası ile iki dalda Oscar’a 

aday gösterildi. 2007 yılında “Ratatouille”, en 
iyi animasyon dalında Oscar kazandı. “Kayıp 

Balık Nemo” ve “İnanılmaz Aile” Akademi 
Ödüllerinde en iyi animasyon film dalında 

ödül kazandı. 

Jobs, 5 Ekim 2011 yılında pankreas kanseri 
sebebiyle hayata gözlerini yumdu. 
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Define Adası
Yazar  : Robert Louis Stevenson
Çevirmen : Nurettin Elhüseyni
Editör : Gamze Varım

Romanda, İngiltere’de bir hancının oğlu 
olan Jim Hawkins adlı bir çocuğun çıktığı 
define avı konusu işlenmektedir. Jim, çıktığı 
bu seferde, ihanetler, sürpriz saldırılar ve 
kanlı çarpışmalarla karşı karşıya kalmıştır. 
Romanda Bill ve arkadaşlarının define 
adasında başlarına gelen maceralar ve 
defineyi bulduktan sonra korsanlarla 
girdikleri mücadele konu edilmektedir.  

Ayın Kitapları

Küçük Kadınlar
Yazar  : Louisa May Alcott
Uyarlayan : Sevgi Atlıhan

Küçük bir kentte yaşayan March ailesinin çok farklı 
karakterlerde dört kızı vardır. Kızların en büyüğü 
o kadar güzel ve zariftir ki, çevrenin dikkati her 
zaman onun üzerindedir. Ortanca kızlardan biri 
heyecanlı ve haşarı bir çılgın, diğeri ise melek 
gibi bir kalbi olduğu yüzünden okunan yumuşak 
huylu bir genç hanımdır. En küçükleri ise daha ilk 
gençliğe bile ulaşamamasına karşın tam bir küçük 
hanımefendidir. Ailenin mutlu yaşamı, babalarının 
savaşa gitmesiyle gölgelenir. Ancak kızlar, çok 
akıllı bir kadın olan annelerinin önderliğinde 
yaşamlarını sürdürürken, çocukluğun ve genç 
kızlığın keyfini çıkarırlar. Hele yan komşuları 
olan zengin beyefendi ve haşarı torunu Laurie ile 
arkadaşlık kurduktan sonra yaşamları çok daha 
renkli bir hâle gelecektir.
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Ayın Filmleri
Kral Şakir “Korsanlar 
Diyarı” 
Yönetmen : Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay
Tür        : Animasyon, Macera

Kral Şakir “Korsanlar Diyarı”, şehre yaklaşmak 
üzere olan tarih öncesine ait yaratığı 
durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir 
ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Şehir büyük 
bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en 
derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev 
bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. Yaratığı 
durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş 
topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu 
etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, 
savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak 
yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, 
Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan 
Üçgeni’ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur.

İmparatorun Yolculuğu
Yönetmen : Luc Jacquet
Tür        : Belgesel/Doğa Belgeseli 

Antarktika dendiğinde, hemen herkesin 
aklına ilk gelenler soğuk, zor hayat şartları ve 
ıssızlık olsa gerek... İmparatorun Yolculuğu, 
penguenlerin Antarktika’nın güçlüklerle 
dolu buz tabakaları üzerinde yüzlerce millik 
yolculukları sırasındaki müthiş hayatta kalma 
mücadelesini konu alıyor. 
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23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin 
açıldığı, Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924’te ‘23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar 
vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde, Atatürk bu bayramı çocuklara 

armağan etmiştir ve 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 katılmakta; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı, her sene büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.
 

Meclisimizin açılışı ve bugünün bayram ilan edilerek her yıl kutlanması gençlerimize 
bağımsızlık mücadelemizi hatırlatarak, milli bilincin gelişmesini sağlamaktadır.  

Demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve milli irade kavramlarının gençlerimiz tarafından 
benimsenmesi, korunması ve bu uğurda verilecek karşılıksız mücadelenin ve 

fedakarlığın en büyük örneğidir. 
 

Tüm dünya çocuklarının bayramı ve 
TBMM’nin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun…

“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.” 
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19 Mayıs 1919, Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını 
inanca dönüştürecek kurtuluş ateşinin yakılıp, Milli Mücadele’nin 

başlatıldığı gündür. 
 

Samsun’da başlayan süreç, millî direniş ruhuyla verilen destansı bir 
kurtuluş mücadelesinin ardından zaferle taçlanmıştır.

 
Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde 

kurtuluş çareleri ararken Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayak 
basarak “Kurtuluş” yolunu açmıştır.

 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı ve 

Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs, her yıl ülke genelinde 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. 

Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 1926 yılında “Gazi Günü” adı altında 
Samsun’da kutlanmış, 24 Mayıs 1935’te “Atatürk Günü” adı altında 

resmiyet kazanmıştır.
 

Her yıl 19 Mayıs günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
Türkiye’nin dört bir yanında gösteri ve törenlerle kutlanmaktadır.

“Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! 
Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan 

dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat 
beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, 

geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır.”
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Labirenti Çözelim
Arılara yuvalarına ulaşabilmeleri için 
yardım etmeye ne dersin?

Haydi, hayvan dostlarımızın gövdelerini tamamlayalım!

Etkinlik
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Yukarıdaki arkadaşlarının yanına 
çıkmaya çalışan diğer iki karıncaya 
yardımcı olmaya ne dersin?
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Meslekleri Tanıyorum
ASTRONOT

Hepimizin “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna verecek 
bir cevabı vardır. Peki, bu soruya verdiğimiz cevaplardaki 

meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz? 
Mesela astronot…

Türkçede “Uzaya 
giden adam” anlamını 

taşıyan ve uzayda çeşitli 
çalışmalar yürüten 

astronotlar neler yapar?
Gelin hep birlikte 

bakalım…

30



Astronot, kozmonot veya uzay 
insanı, uzay çalışmaları yapan 

ve araştırmalarında görev yapan 
kişilere denilmektedir.

Uzayda araştırmalar yapan 
astronotlar, uzay hakkında bilgiler 

toplamaktadırlar. 

Astronotlar, uzayda hayat olup 
olmadığını araştırırlar. Uzaydan 

ve gidilen gezegenlerden örnekler 
toplayarak dünyaya getirirler.

Astronot olmak için gerekli şartlar 
ülkeden ülkeye değişebilmektedir. 
Astronot olmak için mühendislik, 

temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, 
matematik) ve bilgi teknolojileri 

alanında en az lisans derecesinde 
eğitim almış olmak gerekmektedir.

Ay’a adım atan ilk insan olarak 
tarihe geçmiş astronot Neil 

Alden Armstrong’tur. 

Astronot olmak için en çok 
başvurulan yer ise NASA’dır. 

NASA’da eğitim süreci yaklaşık 
2 senedir.
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Bilmece
Etkinlik

Cevaplar

- Açarsam dünya olur, 
yakarsam kül olur. 

(Harita)
- Ben varmadan o varır,
her şeyden çok yol alır. 

(Ses)
- Ayakları su içer,

herkes üstünden geçer.
(Köprü)

- Alçacık dalı, yemesi ballı. 
(Çilek)

- Bir sapı var, yüz topu var. 
(Üzüm)

Labirenti Çözelim

Gölge Eşleştirme
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Büyülü Çocuk Dünyası 
Panora'da


