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Perşembe
1. Atölye: 10.00–11.00

2. Atölye: 11.00–12.00

Cumartesi–Pazar
1. Atölye: 14.00–15.30

2. Atölye: 16.00–17.30

Pazartesi 
1. Atölye: 13.00–14.00

2. Atölye: 14.00–15.00

1–30 Haziran

Tüm Hediyeler Babalarımıza.
Panora Çocuk Atölyesi Haziran ayında 
Babalar Günü için çalışıyor. Sen de 
babana güzel hediyeler vermek 

istiyorsan Panora Çocuk Atölyesi’ne gel.
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Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nin ilanıdır.

Bu eğlenceli 
içeriklerin nasıl 

oluştuğunu 
merak ediyor 
musunuz?

Düşünüp-taşınıp akıllar-
fikirler üreten Başak Akyüz 

araştırıp, ilham perileri 
geldiğinde metinleri yazıyor 
ve eğlenceli, öğretici sanat 

uygulamalarını ekliyor. 
Deniz Baktır moda 
çekimleri ve mağaza 
indirimlerini sizler için 
organize ediyor. Yorgun 

düşüp dinlenmeye 
çekildiklerinde 

Pınar Yılmaz bütün 
yazıları okuyup 

düzeltmeleri yapıyor. 
Reklam ajansımızdan 

Neslihan Başkaya’nın hayal 
gücüyle birleşen sihirli 

elleri, görselleri oluşturuyor. 
Umarız siz de okurken keyif 

alıyorsunuzdur.

Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu



Panora Çocuk İndirim 
Kuponu ile yapılan 

alışverişlerde 

%5 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu 
ile yapılan alışverişlerde Çocuk 

Menüsü alana
külah dondurma 

hediye.

Panora Çocuk 
İndirim Kuponu ile 

yapılan 
150 TL ve üzeri 
alışverişlerde 

%10 indirim.
İndirim STOKKE ve BLOOM marka ürünlerle 
geçerli değildir. İndirimli veya kampanyalı 
ürünler ile bu indirim birleştirilemez, 
kullanılamaz.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile 
yapılan alışverişlerde 

100 TL ve üzerine %5, 
200 TL ve üzerine

%10 indirim.

Panora Çocuk İndirim 
Kuponu ile yapılan fotoğraf 

çekimlerinde  
 %10 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu 
ile yapılan 200 TL ve üzeri 

alışverişlerde 

%10 indirim.

30 Haziran 2013’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir. 31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e 
kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.





Almanya Denince 
Aklimiza Gelen Ünlüler

Kıta: Avrupa

Nüfus: 5.584.758 

Para Birimi: Kron

Resmi Diller: Danca

Başkent: Kopenhag 

Yüz Ölçümü: 43,098 Km2

Kıta: Asya

Nüfus: 5.183.700 

Başkenti yoktur. Şehir 
devletidir.

Resmi Dili: İngilizce ve 
Malezce

Para Birimi: Singapur 
Doları

Panora Çocuk ülke kartlarını biriktirerek 
kendi koleksiyonunuzu oluşturabilirsiniz.



Her şeyin 
daniskasını 
göreceğimiz 

eğlenceli bir geziye 
hazır mısınız?



Bir söylentiye göre; Osmanlı döneminde 
Danimarka’dan kaliteli ve pahalı mallar 
gelirmiş ve bu mallara daniska denirmiş. 
“Danimarka menşeili” anlamına gelen bu 
sözcük zamanla bir malın pahalı olduğunu 
anlatmak için kullanılmaya başlanmış.  
Yıllar içinde abartılı anlamını da yüklenmiş. 
Bir şeyin daniskası, onun en abartılı, en 
şatafatlı hali olarak anılır olmuş. 

Her şeyin daniskasını göreceğimiz eğlenceli 
bir geziye hazır mısınız?

Gezimize başlamadan önce ilginç bir 
bilgi vermek istiyoruz. Danimarka’da 
yaz aylarında gece olmuyor; çünkü 62. 
paraleldeyiz ve beyaz geceler var. Gece 
1.30’da hava hala aydınlık. Kışın ise durum 

tam tersine dönüyor ve günün büyük bir 
bölümünü gece karanlığında geçiriyorlar. 

Vikinglerin ülkesini keşfetmeye başkent 
Kopenhag’dan başlıyoruz.  

Kopenhag, irili ufaklı kanalları, tarihi 
binaları ve müzeleriyle ünlü bir kent. 
Güne şehrin merkezinde bulunan Rivoldi 
Bahçesi’ni gezerek başlayalım. 150 yıl 
önce kurulmuş olan bu alan Walt Disney’in 
Disneyland’inin ilham kaynağı olmuş. 

Kopenhag’ın dünyaca 
ünlü simgesi ise 



Küçük Deniz Kızı Heykeli. Heykel Langelinie 
Limanı’nda bir taşın üzerinde bulunuyor.   

Buradan Andersen’in yaşadığı eve 
geçiyoruz. 

Bu isim size de tanıdık geldi mi? 
Hatırlatalım; Andersen’den Masallar... 
“Kibritçi Kız”, “Küçük Claus ve Büyük 
Claus” , “Güzel Prenses ve Bezelye 
Tanesi”…

Hans Christian Andersen tarihte en çok 
tanınan Danimarkalı olmuş. Andersen’in 
masalları tüm dünya dillerine çevrilmiş, 
çizgi filmleri yapılmış. Masallar, bütün 
dünya çocuklarına ulaşmış. Bu nedenle 
Danimarka Masallar Ülkesi olarak da 
tanınır.

Gezimize legonun daniskasıyla devam 
edelim…

Başkent Kopenhag yakınında bulunan 
Legoland’i gezmeden önce size bu 
ünlü oyuncakla ilgili biraz bilgi vermek 
istiyoruz. Lego, Danimarka icadı bir çocuk 
gelişim oyuncağı. 1930 yılında Ole Kirk 
Christiannen tarafından icat edilmiş. 
Legoland Park ise 1968 yılında kurulmuş 
ve Avrupa’daki legoland parkların en 

büyüğü olarak 7 bölümden oluşuyor. 

Bunlardan ilki olan Miniland ve Duplo 
Land, küçük yaş grubu çocuklara yönelik 
oyunları ve trenleri içeriyor. Ayrıca 
Miniland’de, legolardan yapılmış, minyatür 
bir şehir bulunuyor.

Imagination Zone, hayal gücüne 
yönelik etkinlik alanları ve akvaryumları 
barındırıyor. Bir sonraki bölüm Lego City’de 
ise legolarla nasıl üretim yapılabildiğini 
görüp uygulayabilirsiniz. 

Knight’s Kingdom ile Adventure Land, 
heyecana yönelik hız ve su oyunlarının 
bulunduğu bölümler. Legoredo Town da 
ise, hızlı ve temalı trenler ağırlıkta. 
Piratenland, daha çok su oyunlarının 
bulunduğu korsan temalı bir bölüm. 

Aydınlık ve eğlenceli Danimarka gezimizin 
sonuna geliyoruz. Ayrılmadan önce 
Haribo şekerleri, hot dogları, Anton Berg 
Çikolataları bir de Fiyordları mutlaka 
görmelisiniz. Sevdiklerinize de hediyenin 
daniskasını almayı unutmayın.



Neslihan Başkaya
100154675

Özel organizasyonlara katılabilecek, 
indirimlerden ve sürpriz 
hediyelerden faydalanabileceksin. 
Doğum günü, yılbaşı ve özel 
günlerinde kendini çoook özel 
hissedeceksin. Panora Çocuk 
etkinlikleri ve organizasyonlarından 
ilk önce senin haberin olacak. Bu 
kart sana Panora Çocuk Kulübü’nde 
eğlencenin ve avantajların kapısını 
açacak…

Panora Çocuk Kulübü’nde
Seni Neler Bekliyor?

Üye olmak için yan sayfadaki 
formu doldurarak, Panora 
Danışma bankosuna bırakmayı
unutma.

SİN
EM

A

Sİ
N
EM

A SİNEMASİN
EM

A

Panora Çocuk Kulübü’nün 
eğlenceli dünyasına adım 
atan ilk 100 üyeye, keyifli 
keyifli film izlesin diye 
sinema bileti hediye.

Turan Güneş Bulvarı No:182 Oran Çankaya / Ankara  ·  T
: +90 (312) 490 42 50  ·  F

: +90 (312) 490 42 40
www.panora.com.tr

Turan Güneş Bulvarı No:182 Oran Çankaya / Ankara  ·  T: +90 (312) 490 42 50  ·  F: +90 (312) 490 42 40 www.panora.com.tr

PANORA ÇOCUK KULÜBÜ
BAŞVURU FORMU
Bu form veli tarafından doldurulmalıdır.

Ebeveyn Bilgisi

Çocuğun Bilgileri

İsim:

İsim-Soyad:

İmza:

Soyad:

Doğum Tarihi:

Tel:

E-posta:
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Hepimizin değer verdiği, kutsal 
saydığı, en çok tükettiği ve 
sofralarımızın baş tacı: Ekmek...



Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle 
vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük 
besin değerlerinin birçoğunu ekmekten 
karşılıyoruz. Örneğin günlük enerji 
ihtiyacımızın yarısından fazlası, 
tükettiğimiz ekmekten geliyor. 

Ekmek tüketiminin yoğun olduğu 
ülkemizde, maalesef çok fazla ekmek 
de israf ediliyor. Ekmek israfıyla ilgili 
yapılan araştırmaya göre ülkemizde; 
günde 6 milyon, yılda 2 milyar adet 
ekmek israf edilmektedir. İsrafın ülkemize 
ekonomik yükü olan yıllık 1,5 milyar TL 
ile her yıl 500 okul veya 80 hastane 
yapılabilmektedir.  Bu israfın önüne 
geçmek için 17 Ocak 2013 tarihinde 
“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” 
başlatıldı. 

Ekmek israfının önlenmesi konusunda 
toplumun bilinçlendirilmesini amaçlayan 
bu kampanyaya hepimiz sahip çıkmalı 
ve destek olmalıyız. Çünkü çöpe atılan 
her dilim ekmekle; milli servetimiz, doğal 
kaynaklarımız, emeğimiz ve geleceğimiz de 
heba olmaktadır. Ayrıca ekmekleri çöpe 
atarak istemeden sera gazı salınımının 
artmasına, dünyamızın daha fazla 

ısınmasına ve iklim değişikliğine neden 
oluyoruz. Bu bakımdan çöpe attığımız 
her parça ekmekle neleri çöpe attığımızı, 
nelere sebep olduğumuzu bir kere daha 
düşünmeliyiz. 

Bizler şanslı bir nesiliz. Dedelerimiz ve 
ninelerimiz gibi savaş, yokluk ortamı 
veya kıtlık yaşamadık. Ama şu an 
sahip olduğumuz varlık ortamı, bize 
sahip olduğumuz kaynakları duyarsızca 
savurma hakkını vermez. Bu dünya 
bize atalarımızdan miras kalmadı, onu 
çocuklarımızdan ödünç aldık. Bunun 
bilinciyle hareket etmeli ve hiçbir 
kaynağımızı israf etmemeliyiz. 

Ekmeğin planlanarak üretilmesi, ihtiyaç 
kadar alınması, iyi saklanması, bayatlayan 
ekmeklerin çöpe atılmayarak yemek ve 
tatlılarda değerlendirilmesi konularında 
toplum olarak bilinçlenmemiz ekmek israfını 
önleyecektir. 

Ekmek israfı gibi gıda israfı, elektrik-
su israfı, doğal kaynakların israfı, zaman 
israfı, enerji israfı, kaynak (para) israfı vb. 
konularda da hassas davranalım. 

Dünyada bir lokma ekmeğe muhtaç 
milyonlarca insan varken ekmeğimizi, 
emeğimizi ve geleceğimizi lütfen israf 
etmeyelim.



Ancak ilk gördüğü gün 
hayranlık duyduğu Paris’e 

savaş sonrası geri döndü ve hayatına 
burada devam etti. 

Sanat yaşamı süresince hiçbir sanat 
akımına tam olarak bağlı kalmadı ama 
resimlerinde fovizm, sürrealizm ve kübizm 
etkileri açıkça görülür. 

Gelin bu akımları kısaca hatırlayalım;

Fovizm: Ressam objeleri eserine bozuk 
bir perspektifle taşır. Renkler parlak, göz 
alıcı ve cüretkârdır.

Kübizm: Eserlerde, geometrik şekiller 
kullanılır ve 2 boyutlu olarak resmedilir.  

“Yaşamımızda, 
tıpkı bir 
ressamın paletinde 
olduğu gibi tek bir 
renk vardır ve bu renk 
yaşamın ve sanatın anlamıdır. 
Sevginin rengini kastediyorum.”

    Marc Chagall 

Marc Chagall Kimdir? 

Marc Chagall 2 Temmuz 1887 yılında 
Rusya’da 10 çocuklu bir ailenin oğlu olarak 
dünyaya geldi. Mutlu bir çocukluk yaşadığı, 
o yıllarını resmettiği eserlerinde de açıkça 
görülür. Gençliğinde sanatla içiçeydi 
ve 1906 ’da sanatını ilerletmek için St. 
Petersburg’a taşındı. Burada geçirdiği 4 
yılın ardından Fransa’ya ve oradan da 2. 
Dünya Savaşı yıllarında Amerika’ya yerleşti. 



Sürrealizm: Ressam hayallerine ve 
rüyalarına odaklanır. Resimlerinde gündelik 
hayatta kullandığımız objeleri bulabilirsiniz 
ama objeler hayatımızda yer aldığı şekilde 
değillerdir. 

Parlak renkler ve tuhaf figürler Marc 
Chagall’ın modern tablolarının ortak 
özelliğidir. Onun eserlerinde gerçeklikle 
bağlantı kurmayı umursamaması ve 
sıcak- soğuk renkleri kullanımındaki uyum, 
masalsı bir hava yaratmıştır. 

Chagall,  Vollard ve Lafontaine
1923 yılında Fransız yayımcı Ambroise 
Vollard; La Fontaine masalları için Marc 
Chagall’dan guvaşla yapılmış 100 renkli 
illüstrasyon sipariş etmiş. Chagall bu teklifi 
heyecanla kabul etmiş ve 1928 yılında da 
resimleri tamamlamış.

Dönemin baskı teknikleri Chagall’ın 
resimlerindeki renkleri aynen basmak için 
yeterli olmamış. Vollard resimleri kitaba 
oldukları gibi aktarmak istiyormuş. Bunun 
üzerine Chagall, guvaş çalışmalarını temel 

alarak siyah beyaz baskılar yapmaya 
ve renkleri daha sonraki aşamada eliyle 
eklemeye karar vermiş. 

Chagall toplam 200 setlik basımdan 
85’inin üzerinde büyük bir titizlikle elle 
suluboya çalışmasını yaparak hayalini 
gerçekleştirmiş. Bu nedenle her elle 
boyanmış baskı diğerinden biraz daha 
farklıdır ve 85 adet benzersiz La Fontaine 
baskısı vardır.

Peasant Life

La Mariée



Malzemeler
50 x 70 cm Resim Kağıdı
Renkli Boya Kalemleri
Yağlı pastel 
Sulu boya
Fırça



1. Adım: 
İnternetten 
Chagall’a ait 
sirk temalı 
resimleri 
inceleyin. 
Renkleri nasıl 
kullandığına 
objeleri ve 
canlıları nasıl 

yerleştirdiğine, alanı nasıl doldurduğuna dikkat edin. 

Daha önce sirke gitme fırsatınız olmadıysa belki 
sirk videoları izleyerek de fikir edinebilirsiniz. Tüm 
bilgileri topladıktan sonra her ressamın yaptığı gibi 
siz de tablonuzu çizmeye başlamadan önce düşünün.

2. Adım: 
Chagall’ın 
resimlerinde 
hep bir odak 
noktası vardır 
ve bunun 
dışındaki 
alanları 
çizerken 
ayrıntıların 
üzerinde 
durmaz. Sizde 

sahneyi tamamladıktan sonra çevresine paralel birkaç 
kavisli oturma yeri ve seyircileri ekleyebilirsiniz. Bunu 
yaparken de detaylandırmanız gerekmez.

3. Adım: 
Resminize, 
Marc 
Cahagall’ın 
eserlerindeki 
gibi  
enstrüman 
çalan veya 
buna benzer 
imkansız 
şeyler yapan 

hayvanlar ekleyebilirsiniz. Tüm resim kağıdını 
doldurmaya özen gösterin. Palyaçolar, çocuklar, 
trapezciler, uçan hayvanlar ekleyerek sahneyi 
kalabalıklaştırabilirsiniz. Çiziminizi tamamladıktan 
sonra hatları belirginleştirmek için üzerinden geçin.

4. Adım: Resminizi 
renklendirirken sulu 
boya kullanmak çizimde 
kullandığınız yağlı 
pastelin kapanmasını 
önleyecektir. 
Çizimlerinizin içini 
renklendirirken 
sıcak soğuk renkleri 
birbirleriyle uyum 
içerisinde kullanarak 

Chagall’ın yaptığı gibi masalsı bir resim 
yaratabilirsiniz. 

5. Adım: Çizimlerinizden sonra sıra geldi boş 
alanları renklendirmeye… Burada da renkleri 
kullanırken aynı kuralı izleyin. Hatları belirlerken 
kullandığınız çizgilerin kaybolmaması için kontrast 
renkler seçmelisiniz. Bu demek oluyor ki boşluğu 
renklendirirken farklı renkler kullanmanız 
gerekecek.

Renklendirmeyi 
tamamladıktan 
sonra resminize 
imza ve 
tarih atmayı 
unutmayın. 
Arkasına 
da ilham 
kaynağınız Marc 
Chagall’ın ve 
resminizin adını 

yazabilirsiniz.



Albert Einstein 1900’lerin başında yaşamış 
bir bilim adamıdır. Bütün dünyayı etkileyen 
buluşları ve teorileri ile ünlü olmuştur. 
İnsanlar onu 20. yüzyılın en zeki insanı 
olarak da tanır. Şimdi Einstein’ın buluşlarını 
ve teorilerini birlikte inceleyelim ve “Einstein 
olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?” 
sorusuna cevap arayalım.

E=mc² ve Einstein’ın Görelilik Teorisi 
Albert Einstein’ın bilime birçok katkısı 
vardır. En çok bilinen Görelilik Teorisi’dir. 
Bu teori bilim adamlarının dünyaya bakış 
açısını değiştiren ve nükleer enerji de dahil 
olmak üzere birçok modern buluşun temelini 
oluşturan büyük bir katkıdır.

Albert Einstein’a ait diğer buluş/
teoriler hangileridir? 
Albert Einstein modern fizik için çok önemli 
buluşlar yaptı. Bunların bir kaçını birlikte 
öğrenelim. 

Foton Teorisi 
Einstein ışınların foton adı verilen 
parçacıklardan oluştuğunu doğruladı. Bilim 
için bir dönüm noktası olan bu buluşu ile 
Nobel Fizik Ödülü aldı.

Bose-Einstein Yoğunlaşması
Fizikçi Satyendra N. Bose ve Albert Einstein 
tarafından ortaya atılan ve isimleri ile 
anılan çalışma maddenin 5. halinin keşfidir. 



Bugün maddenin bu hali lazer 
teknolojilerinde kullanılmaktadır. 

Einstein teorilerini ve bilimsel 
modellerini açıklayan birçok makale 
yazdı. Çalışmaları bizim dünyayı 
anlamamız ve bilimin gelişimi için 
çok önemli bilgiler içerir. Zamanda 
yolculuk mümkün olabilir mi? 
sorusunun temellerini Einstein 
atmıştır. 

Einstein Olmasaydı 
Hayatımızda Neler Değişirdi?
- Foton Teorisi olmasaydı, CD ve 
DVD teknolojisi gelişmezdi. Lazerli 
göz ameliyatları yapılamaz ve birçok 
askeri cihaz üretilemezdi.

- Kuantum mekaniğine katkıları 
olmasaydı, bugün kullanmakta 
olduğumuz bilgisayar ve diğer tüm 
dijital aygıtları henüz keşfedememiş 
olurduk.

- Fotoelektrik denklemini 
geliştirmeseydi, dijital fotoğraf 
makineleri ve video kameralarla 
anılarımızı saklayıp, teleskopla uzayı 
inceleyemezdik. 

- E=mc² formülünü geliştirmeseydi, 
atom bombası olmazdı. Aslında iyi 
olurdu dediğinizi duyar gibiyim ama 
bu bilgi aynı zamanda temiz, ucuz, 
bol ve doğaya zararı olmayan enerji 
üretilmesi için de kullanılabilir. 

- Einstein’ın görelilik teorisi 
olmasaydı, istediğimiz yere gitmemizi 
kolaylaştıran GPS sistemleri ve 
uçakların doğru rotalarında bizi 
dünyanın diğer ucuna taşımaları 
mümkün olamazdı.

Einstein’ dan 10 Hayat Dersi
1. Merakınızın peşinden gidin
“Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir 
meraklıyım.”

2. Azim paha biçilmezdir
“Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan 
vazgeçmediğimden başarıyorum.”

3. Bugüne odaklanın
” Güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi, 
öpücüğe hak ettiği dikkati vermiyor demektir.”

4. Hayal gücü güç verir
“Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin 
önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha 
önemlidir.”

5. Hata yapın
“Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş 
demektir.”

6. Anı yaşayın
“Ben geleceği hiç düşünmem, ne de olsa gelecektir.”

7. Değer yaratın
” Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın.”

8. Farklı sonuçlar beklemeyin
“Delilik; Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı 
sonuçlar beklemek.”

9. Bilgi deneyimden gelir
” Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu 
deneyimlemektir.”

10. Kuralları öğrenin, daha iyi oynayın
” Oyunun kurallarını öğrenmek zorundasınız. Böylece 
herkesten iyi oynayabilirsiniz.”



Malzemeler:
1 yumurtanın beyazı
1,5 çorba kaşığı sıvıyağ
Yarım çay kaşığı vanilya 
4 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
4 çorba kaşığı toz şeker
1,5 çorba kaşığı su
En sevdiğiniz meyveler
Bir tutam tuz

Yapmak için; 
Yumurtanın beyazını çırpın, sıvı yağ ve vanilyayı 
ekleyin. Ayrı bir kapta un, mısır nişastası, tuz ve 
toz şekeri karıştırıp, su ekleyin. Daha sonra bunu 
yumurtalı karışıma ilave edip, akıcı bir kıvam 
elde edene kadar karıştırın. Fırın tepsisini yağlı 
kağıtla kaplayın. Karışımın 1/4’ünü dökün. Tepsiyi 
elinizde sallayarak, karışımın yuvarlak bir şekil 
almasını sağlayın. Önceden 150 derece ısıtılmış 
fırında, üzeri hafif kızarana dek pişirin. Ispatula 
ile tepsiden alın ve bir kaseyi ters çevirip üzerine 
yerleştirip şeklini alarak soğumasını bekleyin. 
Bunu kalan karışımınız için de yapın. Toplam 4 
adet kaseniz olacak. Soğuyunca kıtır kıtır olan bu 
yenebilir kasenizin içine en sevdiğiniz meyveleri 
doğrayarak servis yapabilirsiniz.

Vanilya 
Aromalı 

Kaselerde 
Meyve 
Salatası 



Elif Çelik

Ener Gökhan

Öykü Ceren Yeldiren

Beril Bayram

Ecrin Özkurt

Barış Bahçekapılı

Defne - Ege
 Karayiğit

Begüm Bahçekapılı



Derin Güler

Beren ErtinBetül Özatik Defne Köksal

Akya Göllü

Duru Eraslan

Ada Biçer

Tuana Ecrin Özbir



Levent Kışlalı

Nehir Ömeroğulları

Ilgın Karakaç
Kayra Gürsoy

Gülce Güleç

İlay Derin Altıparmak

Lara - Kaya Kurtuluş

Ecem İbiş

Gülsüm Cansu Öztürk



Selçuk Bulut

Çiçeksu Geygel

Sueda Tuğtekin

Damla Ayhan

Özgür Keçeci

Can Kalyon



Nehir Kayra Akın
Selinnaz Köse

Eylül Şahin

Ayhile - Aydilge Mutlu 

İrem Ayhan

Zeynep Bacak

Deren Mutlu

Simay Cemre Ensoriva



Güneş bizim için çok güzel şeyler yapar. 
Bizi sıcak tutar. Çiçek ve bitkilerin 
büyümesini sağlar. Hatta daha güçlü 
kemikler için vücudumuz ihtiyacı olan 
kalsiyumu kullanabilsin diye D vitamini 
sağlar. 
Ancak faydalarının yanı sıra dikkat 
etmezsek güneşin zararları da vardır. 
Güneşten dünyamıza ulaşan ve gözümüzle 
göremeyeceğimiz ultraviyole (UV) ışınlarına 
uzun süre maruz kaldığımızda güneş yanığı 
oluruz. 
Hava ısınmaya başladı, günler uzadı ve 
dışarıda daha çok zaman geçirmeye 
başladık. Ama özellikle sıcak ve güneşli 
günlerde dışarıda zaman geçirmek için bazı 
önlemler almamız gerekir. Gelin bunu nasıl 
yapacağımızı birlikte öğrenelim.
Bazı İnsanlar Neden Daha Çabuk 
Yanar? 

Eğer sarışın veya kızıl saçlıysanız, 
derinizin rengi açık veya 
gözleriniz renkliyse, daha 
hızlı yanarsınız.  Bunun 
nedeni Melanin’dir. Melanin 
UV ışınlarını yansıtarak 
cildimizi koruyan bir 
maddedir ve koyu 
tenli kişilerde daha 
çok bulunur. Ama 
unutmayın koyu 
tenli olmak da bizi 

güneş yanığından 
korumaz, sadece 
biraz daha uzun 
sürede yanmamızı 
sağlar.
Güneş yanığı sadece kötü 
görünmez aynı zamanda acı da 
verir. Cildin su toplayıp kabarmasına 
neden olur. Yanıklar geçene kadar dışarı 
çıkıp eğlenceli vakit geçirmemize de engel 
olur. 
Kendimizi Güneş Yanığından 
Koruyalım…
Güneş yanığından korunmak için  
tamamen güneşten gizlenmek, 
mumya gibi tüm vücudumuzu 
sarıp sarmalamak gerekmez. 
Birkaç önlem alarak 
kendimizi güneşten koruyup 
eğlenmeye devam edebiliriz.
1. Vücudumuzu 
güneşten koruyacak ama 
terletmeyecek kıyafetler 



tercih 
etmeliyiz. 
2. Şapkasız 

dışarı 
çıkmamalıyız.

3. Yüksek koruma 
faktörlü güneş 

kremi kullanmalıyız. 
Krem sürmeyi 2 

saatte bir tekrarlamalı ve 
özellikle terlediğimizde, denize 

girdiğimizde daha sık yenilemeliyiz. 
Vücudumuzun güneş gören her 

yerine sürmeliyiz. 
4. Gölge yerlerde 
oynamalıyız.
5. Güneş gözlüğü takmayı 
da unutmayalım. Şık 
görünerek sağlığımızı 
koruyabiliriz. 

6. Güneşin tam tepede 
olduğu 10.00 - 16.00 

saatleri arasında direkt ışınlardan kendimizi 
koruyabileceğimiz yerlerde bulunmalıyız. 
Sıvı Tüketelim…
Bol sıvı tüketmek ve özellikle su içmek 
her zaman sağlıklıdır. Özellikle sıcak 
havalarda daha da önem kazanır. Terleyerek 
vücudumuzun kaybettiği suyu mutlaka 
yerine koymalıyız. Bunu sağlamanın en 
kolay yolu susuz kaldığımızı hissedene 
kadar beklemeden sık sık su içmektir.
Güneş Çarpması…
Elbette burada bahsettiğimiz gerçek bir 
çarpma değil. Uzun süre sıcakta kalmak 
sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık. Sıcak 
havada vücudumuz kendini serinletmek için 
terler. Ancak uzun süre sıcakta kalmak ve 
çok sıcak ortamda bulunmak vücudumuzun 
kendini yeterince soğutamamasına neden 
olur. Bu durumda yorgun hissetmeye 
başlarız. Ateşimiz yükselir, sersemleriz ve 
bilinç kaybı oluşur. Bu acil tıbbi müdahale 
gerektirir. 
Özellikle yazın. Baş dönmesi mide bulantısı 
veya yukarıda bahsettiğimiz belirtileri 
hissederseniz, mutlaka ailenize haber verin. 

Unutmayın önleminizi alırsanız Güneş 
Dünyamızı aydınlatan, bizi ısıtan, D vitamini 
veren ve çiçekleri besleyen bir DOST olur. 



Hepimiz pastel boya kullanıyoruz. Peki 
nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi?
Günümüzde pastel boyalar; renkleri 
oluşturan pigmentler ve mum yapımından 
da tanıdığımız parafin karışımı ile elde 
ediliyor. Pastel boyanın İngilizce adı olan 
crayon kelimesinin kökeninde de kullanılan 
malzemelerin adı var. Bu isim, ilk pastel boya 
üretimini yapan Binney & Smith firmasının 
sahiplerinden Edwin Binney’nin eşi Alice 
tarafından konmuş.  Alice; Fransızca tebeşir 
anlamına gelen “carie” sözcüğü ile yağlı 
parafin anlamındaki “the oily paraffin wax” 

sözcüklerini birleştirerek Crayon markasını 
yaratmış. 

Balmumu ve pigment karışımının kullanımı 
Eski Mısır’a kadar dayanır. Eski 
Mısır’da taşlar üzerine resim yaparken 
sıcak balmumu ve renk pigmentlerini 
karıştırıyorlarmış. Bunun adına sıcak 
balmumu tekniği deniyormuş. Balmumu 
sıcak uygulandığı için renk sabitleniyormuş. 
Benzer bir teknik 1600-1800 yılları 
arasında Romalılar, Eski Yunan ve Filipin 
yerlileri tarafından da kullanılmış. 

Renkli ve bildiğimiz şekliyle pastel boya 
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ilk olarak Avrupa’da yapılmış. Bugünkü 
teknikten farklı olarak ilk pastel boya 
kömür tozu ve sıvıyağ kullanılarak üretilmiş. 
Hepimizin kullandığı günümüzdeki pastel 
boyaların atası ise 1490’lı yıllarda Leonardo 
da Vinci’nin sanat eserlerinde kullandığı 
boyalardır. Kuru pastel üretimi ise Binney 
& Smith, tarafından 1800’lerin sonlarında 
başladı. 

Nasıl yapılır?
Bir pastel boya için iki temel madde 
kullanılır; renk pigmenti ve parafin. Katı 
haldeki bu maddeler sıvı hale gelene kadar 
kaynatılır. Kaynayan karışım yüzlerce pastel 
boya kalıbından oluşan büyük bir kaba 
dökülür. Kalıbı soğutmak için soğuk su 
uygulanır. Su, parafinin tekrar donarak katı 
hale gelmesini sağlar.

Boya kalemleri bir makine tarafından 
kalıptan çıkartılır. İşlem sırasında zarar 
gören kalemler tekrar kaynatılarak kalıba 
dökülür.  

Etiket, bir makine yardımıyla kolay 
çıkmaması için iki kat sıvanarak yapıştırılır. 
Ambalajlanarak bize ulaştırılır.

Pastel Boya Hakkında 
İlginç Bilgiler:
- 1943 senesine kadar Amerika’da pastel 
boya etiketlerini kış aylarında işi olmayan 
çiftçiler yaparak ek gelir elde ederlermiş. 

- Renk pigmentleri kullanılarak 1200 farklı 
renkte pastel boya yapılabilir.

- 1993 yılında Amerika’da yapılan bir 
ankette en sevilen pastel boya renklerinin 
mavi ve kırmızı olduğu ortaya çıkmıştır.

- Kahve ve fıstık ezmesinden sonra, pastel 
boya kokusu en çok tanınan üçüncü kokudur.

- Ortalama olarak, bir çocuğun 10 yaşına 
kadar 730 adet pastel boya kullandığı 
hesaplanmıştır.



Fotoğraflar 
BAYDAŞ 

tarafından 
çekilmiştir.

Panora -1 katında 
hizmet vermektedir.

Zeynep Sarıyüce

ELBİSE 97 TL PANÇO
AYAKKABI 64,50 TL PANÇO



Yağmur UçarKatre KüçükEmre Duvarlı

AYAKKABI:169,95 TL BENETTON
BERMUDA ŞORT:79,95 TL BENETTON
GÖMLEK:65,95 TL BENETTON

ŞORT:69,75 TL BEBEK BY PIKKOLO
BLUZ:54,75 TL BEBEK BY PIKKOLO
AYAKKABI:125 TL BRANDROOM KIDS

T SHIRT:64,90 TL KAPBULA
ŞORT:69,90 TL KAPBULA
AYAKKABI:125 TL BRANDROOM KIDS



TULUM:229 TL B&G STORE
BABET:129 TL B&G STORE

T-SHIRT:49,95 TL BENETTON
PANTOLON:79,95 TL BENETTON
AYAKKABI:139,95 TL BENETTON



ELBİSE:172 TL BRANDROOM KIDS
AYAKAKABI:139,95 TL BENETTON



ŞAPKA:29,90 TL KARAMELA
GÖMLEK:89,90 TL KARAMELA
ŞORT:89,90 TL KARAMELA
AYAKKABI:129 TL KARAMELA

TULUM:89,90 TL KAPBULA
AYAKKABI:125 TL BRANDROOM KIDS



AYAKKABI:169,95 TL BENETTON
BERMUDA ŞORT:79,95 TL BENETTON
T SHIRT:59,95 TL BENETTON

PEMBE ÇİZGİLİ ELBİSE:145,50 TL BEBEĞİM
AYAKKABI:159,90 TL BEBEĞİM

ELBİSE:345 TL BRANDROOM KIDS
AYAKKABI:125 TL BRANDROOM KIDS



Bulmacanın çözümü 40. sayfada
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Bulmacanın çözümü 40. sayfada

Nasıl Oynanır?
 

Sudoku, 6x6’lık karelerden oluşan 
kümelere rakamların yerleştirilmesiyle 
oynanan bir oyundur. Çözümü mantığa 
dayanan sudoku, kümelere 1’den 6’ya 
kadar rakamların yerleştirilmesiyle 
oynanır. Her bir rakam, her bir 
satır, sütun ve blokta sadece 
bir kez kullanılabilir. Bulmacayı 
tamamlamak için tabloyu öyle bir 
şekilde doldurmalısın ki, her satır, her 
sütun ve her blok 1’den 6’ya kadar 
bütün rakamları içersin, hiçbir rakam 
tekrarlanmasın ve eksik kalmasın.

Yukarıdan Aşağı
1. Osmanlı zamanında    
 Danimarka’dan gelen kaliteli  
 mallara verilen isim...
2. Albert Einstein’ın Nobel   
 aldığı teorinin adı...
3. Renkleri oluşturan pigmentler  
 ve parafinden yapılan boya  
 türü...

Soldan Sağa
1. Objelerin bozuk bir   
 perspektifle resmedildiği,   
 renklerin parlak, göz alıcı ve  
 cüretkâr olduğu resim   
 akımı...
2. Başkenti Kopenhag olan,   
 Vikingler’iyle ünlü ülke...
3. UV ışınlarını yansıtarak   
 cildimizi koruyan bir madde...

1

1

2

2

3

3



Ördeğin olduğu resmi işaretli 
yerlerden kesin, yine işaretli 
yerlerden talimatlardaki 
gibi kıvırın. İşte yeni oyun 
arkadaşınız sevimli ördek hazır.

Makas ile kesin
Tamamen katlayın
Hafifçe kıvırın
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Armağan Oyuncak
Comics & Cartoons Store
B&G Store
Bebeğim
Imaginarium

Brandroom Kids
Bebek By Pikkolo
Loco Poco
Gap Kids&Baby
Mothercare

Kapbula
Karamela
Panço
Marks&Spencer



SUDOKU’NUN ÇÖZÜMÜ

7 FARK BULMACASININ ÇÖZÜMÜ

ÇENGEL BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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Perşembe
1. Atölye: 10.00–11.00

2. Atölye: 11.00–12.00

Cumartesi–Pazar
1. Atölye: 14.00–15.30

2. Atölye: 16.00–17.30

Pazartesi 
1. Atölye: 13.00–14.00

2. Atölye: 14.00–15.00

1–31 Temmuz

Nerede O Eski Ramazanlar?
Tabii Ki Panora’da.

Panora Çocuk Atölyesi Temmuz ayında 
eski ramazanları hayata döndürüyor.. 

Sen de güzel oyuncaklar yapmak 
istiyorsan Panora Çocuk Atölyesi’ne gel.



Panora’da
Babanızın
Karikatürünü
Çizdirin Veya 
Fotoğrafını
Çekin


