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Yeni bir yıla
eğlence ve bilgiyle

“merhaba”
    Merhaba sevgili çocuklar, 

 Yeni bir yılın heyecanı, dört gözle kar yağışının 

beklenmesi ve sıcak sütlerimizi mutlulukla yudumladığımız 

zamanlar bir araya geldi. Kış da diğer mevsimler gibi 

sevdiğimiz birçok alışkanlığımızı yaşama güzelliğini 

bize sunuyor. Soğuk havaya aldırmadan gülen siz 

çocukların yüzleri ise bu soğuk mevsimi ısıtıyor. 

  Her biri birbirinden farklı olan kar taneleri yağarken, 

hep birlikte biraz tarih yolculuğuna çıkacağız. İletişim 

araçlarının temelini oluşturan icatlardan telgrafı inceleyip, 

geri dönüşüm için bitmiş bir şampuan kutusundan

kendimize sevimli bir kalemlik yapacağız. Ardından 

Türkiye’nin gezi noktalarından Peri Bacaları’nı 

tanıyacağız. Yeni kitaplardan ve filmlerden 

bahsedeceğiz. Tabii eğlenceli aktiviteler de olacak.

  Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi, eğlenmenizi dileriz.

    
    Panora AVM Ailesi
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Tarihte bu ay neler olmuş?

Türkiye, Kanada’da 14 ülkenin 
katıldığı hava gösterisi

yarışmalarında birinci oldu.

Maria Montessori tarafından 
ilk çocuk okulu, 

Casa dei Bambini açıldı.

Dr. Christian Barnard,
ilk defa insandan insana kalp 

naklini gerçekleştirdi.

Türk pilot, mühendis ve Türk 
havacılığının önderi Vecihi 

Hürkuş doğdu.

İlk dizel motorlu otomobil, 
Indianapolis’ten New York’a 

yaptığı seyahatini tamamladı.

Hepimiz için çok gurur 
verici!

Çok heyecan verici
değil mi? Birileri sadece 

çocuklara ve onların 
mutluluklarına özel bir

okul açmış.

Belki de yüzbinlerce
kalp hastası

bu sayede yaşıyor.

Saygıyla anıyoruz.

Günümüzde
otomobillerimizde en çok tercih 

edilen motor da kendini bu 
şekilde ispatlamış oldu.

Gelin geçmişe kısa bir yolculuk yapalım, 
neler neler olmuş tarihte, öğrenelim!

1956

1896

1907
1930

1968
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Bugün yaşadığımız modern dünyanın temelleri,
yıllar önce icat edilenlere ve buluşlara ait.

Şimdi onları tanıma vakti!

   

  Telgraflar, “maniple” adı verilen bir verici, bir alıcı ve 

ikisi arasına çekilmiş elektrik hattından oluşur. Verici, 

telgraf hattındaki elektriği açıp kapar. Diğer tarafta ise 

elektromıknatıslı alıcılar bulunur. Alıcılarda, elektrik akımı 

geçtiği zaman ileri geri hareket edebilen madeni bir çubuk 

vardır. Çubuğun ucundaki mürekkepli kalem, bir kağıt 

üzerine nokta ve çizgi şeklinde şekiller çizer. 

  

 Günümüzde iletişimin birçok 

farklı ve teknolojik yolu var. Peki 

ya cep telefonları ve internetin 

olmadığı dönemlerde birbirlerinden 

uzakta olan insanlar nasıl iletişim 

kuruyorlardı? “Tabii ki mektupla” 

dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız 

ama mektuplar acil durumlarda 

hızlı iletişimi sağlayamıyordu. 

Bunun üzerine 1793 yılında 

“telgraf” icat edildi.

İCATLAR
Telgraf

Nasıl Çalışır?
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 Telgrafın ilk modelinde, yüksek kulelerin tepelerine 

yerleştirilen hareketli kollar, işaretleri ve harfleri istenilen 

yere ulaştırıyordu. Ama bu sistem zaman içerisinde çok 

kullanışlı olmamaya başladı. Bunun üzerine 1835 yılında 

“Samuel Morse” ilk elektromıknatıslı telgrafı yaptı.

   Bu yeni telgraf, elektromıknatıs ve bir kalemden oluşuyordu. 

Kalemin arka tarafına her vuruş, kâğıdın üzerinde çizgiler 

oluşturuyordu. Samuel Morse, kağıdın üzerine oluşturulan 

çizgiler ve noktalar için daha genel bir dil oluşturdu. Böylece 

tarihte kendi adıyla anılan Mors Alfabesi’ni buldu. Zamanla 

tüm dünyanın ortak iletişim dili haline geldi.

  Mors Alfabesi’yle oluşturulmuş mesajlar, elektrik akımlı 

teller üzerinden karşı tarafa iletilmeye başlandı. Böylece 

günümüzdeki modern iletişimin temelleri atıldı.
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Aylin, kaybolan kedisini bulmak istiyor.

Siz ona yardımcı olabilir misiniz?

BULMACA
Labirenti Çözelim
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Dinozorlar gölgelerini kaybetmişler.

Haydi gölgelerini bulalım.

Gölgeleri Eşleştirelim
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ORMANDAKİ
DOSTLARIMIZ

  Avustralya’ya özgü otçul ve ağaçta yaşayan keseli ve 

memeli hayvanlardır.

  Avustralya’nın doğu ve güney kıyıları boyunca yaşarlar.           

  Kalın ve kuyruksuz gövdeleri, yuvarlak ve tüylü 

kulakları, büyük ve kaşık şeklindeki burunları sayesinde 

kolayca tanınırlar.

  Bir koalanın boyu 60 - 85 cm arasında, kilosu ise 4 - 15 

kg arasında değişir.

  Kürkleri, gri ile çikolata rengi arasında farklı 

tonlardadır.

  Koalalar genelde okaliptüs ağaçlarından oluşan 

alanlarda yaşar ve bu ağaçların yapraklarını yiyerek 

beslenirler.

  Bu yaprakların besin değeri sınırlı olduğu için 

koalalar genellikle hareketsiz bir yaşam sürer ve 

günde yaklaşık 20 saat uyurlar.

O kadar tatlılar ki onları sevmemek imkansız gibi.
Haydi tatlı dostlarımız koalaları tanıyalım.

Okaliptüs mü? Hmmm, bayılırım!

Koalalar
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O kadar tatlılar ki onları sevmemek imkansız gibi.
Haydi tatlı dostlarımız koalaları tanıyalım.

  Genel olarak asosyaldirler. Anne koalalar bile 

yalnızca bakıma ihtiyaç duydukları sürece 

yavruları ile ilgilenirler.

  Keseli hayvanlardan oldukları için koala 

yavruları, doğduktan sonra sürünerek 

annelerinin keselerine girer ve ilk altı aylarını 

burada geçirirler.

  Yavrular bir yıl içinde sütten kesilirler.

  Çok tipik bir görünüşe sahip oldukları için 

koalalar, dünya çapında Avustralya’nın ulusal 

sembollerinden biri olarak kabul edilirler. 

  Koalalar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları 

Koruma Birliği tarafından en az endişe 

altındaki türler arasında listelenmiştir.

  En önemli tehditleri ise yaşam alanlarının 

yok olması ve kentleşmedir.

En güvenli yer, annemin yanı.
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Malzemeler:
- Yassı bir şampuan kutusu
- Makas
- Maket bıçağı
- Çift taraflı bant
- Mum stick veya sıvı yapıştırıcı 
- Farklı renklerde kağıtlar

Öncelikle iyice temizlenmiş şampuan 

kutusunun üst kısmını, hafif bir kavis 

vererek kesiyoruz. Özellikle bu kısımda bir 

büyüğümüzden yardım almamız çok önemli.

Kutunun alt kısmını kenara ayırıyoruz.

Üst parçaya ise kol ve bacak gibi vücut 

parçalarını çizip kesiyoruz.

Göz, ağız, diş veya burun için farklı 

şekillerde kağıtlar kesiyoruz. Nasıl 

keseceğiniz sizin yaratıcılığınıza bağlı 

elbette! Alt kısma kestiğimiz bu 

parçaları yapıştırarak bir yüz elde 

ediyoruz.

Ardından üst kısımdan kestiğimiz

kolları ve bacakları, alt kısımda uygun 

gördüğümüz yerlere yapıştırıp

kurumasını bekliyoruz.

Artık şampuan kalemliğimiz hazır. 

Şimdi arka tarafına çift taraflı bant 

yapıştırarak çalışma masamıza yakın 

bir yere yerleştiriyoruz. Ardından gelsin 

rengarenk kalemler, fırçalar, boyalar…

Boş bir şampuan 

şişesiyle yaptığımız bu 

kalemlik sadece bir 

örnek. Eminiz siz de çok 

daha farklı tasarımlar 

ortaya çıkarabilirsiniz.

Fikir bizden,
yaratıcılık sizden!

    Evimizde kullanmadığımız birçok malzeme aslında çöp değil. O malzemelerle 
hem el becerimizi geliştireceğimiz hem de çok eğleneceğimiz etkinlikler 
yaparak kullanışlı eşyalar elde edebiliriz. Böylece doğaya da katkıda bulunmuş 
oluruz.
  Elbette etkinliğimiz süresince bir büyüğümüzden destek almayı 
unutmuyoruz.
    Şampuan mı bitti? Merak etmeyin. O kutucuk, harika bir kalemlik olacak! :)

Şampuan Kutusundan
Sevimli Kalemlik

GERİ DÖNÜŞÜM İLE
EĞLENCELİ ETKİNLİKLER
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Sweatshirt: Panço 85,95 TL
T-Shirt: Panço 25,95 TL

Pantolon: Panço 129,95 TL
Ayakkabı: Panço 149,95 TL

Oyuncak: Armağan Oyuncak 129,90 TL

Yelek: B&G Store 399,00 TL
T-Shirt: B&G Store 119,00 TL

Pantolon: B&G Store 183,20 TL
Ayakkabı: B&G Store 239,90 TL

Atkı: B&G Store 159,00 TL
Oyuncak: Imaginarium 479,00 TL

Alieren Can 
Erdem

Doğa 
Alışverişçi
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Triko Hırka: U.S. Polo Assn. 129,95 TL
T-Shirt: U.S. Polo Assn. 69,95 TL

Pantolon: U.S. Polo Assn. 109,95 TL
Bot: Ceyo 197,00 TL

Oyuncak: Loco Poco 139,50 TL

Yelek: Mothercare 149,90 TL
T-Shirt: Mothercare 39,90 TL

Pantolon: Mothercare 109,90 TL
Bot: Ceyo 205,00 TL

Oyuncak: Armağan Oyuncak 119,90 TL

İlayda
Süsoy

Doğu 
Alışverişçi
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Kaban: Marks & Spencer 229,95 TL
Kazak: Marks & Spencer 149,95 TL

Pantolon: Marks & Spencer 129,95 TL
Ayakkabı: B&G Store 349,00 TL

Hırka: Karamela 159,90 TL
Kazak: Karamela 49,90 TL
Şort: Karamela 89,90 TL
Bot: Karamela 189,90 TL

Oyuncak: Imaginarium 499,00 TL

Doğa 
Alışverişçi

İlayda
Süsoy
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Hırka: U.S. Polo Assn. 129,95 TL 
Gömlek: U.S. Polo Assn. 79,95 TL

Pantolon: U.S. Polo Assn. 119,95 TL
Ayakkabı: New Balance 186,75 TL
Oyuncak: Imaginarium 119,00 TL

Mont: Benetton 149,99 TL
T-Shirt: Benetton 29,99 TL
Pantolon: Benetton 90,99 TL

Bot: Benetton 199,99 TL
Oyuncak: Armağan Oyuncak 299,50 TL

Doğu 
Alışverişçi

Alieren Can 
Erdem
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TÜRKİYE’NİN
GEZİ NOKTALARI

Peri Bacaları

  Sadece ülkemizin değil, dünyanın da en gizemli yerlerinden 
biri, Peri Bacaları. Kapadokya’da yer alan bu masalsı bölgenin 
nasıl oluştuğuna ve bölgenin tarihine birlikte göz atalım.

  Peribacaları; yağmur, rüzgar ve sel sularının tüflerden oluşan 
yapıyı aşındırması sonucu ortaya çıkmış, koni biçimindeki 
oluşumlardır.

  Neredeyse 60 milyon yıl önce bölgedeki yanardağlar birden 
harekete geçmiş. Yanardağlardan püsküren lavlar, daha önce 
bir deniz olan Kapadokya bölgesini kurutmuş.

  Kuruyan zeminin üstünde neredeyse 100 - 150 metre 
kalınlığında bir tüf tabakası oluşmuş.

  Bazı alanlarda sert, bazı alanlarda ise oyulabilecek 
yumuşaklıkta lav birikmeleri olmuş.
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  Bu tabaka, ilerleyen zamanlarda seller ve rüzgarların etkisiyle 
değişime uğramış.

  Sel sularından kendini koruyan sert kayalar, dünyada 
eşi benzeri olmayan şapkalı, konik gövdeli peribacalarını 
oluşturmuş.

  Kapadokya Peri Bacaları, oluşumlarından bu yana birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış. Bölgenin doğal binaları olan 
peribacalarının içleri, tarihteki ilk insan yerleşiminin olduğu 
dönemde oyulmaya başlamış.

  Peribacalarının oluşumu, bölgenin ‘masal diyarı’ veya 
‘harikalar diyarı’ diye anılmasının yanı sıra uzaylıların 
uğradığı bir bölge olarak görülmesine de neden olmuş.

  Kapadokya Peri Bacaları, Dünya’nın 7 Harikası’ndan biridir.
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Hiç Hata Yapmayan Kız

Betül o güne dek ASLA (bir tane bile!) hata yapmamıştı... 
“Hiç Hata Yapmayan Kız”, mükemmelliyetçi olan her 

çocuğun (veya yetişkinin!) okuması gereken bir kitap. 
Betül’ün en büyük kusuru, kusursuzluğu...

Stephanie Oppenheim

Betül, hepimize yararlanabilecek bir ders sunuyor: 
Hatalardan ders almak, gülmek ve oluruna bırakmak...

 
Jennifer Fosberry

Hiç Hata Yapmayan Kız
Yazar: Mark Pett, Gary Rubinstein
Sayfa Sayısı: 32
Baskı Yılı: 2012

Ayın Kitapları
Bu ayki kitap önerilerimizle sizinleyiz.

Her zaman iyi birer okuyucu olmanız ve
okumaktan hiç vazgeçmemeniz dileğiyle…
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Ay’ı Kim Çaldı?

Berk, geceleri gökyüzünü pırıl pırıl aydınlatan Ay’a 
hayrandır. Ay’a bakarak uykuya dalarken güzel hayaller 
kurar. En büyük hayali de astronot olmaktır. Ama bir gece 
bir de bakar ki, gökyüzü bomboş, Ay’ın yerinde yeller 
esiyor. Büyük bir üzüntüye kapılan Berk, Ay’ı birilerinin 
çaldığını düşünüp aramaya koyulur. 

Ay’ı Kim Çaldı? Helen Stratton-Would’un ilk kitabı.
Oğlu, aynı zamanda kitabın da baş karakteri. 

Ay’ı Kim Çaldı?
Yazar: Helen Stratton Would

Sayfa Sayısı: 40
Baskı Yılı: 2016
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Ferdinand

Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek 
koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. 

Ferdinand, sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış 
görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. 

Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp 
evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya’da bulan 

Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için 
yardıma ihtiyacı olacaktır... 

Animasyon
Yönetmen: Carlos Saldanha

Ayın Filmleri
Güzel bir filmin yerini pek az şey tutar.

Haydi biraz film izleyelim!

www.panora.com.tr/SinemaTiyatro
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Yaramaz Kirpi Bobi:
Dikenlerin Gücü Adına!

Gururlu ve kibirli Bobby, kirpi kabilesindeki en güçlü
aynı zamanda da en isyankar ve sıra dışı kirpi.
“Tie Tui” ile yaptığı kavgada yaralanan Bobby, hafızasını 
kaybetmesiyle esrarengiz yolculuğuna başlıyor. 

Animasyon
Yönetmen: Jianming Huang

www.cinemaximum.com.tr/bobi-dikenlerin-gucu-adina-filmi
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Lion
Aslan

Parrot
Papağan

Turtle
Kaplumbağa

Whale
Balina

Crab
Yengeç

Octopus
Ahtapot

Elephant
Fil

İngilizce
Öğreniyoruz

Hayvan dostlarımızın isimlerinin
İngilizce karşılıklarını öğrenmeye başlıyoruz!
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Kahkahalı
Sayfa

Küçük yumurta

Ne zaman at diyorlar?

   Çocuk bakkala yumurta almaya gitmiş ve 

bakkal çocuğa küçük yumurtalardan vermiş. 

   Çocuk demiş ki: 

 - Neden hep küçük yumurtalardan veriyorsun?

   Bakkal:

 - Taşıması kolay olur da ondan. 

   Ardından çocuk eksik para verip küçük

yumurtaları alarak bakkaldan çıkmış.

   Bakkal arkasından bağırmış: 

 - Eksik para verdin!  

   Çocuk kahkaha atarak demiş ki: 

 - Sayması kolay olur da ondan.

  
  

  
  

   Birinci sınıf öğrencisi okuldan dönünce annesine:

 - Bugün öğretmen bize atlardan söz etti.

Ama ben atın ne olduğunu hala anlayamadım.

   Annesi:

 - Neden?

 - Öğretmen “Atın yavrusuna tay, dişisine kısrak,

erkeğine aygır derler” dedi.

 - Bunda anlaşılmayacak ne var çocuğum? 

 - Peki anneciğim, ne zaman ata at diyorlar?

23



Ceylin Çisil Görürüm
3-B Ahmet Erkan Doğan

5-A

Hira Nur Saraç
1-B

Merve Çağlar
1-A

Duru Öztürk
4-C

Zeynep Sena Reisoğlu
3-D

ANIL

KOLEJİ
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Ceylin Çisil Görürüm
3-B Ahmet Erkan Doğan

5-A

Hira Nur Saraç
1-B

Merve Çağlar
1-A

Duru Öztürk
4-C

Zeynep Sena Reisoğlu
3-D

ARIOKULLARI
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ANIL KOLEJİ
Burak Morkoç

3-B

Defne Duru Topaloğlu
4-B

Zeynep Sena Karagöz 
2-D

Şebnem Uğuz
3-B

İpek Okyar
2-D

Ecenaz Can   5-A

Melis İlhan
4-A

Ecenaz Can
5-A

DARÜŞŞİFA

EĞİTİM

KURUMLARI
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ARI OKULLARI
Burak Morkoç

3-B

Defne Duru Topaloğlu
4-B

Zeynep Sena Karagöz 
2-D

Şebnem Uğuz
3-B

İpek Okyar
2-D

Ecenaz Can   5-A

Melis İlhan
4-A

Ecenaz Can
5-A

GÜRÇAĞ OKULLARI
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ANIL KOLEJİ

Sim Mansur
6-D

Melis Kuralay
2-B

Hayat Nehir Yalçın
 6-D

Alara Temiz
6-E

Duru Açıkgöz
2-B

Efe Özkan
2-B

JALE TEZER

KOLEJİ
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ARI OKULLARI

Sim Mansur
6-D

Melis Kuralay
2-B

Hayat Nehir Yalçın
 6-D

Alara Temiz
6-E

Duru Açıkgöz
2-B

Efe Özkan
2-B

OYA AKIN YILDIZ
KOLEJİ

(Portakal Çiçeği)
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Alin Kayalı
2-C

Ceren Deniz Kılıçcıoğlu
2-C

Tuğçe Türkücü
2-C

Lal Yetiş
2-B

YÜCE

OKULLARI
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Alin Kayalı
2-C

Ceren Deniz Kılıçcıoğlu
2-C

Tuğçe Türkücü
2-C

Lal Yetiş
2-B

Tekerlemeler
Çok eğlenceli tekerlemeler, gelsinler teker teker. 

Güzelce öğrenelim, okuyalım birer birer.

TEMİZLİK

Ellerim tombik tombik,
Kirlenince çok komik,
Kirli eller sevilmez,
Güzelliği görülmez.
Dişlerim bakım ister,
Hele saçlar, hele saçlar,
Uzayınca tırnaklar,
Kirlenince kulaklar,
Bize pis derler, pis derler.

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene,
Ellerini versene,
Ellerimizle şap şap,
Ayaklarımızla rap rap,
Bir şöyle, bir böyle,
Dans edelim seninle.
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Cevaplar

Labirent

Gölge Eşleştirme
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