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GİDİYORUM!
Minik kuş artık ayaklandı, yola çıkacak. Bu yolculuk
hazırlığında ailesiyle dostları da onu yalnız
bırakmayacak. Bakalım minik kuşun gideceği yerde
nelere ihtiyacı olacak?
Miniklere tuvalet alışkanlığı kazandırma sürecinde
yararlanacağınız bir kitap.

Yazan-Resimleyen:
Matthieu Maudet
Sayfa:
26
Yaş Grubu:

Temalar:
Vücudumuz, çocuk kültürü, sağlık ve spor.

Alt Temalar:
Tuvalet alışkanlığı, sosyal gelişim, oyun, oyuncak, beden sağlığı, özbakım, temizlik.

0-3 Yaş
(Okul Öncesi)

TUHAF HAYVANLAR
KİM NEREDE YAŞAR?
Hayvanlar nerede yaşar derseniz… Köstebekler
toprağın altına kazdıkları tünellerde yaşar, ayılarsa
inlerinde, penguenler buzullarda yaşar arılarsa
kovanlarda… Gelin doğayı paylaştığımız hayvanların
tuhaf yaşam alanlarını beraber keşfedelim!
0-3 yaş arasındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan
bu kitabın sayfaları daha kalındır ve köşeleri yuvarlak
tasarlanmıştır.

Yazan-Resimleyen:

Temalar:

Katerina Gorelik
Sayfa:
24

Kişisel gelişim, çocuk dünyası, doğa ve hayvanlar.

Yaş Grubu:
0-3 Yaş
(Okul Öncesi)
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Alt Temalar:
Hayvanları tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, keşif ve merak, çocuk kültürü, bitkiler, canlılar,
hayvanlar, çevre, doğa.
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MİNİK YEDİUYUR
BİR TÜRLÜ RAHAT EDEMEDİM!
Minik Yediuyur’un uyku vakti geldi ama henüz mışıl
mışıl uyumaya hazır değil. Ufaklığın önce yuvasında
rahat etmesi gerek. Bakalım Minik Yediuyur nasıl bir
çözüm bulacak?
Çok sevilen Uykuya Dalamayan Minik Yediuyurun
Hikâyesi ve Uykudan Uyanamayan Minik Yediuyurun
Hikâyesi kitaplarının yazarı Sabine Bohlmann, bu kez
en minikler için sayfaları tekrar tekrar çevireceğiz mini
mini sevimli bir kitap yazdı.
Yazan:
Sabine Bohlmann
Resimleyen:
Kerstin Schoene
Sayfa:
16
Yaş Grubu:
0-3 Yaş
(Okul Öncesi)

Temalar:
İletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim, komşuluk, empati, kendini tanıma, sorumluluk, sosyal gelişim, zaman
yönetimi, doğa olayları, hayvanlar, mevsimler.

MİNİK YEDİUYUR-ÇABUCAK GEÇER
Minik Yediuyur’un karnı ağrıyor. Fındıkfaresi bir sıcak
su torbası getirip Minik Yediuyur’un kafasına koyuyor.
Acaba işe yarayacak mı?
Çok sevilen Uykuya Dalamayan Minik Yediuyurun
Hikâyesi ve Uykudan Uyanamayan Minik Yediuyurun
Hikâyesi kitaplarının yazarı Sabine Bohlmann, bu kez
en minikler için sayfaları tekrar tekrar çevireceğiniz
mini mini sevimli bir kitap yazdı.
Yazan:
Sabine Bohlmann
Resimleyen:
Kerstin Schoene
Sayfa:
16
Yaş Grubu:

Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası, doğa ve hayvanlar.

Alt Temalar:
Hayvanları tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, keşif ve merak, çocuk kültürü, bitkiler, canlılar,
hayvanlar, çevre, doğa.

0-3 Yaş
(Okul Öncesi)
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BÜYÜK SORULAR KİTABIM
Büyük Sorular Kitabım, 8 konuya ayrılmış resimli
sorular ve bunların resimli yanıtlarıyla, okuma
serüveninde emeklemeye başlayan meraklılara hem
bilgilenecekleri hem eğlenecekleri rengârenk görsel bir
şölen sunuyor.
Sorulara ve yanıtlarına eşlik eden 150’yi aşkın sevimli
resim miniklerin çevresindeki kimi nesneleri hem
tanımasına hem de adlandırmasına yardım edecek…

Temalar:
Resimleyen:
Tiago Americo
Sayfa:
16
Yaş Grubu:
0-3 Yaş
(Okul Öncesi)

Kişisel gelişim, çocuk dünyası, nesneler ve renkler.

Alt Temalar:
Kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal gelişim,
keşif ve merak, nesneler, oyuncaklar, canlılar, oyunlar,
çevre, doğa.

BÜYÜK SORULAR KİTABIM
HAYVANLAR
Bu yepyeni kitap hayvanlar âlemi üzerine 8 konuya
ayrılmış resimli sorular ve bunların resimli yanıtlarıyla,
okuma serüveninde emeklemeye başlayan meraklılara
hem bilgilenecekleri hem eğlenecekleri rengârenk
görsel bir şölen sunuyor. Sorulara ve yanıtlara eşlik
eden 150’yi aşkın sevimli resim miniklerin hayvanlarla
ilgili merak ettiklerini öğrenmesine yardım edecek…
Evde, Bahçede, Denizde, Çiftlikte, Ormanda, Savanada,
Buzullarda Olağanüstü hayvanlar!

Resimleyen:
Tiago Americo
Sayfa:
16
Yaş Grubu:
0-3 Yaş
(Okul Öncesi)
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Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası, doğa ve hayvanlar.

Alt Temalar:
Hayvanları tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, keşif ve merak, çocuk kültürü, bitkiler, canlılar,
hayvanlar, çevre, doğa.

Alain Serres’in bir Kızılderili deyişinden ilham alarak
yazdığı bu hikâye, çocuklarda gezegenimiz Dünya’nın
sağlığına az da olsa katkıda bulunma hevesi uyandıracak bir kitap; ayrıca büyük küçük demeden herkesi
Dünyamız hakkında meraklandıracak kısa bir hikâye.
Silvia Bonanni’nin geri dönüşüme kazandırarak kullandığı malzemelerle “resimlediği” bu metin, doğayı ve
çevremizi korumak için neler yapabileceğimize dair bir
başlangıç eseri.

Temalar:
Yazan:
Alain Serres
Resimleyen:
Silvia Bonanni
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Yazan:
Alain Serres
Resimleyen:

İletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren , duyarlılık.

Alt Temalar:

Diğer canlılarla iletişim, sorumluluk, empati, bitkiler,
canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa ve yeryüzü.

ÇOCUK OLMAYA HAKKIM VAR
Alain Serres’in kaleme aldığı, Aurélia Fronty’nin olağanüstü çizimleriyle süslediği Çocuk Olmaya Hakkım Var, çoğu
zaman önemsemediğimiz, görmezden geldiğimiz ve kulak
tıkadığımız bir soruna, “çocuk hakları” sorununa yine çocukların gözünden ve dilinden yaklaşan bir kitap.
Daha önce hep siyasetçilerin, eğitimcilerin, kısacası büyüklerin söyleminden tanımlanan çocuklar ve onların hakları, bu
defa daha çocuksu, daha masum ve daha renkli bir şekilde
dile getiriliyor.
Çocuk hakları: Hemen. Şimdi.
Çünkü dünya çocuklarla daha güzel.

Aurélia Fronty
Sayfa:
44

Temalar:

Yaş Grubu:
3 yaş ve üzeri

Alt Temalar:

Erdemler, birey ve toplum, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim.
Saygı ve sevgi, paylaşma, bireysel farklılıklar, çokdillilik, çokkültürlülük, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı,
kültürel farklılıklar, toplumsal kurallar, bireysel haklar, çocuk
hakları, hakkını savunma, düşünce özgürlüğü, eğitim hakkı,
engelli hakları, ifade özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, toplumsal
cinsiyet adaleti ve eşitliği.

Resimli Öykü

7

RESİMLİ ÖYKÜ

GEZEGENİMİZİ YİYİP BİTİRDİĞİMİZDE
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KÜÇÜK İNSAN
Suaygırları Tim ile Tom vahşi hayvanlar okuluna
çok ilginç bir sürpriz getirdi. Öğrenciler kitaplardan
bildikleri bu acayip türle karşılaştıklarında hem şaşırdılar
hem de meraklandılar. Sonra onu incelemeye başladılar,
onu evirip çevirdiler, mıncıkladılar, sevdiler ve ona
bakmaya karar verdiler, hem de hayatının sonuna dek.
Küçük sürprizinse tek bir isteği vardı, o da evine geri
dönmek.
Alain Serres’in müthiş hayal gücünden farklılık üzerine
biraz çılgın ama oldukça düşündürücü bir hikâye.

Yazan:
Alain Serres
Resimleyen:
Anne Tonnac
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(1. ve 2. Sınıf )

Alt Temalar:

Hayvanlar, çocuk dünyası, doğa ve evren.

Temalar:

Dostluk, kendini tanıma, dayanışma, yardımlaşma, keşif,
merak, heyecan, oyun, farklılıklara saygı.

EJDERHALAR: BABA VE OĞUL
Ejderhaların gelenekleri böyle, n’aparsınız!
Ateşparçası, babasına gerçek bir ejderha olduğunu kanıtlamak zorunda. Bunun için de alevler püskürtüp köydeki evleri yakıp kül etmesi gerekiyor! Minik ejderha
hayatında birkaç kez ateş püskürtmüştü püskürtmesine
ama tutuşturduğu şeyler ufak tefekti; çay vakti bir küçük
salyangoz ya da tırtıl kızartmıştı, o kadarcık. Bakalım,
Ateşparçası gerçek bir ejderha olduğunu kanıtlayıp ailesini gururlandırabilecek mi?

Yazan:
Alexandre Lacroix
Resimleyen:
Ronan Badel
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, iletişim, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, merhamet, aile
iletişimi, diğer canlılarla iletişim, empati, sorumluluk, sosyal
gelişim.

Öyle öpücükmüş, sarılıp sarmalanmalarmış, şefkatmiş, ejderhalar arasında olmaz öyle şey! Ateşparçası parkta kendi
halinde oynarken birden küçük bir kız yanına gelir ve burnunun ucuna bir öpücük kondurur…
Eyvah, eyvah!
Ateşparçası’nın burun deliklerinden azıcık duman kaçar!
Minik ejderha arkadaşını kızartmak istemez, hemen
uzaklaşır oradan!
Hay aksi! Ateşparçası ne yapmalı şimdi?
Belki de babasının ona verecek bir öğüdü vardır...
Yazan:
Alexandre Lacroix
Resimleyen:
Ronan Badel
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular, arkadaşlık.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sevgi, aile iletişimi,
diğer canlılarla iletişim, empati, sosyal gelişim, beğenme, heyecan, duygu yönetimi.

BALIKÇI OSMAN
İstanbul’u hiç martıların gözünden gördünüz mü?
Açlıktan gözleri dönmüş iki uyanık martı, Balıkçı Osman’ın
peşindedir. Kendi paylarına da bir iki balık düşer umuduyla
onun yanından hiç ayrılmazlar. Ama Balıkçı Osman’ın niyeti
bambaşkadır, onun insanlara ve İstanbul’a dair bazı umutlu
planları vardır.
İstanbul’u çok iyi gözlemleyen Anne Hofmann’ın yazıp
resimlediği Balıkçı Osman benzersiz kent görünümleri
eşliğinde, sıradışı bir balıkçı hikâyesi...
Yazan-Resimleyen
Anne Hofmann
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
İletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Diğer canlılarla iletişim, empati, karar
verme, motivasyon, sorumluluk, yeterlilik,
canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa.

Resimli Öykü
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EJDERHALAR SEVİYOR!

RESİMLİ ÖYKÜ

HOPALUPA KARDEŞLER
Dünyanın Yedi Harikasından Biri… Hangisi mi?
Mirket Kardeşler Zubi ve Lopi Hopalupa Görülmesi
Gereken 100 Yer kitabından rastgele bir sayfa açarak yeni
maceraları için bir yer belirlerler.
Nereye mi gidecekler? Çin Seddi’ne… Neyle mi? Balonla
uçarak... Acaba bu maceralarında neler görecekler? Hayal
gücünün önemine ve kardeşliğe dair nefis bir hikâye.
Arif Düzgün Akbayır’ın yazdığı Hopalupa Kardeşler kitabını Betül Akzambaklar resimledi.
Yazan:
Arif Düzgün Akbayır
Resimleyen:
Betül Akzambaklar
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, zaman ve mekân.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, merak ve
keşif, oyun, aile iletişimi, iletişim becerileri,
çevremiz, evimiz, gezginler, ülkeler.

HOPALUPA KARDEŞLER
KUTUP MACERASI
Yaşasın Kutup Işıkları…
Mirket Kardeşler Zubi ve Lopi Hopalupa Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer kitabından rastgele bir sayfa açarak
yeni maceraları için bir yer belirlerler. Nereye mi gidecekler? Bu defaki bir Kutup macerası…
Hopalupa Kardeşler, Betül Akzambaklar’ın resimlediği bu
maceralarında acaba neler görecekler?

Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, zaman ve mekân.
Yazan:
Arif Düzgün Akbayır
Resimleyen:
Betül Akzambaklar
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, merak ve keşif, oyun,
aile iletişimi, iletişim becerileri, çevremiz, evimiz, gezginler,
ülkeler.
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HOPALUPA KARDEŞLER
KAYIP ŞEHİR
Var mısınız yeni bir maceraya?
Hopalupa Kardeşler Çin Seddi ve Kuzey Kutbu yolculuklarından sonra bu kitapta da İnka Uygarlığı’nın kalbine,
Kayıp Şehir’e gidiyorlar.
Hopalupa Kardeşler’in maceralarına yine Betül Akzambaklar harika resimleriyle eşlik ediyor.

Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, zaman ve mekân.
Yazan:
Arif Düzgün Akbayır
Resimleyen:
Betül Akzambaklar
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, merak ve keşif, oyun,
aile iletişimi, iletişim becerileri, çevremiz, evimiz, gezginler,
ülkeler.

İHTİYAR KUNDURACI
Attila Jòzsef: Acılarla dolu bir hayat…
Rozi Békés’in resimlediği İhtiyar Kunduracı, şairin muhtemelen kendi hayatından bir anıyı anlatıyor. Başlangıçta
yürek burkan bu yoksulluk hikâyesi, bitiminde bize benzerlerimizi kaybetmemenin ve yardımlaşmanın önemiyle
naif bir son sunuyor.

Temalar:
Yazan:
Attila Jòzsef
Resimleyen:
Rozi Békés
Sayfa:
24
Yaş Grubu:

Erdemler, iletişim, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Alın teri, paylaşma, ahlak, cömertlik, dayanışma,
iyilikseverlik, merhamet, vicdanlı olmak, empati,
komşuluk ilişkileri.

7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Resimli Öykü

11

RESİMLİ ÖYKÜ

KIRMIZI KUŞ
Kırmızı Kuş yalnızlıktan kurtulabilecek mi?
Kırmızı Kuş, Aslı ve Elifcan’la oynamak istiyor ama kırmızı
duvarların rengine hapsolan bu sevimli kuşu kimse görmüyor. Tam evden ayrılmayı düşünürken, Sezen yardımına
koşuyor: Kırmızı Kuş uyandığında karşısında boyacıları
buluyor!

Yazan:
Arslan Sayman
Resimleyen:
Deniz Üçbaşaran
Sayfa:
20
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Beni fark etmiyorlar
Bu küçük evde bile
Duvarların rengiyle
Aynı renkteyim diye...

Temalar:
Doğa ve evren, duygular, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Hayvanlar, doğa, heyecan, üzüntü, kaygı, umut, sevgi, yalnızlık,
bireysel farklılıklar, dayanışma, farklılıklara saygı.

MEVSİMLERE GÜZELLEME
Her ayın, her mevsimin kendine özgü güzelliklerinin
neşeli bir dille anlatıldığı Mevsimlere Güzelleme, Deniz
Üçbaşaran’ın resimleriyle ayrı ayrı renklere bürünüyor.
Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar... Giysilerini giyip bizi her
defasında şaşırtan bu güzel mevsimlerin hepsi ayrı bir
yeniliğin habercisi, ayrı oyunların zamanı... Arslan Sayman ve Sara Şahinkanat’ın yazdığı şiirler de yine
birbirinden keyifli, muzip.

Temalar:
Yazan:
Sara Şahinkanat
Arslan Sayman
Resimleyen:
Deniz Üçbaşaran
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Doğa ve evren, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Bitkiler, canlılar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, zaman
bilinci, hayvanlar, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
beceri, çocuk kültürü, oyun, sokak oyunları.

RESİMLİ ÖYKÜ

PİRAYE’NİN BİR GÜNÜ
Bazen hayatımız birbirine çok benzeyen günlerden ibaretmiş gibi gelir. Ama aslında farkında olduğumuz ya
da olmadığımız bu günleri birbirinden ayırt eden nice
irili ufaklı olay geçmektedir başımızdan. Kimi bizim için
önemli, kimi de başkaları için.
Arslan Sayman, Piraye adındaki küçük kızın hayatından
bir günü anlatıyor anlatmasına ama aslında bu gün,
Kapuska adındaki eşek için çok önemli bir gündür. Kim
istemez Piraye gibi bir dostu olmasını, aynı dili konuşmasalar bile, halinden derdinin anlaşılmasını!
Temalar:

Yazan:
Arslan Sayman

Doğa ve evren, erdemler, iletişim.

Resimleyen:
Deniz Üçbaşaran
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Hayvanlar, canlılar, cömertlik, dayanışma,
dostluk, iyilikseverlik, merhamet, vefa,
vicdanlı olmak, diğer canlılarla iletişim.

ŞARKI SÖYLEYEN BERBER

Bir tarak, bir makas, bir şarkı... İşte bizim berberin sırrı!

Yazan:
Arslan Sayman
Resimleyen:
Deniz Üçbaşaran
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

İşleri pek iyi gitmeyen Meraklı Berber, yine meraktan ölüyor!
Çünkü bütün çocuklar, onun sonu gelmez sorularına katlanmaktansa, mahallenin diğer berberi olan Şarkı Söyleyen Berber’i tercih ediyor. “Bu işte bir iş var ama ne?” diye soruyor
Meraklı Berber, “Sırrı nedir Şarkı Söyleyen Berber’in, neler
yapıyor o dükkânda?” diye söyleniyor durmadan.
Sonunda, anlıyor gerçeği ama hem bıyığından hem de çok
sevdiği kâkülünden oluyor!
Hikâyeleriyle çocukların hayallerine hayaller katan Arslan
Sayman, Meraklı Berber’in başına gelenleri ve Şarkı Söyleyen Berber’in sırrını, Deniz Üçbaşaran’ın gözalıcı çizimleriyle
anlatıyor.
Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, duygular.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, motivasyon, empati, karar verme, ahlak,
dürüstlük, güven, sabır, heyecan, kaygı, sitem.

Resimli Öykü

13

RESİMLİ ÖYKÜ

AYYY... AY
Ay, Ay, güzel Ay!
Sıcak bir yaz gününde, evinin damına çıkan küçük çocuk bir
de ne görsün? Ay asık bir yüzle parlamakta. Peki, çocuğun
onun yüzünü güldürmek için bulduğu yaratıcı çözüm acaba
işe yarayacak mı?
Ayyy... Ay kitabını Ayla Çınaroğlu yazdı, Mustafa Delioğlu
resimledi.
Yazan:
Ayla Çınaroğlu
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, rüya,
doğa, gece, manzaralar, etkili iletişim, iletişim becerileri.

ATEŞİM ÇIKTI
Öksürükler, tıksırıklar…
Eyvah! Hasta mı oluyorum!

Yazan:
Ayla Çınaroğlu
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu

Gözleriniz çakmak çakmak mı? Hapşırıp tıksırmaya mı başladınız? Öyleyse güzel sıcak bir çorbaya ve ıhlamur çayına
ihtiyacınız var demektir...
Ayla Çınaroğlu’nun yazdığı Ateşim Çıktı kitabını Mustafa
Delioğlu resimledi.
“Burnum hiç zaman kaybetmedi, belliydi zaten kaç gündür
sinsi sinsi pusuda beklediği. Usulca açtı iki musluğunu birden,
şıp şıp damlatmaya başladı hafiften, derken hızını alamadı,
coştukça coştu. Horhor Çeşmesi dedikleri şey demek ki işte
tam da buydu.”

Sayfa:
40
Yaş Grubu:

Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

14 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Çocuk dünyası, erdemler, sağlık ve spor, hayal gücü.
Çocuk kültürü, rüya, merak, okul, merhamet, sabır, sevgi, yardımlaşma, beden sağlığı, beslenme, hastalıklardan korunma,
ilaç kullanımı.

Seni Yaramaz seni!

Yazan:
Berat Alanyalı
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Öykücü Berat Alanyalı’dan: Yaramaz İki. Seçil Çokan’ın
resimlediği bu sevimli kitapla rakamlarla, matematikle
ilişkimiz değişecek. Bir varmış, İki yokmuş. Üç şaşırmış, Dört
korkmuş. Sıra Beş’e gelince, gürgür baba gürlemiş: “Kalkın
bulun bakalım, kayıp kardeş nerdeymiş?” Eksiği fark edince tüm suratlar ekşimiş, Altı ile Yedi de yemeğini yememiş.
Bunu gören On Abla, hemen öne fırlamış. Sekiz ile Dokuz’u
uykusundan kaldırmış. Demiş, “Çabuk buraya! Hemen girin
sıraya! O yokken biz eksiğiz, karışacak kafalar. Dört işlemi
çözemez, zayıf alır çocuklar. Dizilerek art arda yollara çıkacağız, kayıp kardeşimizi mutlaka bulacağız.”
Temalar:
Çocuk dünyası, matematik, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, mizah, oyunlar, eğlence, sayılar, toplama ve çıkarma,
çalışkanlık, çatışma yönetimi, kendini tanıma, özeleştiri, sorumluluk.

FATİ TEYZE’NİN YILDIZI
Fati Teyze artık yorgun ve yaşlı, kendisine iyi bakamıyor.
Anne Tavşan, Fati Teyze’den yanlarına taşınmasını isteyince evde işler biraz karışıyor. Önceleri bu değişiklikten
pek hoşlanmayan yavru tavşanlar, Fati Teyze’nin ilgi çekici
hikâyeleri, eşyaları, yetenekleri sayesinde sevimli ve hınzır
teyzelerine gitgide alışıyorlar. Fati Teyze artık zamanının
tükendiğinin, gökyüzünde parlayan yıldızların yanında yerini alma vakti geldiğinin farkında ve bu yüzden her gece
yıldızlara selam veriyor...
Yazan:
Brigitte Weninger
Resimleyen:

Ölüm ve yas süreci hakkındaki bu dokunaklı hikâyeyi
Brigitte Weninger yazdı, Feridun Oral resimledi.

Feridun Oral
Sayfa:
36

Temalar:

Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Duygular, iletişim, erdemler.
Üzüntü, duygu yönetimi, sevgi, özlem, veda, aile
iletişimi, iyilikseverlik, paylaşma, sabır, saygı, vefa.

Resimli Öykü
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YARAMAZ İKİ

RESİMLİ ÖYKÜ

ARKADAŞIM PAPİ
Bilgin Adalı’dan bir dostluk hikâyesi: “Arkadaşım Papi”
Birbirleriyle sohbet etmeyi, birbirlerine güvenmeyi ve bağlanmayı öğrenen bir çocuk ile bir papağanın çok özel dostluk hikâyesi bu. Bir gemi yolculuğundan sonra güzel, akıllı
bir papağanla eve döner kaptan. Bu papağan, nam-ı diğer
Papi, oğlunun en yakın arkadaşı olacaktır bir anda.

Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, doğa ve evren, hayvan sevgisi.
Yazan:
Bilgin Adalı

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, merak, hayal, eğlence, dostluk, sevgi, saygı,
iyilikseverlik, hayvanlar, doğa, hayvanlarla iletişim.

Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

BENEKLİ
Çocuklar için yazdığı ve uyarladığı kitaplarla tanıdığımızBilgin Adalı Benekli adlı kitabında bir çocuk ve bir dalmaçyalının dostluğunu anlatıyor.
Kahramanımız Doğay, çok hareketli bir hayvan olan Benekli’yle birlikte yaşamaya alışırken, hayatlarına yeni biri
daha katılıyor: Benekli’nin yavrusu Benek…
Bu güzel kitaba resimleriyle Buket Topakoğlu Gencer eşlik
ediyor.
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Buket Topakoğlu

Kişisel gelişim, çocuk dünyası, doğa ve evren.

Sayfa:

Alt Temalar:

32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:

Empati, sorumluluk, sosyal gelişim, çocuk kültürü, oyun, canlılar,
hayvanlar, doğa.

RESİMLİ ÖYKÜ

KANATLI KİRPİYLE UÇAN
KAPLUMBAĞA
Kirpicik ile kaplumbağa uçan kuşlara baktıkça onlara özeniyor, “Ah! Keşke biz de uçabilsek!” diyorlarmış. Sihirli pınar
onların bu isteğini duyup hemen kanat takmış gövdelerine.
Peki, mutlu olmuşlar mı? Emanet kanatlarla mutlu olmak
mümkün müdür, bu sayede uçabilsek bile?

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Yazan-Resimleyen:
Can Göknil
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Beceri, kendini tanıma, motivasyon, özsaygı, sosyal gelişim, duygu
yönetimi, mutluluk, umut, üzüntü, bireysel farklılıklar, farklılıklara
saygı, hayat becerileri.

KOMŞU
Komşu olmak, hayatı paylaşmak...
Kom ile Şu az gidip uz gidip bir masalın içinde komşu
olmuşlar.
“Huuu, Şu” demiş Kom. Sende ne var?”
“Huuu, Kom, bende bol çayır, çimen var. Sende?”
“Bende koyun, keçi, oğlak çok. Çayırını verir misin?”
demiş Kom.
“Güneş, yağmur bolken ot çoktu ama şimdi yok.
Hepsini tırtıl, çekirge yemiş,” diye yanıtlamış Şu.
Komşu, Can Göknil’den dayanışma üzerine bir kitap…

Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sevgi, aile iletişimi,
diğer canlılarla iletişim, empati, sosyal gelişim, beğenme, heyecan, duygu yönetimi.

Resimli Öykü
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KÜÇÜK HASIR ŞAPKA
Küçük hasır şapka hayatından çok memnundur. Çünkü tatlı
mı tatlı küçük bir kızın “başının üzerinde yeri” vardır. Bu kız
aslında hasır şapkacığın oyun arkadaşıdır. Kız salıncağa bindiğinde ya da kaykaydan kaydığında hep onun başında olur,
onunla birlikte eğlenir. Üstelik güneşten de korur kızı. Ama
bir gün, aksiliğe bakın, küçük kız şapkasını bir bankta unutmasın mı! Hasır şapkacık başına gelen bu felakete inanamaz.
Rüzgârlar alır götürür zavallıcığı. Evet, zor günler onu beklemektedir. Gelgelelim bütün olumsuzluklara rağmen hiç mi
hiç ummadığı bir sürpriz ona büyük bir mutluluk yaşatacaktır.
Yazan:
Céline Lamour-Crochet

Temalar:

Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocuk dünyası, erdemler, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, paylaşma, cömertlik,
merhamet, sevgi, doğa, canlılar, hayvanlar.

LEYLEK POM
Kış geliyor, havalar soğuyordu. Leylekler sıcak yerlere doğru
yola koyuldu. Leylek Pom hariç…
O, yazın yemeği biraz fazla kaçırmıştı. Ne kadar kanat çırparsa çırpsın uçamıyordu şimdi.
O da leyleklerin yaşadığı sıcak ülkeye yürüyerek gitmeye
karar verdi.
Cem Kızıltuğ’un yazıp resimlediği bu sevimli yolculuk hikâyesi yardımlaşma, azıcık destek ve birazcık çabayla hayatta
her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.

Yazan-Resimleyen:
Cem Kızıltuğ

Temalar:

Sayfa:
36
Yaş Grubu:

Alt Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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İletişim, duygular, çocuk dünyası.
Heyecan, macera, paylaşma, farklılıklara saygı, doğa ve doğa
olayları, empati, beceri, cömertlik, umut.

RESİMLİ ÖYKÜ

BÜTÜN ATLAR SİHİRLİ

Yazan:
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Atlar yüzebilir mi? Atlar uçabilir mi? Tek boynuzlu at
var mı?
Kahramanımız Dido bütün bunları çok merak ediyordu.
“Uçan at varsa, yüzen at varsa… Dido asıl merak ettiği
soruya geldi:
‘Peki burada hiç tek boynuzlu at var mı?’”
Suna Abla, ‘Şeyyy…’ dedi.
Tam o sırada, uzaktan bembeyaz bir at geldi yanlarına.
Aynı, Cengo’nun kitabındaki tek boynuzlu ata benziyordu!”

Temalar:

Hayal dünyası, erdemler, kendini tanıma.

Alt Temalar:

Hayvanlar, diğer canlılarla iletişim, merak, dayanışma, dostluk,
heyecan, doğa ve doğa olayları.

CİCİ PİSİ TEDİ
“YAŞASIN ARKADAŞLARIMIZ!”
Tedi’nin renkli dünyasına hoş geldiniz!
Küçük Tedi, kardeşlerine bakabilmek için okuma-yazmayı öğrenemeden okulundan ayrılmak zorunda kalmış, bir
çikolata fabrikasında çalışmaya başlamıştı. En büyük hayali
çok sevdiği resimli kitapları okuyabilmekti. Peki ama okula
gidemiyorsa bunu nasıl yapacaktı? Bir gün “Buldum!” diye
bağırdı. Aklına çok güzel bir fikir gelmişti! Gerçek mutluluğu satın alabildiklerimizde değil, daha ötesinde aramak
gerekiyor. Paylaştıkça çoğalan, renklenen bir dünyanın kapılarını aralıyor küçük Tedi’nin hikâyesi.
Yazan:
Devrim Çakır
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
32

Temalar:
Kişisel gelişim, okuma kültürü, hak ve özgürlükler.

Alt Temalar:

Başarı, beceri, karar verme, kendini tanıma, motivasyon,
sorumluluk, öğrenmeyi öğrenme, okuma sevgisi, kitaplar,
okuma serüveni, çocuk hakları, temel hak ve özgürlükler.

Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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CİCİ PİSİ TEDİ
RENKLİ MUTLU UÇURTMA

Yazan:
Devrim Çakır
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Yeter ki sev, dünya değişir!
Cici Pisi Tedi’nin maceraları devam ediyor. Devrim Çakır, bu
kez Cici Pisi Tedi – Renkli Mutlu Uçurtma kitabında, Tedi ve
kardeşlerinin hayatına katılan yeni bir arkadaşı anlatıyor.
Durmadan dans eden ve hayata sevgiyle bakan Çaça, oldukça renkli bir arkadaştır. Ama hayatlarında ilk kez bir fare
gören kardeşleri Mırılcık ile Hırılcık, bu yeni arkadaşa karşı
önyargılıdır. Evlerinde davetsiz bir misafir olduğunu düşünmekte ve tepki duymaktadırlar. Bir yabancıya alışmak zor
olsa da, Tedi’nin küçük ailesi, onlara hiç mi hiç benzemeyen
gizemli komşuları Çaça ile renklenir. Ne de olsa, rengârenk
bir uçurtma kadar güzeldir hayat!
Temalar:

İletişim, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Aile iletişimi, komşuluk, iletişim becerileri, dayanışma, dostluk,
iyilikseverlik, sevgi, çatışma yönetimi, empati, kişilik tipleri,
özeleştiri, sosyal gelişim.

KAYIP ÇOCUKLAR BAHÇESİ
Neredesin?

Yazan:
Doğan Gündüz
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

20 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Her canlı için yavrusu biriciktir, herkes yavrusuna gözü
gibi bakar.
At, ördek, keçi ve diğerleri... Bir gün, hiçbiri yavrusunu
bulamamış.
Her biri telaş içinde önlerine çıkana sora sora onları
aramaya başlamış.
Bu endişeli arayış, acaba nasıl sonuçlanmış?

Temalar:
Erdemler, iletişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Dayanışma, dostluk, sabır, sevgi, komşuluk,
kültürler arası iletişim, aile iletişimi, çocuk
kültürü, oyun, keşif ve merak.

Bizim dağınık yumurcağın en sevdiği ama evin içinde kaybediverdiği, adını da bir türlü hatırlayamadığı oyuncağı neydi
acaba? Anne ve babası da bu kayıp oyuncak için seferber
olursa, acaba bulabilirler mi? Uçak mı, tren mi? Peki oyuncak ya hiç aklımıza gelmeyecek bir şeyse?
En Sevdiğim Oyuncak kitabı Elif Yemenici’nin resimleriyle
renkleniyor.
Yazan:
Doğan Gündüz
Resimleyen:
Elif Yemenici
Sayfa:

Temalar:

36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

İletişim, çocuk dünyası, duygular.
Aile iletişimi, iletişim becerileri, çocuk
kültürü, oyun, oyuncak, hayal, heyecan,
kaygı, mutluluk, umut.

MALENA’NIN AYNASI
Küçücük sandığında, aynalardan dökülen gülüşleri saklardı Malena, ama hiç hoşuna gitmezdi aynaların ona anlattığı şeyler. Küçüklüğünden beri herkes, “İç güzelliği en
önemlisi,” derdi.
“Günün birinde belki ben de bulurum içimdeki güzelliği,”
diye düşünürdü Malena da umutla.

Yazan-Resimleyen:
Elena Ferrándiz
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Malena, günün birinde kendi içinde bir yolculuğa çıktı.
Burada, uzun süre saklı kalmış endişeler, güvensizlikler
çıkacaktı karşısına. Ama bu zorlu yolun sonu elbet güzelliğe ve sevince varacaktı.

Temalar:
Birey ve toplum, kişisel gelişim, duygular.

Alt Temalar:

Bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri, empati,
kendini tanıma, özsaygı, özgüven, sosyal gelişim, kaygı, korku,
üzüntü, umut, duygu yönetimi.
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EN SEVDİĞİM OYUNCAK

RESİMLİ ÖYKÜ

PUPA’NIN PALTOSU
Bu, her şeyden çok korkan küçük bir tırtılcığın hikâyesidir:
Yalnızlıktan, sevilmekten, sevmekten, mutsuzluktan olduğu kadar mutluluktan... Ama gün gelir, bütün cesaretini
toplar ve onu koruduğunu düşündüğü paltosunu çıkarmaya
karar verir, bu cesaret korkularından kurtulmasını da sağlayacaktır.
“Tırtılın dünyanın sonu dediği şeye, tüm dünya kelebek
der.” Lao Tzu
Yazan-Resimleyen:
Elena Ferrándiz
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:

Kişisel gelişim, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Empati, karar verme, kendini tanıma, özgüven, özsaygı, sosyal gelişim, duygu yönetimi, kaygı, korku, yalnızlık, mutluluk,
umut, insanlarla iletişim.

KAR MASALI
Karlar yağar, kızımız Öykü camdan bakar…
Elif Yemenici’nin yazıp resimlediği Kar Masalı sıcak bir
hikâye anlatıyor.

Yazan-Resimleyen:
Elif Yemenici

Öykü, aylardır en sevdiği mevsimin gelmesini, kar yağmasını
bekliyordu. Bir gece kar yağmaya başladı ancak annesi uyku
saatinin geldiğini söyleyerek kartopu oynamasına izin vermedi. Ama rüyalara kim karışabilir ki? Üstelik bir de bilge
bir baykuş eşlik ediyorsa size...

Sayfa:
52
Yaş Grubu:

Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:
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Çocuk dünyası, doğa ve evren, iletişim, hayal gücü.
Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, rüya, çevre,
doğa olayları, kar, iklim, aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim.

Daha önce hiç hayır dediniz mi?
Güven, halası onu yanaklarından şap diye öpünce bundan
hiç hoşlanmadı. Odasına gidip öfkeyle resim çizmeye başladı. Resim yaptığı sayfadan küçük bir adam çıktı ve Güven’e
ne zaman ve nerede “Hayır” demesi gerektiğini bir bir
anlattı. Çoğu Güven’in bildiği şeylerdi tabii ama liste önemliydi. Gelin şu listeye beraber göz atalım!

Temalar:
Yazan:
Edith Schreiber-Wicke
Resimleyen:
Carola Holland
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Kişisel gelişim, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Çatışma yönetimi, karar verme, kendini tanıma, kişilik tipleri,
yetenek, sitem, üzüntü, yalnızlık, aile iletişimi, insanlarla iletişim.

BERKE, BU NE ÖFKE?
Berke çok öfkeli. Neden mi? Çünkü itfaiye arabası bozuldu.
Berke o kadar kızdı ki itfaiye arabasına bir tekme attı. Ama
öfkeyle yaptığı bu hareket onu yatıştırmadı. Sonra oyuncak
timsahını kaptığı gibi en yakın arkadaşı olan kedisi Fındık’a
fırlattı. Neyse ki Fındık tam zamanında kaçtı. Berke korkmuştu. Bozulan itfaiye arabasının bir önemi kalmamıştı
artık. Bakalım Berke öfkesiyle nasıl baş edecek?

Temalar:
Yazan:
Edith Schreiber-Wicke
Resimleyen:
Carola Holland
Sayfa:
32
Yaş Grubu:

Kişisel gelişim, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Çatışma yönetimi, karar verme, kendini tanıma, kişilik tipleri,
yetenek, sitem, üzüntü, yalnızlık, aile iletişimi, insanlarla iletişim.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

HAYIR! HAYIR! HAYIR!

RESİMLİ ÖYKÜ

ZÜRAFA’NIN BENEKLERİ
Ya hayallerimiz ve umutlarımız olmasa?
Ormanın en görkemli ve zarif hayvanı Zürafa’nın benekleri kendi aralarında şakalaşıp didişiyormuş. Cırcır, Mızmız,
Bızdık, Minnak adındaki bu beneklerin her birinin ayrı ayrı
derdi varmış ama aslında hepsi Güneş’i görmek istiyormuş.
Esin Erden ve N. Levent Tanıl’ın birlikte yazdıkları ve
Esin Erden’in resimlediği Zürafa’nın Benekleri hayalleri ve
umutları yitirmemenin ne demek olduğunu, şaşırtıcı ve sıcak
bir dille anlatıyor. Hayvanlarla kurmak istediğimiz dostluk
için en temel meseleye değiniyor Zürafa’nın Benekleri; onları özgürlüklerinden mahrum bırakmayalım.
Yazan:
Esin Erden - N. Levent Tanıl
Resimleyen:
Esin Erden
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, hak ve özgürlükler, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Dostluk, vicdanlı olmak, yardımlaşma, bireysel farklılıklar, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, bireysel haklar,
hayvan hakları, temel hak ve özgürlükler.

KİTABIN YOLCULUĞU
Kitaplar da okuruna kavuşmayı bekler...
Tomris heyecanla kitabına kavuşmayı beklemektedir. Dünyanın farklı yerlerinden kitaplara ulaşmayı, o heyecanlı
bekleyişi çok sever. Ama ta Arjantin’den yola çıkan kitabın
başına yolda neler gelecektir neler!
Ezgi Berk’in yazdığı Kitabın Yolculuğu’nu Zülal Öztürk
resimledi.
Yazan
Ezgi Berk
Resimleyen:
Zülal Öztürk
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Okuma kültürü, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:

Kitaplar, kitabevi, okuma alışkanlığı, okuma serüveni, okuma
sevgisi, çocuk kültürü, merak ve keşif, heyecan, mutluluk.

Dünyayı dokunarak tanırız...
Ellerim…
Türkçede ilk kez kitabı yayımlanan Fatıma Şerafeddin ellerimizin hikâyesini, dokunmanın ve sağlıklı yaşamın önemini
anlatıyor.
Temalar:

Kişisel gelişim, sağlık ve spor, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, sosyal gelişim, beden sağlığı, hastalıklardan
korunma, özbakım, temizlik, çocuk kültürü, keşif.
Yazan:
Fatıma Şerafeddin
Resimleyen:
Luceyne el-Asil
Sayfa:
20
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

AYAKLARIM
Hoplarım, zıplarım, yürürüm, koşarım, inerim, çıkarım…
Tanırım dünyayı.
Fatıma Şerafeddin ayaklarımızın hikâyesini anlatıyor

Temalar:

Kişisel gelişim, sağlık ve spor,
çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Yazan:
Fatıma Şerafeddin
Resimleyen:
Luceyne el-Asil

Çocuk kültürü, eğlence,
hayal, keşif ve merak, oyun,
rüya, çevre, doğa olayları,
kar, iklim, aile iletişimi, diğer
canlılarla iletişim.

Sayfa:
20
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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ELLERİM

RESİMLİ ÖYKÜ

ÇİLEK KOKUSU
Sen yeter ki hayal kurmaktan vazgeçme!
Fethi Yılmaz’ın yazıp resimlediği Çilek Kokusu hayal kurmaktan vazgeçmemeyi büyük küçük herkese hatırlatan bir
başucu kitabı.

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, doğa ve evren
Yazan-Resimleyen:
Fethi Yılmaz
Sayfa:
26
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal, doğa
hayvan

AY NE ZAMAN GELECEK?
Mucizelere inan!
Dostluğun ışığı bütün korkuları yener.
Küçük tavşan bir gece yarısı uyandı. Karnı çok acıkmıştı ama
karanlık ormanda yiyecek aramaktan biraz korkuyordu.
Pembe burnunu kırpıştırıp çaresizce havayı koklarken bir
çıtırtı duydu, ardından parlak bir ışık gördü. Gecenin kocaman lambası Ay mıydı bu gerçekten? Yoksa onun da mı
uykusu kaçmıştı?
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Hayat dolu çizgileriyle çocuklar için büyülü dünyalar yaratan
Feridun Oral, bu kez küçük bir tavşanın korkularını yenişini
ve Ay’ın yardımıyla hayatı biraz daha tanıyışını anlatıyor.

Temalar:
Erdemler, duygular, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, güven, merhamet, sevgi, heyecan, korku,
yalnızlık, canlılar, doğa ve gece.
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RESİMLİ ÖYKÜ

ACABA NEDEN?
Suna Hanım’ın yaramaz kedisi çatıdaki serçeleri kovalarken dengesini kaybedip düşüverir. Suna Hanım fırladığı
gibi kedisini kucaklayıp veterinere götürür.
Tedavisi yapıldıktan sonra kediciğin hayatı ve görünüşü
birazcık değişir.

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Üstelik evin diğer sakinleri ona tuhaf davranmaya başlamıştır.
Neden kediciğe böyle davranıyorlar dersiniz?

Temalar:
Erdemler, duygular, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, güven, merhamet, sevgi, heyecan, korku,
yalnızlık, canlılar, doğa ve gece.

BABAANNEM KİME BENZİYOR?
Ali resim yapmayı, hayvanları ve babaannesini çok seviyordu.
Babaannesi ona masal anlatırken hayvan taklitleri yapıyor;
keçi gibi meliyor, kedi gibi miyavlıyor, takma dişlerini takırdatarak çok üşümüş bir penguen bile oluyordu!
Bir sabah, “Dede, babaannem kime benziyor” diye sordu.
Uzun kulaklı bir tavşana mı, bir kediye mi, yoksa bir bülbüle
mi?
Feridun Oral’dan rengârenk, sımsıcak bir aile hikâyesi...
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, iletişim, hayal gücü..

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, eğlence, hobiler, hayal, merak, mizah, canlılar,
hayvanlar, aile iletişimi, iletişim becerileri.

Resimli Öykü
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BALONCU DEDE VE
ÜÇ KÜÇÜK YARAMAZ
Küçük kuzu, oğlak ve köpeğin mutlu, neşeli, oyun dolu bir hayatı vardır.
En sevdikleri şeylerden biri de Baloncu Dede’nin anlattığı
yemyeşil otlakları, uzak yerleri, canavara benzeyen kayaları,
kocaman dev bulutları dinlemektir.
Bir gün bunların hepsini kendi gözleriyle görmek için gizlice Dede’nin balonuna saklanırlar. Peki balon onları nereye
götürecektir?

Temalar:

Erdemler, doğa ve evren, çocuk dünyası, hayal gücü.
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Cömertlik, dostluk, paylaşma, merhamet, sevgi, hayvanlar, doğa,
çevre ve çevrenin korunması, çocuk kültürü, merak ve keşif.

BEKLENMEDİK MİSAFİR
Leo ormanın kıyısında, ahşap bir evde yaşıyordu. Onu
çok seven bir sahibi vardı ama oyun oynayabileceği tek
bir arkadaşı bile yoktu. Kediciğin canı çok sıkılıyordu ta
ki bir gün ceviz ağacının altında daldığı uykudan uyanana kadar.
Karlarla kaplı ışıl ışıl bir ormandan sımsıcacık bir dostluk
hikâyesi…

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Alt Temalar:

Azim, cömertlik, dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi,
mevsimler, hayvanlar, kar, doğa ve doğa olayları, başarı,
karar verme, saygı.

Pamuk tüylü, kara benekli yavru kedi Zeytin, büyükannesiyle dedesinin evinde masallar dinleyerek mutlu mırıltılarla uykuya dalar. Fakat birden, çok sevdiği benekli faresini
kaybettiğini fark eder! Telaş içinde Kırmızı Şapkalı Kız’a,
Fareli Köyün Kavalcısı’na, Pinokyo’ya, Yedi Cüceler’e sorar;
dinlediği masalların kahramanlarının hepsine koşarak yardım ister. Benekli fare nereye saklanmıştır?
Temalar:
Kişisel gelişim, sağlık ve spor, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve
merak, oyun, rüya, çevre, doğa olayları, kar,
iklim, aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim.

BİR LOKMALIK MASALLAR
Tavşan dişli ejderhalar mı istersiniz, uçan tavşanlar, sakar
kediler, elma ağacına çıkan kirpiler… Bazen dostane, bazen
gizemli, bazen meraklı kahramanlar. İşte hepsi burada...
Feridun Oral’dan kısa, kısacık, bir lokmalık eğlenceli
masallar...

Temalar:

Erdemler, çocuk dünyası, doğa ve evren.
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
48
Yaş Grubu:

Alt Temalar:

Dostluk, dayanışma, merhamet, sevgi, saygı, azim, çocuk kültürü,
merak ve keşif, hayal, doğa ve doğa olayları, hayvanlar.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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BENEKLİ FAREMİ
GÖRDÜNÜZ MÜ?

RESİMLİ ÖYKÜ

BÖĞÜRTLEN CİNİ VE SARI GAGA
Sarı gagalı küçük kuş göç zamanını kaçırmıştı.

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Onu koruyabilmek için yapraklarını dökmeyen Ulu Ağaç ve
geçerken minik kuşun sesini duyan Böğürtlen Cini, yalnız
kalan Sarı Gaga’yı korumak için kolları sıvadılar. Kışı geçirmek için dostluğa ve dayanışmaya ihtiyaç vardı. Fakat yağmurlu bir günde fırtınalar kopmaya başladığında, bu kez
dostları Ulu Ağaç için kaygılanmaya başladılar. Ya bir yıldırım düşer ve o zarar görürse? Yine de bir dal bir fidana, bir
fidan bir ağaca dönüşür. Yeter ki dostluk ve dayanışmanın
kıymeti bilinsin.
Feridun Oral’dan merhamet ve yardımlaşmaya dair en güzel
öykülerden biri.

Temalar:
Duygular, erdemler, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Kaygı, sevgi, umut, yalnızlık, dostluk,
merhamet, paylaşma, sabır, sadakat,
bitkiler, canlılar, doğa ve doğa olayları,
mevsimler.

BU KIŞ KİMSE ÜŞÜMEYECEK
Küçük kır faresi ısınmak istiyor!
Soğuk bir kış sabahı üşüyerek uyanan küçük kır faresi, yakacak çalı çırpı bulmak için yola koyulur. Ama karlarla kaplı
uçsuz bucaksız ormanda beklenmedik bir şey olur. Bakalım
küçük kır faresi ısınmanın bir yolunu bulabilecek mi?
Tavşan dev yığını görünce gözlerine inanamadı.
“Bu yükü çekmeye gücüm yetmez!” dedi.
“Güçlerimizi birleştirirsek çekebiliriz” dedi küçük fare.
Feridun Oral’ın yazıp resimlediği sıcacık bir hikâye.

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:

Erdemler, doğa ve evren, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Cömertlik, dostluk, paylaşma, merhamet,
sevgi, hayvanlar, doğa, çevre ve çevrenin
korunması, çocuk kültürü, merak
ve keşif.

Dedemin Hayal Defteri minik okurların renk renk boyalarıyla katkıda bulunabilecekleri, yaratıcılıklarını pekiştirebilecekleri gerçek bir hayal defteri... Bakmak yetmez, görmek
gerekir diyen bu güzel kitabın içindeki boş sayfalara siz de
sevdiğiniz, hayal ettiğiniz şeylerin resmini yapabilirsiniz.
İsterseniz eskizlerin içini doldurabilir, rengârenk boyalarla
onları renklendirebilirsiniz.
Bu sırada, elbette, resimlerinize Feridun Oral’ın kaleminden
çok hoş bir hikâye eşlik edecek.
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:

Çocuk dünyası, duygular, iletişim, etkinlik, hayal gücü.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, beğenme, heyecan, özlem,
sevgi, aile iletişimi, iletişim becerileri.

FARKLI AMA AYNI
Feridun Oral’dan engeller üzerine bir kitap...
Bir gün, çobanın sürüsündeki keçilerden biri doğurur. Bu sevimli
yavrunun sürüdeki diğer yavrulardan farklı olduğunu hemen anlar
çoban. Yavrunun ön bacakları tutmamaktadır! Peki dağlarda, bayırlarda bu bacaklarla yavru keçi ne yapabilir? Nasıl koşup oynar?
Çoban, yavrunun hayatını kolaylaştırmak için önceleri onu korur,
kollar ama çok geçmeden onun için çok yaratıcı bir çözüm bulur.
Artık sevimli oğlak da sürüden ayrı düşmesin ve hayatını kendi
başına sürdürebilsin diye...
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
30
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Farklı Ama Aynı, Feridun Oral’dan hem hikâyesi hem resimleriyle
çok etkileyici bir kitap. Özveri, dayanışma ve dezavantajlarla başa
çıkabilmek üzerine...
Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, duygular, empati.

Alt Temalar:

Azim, cömertlik, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, merhamet,
hayvanlar, çevre ve çevrenin korunması, mutluluk, heyecan,
umut.

Resimli Öykü
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DEDEMİN HAYAL DEFTERİ

RESİMLİ ÖYKÜ

GUGUKLU SAATİN KÜÇÜK KUŞU
Guguklu saatin küçük kuşu nereye gitti?
Yaşlı saat ustası köydeki küçük evinde yalnız başına yaşıyordu.
Birbirinden değişik guguklu saatler yapıyordu. Bir gün ormana
giderken evin kapısını açık unuttu. Akşam eve döndüğünde onu
bir sürpriz bekliyordu.
Guguklu Saatin Küçük Kuşu, her kitabıyla gönlümüzü yeniden
fetheden Feridun Oral’ın yazıp resimlediği sevgi dolu bir hikâye
anlatıyor.

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

2012 yılında IBBY tarafından Uluslararası Hans Christian Andersen Ödülü’ne aday gösterilen, pek çok kez de ödüllendirilen
sanatçının 2015 yılında yayımlanan Farklı Ama Aynı kitabı Çocuk
ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından yılın en iyi resimli çocuk
kitabı seçildi.
Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, cömertlik, paylaşma, sabır,
sevgi, vefa, hayvanlar, doğa.

KIRMIZI ELMA
Sevimli tavşancık, soğuk ve karlı bir kış gününde karnını
doyurmanın yollarını arıyor. Acaba ağaçta gördüğü kırmızı
elmaya ulaşabilecek mi? Fakat çok yüksekte! Belki de kır
faresi, tilki ve koca ayı ona yardımcı olabilir. Ne dersiniz?

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Azim, cömertlik, dayanışma, dostluk, paylaşma,
sevgi, mevsimler, hayvanlar, kar, doğa ve doğa
olayları, başarı, karar verme, saygı.

Küçük baykuşun kanatları kırmızı ve güçlü değildi.
Keşke bir arkadaşı olsaydı, onunla ne çok oyun oynardı.
Belki arkadaşı uçmasına da yardım ederdi. Rüzgârlı bir gece
üzgün üzgün otururken bir çıtırtı duyuldu.
Küçük bir fareydi bu...
Küçük baykuş ile farenin dostluğa dönüşen hikâyesini
Feridun Oral yazdı ve resimledi.

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, duygular.

Alt Temalar:

Azim, dayanışma, dostluk, cömertlik, güven, iyilikseverlik, sabır,
hayvanlar, doğa olayları, heyecan, kaygı, mutluluk, sevgi.

KİRPİ İLE KESTANE
Küçük Kirpi ve Kestane, ilginç bir tesadüf üstüne tanışırlar.
Dikenleri birbirine geçtiği için artık ayrılmaz bir ikili olan bu
iki arkadaş, diğer hayvanlardan yardım bulma umuduyla onları ziyaret ederler. Fakat bilge baykuş, koca ayı, kurnaz tilki
oldukça meşguldür. Hiç beklemedikleri bir anda, bir karmaşa birbirlerinden ayrılmalarını sağlar. Bu aynı zamanda güzel
bir dostluğun başlangıcıdır.
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Feridun Oral’ın usta fırçasından çıkan resimleriyle Kirpi ile
Kestane 1992 yılında 5. Barselona Çocuk Kitapları İllüstrasyon Sergisi’ne, 1993 yılında Uluslararası Bratislava İllüstrasyon Bienali’ne seçildi.
Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Dayanışma, azim, dostluk, sabır, sevgi, hayvanlar, bitkiler, çocuk
kültürü, merak ve keşif, oyun.

Resimli Öykü
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KIRMIZI KANATLI BAYKUŞ

RESİMLİ ÖYKÜ

KÜÇÜK FARE BİDİ

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:

Küçük Fare Bidi, çiftlikteki bütün hayvanları eğitmişti: Kazları, kedileri, atları, köpekleri, hatta örümcükleri ve deredeki
balıkları bile… Ama en büyük hayali kaplan terbiyecisi olmaktı. Tabii bu mümkün değildi. Derken bir gün kasabaya
bir sirk geldi ve…
Fare Bidi’nin bu çok renkli hikâyesini Feridun Oral yazdı ve
resimledi.
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergi, bienal ve yarışmaya
katılan Feridun Oral, kitaplarıyla çeşitli ödüller aldı.

32
Yaş Grubu:

Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Doğa ve evren, çocuk dünyası, kişisel gelişim.
Doğa, hayvanlar, canlılar, çocuk kültürü, hayal, keşif ve merak,
oyun, hobiler, başarı, beceri, kendini tanıma, girişimcilik,
motivasyon.

MAYMUN KRAL
Ormanda sıcak bir gündü. Küçük maymun Muni’nin canı çok
sıkılıyordu. Taze meyveler onu rahatlatmıyordu. Serin gölde
yüzmek can sıkıntısını azaltmıyordu.
Bir anda, küçük yaramazın eline ormanın kralı olma şansı
geçti. Her emri yerine getirilecek, yediği önünde yemediği
arkasında keyif çatacak, canı asla sıkılmayacaktı. Tek yapması gereken, ormandaki arkadaşlarını bir yabancı olduğuna
inandırmaktı.
Acaba küçük maymun Muni ormanın kralı olmayı ve kral
olarak kalmayı başarabilecek miydi?
Yazan:
Feridun Oral
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, merak, hayvanlar, doğa,
bitkiler, çatışma yönetimi, karar verme, sosyal
gelişim, özeleştiri, saygı.

RESİMLİ ÖYKÜ

MEYVELERİ KİM YEMİŞ?
Hayvanlar âlemi Feridun Oral kitaplığında!
Muş muş, miş miş...
Peki ama meyveleri kim yemiş?

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Ödüllü yazar-çizer Feridun Oral’ın büyüleyici dünyası, çocuk
rüyalarıyla yarışıyor; küçüklerin hayallerine hayaller katıyor.
Dutların peşindeki küçük balıklar, ahududu çalısındaki arılar, yağmurdan kaçan sevimli maymun, kurbağanın gondolundaki yusufçuk, limon ağacındaki tombul filler, portakalı
fazla kaçırıp tombul bir dolunaya dönüşen Ay, beyaz sakalını kuşlara yuva yapan yaşlı adam... Onlarla tanışma zamanı
şimdi!
Temalar:
Doğa ve evren, çocuk dünyası, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Hayvanlar, bitkiler, doğa ve doğa olayları, çevre ve çevrenin korunması, çocuk kültürü, merak, hayal, beceri, sorumluluk, yeterlilik.

MİNE’NİN KIRMIZI TOPU
Mine bahçede kırmızı lastik topuyla oynuyordu. Topunu
her seferinde daha yükseğe atıyor, daha yere düşmeden de tutuyordu. Annesi yardıma çağırınca Mine topunu bahçede unutuverdi.
Kırmızı topu kargalar gagaladı, sincaplar topla oynadı,
saksağan topu uçurdu ve daha neler neler oldu… Peki
Mine’nin topuna sonra ne oldu?

Temalar:
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
32

Çocuk dünyası, erdemler, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, paylaşma, cömertlik, merhamet,
sevgi, doğa, canlılar, hayvanlar.

Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

PİRİNÇ LAPASI VE
KÜÇÜK EJDERHA
Bir sabah uyanıp da her gün yaptığınız şeyleri tekrar etmekten sıkılırsanız ne olur?
Her gün pirinç lapası yiyen, bir gün bundan sıkılan küçük
ejderha, yeni keşiflerde bulunmak üzere yollara düşer.
Gezer, izler, tanışır. Günün sonunda, akşama sofrada yine
pirinç lapası vardır… Ama bu kez bambaşka bir pirinç
lapası!
Her çalışmasıyla gönlümüzü yeniden fetheden Feridun
Oral’dan harika bir kitap daha: Pirinç Lapası ve Küçük
Ejderha. Dostluğun, dayanışmanın, yeni tanışıklıkların
hikâyesi.
Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, girişimcilik, sosyal gelişim, çocuk kültürü, merak
ve keşif, hayvanlar, canlılar, bitkiler.

YAĞMURLU BİR GÜN

Yazan-Resimleyen:
Feridun Oral

Yağmurlu Bir Gün, Feridun Oral’dan, çocukların hayal güçlerinin zenginliği üzerine bir güzelleme. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağdığı bir gün, bahçeye çıkamayan Cem
pencereden yağmuru seyrederken hayaller kurmaya başlar.
Feridun Oral bizi Cem’in hayal dünyasında gezdirir. Arılar
gibi uçup bulutları kovalayabilen, timsahlarla yüzüp papağanlarla şarkı söyleyebilen Cem’in renkli dünyasına kim
misafir olmak istemez ki! Yağmurlu günde evde vakit geçirmenin de yolları kolaylıkla bulunabilirken üstelik.

Sayfa:
28
Yaş Grubu:

Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Hayvanlar, doğa ve doğa olayları, yağmur, çocuk kültürü, merak
ve keşif, hayal, oyun, kendini tanıma, hobiler, sosyal gelişim.
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Doğa ve evren, çocuk dünyası, kişisel gelişim, hayal gücü.

Alt Temalar:

RESİMLİ ÖYKÜ

AYI NİNE İLE MERAKLI TAVŞAN
Ayı Nine’nin pastanesi ormandaki hayvanların uğrak
yeri!
Hayvanlar enfes böğürtlen suyu eşliğinde nefis kurabiyeleri yerken Ayı Nine’nin müthiş hikâyelerini dinlemeye
bayılıyor.
Yalnız Meraklı Tavşan kendi kendine düşünüp duruyor.
Ayı Nine bu kadar hikâyeyi nasıl bilebiliyor?

Temalar:
Doğa ve evren, çocuk dünyası, kişisel gelişim.
Yazan
Filiz Özdem
Resimleyen:
Betül Akzambaklar
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Hayvanlar, bitkiler, doğa ve doğa olayları, çevre ve çevrenin
korunması, çocuk kültürü, merak, hayal, beceri, sorumluluk,
yeterlilik.

BAYKUŞ İLE ÇOBANYILDIZI
Baykuş ile Çobanyıldızı’nda ormanda yalnızlık çeken,
çaresizlik içindeki bir yavru baykuşun büyümesi ve
yeni dostlar edinmesinin hikâyesi anlatılıyor. Emine
Bora’nın resimlediği Baykuş ile Çobanyıldızı’na sadece
çocuklar değil, bütün kuşseverler ve özellikle baykuş
düşkünleri bayılacak. Dost olmak isteyen biri, hangi
pırıl pırıl yeteneklere sahip olur?

Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular.
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
40
Yaş Grubu:

Alt Temalar:

Sevgi, azim, dostluk, iyilikseverlik, paylaşma, yardımlaşma, aile
iletişimi, iletişim becerileri, umut,
heyecan, sitem, yalnızlık.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

GÖKKUŞAĞINI KOVALAYAN KEDİ
Ne kadar koşarsan koş, gökkuşağını yakalayabilir misin? Geçebilir misin altından, o rengârenk göksel köprünün?

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Mühür kapkara bir kedidir ve halinden hiç hoşnut değildir.
Gökkuşağının altından geçmeyi hayal eder. Bunu başarabilirse, renginin değişeceğini sanır. Bir yağmur sonrası beliren
gökkuşağı, sanki onun hayallerini gerçekleştirmek için çıkmıştır ortaya. Mühür sevinçle koşmaya başlar. Koşar koşar
koşar... Ve başına neler gelir neler! Filiz Özdem, Gökkuşağını
Kovalayan Kedi’de, hayata yeni pencereler aralayan bir hikâye anlatıyor yine. Kendini sevmeyen, beğenmeyen ve rengi
değişirse hayatının değişeceğini sanan Mühür’ün eğlenceli
bir dille yazılmış hikâyesine Seçil Çokan’ın renkli resimleri
eşlik ediyor.
Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, karar verme, empati, sosyal gelişim, dostluk, saygı,
sevgi, sadakat, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri.

KULAKTAN KULAĞA
Kulaktan kulağa oynayalım mı?
Sarıasma, suda oynayan kurbağaları, uçuşan kelebeklerle vızlayan
arıları görünce arkadaşlarıyla oynayabileceği bir oyun düşünür.
Birden aklına çok eğlenceli bir oyun gelir. Hemen Arapbülbülü’ne
uçup ona bir şeyler fısıldar. Arapbülbülü, arkadaşının kendisine
söylediğini aklında tutup oyuna devam edebilecek midir?
Arıkuşu’ndan Gökkarga’ya, Baştankara’dan Yalıçapkını’na bu
eğlenceli oyundaki çeşit çeşit Türkiye kuşlarını tanımak isterseniz,
kitabın arkasındaki bilgi kartlarına da bakmayı sakın unutmayın!
Cümlemiz şu diye fısıldamış:
“Çamlıca’daki yengemler olayın farkındaymış.”
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Doğa ve evren, iletişim, erdemler, hayal gücü.

Alt Temalar:

Hayvanlar, doğa ve doğa olayları, yağmur, çocuk kültürü, merak
ve keşif, hayal, oyun, kendini tanıma, hobiler, sosyal gelişim.

“Hadi beni de gezdir rüyanda…”
Büyükannesi rüyasında ne gördüğünü sorunca küçük kız
rüyasını unuttuğunu fark eder. Büyükannesinin rüyaları çok
sevdiğini bildiğinden onu üzmek istemez ve başlar hayal
ettiği rüyasını anlatmaya…
Hayaller ve rüyalar bir olursa olağanüstü bir maceraya
dönüşür uykular günün sonunda.

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Fethi Yılmaz
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Filiz Özdem’in mutluluk üzerine kaleme aldığı bu harika
hikâyeyi Fethi Yılmaz muhteşem resimleriyle yorumluyor.
Mutluluk Hediyesi sayfalarını tekrar tekrar çevireceğiniz bir
kitap.

Temalar:

Aile İletişimi, çocuk dünyası, erdemler, duygular.

Alt Temalar:
Sevgi, saygı, kendini tanıma, çocuk kültürü, güven, paylaşma,
dayanışma, beğenme, sosyal gelişim.

ONUN ADI BOBİK
Lunapark öyle eğlenceli, öyle şaşırtıcı bir yer ki. Denizkızı,
atlıkarınca, güldüren aynalar ve daha neler neler var bu
renkli dünyada…
Emekçileri ve sanatçılarıyla lunapark kocaman bir
aile, Bobis ile Botti de bu ailenin bir parçası. Bir akşam
atlıkarıncanın oradan cılız bir ses gelir. Bobis sesi hemen
tanır. Biri ağlıyordur sanki. İki arkadaş bir koşu sesin
sahibini bulmaya gider.

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:

Temalar:

Meryem Tanrıkulu
Sayfa:
36
Yaş Grubu:

Aile iletişimi, iletişim becerileri, komşuluk, saygı, sevgi,
paylaşma, dostluk, vefa, merhamet, çocuk kültürü, oyun.

İletişim, erdemler, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

MUTLULUK HEDİYESİ

RESİMLİ ÖYKÜ

RÜYA ORMANI
Filiz Özdem’den çocuklara
Çilek sütlü şelaleler,
ışıyan sarı dereler, çikolata sütlü göller...
Bu ormanda her şey mümkün!

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Yarı yıl tatilinde bir haftalığa anneannesini ve dedesini görmeye
giden küçük Ali, dedesiyle birlikte karla kaplı güzelim ormanda
yürürken aklına şahane bir fikir gelir: “Keşke rengârenk kar yağsaydı, ne kadar güzel olurdu, değil mi dede?” Bu şahane fikrine,
anneannesinin yaptığı elmalı kurabiyelere eşlik eden sütünü içerken bir yenisini ekler Ali: Kar taneleri rengârenk olabiliyorsa, çok
sevdiği süt neden olmasın? Ali’nin dileğini duyan Möömu, can
arkadaşının hayalini gerçeğe dönüştürür ama bir farkla: Küçük
dostunun rüya ormanında rengârenk kar taneleri yerine, çilekli
süt akan şelaleler, ışıyan sarı dereler ve çikolata sütlü göller vardır! Büyülü bir ormandadır artık Ali; üstelik Möömu onu “renkli”
arkadaşlarıyla da tanıştıracaktır.

Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular.

Alt Temalar:

Sevgi, azim, dostluk, iyilikseverlik, paylaşma, yardımlaşma, aile
iletişimi, iletişim becerileri, umut, heyecan, sitem, yalnızlık.

SERÇENİN DENİZE SÖYLEDİĞİ
Nedir serçenin denize söylediği hiç düşündünüz mü?
Peki ya çekirgenin yıldızlara söylediği ya da iskelenin
rüzgâra söylediği...
Filiz Özdem’den etrafımızda olmasına alışık olduğumuz,
gördüğümüzde şaşırmadığınız her şeye tekrar tekrar bakıp
bizi düşündürtecek, hayal kurdurtacak, alıp götürecek, tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz bir kitap daha. Hikâyenin
sonunda sevimli dostlar serçe, baykuş ve kediye ait origamiler de var. Çocuklar origamileri katlarken içlerindeki yaratıcılığı ortaya koyacak!
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Seda Uyar
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim, etkinlik, el becerileri.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, keşif ve merak,
doğa, doğa olayları, hayvanlar, bitkiler,
kendini tanıma, sosyal gelişim.

“Sincap kime mi kızmış? Alakarga’ya!”
Sincap Alakarga’ya neden kızmış olabilir?
Alakarga çok güzel bir kuş ama sesi öyle kötü ki, onu kimse yanında istemiyor. Bunun üzerine Alakarga havalanıyor,
dünyadaki yerini ararken doğayı seyre dalıyor. Bu hayranlık
verici manzara karşısında sessizliğe bürünüyor, gözleri şenleniyor.

Temalar:
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Doğa ve evren, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:

Hayvanlar, doğa ve doğa olayları, yağmur, çocuk kültürü, merak
ve keşif, hayal, oyun, kendini tanıma, hobiler, sosyal gelişim.

SÜTÜN YOLCULUĞU
Kim sevmez sütü!
Bu süt dedikleri de ne ki! Sütün içinde neler var?
Bize yararı ne?
İnek ne zaman evcilleştirildi? Tarihte, ineğin sütü ilk ne zaman sağıldı?
Annesinden ve dedesinden sütün yolculuğunu dinleyen
Ali’nin yakışıklı ve güçlü bir çocuk olmasının ve Möömu’ya
duyduğu sevginin hikâyesi.
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Doğa ve evren, çocuk dünyası, iletişim.

Alt Temalar:

Hayvanlar, çevre ve çevrenin korunması, çocuk kültürü, oyun,
keşif ve merak, aile iletişimi, iletişim becerileri.

Resimli Öykü
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SEYREDERİM DÜNYAYI

RESİMLİ ÖYKÜ

UMUDUNU YİTİRMEYEN
SIĞIRCIK
“Umudunu yitirme, hayal et, cesur ol!”
Küçük sığırcık, annesi, babası ve kardeşleri gibi uçup gökyüzündeki büyük sığırcık sürüsüne katılmak istiyor. Küçük
sığırcık uçacak ama birazcık cesarete ihtiyacı var. Cesaretini
topladığında çok çalışması gerekecek ama umudunu yitirmeyecek bizim sığırcık. Umut ve cesaret bir olduğunda hiçbir
kanadın gücü yetmez ulaşmaya, umudunu yitirmeyenin
uçuşuna!
Filiz Özdem’in cesaret üzerine bu umut dolu hikâyesine Seçil
Çokan resimleriyle eşlik ediyor.
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, sosyal gelişim, yetenek, beceri, yeterlilik, motivasyon, hayvanlar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, aile iletişimi.

UTKU’NUN KALEMİ
Bu nasıl bir kalem böyle?
Geldiği ormanı özleyen bir kalem düşünün... İşte bu, Utku’nun, geçmişini, geldiği ormanı çok özleyen kalemidir. Bir
gün Utku, bir hayvanat bahçesi resmi yapmaya karar verir.
Tam zürafanın boynunu çizmeye başlamıştır ki birden kâğıdının üstünde dallar belirir, birazdan da kocaman bir ağaç.
Bu nasıl mümkün olabilir? Sonra bir fil çizmeye başlar, o da
ne, filin hortumu ağaç dallarına dönüşür. Anlaşılan, kalemi
canı ne isterse onu çiziyordur. Utku kalemine kulak verir,
onun hikâyesini dinler, birlikte neler çizerler neler...
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu

Temalar:

Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş

Alt Temalar:

(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Erdemler, iletişim, duygular.
Sevgi, azim, dostluk, iyilikseverlik, paylaşma, yardımlaşma, aile
iletişimi, iletişim becerileri, umut, heyecan, sitem, yalnızlık.

Dünyanın en güzel diyarıdır çocuk uykuları...

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocukların çok severek okuduğu kitapların yazarı Filiz Özdem’den yeni bir hikâye: Yağmur’un Rüyası.
Hikâyelerinde vefa, sevgi, dostluk gibi kavramlara olduğu
kadar ölüm, ayrılık, yalnızlık gibi konulara da odaklanan ve
küçük okurlar için hayata yepyeni pencereler aralayan Filiz
Özdem, Yağmur’un Rüyası’nda, Ayşe İnan’ın çizimleriyle
rüya ülkesinin ötesine uzanıyor.
Fosforlu göller, kırmızı balıklar, güzelim çançiçekleri, gizemli
meşe, sihirli şato; düşmek, uçmak, koşmak, şaşmak... veee
elbette anne sesi!
Dünyanın en güzel diyarıdır çocuk uykuları. Yağmur’un
Rüyası’na konuk olur musunuz?
Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, rüya, hayal, keşif ve merak,
oyun, hayvanlar, canlılar, doğa, aile iletişimi,
diğer canlılarla iletişim.

ZÜRAFA FAZİ

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Herkesin vardır bir farklılığı, bazen başkalarının kusur
sandığı…
Zürafa Fazi’nin derdi boyundan büyükmüş. Çünkü hiç beğenmiyormuş kendisini. Okulda kim bir araya gelse, yalnız gördükleri
arkadaşlarıyla alay ediyormuş. Ne de olsa devenin boynu bile
eğriymiş; kirpinin dikenleri, karganın sesi, leyleğin bacakları, filin
hortumu, ayının tombulluğu, karıncanın küçüklüğü derken saymakla bitmiyormuş alay konuları… Bunu fark eden Fazi, dâhice
bir çözüm hayal etmiş. Hayal ettikçe güzelleşmiş. Güzelleştikçe
boynu dikleşmiş. Gözleri ışıl ışıl parlamış.
Filiz Özdem’den, kendisine güvenmeyi öğrenen küçük zürafanın
hikâyesi… Buket Topakoğlu’nun yarattığı Fazi karakteri herkesin
gönlünü çelecek.
Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, merak, empati, kendini tanıma, motivasyon,
olumlu düşünme, özgüven, sosyal gelişim, bireysel farklılıklar,
farklılıklara saygı.
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HIRÇIN PRENSES GONCAGÜL
Başka bir hayat istemek...
Ya da kendi hayatını seçebilmek...
Goncagül bir sarayda doğar, elbette bu sebeple bir prensestir. Ama
alışageldiğimiz bütün prenses hikâyelerinden farklı bir hikâyesi vardır onun: O mutsuz bir prensestir. Çünkü dantellerle, simli ipliklerle
süslü elbiselerinden; çevresini saran düşes, leydi, şövalye ve uşak
ordusunun kendisine yağdırdığı övgülerden, pohpohlamalardan ve
sahteliklerden fena halde canı sıkılmaktadır. Alkışlarla karşılandığı
bu sarayda, kendini nasıl ifade edeceğini bilememektedir. Bunun
bir yolunu bulana kadar hırçınlaştıkça hırçınlaşan Prenses Goncagül bu sıradışı, sürprizle biten, ayrıksı prenses hikâyesinin kendini
tanıyan kahramanı.
Yazan:
Fulvia Degl’Innocenti
Resimleyen:
Francesca Carabelli
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Çatışma yönetimi, karar verme, kendini tanıma, kişilik tipleri,
yetenek, sitem, üzüntü, yalnızlık, aile iletişimi, insanlarla iletişim.

BENİM YILDIZIM
Küçük ejderhanın gerçekleşmesini istediği bir sürü hayali
vardı. Hemencecik büyümek istiyordu, babası gibi koca koca
alevler püskürtmek, dedesiyle Kara Vadi’ye gitmek ve özellikle de bütün cesaretini toplayıp okulun en güzel kızı mavi
gözlü tatlı ejderhayla konuşabilmek…
Küçük ejderha kayan yıldızlarla pırıl pırıl parlayan gökyüzünün altında bütün bunları düşünürken, bir yıldızın gözden
kaybolduğunu fark eder ve hemen peşine düşer.

Temalar:
Kişisel gelişim, doğa ve evren, iletişim.
Yazan:
Fulvia Degl’Innocenti
Resimleyen:
Gabriele Antoninii
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Alt Temalar:

Kendini tanıma, sosyal gelişim, yetenek, beceri, yeterlilik,
motivasyon, hayvanlar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, aile
iletişimi.

Çok uzaklardan geliyorum ve size bir barış mesajı getirdim!
Korkusuz, meraklı, zeki Raul bu kez bilinmeyen galaksilere,
heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyor. Çok ama çok önemli bir
görevi var. Raul, roketine atladığı gibi çok önemli bir mesajı
ulaştırmak için uzayın derinliklerine doğru yola koyuluyor.
Dünyaca tanınmış astronot Raul için Ay’ın gizemli hiçbir
yanı yok. Hem Jüpiter, hem de Pluton uzmanı o, Satürn’ün
halkalarını da avcunun içi gibi bilir. Bu nazik görev için
dünyanın en iyi astronotu Raul’den başkası düşünülebilir mi
dersiniz?
Yazan:
Gérard Moncomble
Resimleyen:
Frédéric Pillot
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Jüpiter aşkına, tabii ki hayır! Geri sayım başlıyor! On,
dokuz, sekiz...
Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, doğa ve evren, uzay.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, dünya, evren, uzay.

KORSANLARIN REİSİ
Sıkı dur ey define, korsanlar geliyor!
Korsanların reisi Raul, cebindeki define haritası ve adamlarıyla
birlikte Denizler Ejderi’ne binip yola koyulur. Bakalım, korsanlar
bu tekinsiz sularda ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacaklar?
Fakat korkmalarına gerek yok, korkusuz reis Raul ne de olsa
yanlarında!

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, duygular, hayal gücü,
macera.
Yazan:
Gérard Moncomble
Resimleyen:
Frédéric Pillot

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif,
hayal, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
heyecan, mutluluk.

Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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ASTRONOT
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KOVBOY
Raul Tafen... O bir kovboy. En hakikisinden.
Şapkası var, çiklet çiğniyor. Üstelik hiçbir şeyden korkmuyor.
Korkunç Yanık Ayaklar’dan bile korkmuyor. Biricik küçük kız
kardeşini mi kaçırmışlar? Tamam! Görecek gününü o Yanık
Ayaklar! Bu kez fena olacak... Çünkü korkusuz kovboy Raul
Tafen yollara düştü bile...

Temalar:
Yazan:
Gérard Moncomble
Resimleyen:
Frédéric Pillot
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, aile iletişimi,
iletişim becerileri.

MAMUT AVCISI
Heyecanlı, birazcık tehlikeli bu macerada Raul her zamanki
gibi cesurca yola koyulmuştur. Mamut avlamaya kararlıdır
yalnız mamut avlamak herkesin harcı değildir. Ama Raul
Tafen bıçkın bir delikanlıdır. Şu tüylü koca patates çuvalları
çetin cevize çatacaktır!
“Raul elinde mızrağıyla dosdoğru yola koyuldu. Ortalık
Kocadişler ve Sertçeneler’den geçilmiyordu ama Raul onları
umursamadı bile…”
Yazan:
Gérard Moncomble
Resimleyen:
Frédéric Pillot
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Korku, kaygı tanımaz Raul Tafen yine yollarda. Mamutlar,
saklanacak yer arayın!

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, hayvanlar, doğa.

Korku nedir bilmem ben!
Raul Tafen korkusuz bir Yuvarlak Masa şövalyesi. Kutsal
Kâse’yi arıyor. Sadık atı Vişneli Turta ve sihirli kılıcı Ekskolot
ile atıldığı maceralarda Raul, haydutlara, bir ejderhaya, korkunç yaratıklara, huysuz bir müneccime ve daha beterlerine
karşı savaşıyor. Yiğit bir şövalye olmak kolay değil elbette!
Fakat tüm bunlar, Raul Tafen’in başa çıkamayacağı şeyler
de değil.

Yazan:
Gérard Moncomble

Temalar:

Resimleyen:
Frédéric Pillot
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, duygular.
Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak
ve keşif, hayal, kendini tanıma, motivasyon,
sosyal gelişim, heyecan, mutluluk, sevgi.

DÜNYA DENEN KOCA OKUL
“... bildiğinden daha kıymetlidir hep henüz öğrenmediğin.”

Dünya Denen Koca Okul İtalya’nın en iyi çocuk edebiyatçılarından biri olarak nitelenen Rodari’den hayata yeni başlayanlar için alçakgönüllü ve iyi kalpli bir küçük kılavuz.

Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Başarı, yeterlilik, sosyal gelişim, kendini tanıma,
öğrenmeyi öğrenme, merak, çocuk kültürü,
keşif, okul.
Yazan:
Gianni Rodari
Resimleyen:
Allegra Agliardi
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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ÖRDEK TATİLDE
Sayfayı kim çevirdi?!
Dinlenen bir ördeği asla gıdıklama! Ördek uzun zamandır
beklediği deniz tatiline sonunda çıktı. Güneşlenip yüzecek,
herkesten uzakta biraz huzur bulacak... Ama bir kitabın
kahramanıyken tek başına kalmak pek de mümkün olmuyor!
Ah, ne yazık! Kitabı eline alacak bir kişi bile ördeğin rahatını
kaçırabilir... Siz sayfaları çevirdikçe ördeğin başına neler neler geldiğine inanamayacaksınız. Kitaplar bir deniz, her biri
kocaman bir maceradır çünkü...

Yazan-Resimleyen:
Gilad Soffer
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Bir dakika... İşler yoluna giriyor mu ne? Bu sayfada sonsuza
dek kalabilirim...
Temalar:
Birey ve toplum, çocuk dünyası, yaz tatili.

Alt Temalar:
Hayat becerileri, sosyal beceri, mizah, oyun, keşif, merak.

BEKLEMEYECEĞİM İŞTE!
Tibo dondurma yemeyi çok seviyordu.
Mahalleye dondurmacı arabası geldiğinde bir koşu yanına
gitti.
Ama o da ne? Dondurmayı seven sadece o değildi.
Arabanın önünde upuzun bir kuyruk uzanıyordu.
Tibo ise beklemek istemiyordu.

Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Melis Gökçen
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, hayvanlar,
çevre ve çevrenin korunması, empati, kendini tanıma, sosyal
gelişim, kararlılık, yetenek.

Bir dileğiniz varsa ne yaparsınız?
Şipu’nun bir dileği vardı. Dileği gerçekleşsin diye neler mi
yaptı? Yıldızlara şarkılar söyledi, dört yapraklı yoncalar aradı, dilek kuyusuna paralar attı, pasta yapıp mum bile üfledi.
Dileğinin böyle gerçekleşmeyeceğini anlayınca da kollarını
sıvadı ve harekete geçti…
Görkem Kantar Arsoy’un yazdığı Bir Dileğin Varsa, Anne
Hofmann’ın harika resimleriyle tamamlanıyor.

Yazan:
Görkem Kantar Arsoy

Temalar:

Resimleyen:
Anne Hofmann
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Hayal kurma, sorumluluk, iletişim, duygular.
İstek, işbirliği, harekete geçme, bilinçli olarak ilerleme, mücadele gücünü görme.

PUKİ İLE YAŞLI KARGA
Ya köpekler uçmaya kalkışırsa!
Puki, herkesin koca kulaklarıyla alay ettiği sevimli bir sokak
köpeğidir. Hayvanlarla istediği gibi bir dostluk kuramayınca,
insanlarla dost olmaya çalışır. Ama onlardan da pek yüz bulamaz. Yalnızlığına razı olan Puki’nin hayatı, bir gün, yaşlı bir
kargayla tanışınca tamamen değişir. Yaşlı karga, Puki’ye hiç
bilmediği yeni bir şey öğretecektir.
Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, birey ve toplum, duygular.

Alt Temalar:

Başarı, çalışkanlık, empati, kendini
tanıma, motivasyon, bireysel farklılıklar,
dayanışma, farklılıklara saygı, bağışlama,
mutluluk, yalnızlık.

Resimli Öykü

49

RESİMLİ ÖYKÜ

BİR DİLEĞİN VARSA

RESİMLİ ÖYKÜ

RENGÂRENK TAVŞANLAR
İSTİYORUM!
Sarı, kırmızı, mavi, mor, turuncu, yeşil...
Tibo’nun rengârenk tavşanları var!
Tibo gülümseyerek uyandı, “Rengârenk tavşanlar istiyorum!”
dedi.
Çünkü rüyasında bir sürü rengârenk tavşan görmüştü.
Birden kapı aralandı, dileği gerçek oldu! Tibo bazen ne dilediğine dikkat etmenin önemini işte şimdi anlayacaktı.
Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Melis Gökçen
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası, erdemler.

Alt Temalar:
Kişilik tipleri, özeleştiri, sosyal gelişim,
çocuk kültürü, hayal, merak, oyuncak, yetinme.

TİBO TABLETİNE YAPIŞTI!
Peki Tibo’yu kurtarmak için ne yapmalı?
Bir hediye alan Tibo’nun hayatı değişir… Tibo bu hediye
tabletine yapışmış gibidir.
Dersiniz bir heykel! Gözünü tabletinden ayıramaz haldedir.
Bu durum arkadaşlarının canını sıkar.
Ne yapıp edip onu kurtarmaları gerekmektedir.

Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Melis Gökçen
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, dijital oyunlar,
oyuncak, beğenme, heyecan, yalnızlık, kendini tanıma, özdenetim,
sorumluluk, sosyal gelişim.

Korkma, korktuğun başına gelir!
Ufak, her şeyden korkuyordu. Düdüklü tencerenin ve rüzgârın
sesinden tutun sivrisineklere, cam fanustaki balıklara, canavarlara dek her şeyden... Derken, bir gün, deney yaparken karşısına tuhaf bir varlık çıktı: Bir canavar. Adı Tefek.

Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Yusuf Tansu Özel
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Canavar Tefek,
“Hiçbir yere gitmem ben bir kere!
Toz da olamam zaten.
Ayrıca ben canavarların en sevimlisi,
yoktur benden neşelisi!” diye başladı anlatmaya.
Tefek anlattı, anlattı, anlattı,
konuştu, konuştu, konuştu da konuştu… Belki onu dinlemek
çok yorucuydu ama sayesinde Ufak korkularına bir çözüm
bulurken şahane de bir dost edindi. Gerçi biraz sakardı ama o
kadar olurdu...
Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, erdemler, yaratıcılık.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, eğlence, oyun, mizah, hayal, keşif, beceri, empati,
karar verme, kendini tanıma, özgüven, dayanışma, dostluk,
iyilikseverlik.

ZUZU ÇÖPLÜKTE

Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Simeon Tennant
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Hayalperest Zuzu bu defa çöplükte eşiniyor. Neden mi? Kedi
arkadaşları çatıdayken, bir anda kitaplarını çöpe düşürünce,
koşa koşa ondan yardım istemeye geldiler. Çöpçülerin kitabı kamyona atıp götürdükleri çöp dağının önünde Zuzu ve
arkadaşlarını çok iş beklemekte şimdi. Kitaplarını arayan bu
sevimli yoldaşlar, beklenmedik, yeni arkadaşlarla da tanışacaklar. Eski kitaplar, şişeler, giysiler, daha neler neler... Canı
sıkılan bütün bu atıklar, Zuzu’nun ve arkadaşlarının yardımıyla hayata geri dönebilirler. Çünkü Zuzu ve arkadaşları, geri
dönüşümün önemini oldukça iyi bilir.
Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, keşif ve merak, oyun, canlılar, çevre ve
çevrenin korunması, beceri, girişimcilik, karar verme, özsaygı,
sorumluluk.

Resimli Öykü

51

RESİMLİ ÖYKÜ

UFAK İLE TEFEK
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ZUZU İLE KAPLAN YONGİ
Yoga yapan kaplan olur mu? Zuzu’nun dünyasında her şey
mümkün!
Zuzu bir gün okuldan eve dönerken, çimenlerin üstünde bağdaş
kurup oturmuş bir kaplan görür. İşte buna çok şaşırır. Hele
konuşunca söylediklerine daha çok şaşıracaktır.
Kaplan, maymunu durdurmaktan söz etmektedir. İyi de,
maymunu durdurmak da nedir?
Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Simeon Tennant
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, hayvanlar,
çevre ve çevrenin korunması, empati, kendini tanıma, sosyal
gelişim, kararlılık, yetenek.

ZUZU’NUN ORMANI
Zuzu hayvanları, resim yapmayı çok seviyor ve en büyük
hayali bir çiftliğinin olması... Bir çocuğun dünyasında her
şey gerçekleşebilir. Derken bir gün, boya kalemlerinden biri
önüne atlayıp ona bir sır verir ve Zuzu’nun hayatı, bu Sihirli
Kalem ile hayal bile edemediği biçimde değişir. Zuzu’nun
çizdiği bütün hayvanlar kâğıttan fırlayıp gerçek birer hayvana dönüştükçe, kasabada büyük bir kargaşa yaşanmaya
başlanır. Zuzu ise hemen buna bir çözüm bulur.
Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Simeon Tennant
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, hobiler, hayvanlar, beceri, karar verme, kendini tanıma, yetenek.

RESİMLİ ÖYKÜ

ZUZU İLE UYKUCU BAYKUŞ
Sorunlar karşısında yılmayan ve her zaman güler yüzlü çözümler üreten Zuzu’nun maceraları devam ediyor…

Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Simeon Tennant
Sayfa:
64
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Güzel hayaller kuran ve kurduğu hayaller gerçek olan Zuzu
mutlu bir çocuktur. Ama mutluluğun dikensiz gül bahçesi
olmadığının da farkındadır. Sorunlar karşısında asla yılmaz
ve her zaman güler yüzlü çözümler üretir Zuzu ve bu kez bir
hayvan olmak ister; önce hangi hayvan olmak istediğine bir
türlü karar veremese de nihayet baykuşta karar kılar.
Geniş ve güçlü kanatlarıyla ormana varıp baykuş kardeşlerini bulduğunda Uykucu Baykuş’la da tanışır. Yeni arkadaşını
geceleri uyanık tutmak için dâhice bir fikir gelir aklına...

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, hayvanlar,
çevre ve çevrenin korunması, empati, kendini tanıma, sosyal
gelişim, kararlılık, yetenek.

ŞENGAGA SİNEKKUŞLARIYLA
Sorun çözmek istiyorsan, yaratıcı olmalısın!
Şengaga yolunu kaybeden sinekkuşunu Göldibi’ndeki
evine götürür. Oraya vardıklarında hiç de hoşlarına
gitmeyen bir sorunla karşılaşırlar. Yardımsever
Şengaga’nın aklına çok yaratıcı bir çözüm gelir.
Kolları Ayaklarında Bay Fi’nin Klarneti kitabı çok sevilen
Gülay Gül’ün yeni hikâyesini Rumeysa Zeynep Araçlı
resimledi.
Temalar:
Yazan:
Gülay Gül
Resimleyen:
Rumeysa Zeynep Araç

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, duygular.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, rüya, hayal, keşif ve merak, kendini tanıma,
öğrenmeyi öğrenme, karar verme, duygu yönetimi.

Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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KOLLARI AYAKLARINDA
BAY Fİ’NİN KLARNETİ
Beklenmedik misafirler…
Kolları Ayaklarında Bay Fi çok başarılı bir klarnetçiydi.
Ancak bir gün başına hiç beklenmedik bir iş geldi.
Klarnetinin içine hiç beklenmedik misafirler yerleşmişti!
Bay Fi bu misafirlerden nasıl kurtulacaktı?

Yazan:
Gülay Gül
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Buket Topakoğlu’nun resimlediği Kolları Ayaklarında Bay
Fi’nin Klarneti, Gülay Gül’ün kaleme aldığı çok özgün ve eğlenceli bir dostluk hikâyesi.
Temalar:
Erdemler, iletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Cömertlik, dayanışma, iyilikseverlik, merhamet, vicdanlı olmak,
diğer canlılarla iletişim, empati, yetenek ve beceri, canlılar ve
doğa.

YÜRÜYEN AĞAÇ
Sincap bir bahar günü parkta o ağaçtan bu ağaca
koşturup oynarken ağaç arkadaşlarının mutsuzluğunu
fark etti.
Her biri yakınıyordu ve hepsinin ortak bir isteği vardı:
Bu parkı terk edip gerçek bir ormana gitmek.
Peki bu mümkün müydü?

Yazan:
Gülgün Çako
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Paylaşma, sabır, sevgi, saygı, vicdanlı olmak, merhamet, canlılar,
hayvanlar, çatışma yönetimi, empati, özeleştiri.

RESİMLİ ÖYKÜ

ADA KORKUNCA...
Hepimiz gibi bazen Ada’nın da karanlıktan korktuğu
geceler oluyor. Ama Ada ne yapacağını biliyor!
Ne zaman korksa onu koruyup kollayan arkadaşlarını
çağırıyor yanına. Koca dev, şövalyeler, herkesi mutlu eden
bir kediyle, şırıl şırıl akan şelale hemen koşuyor Ada’nın
yardımına.

Temalar:
Birey ve toplum, kişisel gelişim, duygular.

Alt Temalar:
Yazan:
Heinz Janisch
Resimleyen:
Barbara Jung
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri, empati,
kendini tanıma, özsaygı, özgüven, sosyal gelişim, kaygı, korku,
üzüntü, umut, duygu yönetimi.

GELİYOR GERGEDAN
Geliyor Gergedan Heinz Janisch ile Helga Bansch’ın
minikler için hazırladığı, zevkle dinleyeceğiniz, hevesle
okuyacağınız bir kitap.
Başkası olmaya özlem duyarken kendi olmanın güzelliğini
vurgulayan bu sade metin hem miniklere hem büyüklere
ilham olacak.

Temalar:
Birey ve toplum, kişisel gelişim, duygular.

Alt Temalar:
Yazan:
Heinz Janisch
Resimleyen:
Helga Bansch

Bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri, empati,
kendini tanıma, özsaygı, özgüven, sosyal gelişim, kaygı, korku,
üzüntü, umut, duygu yönetimi.

Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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KOMŞU TEYZE
Yeter ki birbirimize anlatacağımız hikâyeler bitmesin!
Perihan Teyze’nin hünerleri saymakla bitmez. İnsanın içini okuyacak kadar anlayışlıdır ama bir o kadar da dediğim
dedik. Sesini yükseltmeyegörsün, lokantada bütün bardaklar
şıngırdar. Sabırlı, meraklı, güçlü, becerikli, herkesi güldüren,
her şeyden haberdar... Müthiş biridir o...
Orçun, bu komşu teyzeyi çok sever. En çok da ona bildiği
hikâyeleri anlatmayı... Herkesin hayatında hikâyelerini aldığı
bir yaşlı vardır ve bir gün onlar gider ama hikâyeleri kalır.

Yazan:
Heinz Janisch
Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
İletişim, erdemler, çocuk dünyası, hayal gücü, macera.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, komşuluk, saygı, sevgi, paylaşma,
dostluk, vefa, merhamet, çocuk kültürü, oyun.

HOP GÜM!
Sigmund ilk uçuş denemesinde kafa üstü küt diye düşer.
Zavallıcık artık diğer kuşlar gibi cikcikleyemez. Anne babası gece gündüz yavrularının başından ayrılmaz; onun için
ellerinden gelen her şeyi yapar, ona uçmayı öğretirler. Ancak
Sigmund ne zaman konuşmak istese sadece “HOP GÜM!”
diye gaklar hüzünle. Yaşlı beyaz bir tavşan, Sigmund’un bu
halinin farkına varır ve eski neşesini bulması için ona yardımcı olmayı teklif eder.

Yazan:
Heinz Janisch
Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Empati, sosyal gelişim, yeterlilik, yetenek, azim, dostluk,
dayanışma, merhamet, paylaşma, hayvanlar.

RESİMLİ ÖYKÜ

KÖPRÜYÜ GEÇERKEN

(DEV İLE AYININ HİKÂYESİ)
İnat mı, çözüm mü? Hangisini yeğlersiniz?
Bir köprüde karşılaşan iki inatçı keçinin sonu malum! Ben
geçerim, yok sen değil ben geçerim derken, inatlarının bedelini canlarıyla öderler. Peki ya buna gerek yoksa?

Yazan:
Heinz Janisch
Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Köprüyü Geçerken - Dev ile Ayının Öyküsü hikâyesinde ise
bir köprüde karşılaşan iki keçi değil, bu kez dev ile ayıdır.
Karşıya geçme önceliği konusunda önce onlar da inatlaşsalar da çok geçmeden şahane bir çözüm bulurlar.
Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Sabır, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, saygı, çatışma yönetimi,
sorumluluk, duygu yönetimi, heyecan, takdir etme.

KÜÇÜK BİR SORUNUM VAR
DEDİ AYI
“Küçük bir sorunum var” dedi Ayı. “Acaba…” Ama kimse
Ayı’nın sözünü bitirmesine izin vermedi. Ayı derdini kime
açmaya kalksa karşısındaki, Ayı’nın sözünü kesip neye ihtiyacı olduğunu aklı sıra söyleyiveriyordu. Ayı tam umudunu
kaybetmek üzereyken sineğin teki çıktı ortaya ve kulak verdi
Ayı’nın sözlerine… Dostluk ve karşındakini dinlemek üzerine
bir kitap.
Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular.
Yazan:
Heinz Janisch
Resimleyen:
Silke Leffler

Alt Temalar:

Dayanışma, dostluk, güven, iyilikseverlik, merhamet, sevgi, empati, kendini tanıma, sosyal
gelişim, korku, üzüntü, yalnızlık.

Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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NE İSTERSEM YAPARIM BEN!
Hiç bu kadar güzel bir şey görmüş müydün?
Frenki kendine güvenen, ne isterse yapabileceğine inanan cesur bir porsuktur. Öyle heveslidir ki, arkadaşı Hop
Güm’den ona uçmayı öğretmesini bile ister. Tabii porsuklar
kuşlar gibi uçamaz ama sonuçta Frenki öyle hemen pes edecek sıradan porsuklardan değildir.
Frenki her şeyin ve herkesin içindeki güzelliği görebilen iyi
niyetli, sevimli, gözü pek bir porsuk. Üstelik işler yolunda gitmediğinde ona destek olacak Hop Güm ve Karl Gustav gibi
iyi arkadaşları da var!
Yazan:
Heinz Janisch
Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Dayanışma, dostluk, yardımlaşma, sabır, başarı, beceri, azim,
sosyal gelişim, sorumluluk, çocuk kültürü, eğlence, oyun.

PEMBE KARGA
Ne olmuş yani, ben farkındayım işte!

Yazan-Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Pembe Karga aynı yuvayı paylaştığı kardeşlerinden birazcık
farklı. Ne kadar kanat çırpsa da uçamıyor, ne kadar gaklasa
da sesi kardeşininki kadar vahşi ve kart çıkmıyor. Önceleri
kardeşlerine benzemek için çabalasa da, sonra bu uğraştan
vazgeçiyor. Ne de olsa kanatları uçmak için olmasa da başka
şeyler için oldukça kullanışlı! Helga Bansch’tan “farklı olmak” üzerine bir hikâye.

Temalar:
Kişisel gelişim, birey ve toplum, iletişim.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, motivasyon, yeterlilik, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri, aile iletişimi, iletişim becerileri.

Hayvanlar her akşam göl kıyısında konser veriyordu. Bir
akşam Martı, “Eyvah! Yersincabı geliyor. Kendinizi kollayın!” diye bağırınca herkes panikle kaçıştı. Yersincabı ise
her akşam konsere gelmeye devam etti. Hayvanlar Yersincabı’nı kaçırmak için neler neler denediler ama boşuna.
Sıkı dostların aralarına yeni birini almaları her zaman kolay
olmayabiliyor, yanlış anlaşılmalar da durumu iyice zorlaştırıyor.

Yazan-Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, hak ve özgürlükler, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Dostluk, vicdanlı olmak, yardımlaşma, bireysel farklılıklar, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, bireysel haklar,
hayvan hakları, temel hak ve özgürlükler.

YARAMAZ FARELER
Birlikte yaşamak mümkün... Yeter ki anlaşmaya gönlün
olsun!
Gülsen Hanım ne yaptı ne ettiyse, evini istila eden farelerden kurtulamamıştı. Onları zehirlemeye bile kalkışmış ama
yine de onlarla baş edememişti. Çaresiz kalan yaşlı kadın,
sonunda evini terk edip şehre taşınmaya karar verdi. Şehirde fare yoktu ama penceresinin önünde sebze bahçesi de
yoktu. Her yer asfalt ve betondu. Gülsen Hanım kır evine
geri dönmek istiyordu. Öyleyse, farelerle uzlaşacak bir yol
bulması gerekiyordu!
Yazan-Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Paylaşma, sabır, sevgi, saygı, vicdanlı olmak, merhamet, canlılar,
hayvanlar, çatışma yönetimi, empati, özeleştiri.
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DİKKAT, YERSİNCABI ÇIKABİLİR!

RESİMLİ ÖYKÜ

SANEM İLE BALIK

Yazan-Resimleyen:
Helga Bansch
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Sevilen pek çok çocuk kitabının yazarı Helga Bansch’tan
ilgiyle okuyacağınız bir hikâye daha…
“Geri gel, balığım!”
Sanem hayatında ilk kez denize girecekti ve azıcık korkuyordu. Derken küçük bir balık çıkageldi ve beraber oynamaya başladılar. Sanem çok geçmeden deniz korkusunu yendi.
Artık günlerini küçük balıkla beraber denizde oyunlar oynayarak geçiriyordu. Ama balık her akşam açık denize, evine
yüzüyordu. Sanem bu duruma gitgide üzülüyordu. Küçük
balığın hep yanında kalması için bir plan yaptı.

Temalar:
Doğa ve evren, çocuk dünyası, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:

Hayvan sevgisi, hayvanları koruma, yaşama hakkı,umut, sevgi,
arkadaşlık, oyun, keşif, merak, diğer canlılarla iletişim, heyecan,
mutluluk.

AY’I KİM ÇALDI?
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.

Yazan:
Helen Stratton Would
Resimleyen:
Vlad Gerasimov
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, erdemler.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, rüya, keşif ve merak, canlılar, hayvanlar,
doğa olayları, gece, hayvanlar, yıldızlar, azim, dostluk.

Sesler, kokular, hayat ve sanat.
Ilgım Veryeri Alaca’dan çocukluğuna dair bir kış gecesi anısının şiirsel ve resimsel anlatımı. Karakış, sobanın üstünde
kaynayan ıhlamurun kokusu, gece, karanlık, sesler, kokular...
Unutulmaz bir günün, unutulmaz kitabı...

Yazan-Resimleyen:
Ilgım Veryeri Alaca
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Tül perdeleri aralayarak baktım ama kimseyi göremedim.
Ses, eriyen bir dondurma gibi sokak lambalarının ışığında
yavaş yavaş kayboldu.
Bembeyaz bir kâğıt alsam, seslerin resmini yapabilir miyim?
Sizin de hatırladığınız bir kış, yaz, bahar gecesi anınız var mı?
Ya da unutamadığınız sesler?
Sessizce durarak çevrenizdeki seslere kulak verdiniz mi hiç?
Bugünden itibaren bunu yapabilirsiniz.
Sonra da kâğıdı, boyaları elinize alıp hayatı sanata dönüştürmeyi deneyebilirsiniz.

Temalar:
İletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk,
sosyal gelişim, doğa, doğa olayları.

KATIE VE İZLENİMCİ RESSAMLAR

Yazan-Resimleyen:
James Mayhew
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Katie ile ünlü ressamların tablolarını keşfetmeye hazır
mısınız?
Katie müzede gezerken, ünlü ressamların tablolarının içine
girip çıkmaya, resimlerin içindeki hayatlara dahil olmaya başlar. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ve Edgar Degas’nın
çeşitli resimleri arasında başlayan heyecanlı koşturmaya ve
maceraya, resimlerin kahramanları da katılır. Katie’nin keşfettiklerini paylaşmaya hazır mısınız?

Temalar:
Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi
düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal
gelişim.
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BİR KIŞ GECESİ

RESİMLİ ÖYKÜ

KATIE VE AYÇİÇEKLERİ

Yazan-Resimleyen:
James Mayhew
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Katie ile ünlü ressamların tablolarını keşfetmeye hazır mısınız?
Katie müzede gezerken, ünlü ressamların tablolarının içine girip
çıkmaya, resimlerin içindeki hayatlara dahil olmaya başlar. Van
Gogh, Cézanne ve Gauguin’in çeşitli resimleri arasında başlayan
heyecanlı koşturmaya ve maceraya, resimlerin kahramanları da
katılır. Katie’nin keşfettiklerini paylaşmaya hazır mısınız?
Katie, Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” resmini görünce,
resmin içine girip bahçede yetiştirmek için biraz ayçekirdeği
toplamaya karar verir. Yanlışlıkla vazoyu devirince ayçiçekleri her
yere saçılır. Paul Gauguin’in “Dans Eden Bretonyalı Kızlar” tablosundaki figürlerden biri olan Mimi, Katie’ye yardıma koşar fakat
küçük kızın yaramaz köpeği Zazou, ayçiçeklerini kaptığı gibi
onları Van Gogh ile Paul Cézanne’ın resimlerinin içine sürükleyiverir. Bakalım Katie, Mimi ve Zazou ayçiçeklerini ait olduğu yere
geri götürebilecekler mi?

Temalar:
Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi
düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal
gelişim.

KATIE VE DİNOZORLAR
Katie ile yeni bir maceraya hazır mısınız?
Katie birdenbire kendisini dinozorların yaşadığı zamanda
bulunca, büyükannesiyle Doğa Tarihi Müzesi’nde geçirdiği
gün onun için harika bir serüvene dönüşür. Katie bir yavru
dinozorun ailesini bulmasına yardımcı olur, Apatosaurus’un
sırtına biner, Triceratops’la piknik yapar! Peki kocaman, korkunç, aç Tyrannosaurus Rex’in karnını neyle doyuracaktır?
Yazan-Resimleyen:
James Mayhew

Temalar:

Sayfa:
36
Yaş Grubu:

Alt Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

62 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, zaman ve mekân, sanat.
Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, geçmiş-şimdi-gelecek, gezginler, sosyal gelişim, yetenek, sorumluluk.

RESİMLİ ÖYKÜ

KATIE VE NİLÜFERLER
Katie ile ünlü ressamların tablolarını keşfetmeye hazır
mısınız?
Katie bu sefer de müzedeki resim yarışmasına katılacak.
Birinci olmayı çok istiyor. Yarışmayı kazanmasının tek yolu
Monet gibi bir resim yapması! Ne kadar zor olabilir ki?
Gelin, siz de Katie’yi bu macerada yalnız bırakmayın. Bir
yandan Monet resimlerini keşfederken bir yandan Katie’nin
resim yarışmasına nasıl hazırlandığına tanık olun.
Yazan-Resimleyen:
James Mayhew
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş

Temalar:

(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.
Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal gelişim.

KATIE VE RESİM SERGİSİ
Katie ile dünyanın en ünlü tablolarını keşfedeceğiniz yeni bir
maceraya hazır mısınız?
Katie’nin büyükannesiyle gittiği ilk sanat müzesinde ünlü
ressamların tabloları canlanır. Katie’nin sakin başlayan günü
biraz muzırlık, bir yığın pasta, hatta dost canlısı bir kaplan
ile heyecan verici bir hal alır...
Miniklerin sanata karşı ilgilerini artırmak, meraklarını uyandırmak için Katie serisi bir harika!
Yazan-Resimleyen:
James Mayhew
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi
düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal
gelişim.

Resimli Öykü
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KATIE VE YILDIZLI GECE

Yazan-Resimleyen:
James Mayhew
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Katie müzede gezerken, ünlü ressamların tablolarının içine
girip çıkmaya, resimlerin içindeki hayatlara dahil olmaya
başlar. Vincent van Gogh’un resimleri arasında başlayan
heyecanlı koşturmaya ve maceraya, resimlerin kahramanları
da katılır.
Çocuklar için tasarlanmış en başarılı ve en özgün sanata
giriş kitapları olarak değerlendirilen bu seri bütün dünyaca
tanındı. James Mayhew’un hem yazıp hem resimlediği bu
seri New York-Met Müzesi, Floransa-Uffizi Müzesi, Paris-Louvre Müzesi gibi dünyanın her yerinde, birçok müze
ve sanat galerisinde bulunuyor.

Temalar:
Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal gelişim.

KATIE VE MONA LISA

Yazan-Resimleyen:
James Mayhew
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Katie ile ünlü ressamların tablolarını keşfetmeye hazır
mısınız?
Katie müzede gezerken, ünlü ressamların tablolarının içine
girip çıkmaya, resimlerin içindeki hayatlara dahil olmaya
başlar. Leonardo da Vinci’nin meşhur Mona Lisa tablosunu
gören Katie, Mona Lisa’nın tebessümünün gizemini çözmeye
karar verir. Yalnız Mona Lisa’nın içinden hiç mi hiç gülümsemek gelmiyordur. Bakalım Katie Mona Lisa’yı tekrar gülümsetebilecek mi?

Temalar:
Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi
düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal
gelişim.

Yazan:
Jean-Pierre Guillet
Resimleyen:
Gilles Tibo
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocukların çevremizi ve gezegenimizi korumaya ilişkin duyarlılığını artırmak için kurgulanmış Ekolojik Hikâyeler serisi
Suda Hayat Var! kitabıyla devam ediyor. Hayalleri gerçekle
buluşturan bu kitapları çocuklar ilgiyle okuyacak ve doğa
konusunda daha bilinçli hale gelecekler.
Kral Pepen’in şatosunun arkasında ağaçlarla çevrili bir göl
bulunuyordu. Prenses Klemantin gölün kıyısında oynamaktan çok hoşlanıyor, başrolünde hayvanların olduğu maceralar hayal ediyordu.
Gel gör ki Kral Pepen’in gölle ilgili planları vardı. Göldeki
bitkilerin temizlenip kıyıya yepyeni bir teras inşa edilmesini
emretmişti. Bu plan doğanın dengesinin bozulmasından endişe eden Klemantin’in hiç hoşuna gitmedi. Bakalım Prenses
Klemantin bu soruna çözüm bulabilecek mi?

Temalar:

Doğa ve evren, çevre bilinci, doğa ve doğa olayları.

Alt Temalar:
Dayanışma, yardımlaşma, çözüm üretme, keşif, oyun, merak,
hayal kendini tanıma, motivasyon.

BALONCUK MAKİNESİ

Yazan:
Jean-Pierre Guillet
Resimleyen:
Gilles Tibo
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocukların çevremizi ve gezegenimizi korumaya ilişkin duyarlılığını artırmak için kurgulanmış Ekolojik Hikâyeler serisi
“Baloncuk Makinesi” kitabıyla tamamlanıyor.
Muk Çuk patlamayan olağanüstü baloncuklar yapmak için
bir makine icat etti. Klemantin ve Krallık’taki bütün çocuklar
bu baloncuk makinesini çok sevdi. Ülkedeki bütün bahçelerden sapsarı baloncuklar gökyüzüne yükseliyordu. Ancak çok
geçmeden milyonlarca minik baloncuk gökyüzünü sarı bir
örtü gibi kapladı.
Güneş gitgide yakıcı bir hal alırken iklim altüst oldu. Bakalım
Muk Çuk bu soruna çözüm bulabilecek mi ve gökyüzünü eski
haline getirebilecek mi?
Temalar:

Doğa ve evren, çevre bilinci, doğa ve doğa Olayları.

Alt Temalar:
Dayanışma, yardımlaşma, çözüm üretme, keşif, oyun, merak,
hayal kendini tanıma, motivasyon.
Resimli Öykü
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SUDA HAYAT VAR!

RESİMLİ ÖYKÜ

SİHİRLİ TOZ
İstenmeyen böcekleri uzaklaştırmak için sihirli bir toz mu
dediniz?
“İşte bu harika!” diye düşündü Kral Pepen. “Bahçemdeki
çiçekler artık huzura kavuşacak, ekinler bol olacak!”
Peki ya bu marifetli toz, doğanın dengesini bozarsa ne
olacak?
Bakalım Prenses Klemantin bu soruna çözüm bulabilecek mi?
Ekolojik Hikâyeler Prenses Klemantin’in ülkesinde, çevreye
saygı duymak ve dünyamızı korumak adına çocuklara doğa
hikâyeleri sunuyor.
Yazan:
Jean-Pierre Guillet
Resimleyen:
Gilles Tibo
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:

Doğa ve evren, çevre bilinci, doğa ve doğa olayları.

Alt Temalar:
Dayanışma, yardımlaşma, çözüm üretme, keşif, oyun, merak,
hayal kendini tanıma, motivasyon.

AY’A OKUL GEZİSİ
Öğrenciler okul gezisine çıkacakları için çok heyecanlı.
Hep birlikte okulun bulunduğu uzay istasyonundan uzay
gemisi servisine binip Ay’a gidecekler.
John Hare’in müthiş hayal gücüyle resimlediği Ay’a Okul
Gezisi kitabı sadece resimlerle anlatılan oldukça merak
uyandırıcı bir sessiz kitap.

Yazan-Resimleyen
John Hare

Temalar:

Sayfa:
40
Yaş Grubu:

Alt Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Çocuk dünyası, kişisel gelişim, doğa ve evren.
Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, dünya, evren, uzay.

RESİMLİ ÖYKÜ

KISA KULAKLI TAVŞANCIK
Tavşan Bonbon kısa kulaklarını uzatmanın bir yolunu
bulabilecek mi?

Yazan:
Julia Liu
Resimleyen:
Leo Tang
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Tavşan Bonbon, arkadaşları gibi uzun, bembeyaz kulakları
olsun istiyordu. Annesine her gün, “Neden benim kulaklarım öbür tavşanlarınki gibi değil?” diye soruyordu. Onun
bembeyaz, miniminnacık ve çok sevimli kulakları vardı. Ama
Bonbon bu durumdan hiç memnun değildi. Kulaklarını
uzatmanın bir yolunu bulmak için neler denemedi ki! Bir
gün, onlarla barışmanın ne kadar önemli olduğunu anlayana
kadar elbette...

Temalar:
Birey ve toplum, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, kardeşlik, komşuluk
ilişkileri, azim, sabır, beceri, kendini tanıma, karar verme, sosyal
gelişim ve motivasyon.

KISA KULAKLI TAVŞANCIK İLE
KÜÇÜK FİL
Bonbon’un sınıfına yeni bir öğrenci geldi.
Öğretmeni Küçük Fil Şaşa’yı Bonbon’un yanına oturttu ve iki
ufaklık hemen arkadaş oldu. Yalnız Küçük Fil tavşancığın peşinden hiç ayrılmıyordu. Bir süre sonra bu durum Bonbon’un
biraz canını sıkmaya başladı ve Şaşa’yla bir oyun oynamaya
karar verdi.
Kısa Kulaklı Tavşancık kitabının yazarı Julia Liu’dan yeni kurulan arkadaşlıklar üzerine yepyeni bir macera daha!
Yazan:
Julia Liu
Resimleyen:
Leo Tang
Sayfa:
38
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Birey ve toplum, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, kardeşlik, komşuluk
ilişkileri, azim, sabır, beceri, kendini tanıma, karar verme, sosyal
gelişim ve motivasyon.
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KARDAKİ FISILTI
Kayıp oyuncak ayıcık evine dönebilecek mi? Karların arasından bir fısıltı duysanız ne yaparsınız? Siz de hemen araştırmaya koyulur musunuz?

Yazan:
Kate Westerlund
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Ormandaki dostlar karlar altında donmuş bir oyuncak ayı
buldular. Her zaman ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen
koca ayıyla beraber hemen işe koyuldular. Bakalım ayıcığı sahibine götürebilecekler mi? Biraz çaba, azıcık zaman,
çokça sevgi sayesinde neler olabileceğine dair sımsıcak bir
hikâye...

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, erdemler.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, oyuncak, hayvanlar, doğa olayları, azim,
dayanışma, dostluk, yardımlaşma, iyilikseverlik, vefa, sabır.

CANIM ARKADAŞLARIM
Küçük penguen üzgün. Peki niye? Çünkü uçamıyor.
Uçabilmek için her yolu denemiş. Tek başına başarması
mümkün değil.

Yazan-Resimleyen:
Kerstin Schoene
Sayfa:
36
Yaş Grubu:

Hayvanat bahçesinde arkadaşları olduğu için şanslı. Ona
yardım ediyorlar. Sen de ona yardım eder misin? Kitabı
çevir ve bak bakalım arkadaşlar olduğunda neler şıp diye
başarılabiliyor!
Canım Arkadaşlarım arkadaşlık üzerine sevgi dolu bir
hikâye.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, zaman ve mekân.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, geçmiş-şimdi-gelecek,
gezginler, sosyal gelişim, yetenek, sorumluluk.
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CANIM ARKADAŞLARIM
HEP BERABER

Yazan-Resimleyen:
Kerstin Schoene
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

“Canım Arkadaşlarım Hep Beraber”
“Sizler öyle hızlı koşuyorsunuz ki…”
Küçük tosbağa üzgün. Niye? Çünkü çok yavaş.
Neyse ki yanında arkadaşları var. Gerçek arkadaşlar birbirlerine destek olurlar. Peki sen de ona yardım eder misin?
Canım Arkadaşlarım kitabının yazarı Kerstin Schoene’den
arkadaşlık üzerine sevimli bir hikâye daha.

Temalar:
Değer yargıları, erdem, iletişim kurma, empati, doğa, canlılar,
evren.

Alt Temalar:

Arkadaşlık, dostluk, üzüntü, umut, yardımlaşma, azim, komşuluk,
merhamet, iyilikseverlik

DİŞLER ÜLKESİ’NE YOLCULUK
Homurg ve Somurg, savulun, biz geliyoruz!
Pencereden bakan Özge ile Can o gün beklemedikleri bir
manzarayla karşılaşırlar.
O da ne? Bir uzay gemisi mi? Diş macunu tüpüne benzeyen
uzay gemisi mi olur?
Dişler Ülkesi’ne gideceklerse olabilir…
Özge ile Can’ın Homurg ve Somurg’la girecekleri mücadele
acaba nasıl sonuçlanacak?
Yazan:
Kosta Sarıoğlu
Resimleyen:
Halil Ustaoğlu
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
İletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk,
sosyal gelişim, doğa, doğa olayları.

Resimli Öykü
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MİNİ BİLİM: NEREDESİN?
“Mini Bilim” serisinin ilk kitabı Mini Bilim: Neredesin? uzay,
evren, hücreler ve atomlarla ilgili merak uyandıran sorular
ve yanıtlar içeriyor.
Mini Bilim: Neredesin? meraklı minikleri uzay, gezegenimiz,
hücrelerimiz ve atomların dünyasına doğru müthiş bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Laura Ertimo’nun çocukları
bilimle tanıştırmak için karmaşık konuları samimi bir dille
anlattığı bu muhteşem kitaba ilgi çekici resimleriyle Sanna
Peliccioni eşlik ediyor.
Yazan:
Laura Ertimo
Resimleyen:
Sanna Pelliccioni
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünya, uzay, evren

Alt Temalar:

Başarı, yeterlilik, sosyal gelişim, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, merak, çocuk kültürü, keşif, okul.

MİNİ BİLİM: SAKLAMBAÇ
Virüsler ve bakteriler hayatımızı nasıl etkiler?
Sis neden oluşur?
“Mini Bilim” serisinin ikinci kitabı Mini Bilim: Saklambaç
dünya, vücudumuz, virüsler ve bakterilerle ilgili merak
uyandıran sorular ve yanıtlar içeriyor.
Minik araştırmacı Şıp bu yeni macerasında gezegenimiz,
akyuvarlarımız ve virüslerle ilgili müthiş bir keşif yolcuğuna
çıkıyor.
Yazan:
Laura Ertimo
Resimleyen:
Sanna Pelliccioni
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Gelişim, bedenimiz, sağlık ve spor.

Alt Temalar:

Bedensel ve zihinsel gelişim, beden, beden sağlığı, yaşam ve
sağlıklı yaşam.

RESİMLİ ÖYKÜ

DOMATES DOLMASI MERYEM!
Utangaçlık ne zor şey!
Meryem adını duyduğunda bile kıpkırmızı oluyor.
Sınıfta ya da pastanede ağzından tek kelime çıkmıyor.
Keşke o da diğer arkadaşları gibi eğlenebilse, seksek
oynayıp derse kalkabilse…

Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Yazan-Resimleyen:
Laure Monloubou

Cömertlik, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sevgi, aile iletişimi,
diğer canlılarla iletişim, empati, sosyal gelişim, beğenme, heyecan, duygu yönetimi.

Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

ANNEMİN KARNINDA
“Acaba annem nasıl biri?
Beni çok, çok ama çok sevecek mi?”
Çocukların, “Ben nasıl dünyaya geldim?”, “Ben nasıl doğdum?” sorularını yanıtlarız ama daha öncesinde, anne karnındayken neler olduğunu anlatmayı unuturuz.

Yazan:
Laurie Cohen
Resimleyen:
Elen Lescoat
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
2-5 yaş (Okul öncesi)

Laurie Cohen’in kaleminden Annemin Karnında, Elen Lescoat’un sevimli resimleriyle hem miniklere hem büyüklere
bebeğin anne karnındaki macerasını tatlılıkla anlatan mini
mini bir kitap.

Temalar:
Gelişim, bedenimiz, sağlık ve spor.

Alt Temalar:

Bedensel ve zihinsel gelişim, beden, beden sağlığı, yaşam ve
sağlıklı yaşam.

Resimli Öykü
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KARABAŞ
O ne? Kocaman bir kara köpek!
Kimi kültürlerde kara köpek görmenin felaket getireceğine
inanılır. Evlerinin yanına kara bir köpek gelen Umut ailesi
birazcık telaşlandıysa, bunun için onları kim suçlayabilir?
Korkmak ya da korkmamak! İşte bütün mesele bu… Bakış
açınızı değiştirirseniz duygunuz da değişebilir!
Hem düşünerek, hem eğlenerek korkularınızla yüzleşmeye
hazır mısınız?

Yazan-Resimleyen:
Levi Pinfold
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Levi Pinfold ilk resimli kitabı The Django’yla Booktrust Early
Years En İyi Çıkış Yapan İllüstratör Ödülü’nü kazandı. İkinci
kitabı Karabaş ile 2013 Kate Greenaway Madalyası’nı aldı.

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, erdemler.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, merak ve keşif, oyun, sokak oyunları, heyecan,
korku, kaygı, sevgi, duygu yönetimi, dostluk, iyilikseverlik,
merhamet.

MİSKET BAYKUŞ

Yazan:
Maranke Rinck
Resimleyen:
Martijn van der Linden

“Pisst Baykuş. Nereye gidiyorsun?
Misketler birbirinden hiç ayrılmaz.”
Misketlerin yeni arkadaşı bir baykuştu. Misket Baykuş tam
yeni arkadaşlarıyla oynamaya başlayacaktı ki pek de tanıdık
olmayan birilerini fark etti ve hep beraber kaçmaya başladılar! Maranke Rinck ile Martijn van der Linden, gerçek arkadaşların çok güç durumlarda bile birbirlerine destek olabileceklerini şaşırtıcı bir şekilde anlatıyor.
Misket Baykuş sıradan bir hikâye kitabı değil aynı zamanda
da bir misket oyunu! Kitabınızı okuduktan sonra dik olarak
yere koyarsanız hemen misketlerinizle oynamaya başlayabilirsiniz!

Sayfa:
40 sayfa
Yaş Grubu:

Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:
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Çocuk dünyası, iletişim, oyun kültürü, kişisel gelişim, oyun.
Hayvanlar, merak, arkadaşlık, dostluk, dayanışma, cömertlik,
kendini tanıma, empati, farkındalık

Yazan:
Margaret Wise Brown
Resimleyen:
Clement Hurd
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Kocaman yeşil odada minik tavşan uyumaya hazırlanıyor.
“İyi geceler oda, iyi geceler Ay sana.”
Minik tavşan odasındaki herkese ve her şeye –sandalyelerinde oturan üç küçük ayıcığın resmine, saatlere, çoraplara,
eldivenlere ve pisiciklere– tek tek iyi geceler diliyor.
Çağdaş çocuk edebiyatı klasiklerinden biri kabul edilen İyi
Geceler Ay pek çok nesli uykuya hazırlamıştır. Margaret Wise
Brown’ın yıllardır severek okunan ve dinlenen şiirsel metnine
rahatlatıcı resimleriyle Clement Hurd eşlik ediyor.

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, rüya,
doğa, gece, manzaralar, etkili iletişim, iletişim becerileri.

BAY TAVŞAN’IN BİR FİKRİ VAR
Bay Tavşan’ın tek istediği, biraz otları kemirmek, çayırda
koşup oynamak, rahatsız edilmeden güzel havanın keyfini
çıkarmaktır. Ama o da ne? Kocaman bir köpek peşine düşmüştür bile. Hem de görünürde hiçbir neden yokken... Bay
Tavşan çok korksa bile bu haksızlığa bir çözüm bulmaya
kararlıdır. Olup biteni öteki tavşanlara anlatır ve birlik olup
köpeğe muazzam bir sürpriz hazırlarlar, çünkü birlikten her
zaman kuvvet doğar. Bay Tavşan’ın bize anlatacağı çok şey
var, hem de eğlenceli bir biçimde...
Temalar:
Yazan:
Michael Engler
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:

Erdemler, birey ve toplum, hak ve özgürlükler.

Alt Temalar:

Azim, dayanışma, dostluk, sabır, yardımlaşma, dezavantajlı
gruplar, bireysel haklar, hakkını savunma, kişi dokunulmazlığı,
yaşama hakkı.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

İYİ GECELER AY

RESİMLİ ÖYKÜ

GÜNEŞİN DOĞMAK
İSTEMEDİĞİ GÜN
Huu Güneş, uyan artık!
Baykuş uyandığında hava hâlâ karanlıktı.
Güneş nerede kalmıştı acaba?
Baykuş kanatlarını çırparak aşağı indi ve güneşi aramaya
başladı. Orman, alışkın olduğundan farklı görünüyordu.
Yoksa güneş uyanmayı unuttu mu? Baykuş, “Güneşi uyandırmalıyım” diye düşündü. Ama güneş nerede uyur ki?

Temalar:

Yazan
Mirjam Enzerink
Resimleyen:
Peter-Paul Rauwerda
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Doğa ve evren, iletişim, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Hayvanlar, doğa ve doğa olayları, dünya, gece, gündüz, iletişim becerileri, karar verme, sorumluluk.

BÜYÜK BEYAZ TAVŞAN
Michaël Escoffier’nin İyi Kalpli Küçük Tavşan kitabının ardından dostluk, sevgi, saygı, cesaret ve bir sürü sevimli tavşanla
dolu bir yeni macera daha!
Ormanda işler hiç de iyiye gitmiyor, havuçlar birer birer ortadan kayboluyordu. Tavşanlar panik içinde ne yapacaklarını
bilemiyordu, derken büyük beyaz tavşan bir çözüm önerisiyle çıkageldi. Önce kara tavşanları göndereceklerdi ormandan, sonra da boz tavşanları.
Yazan:
Michaël Escoffier
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Neyse ki iyi kalpli küçük tavşan bu işte bir tuhaflık olduğunu
sezdi ve araştırmaya koyuldu.

Temalar:
Hak ve özgürlükler, kişisel gelişim, erdemler.

Alt Temalar:

Bireysel haklar, demokrasi, eşitlik, hakkını savunma, yaşama
hakkı, çatışma yönetimi, kendini tanıma, sosyal gelişim,
dayanışma, dostluk, iyilikseverlik.

Yeni Bir Dünya Kuralım!
İyi Kalpli Küçük Tavşan kitabında kaderine karşı koyan ve
böylece bütün tavşan kardeşlerinin kaderini değiştiren ince
düşünceli, zeki ve sevimli bir tavşanın hikâyesini anlatıyor.

Temalar:
Erdemler, hak ve özgürlükler, iletişim.
Yazan:
Michaël Escoffier
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Ahlak, azim, dayanışma, dostluk, yardımlaşma, bireysel haklar, yaşama hakkı,
eşitlik, etkili iletişim, komşuluk.

SİHİRBAZ TAVŞAN
Tavşanlar ülkesinde neler oluyor öyle?
Mucize... Sihirli bir kutu sayesinde fındıklar havuca
dönüşüyor!
İyi kalpli küçük tavşan ve arkadaşlarının yığın yığın havuçları olacak, artık yemek bulmak için çalışmak zorunda kalmayacaklar.
Tavşanlar hemen işe koyulup ormanda fındık toplamaya girişiyorlar haliyle.
Bu işte bir bityeniği olmasın sakın!
Yazan:
Michaël Escoffier
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
36
Yaş Grubu:

Temalar:
Kişisel gelişim, iletişim, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Başarı, çatışma yönetimi, empati, girişimcilik, sosyal gelişim,
etkili iletişim, komşuluk, dayanışma, eşitlik, hayat becerileri.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

İYİ KALPLİ KÜÇÜK TAVŞAN

RESİMLİ ÖYKÜ

NORMAL ÇOCUKLAR
Teneffüste Logan, Zita’ya onun normal olmadığını
söyledi.
Zita şaşırmıştı. İyi de “normal olmak” ne demekti?
Nasıl normal olunurdu? Onun dışındaki herkes normal
miydi?
Bu soruların yanıtlarını merak ettiyseniz Zita’nın sınıf
arkadaşları üzerinde yaptığı araştırma ilginizi çekecek
demektir.

Yazan:
Michaël Escoffier
Resimleyen:
Laure Monloubou
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Beceri, kendini tanıma, motivasyon, özsaygı, sosyal gelişim,
duygu yönetimi, mutluluk, umut, üzüntü, bireysel farklılıklar,
farklılıklara saygı, hayat becerileri.

SÜPER GÜÇLERİMİ
KAYBETTİĞİM GÜN
Unutmayın süper güçlerinizi kullanabilmek için azıcık hayal
gücü yeterli!
Küçük kahramanımız bir gün süper güçleri olduğunu keşfeder. Süper güçleri sayesinde sıradan bir günü inanılmaz bir
maceraya dönüştürür. Üstelik onun süper güçleri saymakla
bitmez. Peki anneler? Onlar bu maceranın neresinde durur?
Ya onların süper güçleri?
Michaël Escoffier’den miniklerin hayal güçlerinin ne kadar
muhteşem olduğunu mizahi bir dille anlatan sevimli bir
hikâye daha.

Yazan
Michaël Escoffier
Resimleyen:
Kris Di Giacomo
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, kişisel gelişim, hayal gücü.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, oyun, mizah, heyecan,
sevgi, mutluluk, beceri, kendini tanıma, kişilik tipleri.

RESİMLİ ÖYKÜ

SARAYDA
1932 yılında Orman Cücelerinin Sergüzeşti Naime Hassan
takma adıyla Sûhulet Kütüphanesi tarafından yayımlanır.
Bu sırada Nâzım, Bursa Cezaevi’ndedir. Sonradan yazarın
adıyla yayımlanan bu eserdeki maceralardan biri, Sarayda
şimdi yeni bir dokunuşla küçük kitapseverlerle buluşuyor.

Yazan:
Nâzım Hikmet Ran
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
4 – 7 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Orman cüceleri ormanın derinliklerinde yaşar. İyi insanlara
yardım etmeye, gülüp eğlenmeye, bazen de fenalıkların
cezasını vermeye giderler küçücük boylarına hiç bakmadan. Yusufçuk, orman cücelerinin içinde kendisinin en
çevik, en akıllı, en cesur, en şık olduğunu düşünür. Orman
cüceleri onunla alay eder, onun cakacının teki olduğunu
düşünürler. Yusufçuk nasıl cesur biri olduğunu göstermek
için bir hatıra defteri tutmaya başlar. Orman cücelerinin
bütün maceraları Yusufçuk’un gözünden anlatılır.

Temalar: İletişim, doğa ve evren, çocuk dünyası.
Alt Temalar: Diğer canlılarla iletişim, kültürler arası iletişim,
canlılar, çocuk kültürü, hayal, keşif ve merak, oyun.

Resimli Öykü
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TOKO
Küçük Bir Kuşun Büyük Gagasıyla
Barışma Hikâyesi
“Keşke benim de onlar gibi küçük bir gagam olsaydı!”
TOKO, Güney Amerika’da yaşayan kocaman gagalı bir tukan kuşuydu ve büyük gagasından hiç mutlu değildi. Bir yaz
günü, kendisi gibi büyük gagalı başka kuşlarla tanışma hayaliyle uzun bir yolculuğa çıktı... Peki yolda karşılaştığı penguenler, leylekler durumlarından memnun muydu? Memnun
olmak neden önemliydi?
Yazan:
Naz Elkorek
Resimleyen:
Gizem Darendelioğlu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, çocuk dünyası, hayvanlar.

Alt Temalar:

Karar verme, kendini tanıma, olumlu düşünme, özgüven, sosyal
gelişim, empati, heyecan, merak, beğenme, duygu yönetimi,
çocuk kültürü.

OLİ
Mutluluğu Arayan Bir Ahtapotun
Hikâyesi
Oli mutluluğu arayan küçük bir ahtapottu.
Acaba mutluluk nasıl bir şeydi? Nerede saklanıyordu?
Hadi, Oli’nin mutluluk arayışına sen de katıl!

Temalar:

Kişisel gelişim, duygular, iletişim.

Alt Temalar:
Yazan
Naz Elkorek
Resimleyen:
Gizem Darendelioğlu
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Empati, karar verme, kendini tanıma, özgüven, özsaygı, sosyal gelişim, duygu yönetimi, kaygı, korku, yalnızlık, mutluluk,
umut, insanlarla iletişim.

RESİMLİ ÖYKÜ

BAZILARI BAZEN
Herkes mutlu olmak ister…
Bazıları annesiyle yaşar, bazıları babasıyla, bazıları da
her ikisiyle.
Bazıları tek çocuktur, bazıları kalabalık bir ailedendir,
bazılarının ailesi yoktur.
Her ne olursa olsun, herkes bir yerlere ait olmak ve
mutlu olmak ister…

Temalar:
Kişisel gelişim, birey ve toplum, iletişim.

Alt Temalar:
Yazan:
Nergis Seli
Resimleyen:
Eren Caner Polat
Sayfa:
24
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Kendini tanıma, motivasyon, yeterlilik, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri, aile iletişimi, iletişim becerileri.

GERÇEK SÜPER GÜÇ
“Peki ya huysuzluk edersem? Beni yine de sever misin?”
Sevginin süper gücü üzerine içinizi ısıtacak bu baba oğul
hikâyesini Ninka Reittu müthiş bir içtenlikle anlatıyor.
Kahramanlar “Sevgi nedir?” sorusuna yanıt bulmak üzere inanılmaz maceralara atılıyor.
Gerçek Süper Güç dünyanın her yerindeki gerçek süper
kahramanların, anne babaların ve çocukların zevkle
okuyacakları kitaplardan biri olmaya aday.

Temalar:
Yazan-Resimleyen:
Ninka Reittu
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocuk dünyası, duygular, erdemler.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, merak ve keşif, oyun, sokak oyunları, heyecan,
korku, kaygı, sevgi, duygu yönetimi, dostluk, iyilikseverlik,
merhamet.

Resimli Öykü
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TERZİKUŞU’NA NE OLMUŞ?
Derdini söylemeyen derman bulamaz!
Terzikuşu Şık birdenbire dikiş dikmekten vazgeçtiğini söyleyince kuş arkadaşları çok meraklandı. O Terzi Şık’tı. Ünü
okyanuslar ötesine taşmıştı. Nasıl olur da bu kadar severek
yaptığı işini yapmaktan vazgeçerdi? Yoksa artık bıkmış mıydı? Ama Süslü Sinekkuşu, arkadaşının başka bir derdi olduğunu düşünerek aslını anlamak için işe koyuldu.
Bir derdiniz varsa, Terzi Şık gibi dünyaya küsmeyin hemen!
Unutmayın ki, derdini söylemeyen derman bulamaz!

Resimleyen:
Meryem Tanrıkulu
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
İletişim, duygular, erdemler, görme bozukluğu.

Alt Temalar:

Komşuluk, empati, özgüven, sosyal gelişim, kaygı,
sevgi, üzüntü, dayanışma, dostluk, vefa, merhamet.

HAYALİMDEKİ HEDİYE

DOĞAN KARDEŞ

3-8 YAŞ

Yazan:
Nursel Erdoğan

Küçük bir çocuk ile bir köpek arasında kurulan müthiş
bir dostluğun hikâyesi.
Peki, bilin bakalım bu hikâyede anlatıcı kim?
Olivier Tallec’ten yeni başlayan arkadaşlıklardaki alışma
süreci üzerine insanı gülümseten sımsıcak bir kitap.
Yazan-Resimleyen:
Olivier Tallec
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Kişisel gelişim, birey ve toplum, iletişim.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, motivasyon, yeterlilik, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri, aile iletişimi, iletişim becerileri.

Yürümek ne zor iş arkadaş! İşte karşınızda... Kurt!
Orianne Lallemand’ın yazdığı, Eléonore Thuillier’nin resimlediği ünlü “Kurt” serisi, Artık Yürümek İstemeyen Kurt kitabıyla
başlıyor.

Yazan:
Orianne Lallemand
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Kurt artık yürümekten bıkmıştır! Bir yerden başka bir yere gitmek için yürümekten daha eğlenceli bir yol bulmaya kararlıdır,
haliyle patileri sıvar. Bisiklete binmeyi, kaymayı, araba kullanmayı ve daha neler neler yapmayı dener! Zaman geçer, aylar,
mevsimler birbirini kovalar... Artık yürümek istemeyen Kurt
patilerini yerden kesecek yollar aramaya devam eder durur...
Acaba deneyimleri onu yürümekten vazgeçirebilecek midir?
Temalar:
Doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, görme bozukluğu.

Alt Temalar:

Hayvanlar, iklim, mevsimler, kendini tanıma, motivasyon,
karar verme, beceri, iletişim becerileri, komşuluk.

DÜNYA TURUNA ÇIKMAK
İSTEYEN KURT
Yolculuğa çıkacağım, başka ülkeleri göreceğim!

Yazan:
Orianne Lallemand
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Ormana kış gelmiş, Kurt’un canı çok sıkılıyor. Ne yapsam ne etsem derken atlıyor uçağa, ver elini dünya! Paris’ten Londra’ya
ve oradan İtalya’ya. Roma’yı, Venedik’i gezdikten sonra hop
geçiyor Mısır’a, ardından Nepal’e, Madagaskar’a... New York’u,
Sydney’yi, Rio’yu da gördükten sonra artık dönmeye karar
veriyor kendi ormanına. Bakalım buralarda bizim özgür ruhlu,
maceraperest Kurt ne büyük tehlikeler atlatmış, ne çılgınlıklar
yapmış.
Orianne Lallemand’ın yazdığı, Éléonore Thuillier’nin resimlediği
Kurt serisi kitapları birçok dile çevrildi ve dünyada 750.000’den
fazla sattı. Ünlü Kurt serisi Dünya Turuna Çıkmak İsteyen Kurt
kitabıyla devam ediyor.
Temalar:
Kişisel gelişim, iletişim, çocuk dünyası, seyahet.

Alt Temalar:
Kendini tanıma, motivasyon, öğrenmeyi öğrenme, girişimcilik,
karar verme, diğer canlılarla iletişim, kültürel iletişim, komşuluk,
kültürler arası iletişim, mizah, çocuk kültürü.
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RESİMLİ ÖYKÜ

ARTIK YÜRÜMEK
İSTEMEYEN KURT

RESİMLİ ÖYKÜ

SANATÇI OLMAK İSTEYEN KURT
Ooo! Bizim Kurt şimdi de artist olmuş, bak
sen! Güzel bir yaz günü, güneş parlıyor,
kuşlar cıvıldıyor, Kurt bir şelalenin yanında
hayran hayran manzarayı seyrediyor. Sanatçı
ruhlu Kurt neye yeteneği olduğunu anlayana kadar ressamlık, şairlik, heykeltıraşlık
derken neler dener neler...
Yazan:
Orianne Lallemand
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Kurt’un müziğe yeteneği olabilir mi dersiniz?
Kuşkusuz bir yıldız doğacak! Büyük küçük bütün okurların sevdiği sevimli karakter Kurt’un maceraları devam
edecek.

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, çocuk dünyası, sanat, beceriler.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, yeterlilik, motivasyon, karar verme, heyecan,
mutluluk, umut, duygu yönetimi, çocuk kültürü, eğlence, oyun,
mizah.

RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK
İSTEYEN KURT
Kurt o sabah tersinden kalkmıştı doğrusu. Aynaya baktığında kendisini hiç beğenmedi ve rengini değiştirmeye karar
verdi! Bu iş düşündüğü kadar kolay olmayacaktı tabii…
Bakalım Kurt kendisiyle barışmanın bir yolunu bulabilecek
mi?
Büyük küçük bütün okurların sevdiği sevimli karakter
Kurt’un maceraları devam edecek.
Yazan:
Orianne Lallemand
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Kendini tanıma, yeterlilik, motivasyon, karar verme, heyecan,
mutluluk, umut, duygu yönetimi, çocuk kültürü, eğlence, oyun,
mizah.

Bugün Kurt’un aklına süper bir fikir geldi: “Süper kahraman
olsam ya!”
Kurt üstüne süper kahraman kostümünü geçirir geçirmez
Süper Ekstra Müthiş Kurt’a dönüşüverdi!
Şimdi yapması gereken tek şey kurtarılacak birini bulmak…
Büyük küçük bütün okurların sevdiği sevimli karakter
Kurt’un maceraları devam edecek.
Yazan:
Orianne Lallemand
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Kendini tanıma, yeterlilik, motivasyon, karar verme, heyecan,
mutluluk, umut, duygu yönetimi, çocuk kültürü, eğlence, oyun,
mizah.

ZAMANDA YOLCULUĞA
ÇIKAN KURT
Kurt, kitabı açtı ve... HOP! İşte karşınızda...

Yazan:
Orianne Lallemand
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Bir gün Kurt, çatı katında sandıklarından birini karıştırırken
inanılmaz bir şey bulur: Bir Zamanda Yolculuk kitabı! Ve...
HOP! Ortadan kaybolur. Kurt, kitabı her açtığında kendisini
bambaşka bir zamanda, farklı bir yerde bulur. HOP! Dinozorlar devri... HOP! Eski Mısır... HOP! Eski Roma... HOP! 18. yüzyıl Fransa’sı ve HOP! Uzay! İnanılmaz yolculuklarla dolu bir
maceraya atılır bizim Kurt. Bakalım bu zaman yolculuğunda
Kurt’u neler bekliyor...

Temalar:
Kişisel gelişim, kültür, çocuk dünyası, zaman ve mekân.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, yeterlilik, motivasyon, karar verme, kültürel
miras, mekânlar, tarihî mekânlar, çocuk kültürü, eğlence,
oyun, mizah.

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

SÜPER KAHRAMAN OLMAK
İSTEYEN KURT

RESİMLİ ÖYKÜ

BİR KÂSE ÇİKOLATALI PUDİNG
Beslenecek salyangozlar, öpülecek kurbağalar, taranacak saçlar, uyutulacak kaplumbağalar, dinlenecek fısıltılar, gezilecek diyarlar varken çikolatalı puding yapmaya
vakit olabilir mi?
Özge Can Doğmuş’un anlattığı bu güzel gerçeküstü
hikâyeyi Özge Tığlı Taşlı resimledi.

Yazan:
Özlem Can Doğmuş

Temalar:

Resimleyen:
Özge Tığlı Taşlı
Sayfa:

Alt Temalar:

40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, doğa ve evren.
Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
doğa ve hayvanlar

AYI’NIN ANLATACAK
BİR HİKÂYESİ VAR
Bir hikâye dinlemek ister misiniz?

Yazan:
Philip C. Stead
Resimleyen:
Erin E. Stead

Ayı’nın anlatacak bir hikâyesi vardır. Önce arkadaşı Fare’ye
gider ama Fare’nin onu dinleyecek vakti yoktur. Sonra arkadaşı Ördek’i görür, ne yazık ki Ördek de göç etmeye hazırlanıyordur. Hikâyesini bir de Kurbağa dostuna anlatmayı dener
ama o da uyuyacak sıcak bir yer aramaktadır. Kış gelirken
ormandaki tüm hayvanların uğraşacak çok işi vardır. Ama
Ayı’nın da anlatacak bir hikâyesi...
Çok sevilen Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün kitabının yazar
ve illüstratörleri Philip ve Erin Stead’den dostluk ve sabır üzerine sevimli bir hikâye.

Sayfa:
32
Yaş Grubu:

Temalar:

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.
Cömertlik, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sabır, sevgi, canlılar, hayvanlar, mevsimler, empati, sosyal gelişim.
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BEKÇİ AMOS’UN
HASTALANDIĞI GÜN

Yazan:
Philip C. Stead
Resimleyen:
Erin E. Stead
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Hayvanat Bahçesi’nde çalışan Amos McGee, sevgili
dostları fil, kaplumbağa, penguen, gergedan ve baykuşa daima zaman ayırırdı. Bir gün hastalanınca işe
gidemedi ama evde perişan halde yataktan çıkamazken beklenmedik misafirler kapısını çaldı. Roller tersine
dönmüştü, bu kez dostları onu ziyarete gelmişti.
Philip C. Stead’in yumuşak bir dille yazdığı Bekçi
Amos’un Hastalandığı Gün kitabı, arkadaşlık ve kendini
başkalarına adama üzerine sıcak bir hikâye anlatıyor.
Temalar:
Erdemler, iletişim, kişisel gelişim, zaman ve mekân.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, vefa, sevgi, dostluk, iyilikseverlik, merhamet, diğer canlılarla iletişim, empati, özsaygı, sosyal gelişim.

ÇOK ÖZEL POSTA
Philip C. Stead’den eğlenceli, komik, sevimli mi sevimli bir
hikâye daha...

Yazan:
Philip C. Stead
Resimleyen:
Matthew Cordell
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Bir fili postayla göndermek için kaç pul gerekir?
Lila, “neredeyse yapayalnız yaşayan ve gerçekten bir arkadaşa ihtiyacı olan” Filiz Teyzesine kocaman bir fil göndermeye
kalkıştığında, postane memurundan bunun için epeyce pul
gerektiğini öğrendi. Umutsuzluğa kapılmadı. Bir uçak, bir
timsah, bir tren, birkaç haydut maymun ve bir hayli kararlılık
gerektiren macera dolu, bol kahkahalı başka bir yol denemeye karar verdi. Çünkü bu filin muhakkak teyzesine ulaşması
gerekiyordu, sırf o yalnızlık çekmesin diye...

Temalar:
Erdemler, iletişim, çocuk dünyası, aile, hayal gücü, çaba.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, vefa, sevgi, sabır, merhamet, diğer canlılarla iletişim, aile iletişimi, iletişim becerileri, çocuk kültürü,
hayal ve merak.
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SEBASTIAN VE BALONU
Sebastian o gün asla ve asla yapmaması gereken bir şey yaptı. Evinin damına çıkıp tepesine oturdu. Sokağına baktı, canı
sıkıldı, orada görecek hiçbir şey yoktu. Bunun üzerine yeni
bir yer görmek için yola çıkmaya karar verdi. Büyükannesinin
battaniye ve yorganlarından bir balon yaptı. Gideceği yere
karar verdi. Rüzgârı kontrol etti. İpleri kesti... ve havalandı.
Sebastian’ı macera dolu bir yolculuk bekliyor.
Ödüllü yazar ve illüstratör Philip C. Stead’in eşsiz hayal gücünden zamansız bir hikâye daha...
Yazan-Resimleyen:
Philip C. Stead
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, kişisel gelişim..

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, keşif ve merak, cömertlik, yardımlaşma,
dayanışma, saygı, sevgi, sabır, kendini tanıma, dostluk, empati.

BİR KARIN DOLUSU SIR
Bir gün Moira çorabından sallanan bir ipliği çeker ve çorabında küçük bir delik oluşur. Minik kız çorabının söküldüğünü
annesine söylemeye çekinir. Bunu bir sır olarak karnına saklamaya karar verir. Daha sonra meyvesini yiyemediği için babasının ona kızacağını düşünür ve meyveyi çöpe atar. Bunu
da bir sır olarak karnına saklamaya karar verir. Okuldan eve
döndüğünde işler biraz daha karışır, saklanacak sırlar artar.
Artık Moira’nın karnı sırlarla o kadar dolmuştur ki yemeğini
bile bitiremez.
Moira karnındaki sırları ailesiyle paylaşacak mı dersiniz?
Yazan:
Pimm van Hest
Resimleyen:
Nynke Talsma
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, iletişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, vefa, sevgi, sabır, merhamet, diğer
canlılarla iletişim, aile iletişimi, iletişim becerileri, çocuk
kültürü, hayal ve merak.

RESİMLİ ÖYKÜ

UYKUYA DALAMAYAN MİNİK
YEDİUYURUN HİKÂYESİ
HİÇ UYKUM YOK!
Bütün yediuyurlar kış uykusuna hazırlanmaktadır ama minik
yediuyurun hiç uykusu yoktur.

Yazan:
Sabine Bohlmann
Resimleyen:
Kerstin Schoene
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Annesinin sözü kulaklarında çınlamaktadır:
“... uyuyamayan bir yediuyur gerçek bir yediuyur değildir!”
Minik yediuyurun yardımına koşan hayvanlar da birer birer
uykuya dalarlar, ama o hâlâ uyanıktır! Bu minik yediuyurun
hikâyesi, uykuya dalamayan bütün çocuklar için sevimli ve
harika bir kitap.
Temalar:
İletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren, uyku.

Alt Temalar:

Aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim, komşuluk, empati, kendini
tanıma, sorumluluk, sosyal gelişim, zaman yönetimi, doğa
olayları, hayvanlar, mevsimler.

UYKUDAN UYANAMAYAN
MİNİK YEDİUYURUN HİKÂYESİ
Geçen sonbaharda minik yediuyuru bir türlü uyku
tutmamıştı hatırladınız mı?
Minik yediuyur şimdi mışıl mışıl uyuyor. Ama artık bahar
geldi, tabii minik yediuyurun uyanma vakti de geldi. Bakalım arkadaşları bizim ufaklığı uyandırabilecekler mi?

Yazan:
Sabine Bohlmann
Resimleyen:
Kerstin Schoene
Sayfa:
32

Temalar:
İletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim, komşuluk, empati, kendini
tanıma, sorumluluk, sosyal gelişim, zaman yönetimi, doğa
olayları, hayvanlar, mevsimler.

Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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MİNİK YEDİUYUR
BENİM BATTANİYEM!

Yazan:
Sabine Bohlmann
Resimleyen:
Kerstin Schoene
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Minik yediuyurun battaniyesi çok kıymetli çünkü o
dünyanın en yumuşacık, sıcacık ve pofuduk battaniyesi!
Bir gün sincap fındıklarını taşımak için arkadaşından
battaniyesini ödünç almak ister.
Minik yediuyur arkadaşına yardım etmeye karar verir ve
beraber battaniyenin harika özelliklerini keşfederler. Çok
sevilen Uykuya Dalamayan Minik Yediuyurun Hikâyesi
kitabının yazarı Sabine Bohlmann’dan yepyeni bir hikâye
daha!
Temalar:
Doğa ve evren, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:

Hayvanlar, dünya, doğa, etkili iletişim, diğer canlılarla iletişim,
sabır, paylaşma, azim, iyilikseverlik.

NASIL BAŞLAR?
Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır ama...
Her şeyin kendince bir başlangıcı vardır ve bu başlangıçlar
yeni yeni yerlere götürür. Bazen, bir başlangıç bir sonmuş
gibi görünür, ama aslında her son da bir başlangıçtır. Peki
ne, nasıl başlar?
Brezilyalı yazar Silvana Tavano’nun bu yalın ve felsefi hikâyesini Elma resimledi.
Yazan:
Silvana Tavano
Resimleyen:
Elma
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal gelişim, keşif ve merak, çocuk kültürü,
hayal, bitkiler, canlılar, hayvanlar, çevre,
doğa.

RESİMLİ ÖYKÜ

ANNEMİN ÇANTASI
Kadınların koca çantalarının içinde neler var neler?
Sara Şahinkanat’ın yazdığı, Ayşe İnan’ın muhteşem
resimlerle hayat kazandırdığı Annemin Çantası, her
zaman alay ya da merak konusu olan bir konuya açıklık
getiriyor. Kadınların çantasında neler var neler? Böyle
bir kitap, iki duyarlı kadının ortak ürünü olunca, ortaya
müthiş bir sonuç çıkıyor. Aslolan çanta değil, çantalarında taşıdıkları “hayat”la kadınlar çünkü… Bir çocuğun gözünden kaleme alınan Annemin Çantası, büyük
bir gizeme de ışık tutuyor.
Yazan:
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, erdemler.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, merak ve keşif, hayal, oyun, sokak oyunları,
eğlence, kendini tanıma, beceri, yeterlilik, sevgi, saygı, güven,
kardeşlik, paylaşma.

BABAMIN BATTANİYESİ
Sara Şahinkanat’ın kıpır kıpır kaleminden tekrar tekrar
okunacak bir hikâye daha.
Evde canınız çok mu sıkıldı?
Zaman geçmek bilmiyor mu? Olsun.
İki kardeş babalarının battaniyesiyle öyle eğleniyorlar ki,
zaman neşeyle akıp gidiyor, şiş göbekler iniyor. Bu battaniye
başka battaniyelere benzemiyor, türlü türlü maceraya götürüyor. Babanın müthiş hayal gücüyle canlanan battaniye çocukların rengârenk hayalleriyle bir araya geliyor. Babalar çocuklarıyla böyle vakit geçirirse, maceralar bitmez tükenmez.
Yazan:
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, kişisel gelişim, aile, hayal gücü, çaba.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, keşif ve merak, cömertlik, yardımlaşma,
dayanışma, saygı, sevgi, sabır, kendini tanıma, dostluk, empati.

Resimli Öykü

89

RESİMLİ ÖYKÜ

KİM KORKAR KIRMIZI
BAŞLIKLI KIZ’DAN?
Zamane yavru kurtları bir başka!
Akıllı mı akıllı yavru kurt, artık büyüdüğünü ve ormanda tek
başına dolaşmaya çıkabileceğini düşünür. Ancak annesi onunla aynı fikirde değildir. Önce yavrusuna sorması gereken bazı
sorular vardır. Yavru kurt, bütün soruları annesini şaşırtacak
şekilde cevaplar. Üstelik gayet yaratıcıdır da...
Sara Şahinkanat’ın yazdığı, Ayşe İnan’ın resimlediği Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan? Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
tarafından 2009’da Yılın En İyi Resimli Öykü Kitabı ödülünü de
alan özel bir kitap. Aynı zamanda kitabın arkasında yer alan
parmak kuklaları hikâyeyi daha dikkat çekici kılıyor.
Yazan:
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Okuma kültürü, çocuk dünyası, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Kitaplar, metinler arasılık, okuma alışkanlığı ve serüveni, sözlü
kültür, çocuk kültürü, hayal, oyun, merak ve keşif, eğlence, mizah, kendini tanıma, motivasyon, yeterlilik.

MAYMUN KRAL
Ormanda sıcak bir gündü. Küçük maymun Muni’nin canı çok
sıkılıyordu.
Bir anda, küçük yaramazın eline ormanın kralı olma şansı
geçti. Her emri yerine getirilecek, yediği önünde yemediği
arkasında keyif çatacak, canı asla sıkılmayacaktı. Tek yapması gereken, ormandaki arkadaşlarını bir yabancı olduğuna
inandırmaktı.

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.
Yazan:
Sara Şahinkanat - Feridun Oral
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, merak, hayvanlar, doğa, bitkiler, çatışma
yönetimi, karar verme, sosyal gelişim, özeleştiri, saygı.

RESİMLİ ÖYKÜ

MEVSİMLERE GÜZELLEME
Her ayın, her mevsimin kendine özgü güzelliklerinin
neşeli bir dille anlatıldığı Mevsimlere Güzelleme, Deniz
Üçbaşaran’ın resimleriyle ayrı ayrı renklere
bürünüyor.
Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar... Giysilerini giyip bizi her
defasında şaşırtan bu güzel mevsimlerin hepsi ayrı bir
yeniliğin habercisi, ayrı oyunların zamanı... Arslan Sayman ve Sara Şahinkanat’ın yazdığı şiirler de yine birbirinden keyifli, muzip.

Yazan:
Sara Şahinkanat

Temalar:

Arslan Sayman
Resimleyen:
Deniz Üçbaşaran
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Doğa ve evren, kişisel gelişim, çocuk dünyası.
Bitkiler, canlılar, mevsimler, doğa ve doğa olayları,
zaman bilinci, hayvanlar, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, beceri, çocuk kültürü, oyun,
sokak oyunları.

ÜÇ KEDİ BİR DİLEK
Damda üç kedi: Piti, Pati ve Pus, sırtüstü uzanmış gökyüzünü
seyrediyorlar…
Peki ne bekliyorlar? Belki de bir dilekleri var yıldızlardan…
Bir kedi, dostlarıyla bir arada olan bir kedi, ne dilemek ister
dersiniz?
Sara Şahinkanat’ın yazdığı Üç Kedi Bir Dilek’e hayranlık
uyandıran resimleriyle varlık kazandıran Ayşe İnan eşlik ediyor. Aynı zamanda kitabın arkasında yer alan parmak kuklaları hikâyeyi daha dikkat çekici kılıyor.
Yazan:
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
32
Yaş Grubu:

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Dostluk, kendini tanıma, motivasyon, sevgi, saygı, vefa, dayanışma, yardımlaşma, çocuk kültürü, keşif ve merak, hayal.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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ÜÇ KEDİ BİR CANAVAR
Ayyy! Canavar mı geliyor?
Üç Kedi Bir Dilek kitabının kahramanları Piti, Pati ve Pus’un
maceraları devam ediyor. Sara Şahinkanat ve Ayşe İnan Üç
Kedi Bir Canavar kitabıyla, yine çok seveceğimiz bir hediye
veriyorlar bize... Ekibe yeni katılan biri daha var üstelik: Korkutucu, kocaman, neye benzediği tam olarak kestirilemeyen
Canavar. Aynı zamanda kitabın arkasında yer alan parmak
kuklaları hikâyeyi daha dikkat çekici kılıyor.

Temalar:
Yazan:
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Erdemler, duygular, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Dostluk, dayanışma, sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma,
heyecan, kaygı, korku, mevsimler, doğa ve doğa olayları, kar.

YAVRU AHTAPOT OLMAK ÇOK ZOR
Yavru ahtapot Nino, ahtapot olmaktan hiç memnun değil.
Her sabah sekiz kollu kazağını giymek, sekiz eldiven takmak ve sekiz kolunun sebep olduğu karmaşayla uğraşmak
onun canını çok sıkıyor. Annesi, bu durumun geçici olduğunu, büyüdükçe ahtapot olmayı çok seveceğini söylüyor
ama söyledikleri Nino’yu rahatlatmaya yetmiyor. Bakalım
bir sabah okul yolunda yaşadıkları Nino’nun ahtapot
olmayı sevmesini sağlayabilecek mi?

Temalar:
Yazan:
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Erdemler, birey ve toplum, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Yardımlaşma, dayanışma, sevgi, farklılıklara saygı, hayat becerileri, empati, kendini tanıma, motivasyon, girişimcilik, sosyal
gelişim.

Olur mu benim gibi korsan?
Korkak Korsan Pelte’nin çok güzel bir gemisi, bir sürü de
tayfası vardı. Bir de korkusu!
Korsan Pelte engin denizlerde gemilerin peşine düşmek
yerine birine rastlarım diye gitgide uzaklara açılıyordu. Çok
geçmeden tayfası onu terk edince korkusuyla bir başına
kaldı koca gemide.
Aylar, yıllar geçti, bizim korsan çok yalnızlık çekti.
Bakalım Korsan Pelte korkusuyla nasıl baş edecek?

Temalar:

Davranış, erdemler, mücadele.
Yazan:
Sebastiano Ruiz Mignone
Resimleyen:
Stefano Turconi
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(2. ve 3. Sınıf)

Alt Temalar:
Dostluk ve arkadaşlığın önemi, kendini tanıma, heyecankaygı, korku-doğa ve doğa olayları.

AYAĞINA DİKEN BATAN
SÜPER KARGA
Ayağına Diken Batan Süper Karga, Selçuk Demirel’in yazıp
resimlediği bir masal kitabı. Kitap ayağına batan dikeni
yaşlı bir hanıma emanet eden, geri almaya gittiğinde dikeni bulamayan Süper Karga’yı anlatıyor. Sahiplenmek ve
paylaşmak üzerine çok tanıdık bir masalı anlatan bu kitabın kahramanı olan haylaz kargayı çok seveceksiniz.

Yazan-Resimleyen:
Selçuk Demirel
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-7 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Doğa ve evren, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:

Hayvanlar, dünya, doğa, etkili iletişim, diğer canlılarla iletişim,
sabır, paylaşma, azim, iyilikseverlik.
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KORKAK KORSAN
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MUMUK FOTOĞRAFLARDA
Mumuk’un hayatını merak ediyorsanız, işte size iyi bir fırsat!
Nerede yaşıyor? Neleri seviyor? “Noktalı” kim? Bu soruların
cevaplarını Mumuk’un fotoğraf albümünü karıştırırken bulabilirsiniz.

Yazan-Resimleyen:
Selçuk Demirel
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-7 yaş

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Dostluk, kendini tanıma, motivasyon, sevgi, saygı, vefa, dayanışma, yardımlaşma, çocuk kültürü, keşif ve merak, hayal.

(Okul öncesi ve 1. sınıf)

MUMUK HARFLERİ ÖĞRENİYOR
Nedir bu harflerin sırrı? Yan yana gelince ne oluyor? Bu
büyükler neden onlara bakarken bazen gülüyor, bazen de
sinirleniyor? Selçuk Demirel’in yumuşak ve sevimli çizgisi ile
hayat verdiği Mumuk, bu öyküde harflerin sırrını keşfederken yaşantısına kocaman, renkli bir kapı açılıyor. Siz de bu
kapıdan, olanlara bir göz atmak ister misiniz?
Yazan-Resimleyen:
Selçuk Demirel
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-7 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, iletişim, okuma kültürü.

Alt Temalar:

Öğrenmeyi öğrenme, kendini tanıma, kişilik tipleri, motivasyon, başarı, beceri, etkili iletişim, iletişim becerileri, dil sevgisi,
okuryazar.

MUMUK OYUNCAKÇIDA
Mumuk çok heyecanlı, çünkü bu onun oyuncaklarla ilk
buluşması. Bütün oyuncaklar ona dostça davranıyor ve
Mumuk onlardan “sevgi”nin anlamı ile ilgili çok önemli bir
şey öğreniyor. Ne mi? Cevabı kitapta!

Yazan-Resimleyen:
Selçuk Demirel
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-7 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, çocuk dünyası, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Dostluk, sevgi, paylaşma, vefa, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, kendini tanıma, yeterlilik, sosyal gelişim.

RESİMLİ ÖYKÜ

GECE LAMBASI
Saklamalı geceyi ama nasıl?
Dünyaya desem dur dönme diye?
Yok! Mümkün değil bırakmaz görevini.
Güneş desen dinlemez beni, hiç bozmaz düzenini.
Ama ne yapıp etmeli, şu geceden kurtulmalı.

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, iletişim.
Yazan-Resimleyen:
Selman Özkeçeci
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş

Alt Temalar:
Dostluk, sevgi, paylaşma, vefa, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, kendini tanıma, yeterlilik, sosyal gelişim.

(Okul öncesi ve 1. sınıf)

PERA’NIN DEV SANDIĞI
Sandıkta bir kıpırtı daha hissetti… Çok cılız bir ses “Pera!”
diye seslendi.
Hayalleri utangaç bir halde ona bakıyordu. Uzun zamandır
hayallerini düşünmediğini fark etti. Onları ne de çok özlemişti! Öpüşüp sarıldılar ve birlikte düşüncelere daldılar…
Saatlerce hayal kurdular: Ormana gitmeyi, bisiklete binmeyi,
şarkılar söyleyip dans etmeyi hayal ettiler.
Yazan-Resimleyen:
Sezen Aksu Taşyürek
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Pera hep yanında taşıdığı sandığını açmaya karar verince
içinden neler çıktı neler?

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Dostluk, sevgi, paylaşma, vefa, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, kendini tanıma, yeterlilik, sosyal gelişim.
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TAHTA TOPAÇ İLE BEZ BEBEK
Vay başımıza gelenler!
Eskiyen iki oyuncağın, bir tahta topaç ile bir bez bebeğin
başına gelenler… Yaramaz sahiplerinden kaçtıklarında nasıl
bir maceraya atılacaklar dersiniz?

Temalar:
Yazan:
Sibel Şengül
Resimleyen:
Seda Uyar
Sayfa:

Çocuk dünyası, duygular, erdemler.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, keşif, oyuncak, kaygı, korku, sitem, sevgi,
özlem, umut, veda, yalnızlık, dayanışma, dostluk, sevgi.

36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

ZEBRA BABA’NIN KAYIP ÇİZGİLERİ
“Çizgisiz bir zebrayı kim ciddiye alır ki?” diye düşünüyordu
Zebra Baba.

Yazan-Resimleyen:
Sofio Kirtadze
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Zebra Baba çok endişeliydi. Çünkü günden güne siyah
çizgileri yok oluyordu. Çizgisiz kalırsa onu kim ciddiye
alırdı ki? Rahatsızlığına çeşitli çareler arayan Zebra Baba
bunun bir hastalık değil, basit bir cilt kusuru olduğunu
öğrendi. Yine de huzursuzluğundan kurtulamıyordu.
Başkalarının rahatsızlıklarını öğrenmek acaba onun
hayatını değiştirecek miydi?

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, iletişim, sağlık, empati.

Alt Temalar:

Kendini tanıma, olumlu düşünme, sosyal gelişim, kaygı, korku,
üzüntü, aile iletişimi, etkili iletişim, komşuluk, kültürler arası
iletişim.
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Yaşasın! Koca karpuz bana kaldı!
Nora karpuzu çok seven, başka da bir şey yemeyen küçük
tatlı bir kız… Bir gün mutfak masasında kocaman bir karpuz
bulduğunda onu kimseyle paylaşamayacak kadar heyecanlanınca, kendini büyüdükçe büyüyen bu karpuzun içinde
buluverir. Peki ya yedikçe yerse, sonra ona neler olur?

Temalar:
İletişim, erdemler, çocuk dünyası, sağlık, empati.

Alt Temalar:
Yazan:
Tagrid en-Neccar
Resimleyen:
Maya Fidavi
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Aile iletişimi, iletişim becerileri, paylaşma, sevgi, çocuk kültürü,
hayal, rüya, oyun, keşif ve merak.

NEFİSE NİNE
Böyle nine dostlar başına!
Macit’in ressam büyükannesi biraz sıradışı,
enerjik ve hareketli bir yaşlı hanımdır. Atölyesinde çalışmaya
başlamadan önce sabah sporunu ihmal etmez, sağlıklı beslenir. Anne babası bir günlüğüne Macit’i onun yanına bırakır.
Birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Macit büyükannesiyle
birlikte güzel sanatlar müzesine, hurdacıya gider, yepyeni
şeyler öğrenir. Akşama yorgun argın eve dönerler ama büyükannenin enerjisi bir türlü bitmek bilmez...

Yazan:
Tagrid en-Neccar

Temalar:

Resimleyen:
Maya Fidavi
Sayfa:

Alt Temalar:

32
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Erdemler, çocuk dünyası, kişisel gelişim.
Dostluk, sevgi, paylaşma, vefa, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, kendini tanıma, yeterlilik, sosyal gelişim.
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KOCA KARPUZ
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BALONCUK
Korkular ve kendine güvenme üstüne kısacık
sıra dışı bir hikâye...
Felya, o şeyin ilk ne zaman ortaya çıktığını hiç
bilmiyordu. Küçüklüğünden beri bir an olsun
yanından ayrılmamıştı ki.Hep oradaydı. Üstelik
kimse bunun farkında değildi...
Yazan:
Timothée de Fombelle
Resimleyen:
Éloïse Scherrer
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
5-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, çocuk dünyası, duygular, hayal gücü.

Alt Temalar:

Azim, sabır, vicdanlı olmak, cesaret, çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, korku, heyecan, kaygı,
duygu yönetimi.

MAVİ KIZ – UZUN BİR YOL
Yeni dünyalar keşfetmek, özgürlük, merak ve dostluk üzerine bir kitap…

Yazan-Resimleyen:
Şafak Okdemir
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Mavi Kız ile kuşu Cici yeni dünyalar keşfetmek üzere yola
koyulurlar. Uçarak yaptıkları bu yolculuk boyunca ormanlar,
nehirler, dağlar ve denizler görürler. Hiç görmedikleri yerlerden geçer, hiç tanımadıkları canlılarla karşılaşırlar. Bu yolculuk, onlar için sadece bir macera olmayacak, hayatlarında
yeni pencereler, kapılar açacaktır.

Temalar:
İletişim, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim, kendini
tanıma, özgüven, sosyal gelişim, çocuk kültürü, hayal, keşif ve merak.

RESİMLİ ÖYKÜ

ŞEHİR ÇOCUKLARI YA DA
ÇOCUKLARIN ŞEHRİ
Şafak Okdemir’in yazıp resimlediği Şehir
Çocukları ya da Çocukların Şehri, çocukları
doğanın dokusuna çağıran; kardeşliğe, meraka ve özgürlüğe bir güzelleme…

Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası, erdemler.
Yazan-Resimleyen:
Şafak Okdemir
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Alt Temalar:

Sosyal gelişim, çocuk kültürü, geleneksel çocuk
oyunları, hayal, oyun, sokak oyunları, keşif, dostluk, paylaşma, yardımlaşma.

GÜNIŞIĞI DOKUYUCUSU
Günışığı Dokuyucusu yeryüzünün her yerini karış karış bilir
ve Güneş Postacıları’nı ihtiyacı olan her canlıya günışığı götürmekle görevlendirir.
Günışığı umuttur, iyiliktir, cesarettir, yaratıcılıktır, sağlıktır...

Yazan:
Vassiliki Nevrokopli
Resimleyen:
Emilia Konteu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Her bin yılda bir, Günışığı Dokuyucusu, görevini devredeceği genç bir Güneş Postacısı seçer. Bütün Güneş Postacıları,
bu önemli günde günışığını kime götüreceklerine kendileri
karar vereceklerdir. Kararlarına göre aralarından biri Günışığı
Dokuyucusu seçilecektir. Asıl önemli olan, günışığını binlerce parçaya ayırmanın yolunu bulabilmektir. Peki acaba yeni
Günışığı Dokuyucusu kim olacak?

Temalar:
Erdemler, çocuk dünyası, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Dostluk, sevgi, paylaşma, vefa, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, kendini tanıma, yeterlilik, sosyal gelişim.

Resimli Öykü

99

RESİMLİ ÖYKÜ

EJDERHALARI NASIL TANIRIZ?
Bir kere ejderha olduğunu söyleyen herkese inanmayın!
Hele dişlerini fırçalamıyorsa…
Okuluna gitmiyorsa…
Okumayı bilmiyorsa…
Pullarına dikkat etmiyorsa...
O kesinlikle ejderha değildir!
Gerçek ejderhalar bu kitapta...
Yazan:
Véronique Cauchy
Resimleyen:
Lili la baleine
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocuklar için şimdi minik ejderha Yaktutuştur’la tanışma
zamanı. Yaktutuştur beslenmeye ve temizliğe dikkat etmeyi,
vücut bütünlüğünün önemli olduğunu ve bir minicik pulunun bile zarar görmemesi gerektiğini iyi biliyor. Çünkü o gerçek ve iyi yürekli bir ejderha.

Temalar:
Erdemler, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:

Azim, sabır, vicdanlı olmak, cesaret, çocuk kültürü, hayal, merak
ve keşif, korku, heyecan, kaygı, duygu yönetimi.

EJDERHALAR TATİLDE
Tatile nasıl mı çıkılır?
Bundan kolayı mı var canım!
Valizinizi hazırlayıp uçak biletinizi aldınız mı tamam işte...
Yaktutuştur ailesiyle tatile çıkacaktı,
hemen valizini hazırladı: Mayosunu,
güneş kremini, deniz gözlüğünü yerleştirdi. Eğlence ve yolculuk başlıyor!
Yazan:
Véronique Cauchy
Resimleyen:
Lili la baleine
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Girişimcilik, karar verme, kendini tanıma, sosyal gelişim,
beğenme, heyecan, mutluluk, sevgi, çocuk kültürü, eğlence,
merak ve keşif.

Anneeee! Yatağınızın altında bir canavarla karşılaşsaydınız
ne yapardınız? Küvetinizde bir ahtapot olsaydı? Ya da mutfağınızda korkunç bir dev görseydiniz? Aaaaa! Kaçan kurtulur!
Bu korkunç ve zalim canavarların hikâyelerini okurken dehşete düşeceksiniz. Ödünüz patlayacak ve tüyleriniz diken
diken olacak! Ama belki de sonunda kendinizi bir kahraman
gibi hissedeceksiniz!

Yazan:
Vincent Villeminot
Resimleyen:
Loïc Méhée
Sayfa:
64
Yaş Grubu:
7-12 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, eğlence, mizah, hayal, rüya, korku, kaygı, aile iletişimi, iletişim
becerileri.

CESUR ÇOCUKLARA KORKU
HİKÂYELERİ – BÜYÜLÜ ORMAN
Haaaayıııır! Gece oldu. İşte dolunay da çıktı... Dönüşsüz
Orman’a girmeye cesaretiniz var mı? Dönüşsüz Orman’da bir
kurtadamla karşılaşsaydınız ne yapardınız? Ya garip, korkunç
canavarları avlayan cadılarla karşılaşsaydınız? Dikkat edin!
Kötülüklerle dolu ormanların hikâyelerini okurken ödünüz
patlayacak, içiniz titreyecek, tüyleriniz diken diken olacak!
Ama gerçek kahramanlar, korkularını yenmeyi başaranlar
değil midir?
Yazan:
Vincent Villeminot
Resimleyen:
Loïc Méhée
Sayfa:
64
Yaş Grubu:

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Dostluk, sevgi, paylaşma, vefa, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, kendini tanıma, yeterlilik, sosyal gelişim.

7-12 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)
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CESUR ÇOCUKLARA KORKU
HİKÂYELERİ
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CESUR ÇOCUKLARA KORKU
HİKÂYELERİ – KÖTÜ
CANAVARLARA DİKKAT!
Canavarın kim olduğunu biliyor musunuz? Belki de çok
yakınınızda...
Ya onunla sokakta karşılaşırsanız? Ya güzel komşunuz ya
da küçük bir çocuk kılığındaysa? Açlığını bastırmak için sizi
çiğ çiğ yemeyeceği ne malum? Korkunç, iğrenç canavarların
hikâyelerini okurken ödünüz patlayacak, içiniz titreyecek,
tüyleriniz diken diken olacak!
Ama gerçek kahramanlar, korkularını yenmeyi başaranlar
değil midir?
Bööööö! Çatırrrrt! Kırrrrt!
Yazan:
Vincent Villeminot
Resimleyen:
Loïc Méhée
Sayfa:
64
Yaş Grubu:
7-12 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Yazan:
Virginia Woolf
Resimleyen:
Julie Vivas
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(okul öncesi 1. ve 2.sınıf)
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Temalar:
Erdemler, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:

Azim, sabır, vicdanlı olmak, cesaret, çocuk kültürü, hayal, merak
ve keşif, korku, heyecan, kaygı, duygu yönetimi.

DADININ PERDESİ
Lugton Dadı şöminenin yanında oturmuş dikiş dikiyordu.
Diktiği perdenin desenini süsleyen hayvanlar sabırla onun
uyuyakalmasını bekliyorlardı.
İhtiyar kadın horlamaya başlayınca perdedeki hayvanlar
yavaş yavaş uyandı. Antilop başıyla zebraya işaret etti, zürafa ağacın tepesindeki yaprağı dişledi. Çok geçmeden perde
canlandı, perdenin sakinleriyse su içmeye ışıl ışıl parlayan
göle doğru yola çıktılar. Peki bütün bu olan bitenden Lugton
Dadı’nın haberi var mıydı dersiniz?
Virginia Woolf’a ait bu müthiş hikâye Mrs. Dalloway’e ait el
yazmasının sayfaları arasında bulundu ve Julie Vivas’ın harikulade suluboya resimleriyle ilk kez 1991 yılında yayımlandı.
Temalar:

Hayvanlar dünyası, etkili iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Macera, merak, keşif, karar verme, birlik, beraberlik, dayanışma,
beceri, oyun.

Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Piti’nin en sevdiği yiyeceklerden biri baldır. Tek başına balık tutmaya giden, ağaçlara tırmanabilen Piti’nin neşesine
diyecek yoktur. Neden mi? Tırmandığı koca koca ağaçlarda
bulduğu kovanlar balla doludur. Ama Piti’yle arkadaş olmak
isteyen arıkuşu onun kafasını karıştırır. Piti nasıl bala bayılıyorsa, arıkuşu da arılara bayılmaktadır çünkü. Bu sırada
Piti’nin başına gözcü olarak dikilen Şaşı Arı hem Küçük Piti’ye çok önemli bilgiler verecek hem de onun en yakın dostu
olacaktır.
Bal Avcısı Küçük Piti kitabıyla çocuklar arıların hayatımızda
nasıl bir yeri olduğunu, arılar olmasa dünyanın halinin ne
olacağını da öğrenecekler.
Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, ahlak, yardımlaşma, dayanışma, dostluk,
güven, merhamet, sabır, iyilikseverlik, canlılar, hayvanlar.

İYİ GECELER BOZİ
Havalar soğumuş, inden dışarı çıkamayan Bozi’nin canı sıkılmaya başlamıştır. Yağmur dinince annesi ayıcığa dışarı çıkması için izin verir. Ormanda gezinirken, kış hazırlıkları içindeki hayvanlara rastlayan Bozi, çok üzüleceği bir şey öğrenir:
Annesiyle birlikte kış uykusuna yatacaktır. Kimi arkadaşlarının yaşadığı kış eğlencelerinden uzak kalacağını öğrenen Bozi’nin iyice neşesi kaçar. Ne yapmalı, ne etmeli kış uykusuna
yatmaktan kurtulmalıdır.
Annesini uyutup inden kaçmayı başaran Bozi, hayal ettiği
eğlencelere kavuşur mu acaba?
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Cansu Kaykaç
Sayfa:
40
Yaş Grubu:

Temalar:
Doğa ve evren, çocuk dünyası, erdemler.

Alt Temalar:

Hayvanlar, gece, gündüz, mevsimler, doğa olayları, çocuk kültürü,
oyun, hayal, rüya, dayanışma, dostluk, sevgi.

3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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BAL AVCISI KÜÇÜK PİTİ
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KÜÇÜK AYI İLE AHLAT AĞACI
Annesinin sözünü dinlemeyen Küçük Ayı koşarken düşer
ve hızla yuvarlanarak gidip ahlat ağacına çarpar. Derdi bu
kadarla bitmez. Çarpmasının hızıyla, olgun ve kocaman bir
ahlat düşer kafasına. O sinirle bir tekme sallar ağaca Küçük
Ayı. Başının zonklamasına mı yansın, ayağının acıdığına mı?
Kızgınlığı uzun sürmez ama.

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, erdemler.

Alt Temalar:

Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Çocuk kültürü, oyun, merak, keşif, eğlence, gece, güneş, hayvanlar, bitkiler, çevre
ve çevrenin korunması, paylaşma, cömertlik, sevgi.

KÜÇÜK AYININ UZUN
YOLCULUĞU
Küçük Ayı gözlerini açtığında Güneş’i gördü karşısında...
Küçük Ayı, yanında annesi olmaksızın, ilk kez tek başına
gezintiye çıkarsa, elbette bu uzun bir yolculuk olur... Hele
yolculuğun sonunda sürpriz bir arkadaş da bulursa, bu uzun
ve unutulmaz bir macera olur.

Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Çocuk kültürü, oyun, eğlence, keşif ve merak, aile iletişimi, iletişim becerileri, kendini tanıma, motivasyon, kişilik tipleri, karar
verme.

RESİMLİ ÖYKÜ

BAYKUŞLAR HANGI DİLDE
KONUŞUR?
Hiç merak ettiniz mi?
Baykuşlar hangi dilde konuşur?
Biliyor musunuz, her ülkenin hayvanı, kendi dilinde konuşur.

Yazan-Resimleyen:
Yaprak Moralı
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Türkçede baykuşlar “uuuu uuuu” diye seslenir birbirine ama
ya Japonca, İngilizce, İtalyanca, Rusça nasıl seslenirler? Yavru
baykuş Umut, arkadaşlarıyla ilk buluşma gecesinde, onlara nasıl sesleneceğini bilemediği için şaşırıp kaldı. Neyse ki
ailemiz imdadımıza hep yetişir. Umut’la her canlının kendini
en iyi kendi dilinde ifade edebildiğine dair neşeli bir hikâye
dinlemek ister misiniz sizler de?

Temalar:
Birey ve toplum, iletişim, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Anadili, bireysel farklılıklar, çokdillilik, çokkültürlülük, kültürel
farklılıklar ve farklılıklara saygı, aile iletişimi, arkadaşlık, öğrenmeyi öğrenme, kendini tanıma.

BİR GÜN TAVŞAN KRALKEN
Hep aslanlar kral olacak değil ya! Bu ormanının kralı bir
tavşan. Hem Tavşan Kral’ın ormanında her şey yolunda…
Hal böyle olunca, Tavşan Kral, komşu ormanın efendisi Aslan
Kral tarafından kaçırılır. Niye mi? Aslan Kral ondan, halkının
mutluluğunun sırlarını öğrenmek istemektedir.

Yazan:
Yasemin Özer
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Tavşan Kral’ın ormanındaki zavallı hayvanlar birleşerek, çok
sevdikleri krallarını kurtarmak için planlar yaparlar. Önce en
sessiz hayvan, sonra en güçlü hayvan, ardından en hızlı hayvan seçilir. Yılan, ayı ve çitanın yanına, yarışmalarda seçilebilmek için büyük çaba harcayan karga da gayretinden dolayı
eklenir. Ve macera başlar...

Temalar:
Doğa ve evren, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:

Hayvanlar, etkili iletişim, diğer canlılarla iletişim, komşuluk,
dayanışma, dostluk, güven, iyilikseverlik, merhamet, paylaşma,
saygı ve sevgi.

Resimli Öykü
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RESİMLİ ÖYKÜ

AYAĞI BURKULAN KIRKAYAK
Büyük Orman’da yaşayan beş iyi arkadaş vardı: Yıldız
Benekli Minik Zürafa, Kırkayak Kırmızıayak, Küçük Koyu
Yeşil Kurbağa, Sivri Kulaklı Kara Yarasa ve Kirpi Mirpi.
Ayağı burkulan ve sargıya alınan Kırkayak’ı mutlu etmek
için bütün arkadaşları seferber olmuştu, ama Kırkayak bir
türlü mutlu olmuyordu!

Yazan:
Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz
Resimleyen:
Ece Zeber
Sayfa:
24
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, iletişim, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, vefa, sevgi, dostluk, iyilikseverlik, merhamet, diğer canlılarla iletişim, empati, özsaygı, sosyal gelişim.

KISA BOYLU ZÜRAFA
Kısa Boylu Zürafa yapraklara yetişebilecek mi?
Yıldız Benekli Minik Zürafa ağaçların en altındaki yapraklara bile zor yetişiyordu. Ailesi ve arkadaşları arasındaki en
kısa zürafaydı o. Gerçekten çok minikti ve bu durumdan
hiç hoşlanmıyordu.
Bir an önce uzamak istediğinden her gün boyunu ölçmeye
karar verdi. Günler geçiyor, ne var ki minik zürafanın boyu
ağaçta ilk işaretlediği yeri geçmiyordu.
Yazan:
Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz
Resimleyen:
Ece Zeber
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, birey ve toplum.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, merak, empati, kendini tanıma, motivasyon,
olumlu düşünme, özgüven, sosyal gelişim, bireysel farklılıklar,
farklılıklara saygı.

RESİMLİ ÖYKÜ

KİRPİ MİRPİ’NİN
KAYBOLDUĞU GÜN
Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz’ın kaleme aldığı beş iyi
orman arkadaşının maceraları devam ediyor…
Bu kitapta Kirpi Mirpi’nin başına gelenlere tanıklık
edeceğiz.
Dostluk ve dayanışma üzerine bu güzel hikâyeye
Ece Zeber’in resimleri eşlik ediyor.

Yazan:
Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz
Resimleyen:
Ece Zeber
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Temalar:
Erdemler, iletişim, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, iyilikseverlik, merhamet, vicdanlı olmak,
diğer canlılarla iletişim, empati, yetenek ve beceri, canlılar ve
doğa.

UYKUSU KAÇAN YARASA
Minik Yarasa’yı bir türlü uyku tutmuyordu.
Neyse ki ormanda çok iyi arkadaşları vardı: Yıldız Benekli
Minik Zürafa, Kırkayak Kırmızıayak, Küçük Koyu Yeşil
Kurbağa, Sivri Kulaklı Kara Yarasa ve Kirpi Mirpi.
İyi arkadaşların sevdikleri için her zaman bir çözümleri
vardır, değil mi?

Yazan:
Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz
Resimleyen:
Ece Zeber
Sayfa:

Temalar:
Erdemler, iletişim, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, vefa, sevgi, dostluk, iyilikseverlik, merhamet, diğer canlılarla iletişim, empati, özsaygı, sosyal gelişim.

28
Yaş Grubu:
3-8 yaş
(Okul öncesi ve 1. sınıf)

Resimli Öykü
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BİLİM VE
GENEL KÜLTÜR

BİL
BAKALIM
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BİL BAKALIM

Bil Bakalım!

Dünyaca ünlü eğitim yayıncılarından Larousse’un hazırladığı ‘’Bil Bakalım!’’
serisinin kitaplarında vücudumuz, hayvanlar, bitkiler, bilim ve buluşlar, dinozorlar,
tarihöncesi medeniyetler ve yeryüzü hakkında çocukların merak ettiği ancak
büyüklerin zaman zaman yanıtlamakta zorlandığı 200’e yakın sorunun yanıtı saklı.
Üstelik eğlenceli çizimler ve çıkartmalarla süslü olan bu kitaplar öğrenme sürecini
çocuklar için daha keyifli bir hale getiriyor.

Dünyanın en güçlü böceği hangisidir?

Tavuskuşu geceyi nerede geçirir?
Kırmızı bir balık nasıl beyaza çevrilir?
Korkutucu Suchomimus’un en
sevdiği yemek hangisidir?

Vücudumuzdaki damarların
uzunluğu kaç kilometredir?
İlk füzeyi kim yaptı? Arkadaşlarını
bir mumla nasıl etkileyebilirsin?

Homer Simpson
geni nedir?
Bil Bakalım
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RESİMLİ ÖYKÜ

UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN İLE
SALYANGOZ
TOMURCUK
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UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK
“Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk” serisi
0-3 yaş grubundaki çocuklara özel kitaplarla büyümeye devam ediyor.
Minikler, Uğurböceği Sevecen, Salyangoz Tomurcuk, Arıcık Baltazar,
Çiçekböceği Tombalak, Geyikböceği, Kelebek Peri ve arkadaşlarıyla
birlikte evleri, eşyaları, giysileri ve renkleri öğrenecek.
Erika Bartos’un miniklere hazırladığı bu sevimli kitapların bir özelliği de fiziksel
özelliklerinin minik okurlar düşünülerek tasarlanmış, köşelerinin yuvarlatılmış
olması.
Yazan ve Resimleyen:
Erika Bartos

Yaş Grubu:
0-3 Yaş (Okul Öncesi)

Temalar:
Kişisel gelişim, çocuk dünyası, nesneler ve renkler.
Alt Temalar:
Kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal gelişim, keşif ve
merak, bitkiler, canlılar, hayvanlar, çevre, doğa.

ARICIK BALTAZAR
Sayfa Sayısı: 18

ÇİÇEKBÖCEĞİ
TOMBALAK
Sayfa Sayısı: 18

GEYİKBÖCEĞİ
Sayfa Sayısı: 18

KELEBEK PERİ
Sayfa Sayısı: 18

SALYANGOZ
TOMURCUK
Sayfa Sayısı: 18

UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN
Sayfa Sayısı: 18

UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK SERİSİ
Erika Bartos’un “Sevecen ile Tomurcuk” dizisi yeni maceralarıyla
devam ediyor… Öğrenme, dayanışma, yardımlaşma, eğlence, merak,
oyun… İşte, birlikte yaşamanın olmazsa olmazları ve güzellikleri. Arıcık
Baltazar, Geyikböceği, Cırcırböceği Cancan, Karböceği Yıldız, Gülböceği
Lüle, Kızböceği Rüzgâr, Kelebek Peri, Doktor Baykuş ve daha nice
sevimli kahraman, Bartos’un yeni maceralarında Uğurböceği Sevecen
ve Salyangoz Tomurcuk’a eşlik ediyor. Bartos’un renkli evreninden ve
bu minik kahramanlardan erdemlere dair öğreneceğimiz çok şey var.
Erika Bartos’un yazıp resimlediği Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz
Tomurcuk serisi ele aldığı güçlü konular, sevimli hikâyeler, çocukların
hayal gücü ve becerilerine katkı sağlayacak yalın çizimlerle ilgi çekiyor.

Yazan ve Resimleyen:
Erika Bartos

Yaş Grubu:

Sayfa Sayısı:

3-8 yaş (Okul öncesi ve 1. sınıf)

24-28 sayfa

Alt Temalar:
Arkadaşlık, eğlence, çocuk kültürü, oyun, merak, keşif,
iyilikseverlik, paylaşma, yardımlaşma, sevgi, komşuluk, canlılar,
çevre ve çevrenin korunması, doğa olayları, mutluluk, emek,
özel günler...

ARKADAŞLIK UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 1
Sayfa Sayısı: 24

GÖKKUŞAĞI - UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK 2
Sayfa Sayısı: 24

NOEL BABA - UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK 3
Sayfa Sayısı: 24

UÇURTMA - UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK 4
Sayfa Sayısı: 24

CADILAR - UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK 5
Sayfa Sayısı: 24

DENİZ MACERASI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 6
Sayfa Sayısı: 24

YENİ YIL KUTLAMASI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 7
Sayfa Sayısı: 24

UZAY YOLCULUĞU UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 8
Sayfa Sayısı: 24

MAĞARADAKİ ÖRÜMCEK UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 9
Sayfa Sayısı: 24

KÜÇÜK YABANARISI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 10
Sayfa Sayısı: 24

HASTAYIM! - UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK 11
Sayfa Sayısı: 24

ANAOKULUNDA UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 12
Sayfa Sayısı: 24

AYÇİÇEKLERİ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 13
Sayfa Sayısı: 24

YAVRU KANARYALAR UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 14
Sayfa Sayısı: 24

TOMBALAK’IN KULESİ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 15
Sayfa Sayısı: 24

KUMDAN KALE UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 16
Sayfa Sayısı: 24

YILBAŞI KURABİYELERİ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 17
Sayfa Sayısı: 24

ORMANDAKİ YARIŞ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 18
Sayfa Sayısı: 24

BALON MACERASI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 19
Sayfa Sayısı: 24

KİRPİNİN DOĞUM GÜNÜ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 20
Sayfa Sayısı: 24

MASKELİ BALO UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 21
Sayfa Sayısı: 24

BİSİKLET - UĞURBÖCEĞİ
SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK 22
Sayfa Sayısı: 24

MANTARIN ŞAPKASI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 23
Sayfa Sayısı: 24

YABANMERSİNİ HASADI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 24
Sayfa Sayısı: 24

BALONCUKLAR UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 25
Sayfa Sayısı: 24

GECE MİSAFİRİ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 26
Sayfa Sayısı: 24

FUTBOL MAÇI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 27
Sayfa Sayısı: 24

KUTU OYUNU UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 28
Sayfa Sayısı: 28

KIZAK MACERASI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 29
Sayfa Sayısı: 28

SEVİMLİ SİNCAP’IN KİLERİ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 30
Sayfa Sayısı: 24

YILDIZ EVİ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 31
Sayfa Sayısı: 28

GEYİKBÖCEĞİ BUZ PATENİ
YAPIYOR UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 32
Sayfa Sayısı: 24

DENİZMİNARESİ TOPAÇ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 33
Sayfa Sayısı: 24

CIRCIRBÖCEĞI CANCAN’IN
KEMANI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 34
Sayfa Sayısı: 24

KUKLA GÖSTERİSİ UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK 35
Sayfa Sayısı: 24

MEVSİMLER KİTABI UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE
SALYANGOZ TOMURCUK
Sayfa Sayısı: 108

UĞURBÖCEĞİ SEVECEN İLE SALYANGOZ
TOMURCUK – ETKİNLİK SERİSİ
Erika Bartos’un “Sevecen ile Tomurcuk” dizisi şimdi de etkinlik kitaplarıyla okurla buluşuyor. Farklı temalardaki hikâyelerin kahramanlarının eşlik
ettiği seride, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik dört farklı etkinlik
kitabı, bir de boyama kitabı yer alıyor. Çocukların eğlenirken öğrenmeleri
amaçlanırken; eşleştirme, bulmaca, bilmece, sayılar ve matematik, boyama,
kavramlara dair etkinlikler de yer alıyor.
Yazan ve Resimleyen:
Erika Bartos

BÜYÜLÜ ADA’DA
(BOYAMA KİTABI)
Sayfa Sayısı: 28

Yaş Grubu:
3-8 yaş (Okul öncesi ve 1. sınıf)

KELEBEK KIZLAR VE
DENİZ KABUKLARI
ETKİNLİK KİTABI 1
(ÇIKARTMALI)
Sayfa Sayısı: 52

TOMBALAK’I
HIÇKIRIK TUTTU
ETKİNLİK KİTABI 3
Sayfa Sayısı: 60

SEVECEN’İN DOĞUM GÜNÜ
ETKİNLİK KİTABI 2
(ÇIKARTMALI)
Sayfa Sayısı: 60

DÖNMEDOLAP
ETKİNLİK KİTABI 4
Sayfa Sayısı: 48

DAHA GÜZEL
BİR DÜNYA
İÇİN SERİSİ

DAHA GÜZEL BİR
DÜNYA İÇİN SERİSİ

ARAMIZDA BEYAZ BİR ÇİZGİ
Keşke hep çocuk kalsak...
Yaprak, Idım kentinde yaşayan bir ailenin kızıdır. Evlerinde
sadece komşu Şık kentinin radyosu çektiği için, küçük kız,
daha konuşmayı öğrenmeden Şıkça şarkılar söylemeye başlar. Bunu kimsenin bilmemesi gerekmektedir! Çünkü yüz yıl
önce kopan “O benim taşım”, “Bu benim dalım” kavgaları
yüzünden, iki kentte yaşayanlar birbirine dargındır. Üstelik,
aralarına çekilen beyaz çizgiyle kentler de insanlar da birbirinden ayrılmıştır.
Yaprak küçük bir hanımefendi olduğunda, zeytin ağaçlarının
arasında dolaşmaya çıkar bir gün. Şıkça bir şarkı mırıldanarak
gezindiği o gün, iki kentin kaderini değiştirecek bir dostluğun da başlayacağı çok güzel bir gün olacaktır...
Yazan:
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Erdemler, vatandaşlık, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Cömertlik, dayanışma, kardeşlik, saygı, eşitlik, özgürlük,
kültürel farklılıklar, çocuk kültürü, geleneksel çocuk
oyunları, merak.

KAHRAMAN BERBER
MUTSUZLUĞA KARŞI
Gülmeyi bilmeyenlerin başına neler gelir!
Kuzey Krallığı’nda herkes çok mutsuz, bezgin ve yorgunmuş.
Kral Sulusepken ülkesinin bu haline çok üzülüyormuş. “Buna
bir çözüm gerek!” diyerek her yana haber salmış. Saraya
bilginler, büyücüler, falcılar, şövalyeler gelmiş ama kimse bir
çare bulamamış.
Bir gün, Berber Çatlakayna kralın huzuruna çıkıp önerisini
anlatmış. Herkesin bu akıl almaz plan karşısında ağzı açık
kalmış...
Yazan:
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
8-10 yaş (2. ve 3. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, iletişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Ahlak, azim, dayanışma, komşuluk, saygı, iletişim becerileri,
canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa ve doğa olayları.

Dünya kocaman, neşeli bir orman olsa!
Neşeli Orman’ın postacısı kurbağa, yaşadığı orman gibi
neşeli, ayrıca şair ve çevrecidir. Yetenek ve ilgileri sayesinde
postacılık mesleğine bambaşka bir boyut getirir. Hem orman
halkının hayatı şenlenir hem de ağaçlar korunmuş olur, üstelik birbirinden güzel şiirlerle!
Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Yazan:
Berat Alanyalı
Resimleyen:
Öykü Gölemen
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, yardımlaşma, beceri,
yaratıcılık, sorumluluk, canlılar, çevre ve çevrenin korunması,
hayvanlar.

NEŞELİ ORMAN’IN BATERİSTLERİ
Bateristlere kim dur diyecek?
Neşeli Orman’daki bateristler kimmiş dersiniz?
“Offf! Sabah sabah bu ne gürültü?”
“Bir yerlerde inşaat mı var?”
“Olamaz! Yine ağaç kesiyor bunlar!”
“Hayır, bu bir matkap.
Herhalde onarım yapıyorlar.”

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Yazan:
Berat Alanyalıı
Resimleyen:
Öykü Gölemen

Dostluk, sabır, empati, beceri, özeleştiri, sorumluluk,
yetenek, bitkiler, canlılar, çevre ve çevrenin korunması,
hayvanlar.

Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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NEŞELİ ORMAN’IN
ŞAİR KURBAĞASI
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NEŞELİ ORMAN’IN YAZ
KONUKLARI
Dünya kocaman, neşeli bir orman olsa!
Neşeli Orman’ın postacısı kurbağa, yaşadığı orman gibi
neşeli, ayrıca şair ve çevrecidir. Yetenek ve ilgileri sayesinde
postacılık mesleğine bambaşka bir boyut getirir. Hem orman
halkının hayatı şenlenir hem de ağaçlar korunmuş olur, üstelik birbirinden güzel şiirlerle!

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Yazan:
Berat Alanyalı
Resimleyen:
Öykü Gölemen
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Ahlak, azim, dayanışma, merhamet, saygı, başarı, çalışkanlık,
empati, paylaşma, hayat becerileri, misafirperverlik,
toplumsal kurallar.

NEŞELİ ORMAN’IN ÇEVRECİLERİ
Çevreciler, iş başına!
Kızböceği, kanatlarını titretmiş:
“Demin çam ağacını ağlarken duydum.
Çamkese böcekleri gelmiş. Yine yapraklarımı yiyecekler, diyordu...”
Uğurböceği, bu zararlıları çok iyi tanıdığı için telaşlanmış:
“Eyvah! Şimdi onlar bütün ormana yayılır, çamların hepsini
sarartırlar. Çabuk Neşeli Orman’ın dostlarına haber verelim,
işbirliği yapalım!”
İki arkadaş, hemen kanatlarını açıp destek aramaya çıkmışlar. Ağlayan çamın yanından geçerken, “Diren!” diye seslenmişler. “Diren, yardım getireceğiz!”

Yazan:
Berat Alanyalı
Resimleyen:
Öykü Gölemen
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Ahlak, azim, dayanışma, merhamet, saygı, başarı,
çalışkanlık, empati, paylaşma, hayat becerileri,
misafirperverlik, toplumsal kurallar.

“Karanın ve denizin sevgili çocukları,
Bazen kaçınılmazdır gece yolculukları.
Büyük küçük engeller çıkınca karşınıza,
Aklınıza getirin küçük Caretta’ları.”
Müge Mengü Hale’nin yazdığı, Meryem Tanrıkulu’nun resimlediği Ay Işığını Arayan Denizkaplumbağaları – Çıtırcık
ile Pıtırcık bize bir yaşama mücadelesi hikâyesi anlatırken,
umuda, dayanışmaya, mücadeleye dair içimize dokunan bir
arka plan yaratıyor.
Yazan:
Müge Mengü Hale
Resimleyen:
Meryem Tanrıkulu
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1.-2. sınıf)

Temalar:
Arkadaşlık, dostluk-mücadele, yardımlaşma, paylaşma,
sevgi, saygı duygular.

Alt Temalar:
Doğa ve çevre bilinci, sevgisi, canlıları koruma, farklı türler
arası iletişim, öğrenme, vicdanlı olmak.

YAVRU GURME RÜYA İLE
DENİZ BÜYÜLÜ BOSTANDA
Yaşasın bostanımız! “Unutmayın, dünya küçük bahçelerden oluşur!” Rüya ile Deniz’in annesinin bir hayali vardır: Kendi bostanlarının olması… İyi de, şehrin göbeğinde, üstelik bir apartmanda
yaşarken, bu mümkün müdür?
Neden olmasın? Apartman bahçesinin bostana dönüştürülmesi
süreci, binada yaşayan herkesin hayatını değiştirecektir. Toprakla
kurulan ilişki hepsine emeğin, sabrın, mücadelenin, kararlılığın,
vazgeçmemenin, dayanışmanın ve umudun yarattığı rüyayı gösterecektir! Ne de olsa, “Sabır olmadan, meyve olmaz!”

Yazan:
Elvan Uysal Bottoni
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
96
Yaş Grubu:

Temalar:
İletişim, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim, komşuluk, bitkiler,
canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa ve doğa olayları,
mevsimler, beceri, çalışkanlık, girişimcilik, sorumluluk.

8-10 yaş (3. ve 4. sınıf)
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AY IŞIĞINI ARAYAN
DENİZKAPLUMBAĞALARI –
ÇITIRCIK İLE PITIRCIK
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EFE’NİN BEKLENMEDİK
MACERALARI

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
104
Yaş Grubu:
9-11 yaş (3.-4. ve 5.sınıf)

Efe kendisini başarısız hisseden bir çocuktur. Bunu, okuluna gelen
bir yazarın söyleşisinde bütün arkadaşları önünde itiraf edecek
kadar da cesurdur. Efe, yazarın sözünü ettiği “Merak Kuşu”nu
yakalar ve peşinden gider.
Hep çok meşgul olan ailesiyle birlikte çıktığı tatil, her birinin hayatında farklı bir yolculuğa dönüşür. Efe, doğayla ve tarihle iç içe
geçen gezi boyunca kendisini arkeolog, filozof, ressam, çiftçi, heykeltıraş... neler neler olarak düşünmez ki! Efe günlük tutmayı da
seviyor, tabii günlük deyince aklınıza hemen kalem defter gelmesin, Efe’nin günlüğü bir ses kayıt cihazı ve her gününü konuşarak
kaydediyor. Ailesiyle çıktığı bu dopdolu gezi boyunca arkeoloji,
felsefe, tarih, doğayla ilgili öyle şeyler öğreniyor ki bakalım bütün
bunları günlüğüne nasıl kaydedecek!
“Sevgili Ses Kayıt Cihazı! Günlük tutuyor olsam Sevgili Günlük
diye başlayacaktım, ama bir cihazla konuşunca böyle oluyor...”

Temalar:
Kişisel gelişim, millî kültürümüz, iletişim.

Alt Temalar:
Başarı, empati, kendini tanıma, meslek seçimi, motivasyon,
sorumluluk, büyüklerimiz, kültürel miras, mekânlar,
şehirlerimiz, tarihî şahsiyetler ve tarihî eserlerimiz, aile
iletişimi.

ZEYNEP – BENİM GÜZEL
HAYVANLARIM

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
38
Yaş Grubu:
7-9 yaş (2. ve 3. sınıf)
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Hayvanları sevdikçe güzelleşir dünya...
Zeynep hayvanları çok sever. Evinde zürafa, kaplan, zebra olsun
ister. Ama günün birinde, bu hayvanların yaban hayatın içinde yaşayabileceğini, onları olsa olsa hayvanat bahçesinde görebileceğini kabul eder. Hep hayvanlarla birlikte yaşamak isteyen Zeynep’in
hayatında bir gün çok güzel bir şey olur. Utku Ağabeyi evlerinin
bahçesine iki köpek getirir: Pestil ile Püskül. Zeynep bu kurt köpeklerini yakından tanıdıkça, onların sevgi ve bağlılık duygularını
gördükçe, hayvan sevgisinin boşuna olmadığını anlar.

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Cömertlik, dostluk, iyilikseverlik, sadakat, sevgi, vicdanlı
olmak, empati, kendini tanıma, sorumluluk, canlılar,
hayvanlar, çevre ve çevrenin korunması.

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
7-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Kendi hikâyenden kaçılır mı?
İstaf Fina ile Panti Frank, küçük ve sessiz köylerinden yola çıkıp kocaman dünyayı keşfetmeye karar verdiler. Panti Frank
dağlara gitmek, dünyaya yüksekten bakmak istiyordu. İstaf
Fina ise denize gitmek, dünyaya içinden bakmak istiyordu.
Bilinmeyen bir maceraya doğru çıktıkları yolda karşılaştıkları
dostlardan içinde yaşadıkları suskunluğun ardındaki etkileyici hikâyeyi ilk kez duydular. İki meraklı, bilmedikleri bir
yola çıkmış, hiç ummadıkları şeylerle karşılaşmışlardı. Peki
şimdi nereye gidecekler dersiniz? Nereye gidilir?
İnsanın “evim” dediği sıcacık yeri keşfetme hikâyesi, çocukların gözünden, hayvanların dilinden, Filiz Özdem’in kaleminden anlatılıyor.

Temalar:
Erdemler, iletişim, zaman ve mekân.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, kardeşlik, paylaşma, sevgi, aile
iletişimi, komşuluk, kültürel iletişim, kültürler arası iletişim,
çevremiz, evimiz, geçmiş-şimdi-gelecek.

HAYALPEREST ÇOCUK
Deniz hayal kurmayı çok seven bir çocuktu. Ama bunun için
işitmediği azar kalmıyordu! Derste, evde, yemek yerken,
uyumadan önce hep, hep hayal kurardı. Çevresindeki büyükler, Deniz’in kurduğu hayallerin bir gün ne işlere yarayacağını bilseler, ona hiç kızarlar mıydı?
Hayal kurmaktan vazgeçmeyen bütün çocuklara, Görkem
Kantar Arsoy yazdı, Mert Tugen resimledi.

Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, doğa ve evren.
Yazan:
Görkem Kantar Arsoy
Resimleyen:
Mert Tugen
Sayfa:

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, hayal, hobiler, merak ve keşif, okul, oyun,
aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenci-öğretmen iletişimi,
canlılar, hayvanlar, çevre ve çevrenin korunması.

80
Yaş Grubu:
9-11 yaş (3.-4. ve 5. sınıf)
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PEKİ ŞİMDİ NEREYE?
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GÖZLÜKLÜ KARGA
Kargalarla dost olan Asu’nun hikâyesini okuduktan sonra,
gökyüzüne bambaşka gözlerle bakacaksınız…
Gökte uçan kuşlara hiç dikkat ettiniz mi?
Onların davranışlarını gözlediniz mi?
Onlarla dost olmayı denediniz mi?

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.
Yazan:
Gürsel Korat
Resimleyen:
Özge Tığlı Taşlı
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Alt Temalar:
Cömertlik, dayanışma, dostluk, güven, merhamet, cesaret,
empati, başarı, yeterlilik, canlılar, çevre ve çevrenin
korunması, doğa ve doğa olayları.

MEŞE PALAMUDU MACANDA
Bir meşe palamudunun da dünyanın güzelleşmesi için
düşleri olabilir!
Macanda, dalından düştükten sonra, hayatının bir sincabın ya da bir tavşanın karnında son bulmasını istemez.
Büyük düşleri vardır onun. Kocaman dallarıyla görkemli
bir ağaç olmak! Ama Macanda’nın büyük düşleri, Sincap
Tuti’nin dişleri arasında son bulma noktasına gelir. İşte o
an sesini yükseltir Macanda, sincap dostundan ona yardımcı olmasını ister.

Temalar:
Yazan:
Nilay Özer
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Erdemler, duygular, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, merhamet, sevgi,
bağışlama, umut, heyecan, bitkiler, hayvanlar, doğa ve
doğa olayları.

DAHA GÜZEL BİR
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AH KUŞLAR VAH KUŞLAR
Kırlangıçlar göç için yola koyulmuştu. Sürüye Yavru Kırlangıç’ın büyükannesi yol gösteriyordu. Ama o da ne?
Büyükanne yolu mu şaşırmıştı? Nereye gelmişlerdi böyle? Mavi gölü bulamayacaklar mıydı? Aşırı kentleşme ve
çevre kirliliğinin kuşların hayatını nasıl etkilediğine dair
bir hikâye bu. Yine de umutlu hikâyeler için unutmamalı: Doğa her zaman bir yolunu bulur.

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Yazan:
Nursel Erdoğan
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Cömertlik, dayanışma, dostluk, güven, merhamet, cesaret,
empati, başarı, yeterlilik, canlılar, çevre ve çevrenin
korunması, doğa ve doğa olayları.

AYNI AĞACIN KOMŞULARI
Hepimiz komşu değil miyiz?
Doğa bahara uyanırken, bütün hayvanlar kovuğundan,
ininden, yerin altındaki yuvasından çıkmaktaydı. Bu sırada
ormandaki yaşlı meşe ağacında sıradışı bir hareketlilik göze
çarpar. Meşe ağacına yuva yapmaya gelen yeni bir komşudur
bu. Ama onu dostça karşılamayan bir zorba çıkacaktır karşısına… Peki, bu haksızlığa karşı çıkan kimse olmayacak mıdır
ormanda?

Yazan:
Nursel Erdoğan
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
56

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, iletişim.

Alt Temalar:
Ahlak, cömertlik, dayanışma, azim, merhamet, iletişim
becerileri, komşuluk, empati, kendini tanıma, özsaygı,
özeleştiri, doğa ve doğa olayları.

Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf))
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BENZERİMİ ARIYORUM,
GÖRDÜNÜZ MÜ?
Yalnızım, benzerlerim nerede!
Koskoca ormanda kendisini yalnız mı yalnız hisseden bir
hayvancık vardır. Çünkü ormanda yaşayan hiçbir hayvan ona
benzememektedir. Benzerlerini aramak üzere yola çıktığında, bizim küçük hayvancığın başına neler gelir acaba?

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Yazan:
Nursel Erdoğan
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Azim, dostluk, sabır, sevgi, vicdanlı olmak, canlılar, çevre
ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, başarı, empati,
kendini tanıma, sosyal gelişim.

PALYAÇOBALIĞI PALYA
Yeryüzündeki hiçbir bahçe kaybolmasın!
“Bütün balıklar, mercan kayalıklarında yaşayan balıkları kıskanırdı. Mercan kayalıklarında kırmızılar öyle kırmızı, morlar
öyle mor, yeşiller öyle yeşildi ki, güneşin ışıkları suya yansıdığında renk renk çiçeklerin açtığı bir bahçeye benzerdi.”
Peki, ya bir gün mercan kayalıklarının güzelliği ve huzuru bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa! İşte o gün, her zaman
dostlarını eğlendirip güldüren Palyaçobalığı Palya, onlara endişe içinde bir hikâye anlatmaya başlamış. Ama gelin görün
ki kimse hüzünlü hikâyeleri dinlemek istemiyormuş! Ama
hüzünlü de olsa, hikâyelerin bilinmesi çok önemliymiş, aynı
şeyler tekrar yaşanmasın diye.

Yazan:
Nursel Erdoğan
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, paylaşma, saygı, empati, kendini
tanıma, sorumluluk, sosyal gelişim, canlılar, çevre ve
çevrenin korunması, doğa, hayvanlar.

Söz dinlemeyen büyükler her yerde var! Söz dinlemedikleri gibi çevrelerine zarar da veriyorlar… İnsanlardan korunmak için yüksek karlı dağların ardına sığınan hayvanları ve
ağaçları bile rahatsız ediyorlar. Havayı, suyu kirletiyorlar.
Ömer Faruk’un yazdığı Defne Ağacı ve Orman Kardeşliği
çevre kirliliğinin yarattığı sonuçları ve onlara itiraz eden
hayvanların ve ağaçların heyecanlı maceralarını anlatıyor.
Bu amansız mücadeleyi Buket Topakoğlu resimledi.
Temalar:
Erdemler, iletişim, doğa ve evren.
Yazan:
Ömer Faruk
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Yazan:
Özlem Özyurt
Resimleyen:
Eren Caner Polat
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
8-10 Yaş (2.-3. ve 4.sınıf)

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, yardımlaşma, diğer canlılarla iletişim,
komşuluk, bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılar, çevre ve
çevrenin korunması, doğa ve doğa olayları.

UYKUCULAR VE KAKAOCULAR
ÜLKESİ
Uyuyanlar uyansın!
Ne o? İşler yolunda gitmiyor mu? Birilerinin hiç çalışmamaktan canı mı sıkılıyor? Kimileri de bir uykuya dalmış, bir kahraman gelip de kurtarsın diye mi bekliyormuş?
O zaman biri çıkıp “Uyan!” demeli. Uyan! Kahramanın sen
olmadığı ne malum! Peki şu “kahraman” dedikleri nasıl biriymiş? Hiç kimsenin sahip olmadığı üstün yetenekleri nelermiş?
Ne yermiş, ne içermiş? Kimin çocuğu olarak dünyaya gelmiş?
En önemlisi öylece durup bekleyince çıkıp gelir miymiş? Uykucular Ülkesi sakinleri bu kadar mı kendine güvenmezmiş?
Kahraman bekleyenlere biri gelip “kahraman sen ol” demez
miymiş?
Temalar:
Hayal gücü, iletişim, yardımlaşma, paylaşmak, dayanışma,
işbirliği, dostluk.

Alt Temalar:
Yaratıcılığımızı geliştirme, kendini tanıma, sorumluluk
duygusu, çözüm odaklı olma.
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DEFNE AĞACI VE
ORMAN KARDEŞLİĞİ
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KUYTU ORMAN’DA
NELER OLUYOR?
Yeterince Uzaktan Bakarsan, Bütünü Görürsün!
“Nil kendi evini ve bahçesini düşündü. Orada yaşarken, dünyanın başka yerlerinde olanı biteni anlayamadığını fark etti.
Kuraklık, çöller ve yok edilen ormanlar ondan çok uzaktı.
Şimdi bu dengesi bozuk Kuşbakışıkopter’in içinde, yukarıdan
aşağı bakarken ormanları bir bütün olarak görüyordu. Tıpkı
tek bir insan vücuduna bakar gibi.”
Ağaçlardan tohum toplayıp hikâye dinleyerek yollarına devam
eden Nil ile Tohum Koruyucusu’nun macerası nerede ve nasıl
bitecek? Amaçlarına ulaşabilecekler mi?
Yazan:
Sibel Şengül
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
88
Yaş Grubu:
8-10 Yaş (3. ve 4.sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:
Beceri, çalışkanlık, karar verme, kendini tanıma, sorumluluk,
bitkiler, canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa ve doğa
olayları, diğer canlılarla iletişim, etkili iletişim.

DOĞASEVER EDA
ORMAN GÖNÜLLÜLERİ
Sincap deyip geçmeyin, onların ağaç diktiğini biliyor muydunuz? O gece Eda gönülsüzce yatağına yatıp binbir çabayla
uykuya dalmışken odasından tangır tungur sesler geldi. Beklenmedik bir misafir vardı odasında: Bir fare.
“Fare mi dedin? Bana fare mi dedin?” diye sordu sincap.
Eda donup kaldı. Ağzını hemen yastığına gömdü.
“Demedim. Tıp.”
“Bak, bakayım şu kuyruğa!” diye meydan okudu sincap.
“Ben sincabım. Sincap!” diye bağırdı gücenmiş bir sesle.
Yazan:
Tuvana Gülcan
Resimleyen:
Elif Balta Parks
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Temalar:
Kişisel gelişim, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim, beceri, çalışkanlık,
sorumluluk, sosyal gelişim, bitkiler, canlılar, çevre ve çevrenin
korunması.

İLK
OKUMA

İLK OKUMA

RESSAM KÖPEK PANFİL
Panfil’in kuyruğu neden kırmızı?
Panfil pek öyle her yerde karşılaşabileceğiniz bir köpek değildir. Kuyruğu da bir hayli tuhaftır, bazen kırmızıdır, bazen
mavi, sonra, bir de bakmışsınız pembe… Neden mi dediniz?
Eee çünkü Panfil kuyruğunu fırça gibi kullanan bir ressam
köpektir. Köpekler resim yapamaz mı?
Bu hikâyede Panfil istediği her şeyi yapabilir ve işe bakın ki o
bütün dostlarının hoşuna gidecek bir resim yapmak istiyor.

Temalar:
Yazan:
Agostino Traini

Hak ve özgürlükler, duygular, erdemler, hayal gücü.

Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
5-7 yaş (1. ve 2. sınıf)

Bireysel haklar, çocuk hakları, hayvan hakları, kişi
dokunulmazlığı, merhamet, yaşama hakkı, korku, üzüntü,
kaygı, umut, sevgi, duygu yönetimi, dostluk, vicdan, paylaşma
ve sabır.

Alt Temalar:

HİKÂYE ORMANI

Yazan:
Angela Nanetti
Resimleyen:
Brunella Baldi
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3.sınıf)

Acı gerçeklerden, tatlı hikâyelere kaçmak isteriz bazen...
Ünlü İtalyan yazar Angela Nanetti, bu kitapta hassas bir
dille aile içindeki şiddeti anlatıyor. Bitpazarında görüp mavi
gözlerine hayran olduğu tilki postunu yalvara yakara annesine aldıran Agata, farkında olmadan, kendisine şahane bir
arkadaş bulmuş olur. Aslında Tilki de, küçük kızın annesi gibi
şiddetten payını almış, avcılar yüzünden canından olmuştur.
Annesinin gözyaşlarını dindiremeyen, onun derdine derman
olamayan Agata, Tilki yoldaşının içini doldurtarak, ayaklarının altına tekerlek taktırarak onun ayaklarının üzerinde
durmasını sağlar.
Angela Nanetti, sadece insanın insana uyguladığı şiddeti
değil, insanın hayvana uyguladığı şiddeti de konu ediyor.

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, çocuk dünyası, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, yardımlaşma, sabır, başarı, beceri, azim,
sosyal gelişim, sorumluluk, çocuk kültürü, eğlence, oyun.
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İki sevimli cüce cin Gezgin ile Kartanesi, Noel Baba’nın
kızağına, hediyelerin arasına saklanırlar. İki kafadar kızaktan yeryüzüne düşünce, kendilerini şaşırtıcı karşılaşmalarla
dolu bir maceranın içinde bulur. Bir ağacın kovuğuna sığınıp kışı orada geçirmeye karar verirler. Ama o da ne? Bir
gün, beklenmedik bir misafirin çıkardığı “TAK TAK TAK”
sesiyle uyanırlar.
Bakalım, Gezgin ile Kartanesi’ni yeryüzünde neler bekliyor?

Yazan:
Anne Ducourtial
Resimleyen:
Bruno Robert
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

Temalar:
Doğa ve evren, kişisel gelişim, çocuk dünyası, hayal gücü, iletişim.

Alt Temalar:

Bitkiler, canlılar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, zaman
bilinci, hayvanlar, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
beceri, oyun.

GEZGİN İLE KARTANESİ
KOMUTAN KARINCA’NIN EVİNDE
İki sevimli cüce cin Gezgin ile Kartanesi yeryüzüne geldiklerinden beri bir meşe ağacının kovuğunda yaşıyordu. Bir
ilkbahar sabahı, iki cüce cin gezintiye çıkmaya karar verdi.
Kartanesi, ağacın gövdesinden aşağı indi inmesine ama bir
karınca ordusu tarafından kaçırılmasın mı! Gezgin, arkadaşının peşine düştü hemen. Bakalım, Gezgin ile Kartanesi’ni
yeryüzünde daha neler bekliyor neler…

Temalar:
Yazan:
Anne Ducourtial
Resimleyen:
Bruno Robert
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

Doğa ve evren, kişisel gelişim, çocuk dünyası, hayal gücü, iletişim.

Alt Temalar:
Bitkiler, canlılar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, zaman
bilinci, hayvanlar, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
beceri, oyun.
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GEZGİN İLE KARTANESİ
BAY TAKTAK’IN EVİNDE

İLK OKUMA

GEZGİN İLE KARTANESİ
BENEKLİ HANIM’IN EVİNDE
İki sevimli cüce cin Gezgin ile Kartanesi, yeryüzüne geldiklerinden beri maceradan maceraya koşup yaşadıklarını
yazıyorlardı. Önce bir meşe ağacının kovuğuna yerleştiler,
sonra gezintiye çıktıkları bir gün kendilerini bir karınca
yuvasında buldular. İlkbahar geldiğindeyse karınca yuvasından ayrılıp bir gölcüğü keşfe çıktılar. Zıp zıp zıplayan iri bir
kurbağa karşıladı onları ve kendilerini yepyeni bir maceranın içinde buldular!

Yazan:
Anne Ducourtial
Resimleyen:
Bruno Robert
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

Temalar:
Doğa ve evren, kişisel gelişim, çocuk dünyası, hayal gücü, iletişim.

Alt Temalar:

Bitkiler, canlılar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, zaman
bilinci, hayvanlar, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
beceri, oyun.

GEZGİN İLE KARTANESİ
BAY KOCASIRT’IN EVİNDE
Meraklı cüce cinler mevsimler birbirini kovalarken yepyeni
arkadaşlar edinmeye devam ettiler. Artık ilkbahar sona
ermek üzereydi. Gezgin ile Kartanesi tüylü bir örümceğin
ağında uyuyakalmışlardı. Onları örümcek ağından evini sırtında taşıyan, sürünerek ilerleyen, salyalar akıtan tuhaf bir
hayvan kurtardı…

Temalar:
Doğa ve evren, kişisel gelişim, çocuk dünyası, hayal gücü, iletişim.
Yazan:
Anne Ducourtial
Resimleyen:
Bruno Robert
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)
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Alt Temalar:

Bitkiler, canlılar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, zaman
bilinci, hayvanlar, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
beceri, oyun.

İki sevimli cüce cin Gezgin ile Kartanesi Noel Baba’nın kızağından düşüp yeryüzüne geldiklerinden beri maceradan
maceraya koştular, bir sürü arkadaş edindiler, daha önce
hiç görmedikleri bitkileri, hayvanları, böcekleri tanıdılar,
yüzmeyi öğrendiler.
İşte sonunda yaz geldi! Gezgin ile Kartanesi bu kez de
deniz kıyısını ve orada yaşayan, ilginç isimleri olan minik
canlıları keşfedecekler…

Yazan:
Anne Ducourtial
Resimleyen:
Bruno Robert
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

Temalar:
Doğa ve evren, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Bitkiler, canlılar, mevsimler, doğa ve doğa olayları, zaman
bilinci, hayvanlar, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
beceri, oyun.

AFACAN HIZLI’NIN BÜYÜK
SERÜVENİ
Afacan Hızlı çok meraklıydı, bir an önce büyümek, dünyayı
keşfe çıkmak istiyordu.
Merakına yenik düşen Hızlı annesinin tembihlerini de unutmuş görünüyordu!
Afacan Hızlı’nın Büyük Serüveni’ni Berat Alanyalı yazdı, Şeyma Kılıç resimledi.
“Güneş sıcacık parlıyordu. Rengârenk çiçeklerle bezeli kır
yolu onu heyecanlandırıyor, giderek uzaklara, daha uzaklara
çağırıyordu.

Yazan
Berat Alanyalı

Temalar:

Resimleyen:
Şeyma Kılıç
Sayfa:

Alt Temalar:

Erdemler, iletişim, çocuk dünyası.
Dayanışma, dostluk, sabır, sevgi, komşuluk, kültürler arası
iletişim, aile iletişimi, çocuk kültürü, oyun, keşif ve merak.

56
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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BAY KISKAÇ’IN EVİNDE
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DURMAK YOK
Bari Misket yemek molası verseydi…
Angela’nın Cici adında çok tatlı bir kedisi var. O gün
annesiyle Cici’yi veterinere götürdüklerinde Misket adında
bir köpekle tanışırlar. Misket koşmaya başlayınca Angela da
onun peşine düşer, köpekçiğin duracağı yoktur, koştukça
koşar. Ne var ki Angela da kararlıdır. Köpekçiği sahibine
teslim etmeden o da durmayacaktır.
Peki trafikte, özellikle köpek kovalayan bir yaya olarak
nelere dikkat etmek gerekir? Angela bu sorunun yanıtlarını
çok iyi bilir!
Yazan
Biagio Bagini
Resimleyen:
Desirée Gedda
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Erdemler, çocuk dünyası, araç ve yaya trafiği.

Alt Temalar:
Azim, yardımlaşma, sevgi, iyilikseverlik, vicdanlı olmak, çocuk
kültürü, oyun, merak ve keşif, mizah, trafik levha ve işaretleri,
trafikte uyulacak araç ve yaya kuralları.

PRENSLERİ KURTARAN CESUR
PRENSES
Aslanım Prenses!
Aslan, kaplan, koç olmayı sadece erkekler hak etmez ya!
Claudia Souza’nın cesur prensesine ne demeli?
Masallarda hep cesur prensler zor durumdaki prensesleri
kurtarır. Prensesler de olsa olsa kurbağaları öper, böylece
onlar da yakışıklı birer prense dönüşür!
Ama bu masal başka! Claudia Souza’nın modern cesur
prensesi cadılara, devlere kafa tutar...
Toplumsal cinsiyet rolleriyle sakince hesaplaşan bu kısa
hikâye, masallar üzerinden bize prenseslerin de prenslerden
hiçbir farkı olmadığını hatırlatıyor.

Yazan
Claudia Souza
Resimleyen:
Christelle Ammirati
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Temalar:
Hak ve özgürlükler, kişisel gelişim, erdemler.

Alt Temalar:
Bireysel farklılıklar, insan hakları, toplumsal cinsiyet adaleti
ve eşitliği, kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim,
girişimcilik, azim, sabır.

İLK OKUMA

BOZUK MÜZİK KUTUSU
Ne ejderha ateşi
Ne canavarın sesi
Korkutamaz rüyalar
Cesur yüreklileri...

Yazan
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Fırıncı Fer “Ne Ararsan Bende Var” dükkânından oğlu için özel
bir hediye arıyormuş. Ancak karşısına çıkan tek özel şey, bozuk
bir müzik kutusu olmuş. Fırınını kendi elleriyle yapan, evin
bacası tıkanınca açan, arabası küsünce onu tekrar çalıştıran Fer
umutluymuş. Karanlıktan korkan çocukların uyumasına yardım
eden bu bozuk müzik kutusunu tamir edebileceğine inanıyormuş.
Ne de olsa oğlu günlerdir doğru düzgün uyumuyormuş.
Denemiş denemiş Fer, türlü türlü yollarla bu müzik kutusunu
çalıştırmak için uğraşmış. Bir türlü başarılı olamayınca kulak
vermesi gerektiğini fark etmiş, müzik kutusunun ona söylemek
istediği önemli bir şey varmış.

Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, iletişim, hayal gücü.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, uyku, rüya, hayal, oyuncak, sabır, azim,
iyilikseverlik, sevgi, yardımlaşma, aile iletişimi, iletişim
becerileri.

AY’DAKİ DEDE
Kıvrık Bıyıklı Dede, bir gece rüyasında çok özlediği torunlarını görmüş. Çocuklar ona şarkı söylüyorlarmış:
Gece görünen yoldan gel bize
Bir var bir yok büyülü fıskiye
Kuş tüyü yastığa koyuver başını...
Uyanıp da pencereden baktığında Ay’ın denize vuran ışığını gören dede, işittiği şarkının peşinden yollara düşerse, ne
olur? Peki Aydede kimdir, nerelerden gelir görünür de gönlümüze misafir olur?
Çiğdem Kaplangı’nın müzikle, sevgiyle, hayallerle dolu bu
güzel hikâyesini Dilek Yördem Ceylan resimledi.
Yazan
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:

Temalar:

52
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

İyilikseverlik, sevgi, paylaşma, vefa, doğa, evren, gece,
gezegenler, yıldızlar, aile iletişimi, iletişim becerileri.

Erdemler, doğa ve evren, iletişim, hayal gücü.

Alt Temalar:
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YILDIZ KUŞU
Gökyüzüne dikkatli bakın! Her an bir Yıldız Kuşu
görebilirsiniz!
Yıldız tozlarından doğmuş bir kuş düşünün... Sevimli,
cana yakın, şarkılar söyleyen ve bu şarkılarıyla insanlarla
dostluk kuran, onlara yardım eden... Bundan sonra
gökyüzüne daha dikkatli bakın! Kim bilir, belki sizin de
yakınınızdan bir Yıldız Kuşu geçer! Belki sizin de hayatınız
değişir! Çünkü herkes bilir, Yıldız Kuşu gittiği yere barış
götürür, dostluk götürür.
Yazan
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Mert Tugen
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, çocuk dünyası, hayal gücü.

Alt Temalar:
Cömertlik, dayanışma, sabır, paylaşma, dostluk, farklılıklar,
farklılıklara saygı, misafirperverlik, çocuk kültürü, oyun, keşif
ve merak.

GÜNEBAKAN ÇİÇEKLERİ
Karınca çok üzgünmüş. En iyi arkadaşı fil artık büyüdüğü
için onu hiç görmüyormuş. Karınca, arkadaşına kendini
göstermek için neler yapmış neler! Ama fil onu bir türlü
fark etmiyormuş. Meğer hiç de karıncanın sandığı gibi
değilmiş, filin büyük bir derdi varmış ve bu yüzden gözü
dünyayı görmüyormuş.
Bazen hiçbir şey sandığımız gibi olmayabilir. Alınganlık
bizi yanıltabilir.

Yazan
Çiğdem Odabaşı
Resimleyen:
Esra Uygun
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular, doğa.

Alt Temalar:

Dayanışma, dostluk, güven, iyilikseverlik, merhamet, sevgi, empati, kendini tanıma, sosyal gelişim, korku, üzüntü, yalnızlık.

İLK OKUMA

KAPIYI ÇALAN SÜRPRİZ
Kimi kedileri çok sever, kimi korkar kediden.
Herkesin kedilerle başlayan bir dostluk hikâyesi vardır.
Kedi sahibini seçer, derler. İşte, bir kedi sizi
seçmeyegörsün!
Bundan sonra ne korku kâr eder, ne “Sevmem!” ne de
“İstemem!” lafları…
Beşüş de kedilerden hiç hoşlanmayan biriydi. Derken, bir
gün bir kedi kapısını çaldı…

Yazan
Dilşah Özdinç
Resimleyen:
Sezen Aksu Taşyürek
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim, hayvanseverlik,
yardımlaşma.

Alt Temalar:

Paylaşma, sabır, sevgi, saygı, vicdanlı olmak, merhamet,
canlılar, hayvanlar, çatışma yönetimi, empati, özeleştiri.

ŞAPKADAN ÇIKAN SÜRPRİZ
Sihirbaz Bozo kentin en ünlü illüzyon ustasıydı.
Şapkasından neler çıkarırdı neler! Ama bir gün hiç
beklemediği bir şey oldu: Şapkasından bir kedi çıkıverdi.
Gelin görün ki, Sihirbaz Bozo kedileri hiç sevmezdi.
Kapıyı Çalan Sürpriz kitabında bize harika bir kedi
hikâyesi anlatan Dilşah Özdinç’ten yine akıllardan
çıkmayacak bir başka kedi hikâyesi: Şapkadan Çıkan
Sürpriz

Yazan
Dilşah Özdinç
Resimleyen:
Sezen Aksu Taşyürek
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Paylaşma, sabır, sevgi, saygı, vicdanlı olmak, merhamet,
canlılar, hayvanlar, çatışma yönetimi, empati, özeleştiri.
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DENİZE MEKTUPLAR
ATAN ÇOCUK
Ey deniz minareleri, martılar, sisli ufuktan geçen gemiler…
Deniz feneri bekçisi bir ailenin rüzgârla, denizle, martılarla
arkadaşlık eden ve hayal gücü gelişmiş bir oğlu vardır.
Kendisini çok yalnız hissetmektedir. Peki, bu duygusunu alt
etmek için ne mi yapar? Denize potkallar bırakır, her gün, hiç
vazgeçmeden. Ta ki potkalların ulaştığı sürpriz ziyaretçileri
bir gemiye doluşup onu ziyarete gelene kadar...
Doğan Gündüz’ün yazdığı, Dilek Yördem Ceylan’ın
resimlediği hikâye sabrın, dostluğun önemine ve yalnızlık
hissinin giderilmesine dair.
Yazan
Doğan Gündüz
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
7-10 yaş (2.-3. ve 4. sınıf)

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, duygular, hayvanseverlik,
yardımlaşma.

Alt Temalar:
Azim, sabır, dayanışma, dostluk, saygı, kendini tanıma,
olumlu düşünme, motivasyon, sosyal gelişim, heyecan,
mutluluk, özlem, yalnızlık, umut.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Sürprizleri sever misiniz?
Doğum günleri hepimiz için özel günlerdir. Sevildiğimizi,
düşünüldüğümüzü bir kez daha hatırlarız. Hele de sürpriz
hediyeler alıyorsak daha da heyecanlanırız. Ama kitabımızın
kahramanı, doğum gününde teyzesinden aldığı ve ne
olduğunu bir türlü çıkaramadığı sürpriz hediyesiyle bakalım
neler yapıyor…

Temalar:
Yazan
Doğan Gündüz
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
8-10 yaş (2.-3. ve 4. sınıf)
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Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim, değerlerimiz.

Alt Temalar:

Beceri, yardımlaşma, macera, paylaşma, dostluk, yaratıcılık.

İLK OKUMA

UNUTMA OYUNU
Hayata merakla bakmak…
Unutma Oyunu, Doğan Gündüz’den çocukların
renkli, ayrıntıcı ve şaşırtıcı dünyasına ait üç güzel
hikâyeyi bir araya getiriyor: “Senin İsmin Ne?”,
“Evimizin Yolu” ve “Unutma Oyunu”…
Hem eğlenceli hem hüzünlü üç incelikli hikâye…

Temalar:
Duygular, iletişim, erdemler.
Yazan
Doğan Gündüz
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
8-10 yaş (2.-3. ve 4. sınıf)

Alt Temalar:
Üzüntü, duygu yönetimi, sevgi, özlem, veda, aile iletişimi,
iyilikseverlik, paylaşma, sabır, saygı, vefa.

ÇALI BEY, İĞNE HANIM VE
MEVSİMLER
Sonunda ilkbahar gelir. Çalı Bey ile İğne Hanım artık
yuvalarından çıkıp güneşin ve yeni açmış çiçeklerin tadını
çıkarabileceklerdir. Haftalar geçer. Yaz gelirken yanında
iki de sürpriz getirir. Kirpi ailesine iki yavru kirpi daha
katılır. Çalı Bey ile İğne Hanım’ın ailesi genişlerken bir
yandan da ufaklıklar büyür. Peki içlerinden meraklı olanı,
bir küçük, yaşadıkları okul bahçesinden dışarı çıkmaya
karar verirse ne olur dersiniz?

Yazan
Erminia Dell’Oro
Resimleyen:
Marco Scalcione
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:

Temalar:
Erdemler, zaman ve mekân, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Dayanışma, yardımlaşma, çevremiz, evimiz, bitkiler, canlılar,
doğa, doğa olayları, iklim, mevsimler.

40
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)
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HOŞ GELDİN ŞAŞA
Küçük kahramanımız Gül, annesinden şikâyetçidir, hatta
ona göre annesi çok “yaramaz”dır. Gül’ün bir gün işsiz
kalan annesi o günden sonra akıl almadık haylazlıklar,
yaramazlıklar, şakalar yapmaya başlar. İlk büyük
değişim, annesinin sokakta görüp peşine takarak eve
getirdiği köpek Şaşa’yla başlar. Ama tabii, bu sadece bir
başlangıçtır! Gül çok ciddi ve aklı başında bir çocuktur.
Annesinin yaptıklarını ailece önce bir “yük” olarak
görseler de, sonra hayatlarına nasıl bir “renk ve neşe”
kattığını anlarlar.
Yazan
Filiz Özdem
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
İletişim, erdemler, birey ve toplum, hayvan sevgisi.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi, cömertlik, diğer
canlılarla iletişim, kültürler arası iletişim, bireysel farklılıklar,
farklılıklara saygı, hayat becerileri.

ROSROS İLE ZENZEN
ÜZÜM SATAN KEDİLERİ VE
BALIK TUTAN KÖPEKLERİ...
Filiz Özdem, çocukların ve büyüklerin dünyasında ortak bir
duygu, yalnızlık üzerine bir masal anlatıyor.
Rosros Efendi kendi yalnızlığına gömülmüş, evinden bile
çıkmayan, kedileri Pıtpıt ile Çıtçıt’tan başka yoldaşları
olmayan, insanlarla görüşmeye görüşmeye sonunda sadece
kedi dilinde konuşabilen biri olup çıkmıştır. Zenzen Hanım da
ona benzer bir hayat sürmektedir. Onun da köpekleri Bitbit ile
Gitgit’ten başka kimsesi yoktur ve o da insanlarla görüşmeye
görüşmeye sadece köpek dilinde konuşabilen biri olmuştur.

Yazan

Temalar:

Filiz Özdem
Resimleyen:
Buket Topakoğlu

İletişim, erdemler, birey ve toplum.

Sayfa:
44
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi, cömertlik, diğer
canlılarla iletişim, kültürler arası iletişim, bireysel farklılıklar,
farklılıklara saygı, hayat becerileri, özeleştiri.

En yakın arkadaşı, annesinin anneannesi olan ninesini
kaybeden altı yaşındaki Simay, başta ne olduğunu
anlayamaz. Ninesi yemek yemeyi çok seven, ona
yeni yeni şeyler öğreten, onu çok seven ve iyi vakit
geçirdiği biridir. Ölümü anlamaya çalıştığı sırada, oyun
ve hayal gücünün gerçeği hafiflettiği o güzelim çocuk
dünyasında, bazı cevaplara ulaşır.
Peki periler gerçekten var mı? İnsanlar ölünce onlara ne
olur?

Yazan
Filiz Özdem

Temalar:

Resimleyen:
Cansu Kaykaç
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Alt Temalar:

Çocuk dünyası, iletişim, duygular.
Çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, oyun, aile iletişimi,
iletişim becerileri, heyecan, kaygı, özlem, sevgi, mutluluk,
yas süreci.

CADININ YONCALARI
Günışığı Vadisi’nde hava hep güneşliydi, mis gibi elma
kokardı. Vadinin sakinleri hayatlarından memnundu aslında
ama keşke şu Uçurum Cadısı olmasaydı!
Vadideki ilkokulun sınıflarında bir tuhaflık vardı, birinci
sınıftan hop diye dördüncü sınıfa geçiliyordu. İkinci ve
üçüncü sınıfa giden çocuklara ne oluyordu peki? Bu işte
kesin Uçurum Cadısı’nın parmağı vardı.
Cadının Yoncaları cesaret, özgürlük ve dayanışma üzerine
bitmesini istemeyeceğiniz bir kitap.
Yazan
Fulvia Degl’Innocenti
Resimleyen:
Manola Caprini
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
48

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, duygular.

Alt Temalar:
Azim, sabır, sevgi, iyilikseverlik, paylaşma, çatışma yönetimi,
empati, kendini tanıma, sorumluluk, kaygı, korku.

Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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SİMAY – NİNEM DİŞ PERİSİ OLDU

İLK OKUMA

HAYDİ ÇİÇİKO HAYDİ!

Yazan
Geraldine McCaughrean
Resimleyen:
Tom Percival
Çeviren:
Begüm Kovulmaz
Sayfa:
92
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1. -2. ve 3. sınıf)

Haydi Çiçiko haydi!
Çiçiko gol gol gol!
Brezilyalı Çiçiko, arkadaşları Anna ve Davi ile her gün plajda
buluşup futbol oynar. Yeteneği sayesinde ünlü bir kulübün
yetenek avcılarının dikkatini çekmesi uzun sürmez. Yalnız
küçük bir sorun vardır: Plajda çıplak ayakla oynamaya alışmış
Çiçiko’nun, davet edildiği oyuncu seçmelerinde giyebileceği
futbol ayakkabısı yoktur.
Neyse ki Anna ile Davi’nin bir planı vardır...
Bol ödüllü çocuk kitapları yazarı Geraldine McCaughrean’ın
hikâyesini Tom Percival resimledi.
Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, duygular, spor, arkadaşlık.

Alt Temalar:
Azim, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, başarı, yetenek,
beceri, heyecan.

SARILDIĞIMIZ GÜN
Ne duruyorsun?
Hadi sevdiklerine sarıl…
Hepimizin sinirli, öfkeli olduğu, endişeye kapıldığı, hayal
kırıklığı yaşadığı, kendisini başarısız hissettiği anlar olur değil
mi? Peki, o zamanlar ne yapmalıyız?
Kötü zamanlar geçirebilir, kendimizi başarısız hissedebilir,
üzülebilir ve öfkelenebiliriz. Fakat eve gelip annemize
sarıldığımızda, babamızla keyifli vakit geçirdiğimizde tüm
bunlar geçer.

Yazan
Görkem Kantar Arsoy

Temalar:

Resimleyen:
Mert Tugen
Sayfa:

Alt Temalar:

56
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Erdemler, iletişim, kişisel gelişim.
Saygı, sevgi, aile iletişimi, etkili iletişim, öğrenci öğretmen
iletişimi, çatışma yönetimi, empati, kendini tanıma, özeleştiri,
sosyal gelişim, bağışlama, duygu yönetimi.

Aranızda dünyanın en acayip hayvanını gören var mı?
O sabah, meydanda sarı mavi çizgili koca bir çadır
kurulmuştur. Şehrin sakinleri arasında merak
uyandıran bu çadırda “dünyanın en acayip hayvanı”
sergilenmektedir. Neredeyse şehrin tamamı heyecanla
sırada beklemektedir, tabii Miriam dışında. Ne yazık ki
Miriam’ın bu gösteriye yetecek parası yoktur.
Ama ne yapıp edip dünyanın en şaşırtıcı, en acayip
hayvanını görmek zorundadır.
Peki, çadırdan çıkanların anlata anlata bitiremedikleri
bu hayvanın ne özelliği olabilir acaba?
Yazan
Guido Sgardoli
Resimleyen:
Roberto Lauciello
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
7-9 yaş (2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Erdemler, duygular, çocuk dünyası, hayal gücü, arkadaşlık.

Alt Temalar:
Sevgi, saygı, merhamet, vefa, vicdanlı olmak, heyecan,
mutluluk, sitem, umut, çocuk kültürü, merak ve keşif, hayal.

BİR AYI NE İSTER?
Her günümüz şarkıyla başlasın...
Potuk, Fotuk ile Totuk’un küçük kardeşleri... Yataktan
kalkmayı hiç sevmeyen bir ayı yavrusu. Annesi kızına her
sabah şakalar yapar, şarkılar söyler. Potuk yine de zorla
kalkar yataktan.

Ben bir ayıyım, ben!
Bir ayı ne ister?
Biraz armut, biraz bal.
Ben bir ayıyım, ben!
Yazan
Gürsel Korat
Resimleyen:
Elif Yemenici
Sayfa:
55
Yaş Grubu:
7-9 yaş (2. ve 3. sınıf)

Elif Yemenici’nin resimleriyle okurlarıyla buluşan ve akran
zorbalığına da değinen kitabın sonunda yazarın bir de
bizlere sürprizi var...

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, hayal, oyun, uyku, merak ve keşif, rüya,
hayvanlar, doğa ve doğa olayları, kendini tanıma, kişilik
tipleri, sosyal gelişim.

İlk Okuma
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DÜNYANIN EN ACAYİP HAYVANI
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POF KUYRUK
Rüyaların ve sokakların ustası Gürsel Korat’tan bir masal…
Pof Kuyruk meraklı mı meraklı bir sincaptır. Her şeye
burnunu sokar. Ama bu merakının bedeli ağır olur: Güzel
mi güzel, pofuduk kuyruğunu kaybeder. Sadece kuyruğunu
kaybetmekle kalmaz, adından ve neşesinden de olur. Artık
onun adı Kuyruksuz’dur.
Bu duruma çok üzülen sincapçık, derdine çare aramaya
başlar. Kapı kapı gezer, türlü türlü yol dener. Gelin görün ki,
bulduğu çözümle hem aklı da hem de hayatı karışır...
Yazan
Gürsel Korat
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
5-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

Temalar:
Doğa ve evren, çocuk dünyası, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Hayvanlar, bitkiler, doğa ve doğa olayları, çocuk kültürü,
merak ve keşif, kendini tanıma, sosyal gelişim, sorumluluk,
özeleştiri.

AFACAN RESİMLER
Kahramanımız Lodolinda mutlu olduğu zamanlarda kelebek,
gelincik resimleri yapan küçük bir kızdır. Ama ya kızgın
olduğunda? Öfkeli boğalar, korsan gemileri, yakılıp yıkılan kaleler
çizer. Bir gün evde, ailesinin arkadaşlarının oğlu Federiko’yla
baş başa kalır Lodolinda. Federiko, denizdeki hortumun neye
benzediğini anlasınlar diye, akvaryumdaki balıkları bulaşık
makinesine koymaya kalkışınca, bizim kız, işte o zaman çok
sinirlenir… Federiko’nun da ondan geri kalır yanı yoktur. Şimdi
kalemlerin, resimlerin boylarını ölçüştürme zamanı gelmiştir işte.
Sıradan bir hikâye, Calvino’nun dehasından fışkırınca, sanatın ve hayal
gücünün dönüştürücü gücüne dair muhteşem kitap çıkar ortaya.
“Kalem Sincabı” Italo Calvino’dan çocuklara…
Yazan
Italo Calvino
Resimleyen:
Jiulia Orecchia
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
96
Yaş Grubu:
5-8 yaş (1. ve 2. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, duygular, hayal gücü, yaratıcılık.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, eğlence, hayal, merak ve keşif, mizah, oyun,
hobiler, yaratıcılık, iletişim becerileri, akranlar arası iletişim,
bağışlama, heyecan, duygu yönetimi.

Yazan
Julia Donaldson
Resimleyen:
Hannah Shaw
Çeviren:
Begüm Kovulmaz
Sayfa:
84
Yaş Grubu:
7-9 yaş (2. ve 3. sınıf)

Bu evi almamız gerek!
Nine çok hasta, artık yalnız yaşayamıyor çünkü kedi kumu
yerine kedi maması koymaya başlamış. Ya şaşırıp kendi
tabağına da kedi maması koyarsa ya da ocağı kapatmayı
unutursa? Fakat evde ona ayrılabilecek bir oda da yok, bu
yüzden taşınmak gerek.
Elmo ile ablası, komşu evin ormanı andıran bahçesinde
oynamayı çok seviyorlar ama orman evi SATILIK! Çok
geçmeden esrarengiz Bay Kuşyuvası orman evine taşınınca
iki kardeşin orman evi ziyaretleri son bulur. Ta ki bir gün
orman evinin penceresinde tanıdık bir yüz görene dek...
“Bu evde kelebekler, bir aslan, maymunlar ve kuş yiyen bir
örümcek var” dedi Elmo. “Bu bir orman evi!”
Temalar:
İletişim, çocuk dünyası, erdemler, hayal gücü, hayvan sevgisi.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, komşuluk, çocuk kültürü,
oyun, merak ve keşif, eğlence, saygı, sevgi, dostluk, azim,
cömertlik.

MİSAFİR YILAN
“İiiiik! İiiiik!”
“Tısss! Tısss!”
“Açık kumral saçlı Cini’yi düşlüyorum!”
Poli’nin evcil hayvanlar tatil evinde ortalık karıştı.
Kobayların, mina kuşunun ve Doris’in söyleyecekleri var!
Peki Doris ortadan kaybolduğunda...
Poli’nin annesi ne diyecek? Ödüllü çocuk kitapları yazarı Julia
Donaldson’ın bu eğlenceli mi eğlenceli hikâyesini Hannah
Shaw resimledi.
Yazan
Julia Donaldson
Resimleyen:
Hannah Shaw

Temalar:

Çeviren:
Begüm Kovulmaz
Sayfa:
88

Karar verme, sorumluluk, sosyal gelişim, motivasyon,
hayvanlar, doğa ve doğa olayları, aile iletişimi, iletişim
becerileri, komşuluk.

Kişisel gelişim, doğa ve evren, iletişim, hayvan sevgisi.

Alt Temalar:

Yaş Grubu:
7-9 yaş (2. ve 3. sınıf)
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BAY KUŞYUVASI VE KOMŞU EV
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TUHAF CANAVAR CANCAN
AĞAÇ KÂĞIT OLUR,
KÂĞIT SAYFA OLUR,
SAYFA KİTAP OLUR,
KİTAP HİKÂYE OLUR,
HİKÂYE MUTLULUK OLUR!
Evet! Bay Canvar ile buruş buruş çirkin eşinin miniminnacık
bir ucubecanavarcıkları doğmuştu! Vay canına! “Gerçekten”
bir ucubeydi bu!

Yazan
Manuela Monari
Resimleyen:
Fabiano Fiorin
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Teni, olgun bir şeftali gibi pespembe ve kadifemsiydi! Kafası
top gibi yusyuvarlak, yüzü gayet düzgün ve kusursuzdu.
Gözleri, ağustos ayında dağ başındaki gökyüzü gibi
masmavi, pırıl pırıl parlıyordu. Bu gerçekten çok korkunçtu!
Canavaryum bu haberle çalkalanmaya başladı!
Temalar:
Birey ve toplum, iletişim, kişisel gelişim, aile.

Alt Temalar:
Bireysel farklılıklar, dayanışma, empati, farklılıklara saygı,
komşuluk ilişkileri, aile iletişimi, beceri, kendini tanıma,
özgüven ve özsaygı.

DOĞRULUK PERİSİ
Nasıl ki kediler miyavlar, İnekler möler, Doğruluk
Perisi de işte sadece Doğruları söyler.
Tabii bu doğrular Doğruluk Perisi’nin başına
bazı dertler açar. Peri istemeden de olsa ailesini
ve dostlarını kırar. Doğruluk Perisi doğruları
söylemekten asla vazgeçmez, karşısına bir trol çıksa
bile fark etmez.

Yazan
Matt Haig
Resimleyen:
Chris Mould
Çeviren:
Hazel Bilgen
Sayfa:
124
Yaş Grubu:
7-10 yaş (2.-3 ve 4. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, çocuk dünyası, hayal gücü,
arkadaşlık.

Alt Temalar:
Cömertlik, dayanışma, sabır, paylaşma, dostluk, farklılıklar,
farklılıklara saygı, misafirperverlik, çocuk kültürü, oyun, keşif
ve merak.

İLK OKUMA

OKUMAYI SEVMEYEN
ÇOCUĞUN HİKÂYESİ
Kitap okumayı çok sıkıcı bulan Anna’nın
görüşü, kütüphanede gördüğü “o” kitaptan
sonra bambaşka bir boyut kazanır. Hayal bile
edemeyeceği şeylerle karşılaşır çünkü…
Miriam Dubini sadece hikâye anlatmakla kalmamış,
çeşitli oyun ve bulmacalar da hazırlamış. Francesca
Carabelli’nin resimleri, Filiz Özdem’in çevirisiyle…

Temalar:
Yazan
Miriam Dubini
Resimleyen:
Francesca Carabelli
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
7-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Çocuk dünyası, duygular, iletişim.

Alt Temalar:

Arkadaşlık, macera, hayal dünyası, merak, heyecan, oyun,
eğlence, hayvanlar.

RÜZGÂRLA UÇAN ÇOCUK
Kendin olmak kolay mı?
Nergis Seli’nin yazdığı, Buket Topakoğlu’nun resimlediği
Rüzgârla Uçan Çocuk farklılıklar üzerine sıcak bir hikâye
anlatıyor. Minicik, zayıf bir çocuk olmanın zorluğu ve bu
zorluğun yol açtığı mucizelere dair olan hikâye aynı zamanda
bir yolculuk da anlatıyor bizlere.

Yazan
Nergis Seli
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
7-9 yaş (2. ve 3. sınıf)

“Bir varmış bir çokmuş. Çokça sevginin, çokça dostluğun ve
çokça mucizenin içine bir çocuk doğmuş.
Çokça zayıf, sanki kâğıttan bir çocuk. Rüzgâra çıksa uçurtma
gibi havalanacak sanırsın.”
Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Azim, dostluk, sevgi, sabır, yardımlaşma, doğa ve doğa
olayları, dünya, bitkiler, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı,
empati, hayat becerileri.
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UÇAN KAÇAN
BİR PİJAMA ÖYKÜSÜ
En sevdiğim eşyam!
Memo’nun bütün neşesi kaçmıştı. Dört yaşına girerken
hediye edilen sevgili pijaması yıkandıktan sonra gece
çıkan rüzgârla ipten uçup gitmişti. Evet, Memo iki yılda
büyümüştü, pijaması artık ona küçük geliyordu ama o,
hediyeyi aldığında dili dönmediği için Jajama dediği,
üzerinde altı ayı deseni bulunan pijamasını çok seviyordu.

Yazan
Nilay Özer
Resimleyen:
Öykü Gölemen
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
5-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

Memo’nun pijaması acaba nereye gitmişti, kim bilir bir daha
ona kavuşabilecek miydi? Elbette! Çünkü onun gibi çocuklar,
birbirlerinin ihtiyaçlarını tanır ve özen gösterirdi. Bir uçurtma
şenliğinde işler çok keyifli hale geldi.

Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, duygular.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, hayal, oyun, merak, sokak oyunları, oyuncak,
dayanışma, iyilikseverlik, paylaşma, dostluk, beğenme, kaygı,
özlem, umut.

BEN DE ZIPLAMAK İSTİYORUM
İçinde kangurular zıplayan; meraklı ve sevgi bekleyen
çocukların gezindiği; dostlarından daha çok ilgi bekleyen
kaplumbağaların durmadan yemek yediği; sincapların,
tavşanların, ayıların, porsukların, fillerin birbiriyle
arkadaşlık ettiği, Nursel Erdoğan’ın yazdığı Ben de
Zıplamak İstiyorum kitabını Elif Balta Parks resimledi.
Ben de Zıplamak İstiyorum kitabının içinde beş öykü yer
alıyor: “Ben de Zıplamak İstiyorum”, “Can’ın Gölgesi”,
“Kabuğuna Sığmayan Kaplumbağa”, “Yaşasın Hafta
Sonu” ve “Ormanda Piknik”...
Yazan
Nursel Erdoğan
Resimleyen:
Elif Balta Parks
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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Temalar:
Erdemler, iletişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Azim, dostluk, iyilikseverlik, vefa, aile iletişimi, iletişim
becerileri, komşuluk, hayvanlar, bitkiler, çevre ve çevrenin
korunması.

İLK OKUMA

KURT’UN ETKİNLİK KİTABI
Büyük küçük bütün okurların sevdiği sevimli karakter
Kurt bu kez çocuklar için özel olarak hazırlanmış bir
etkinlik kitabıyla karşımıza çıkıyor. Kurt’un Etkinlik
Kitabı kısa hikâyeler, oyunlar, bilmeceler, boyamalar
ve çıkartmalar içeriyor.
Kurt’un maceraları devam edecek.

Yazan
Orianne Lallemand
Resimleyen:
Éléonore Thuillier
Sayfa:

Temalar:
Doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, etkinlik.

Alt Temalar:
Hayvanlar, kendini tanıma, oyunlar, bilmeceler, karar verme,
beceri, eğlence.

56
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

POFUDUK İLE AYIŞIĞI
Binbir Dal Çamlığı bildiğimiz çamlıklara benzemez.
Orada sihirli ve tuhaf canlılar yaşamaktadır. Pofuduk
da diğer torsuklara benzemez. O, cesur, cömert, neşeli
bir torsuktur, hem kocaman da bir yüreği vardır. Bir
gün, Pofuduk hayret ettiği bir şeyle karşılaşır: Varlığına
kimsenin inanmadığı, efsaneden ibaret olduğu sanılan bir
canlı! Bu karşılaşma dayanışma, sevgi, cesaret ve anlayışı
barındıran sıcacık bir dostluğun başlangıcı olur. Pofuduk,
sevdiği bir isim seçtikleri arkadaşına destek olur.

Yazan

Temalar:

Rosalba Troiano
Resimleyen:
Nedda Castronai

Erdemler, doğa ve evren, çocuk dünyası.

Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:

Alt Temalar:
Sevgi, saygı, iyilikseverlik, dostluk, dayanışma, cömertlik,
hayvanlar, gece, gökyüzü, evren, çocuk kültürü, oyun, keşif
ve merak.

48
Yaş Grubu:
7-9 yaş (2. ve 3. sınıf)

İlk Okuma
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İLK OKUMA

ALFABE
Selçuk Demirel, Alfabe ile yine çocuklara sesleniyor:
Okumayı bilmeyenler kadar yeni öğrenenler için de
eğlenceli bir yolculuk, bir “göz alışkanlığı” vaat eden
Alfabe’de, alfabemizdeki 29 harf, alfabemizde yer
almayan yabancı harfler ve noktalama işaretleri yer alıyor.
Alfabeyi tanımak, bu harflerle ortaya çıkan kelimeleri
tanımak ve tanıtmak için Selçuk Demirel’in tatlı çizgileri
eşlik ediyor kelimelere.

Yazan-Resimleyen:
Selçuk Demirel
Sayfa:
84
Yaş Grubu:
7-10 yaş (1-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Okuma kültürü, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Bilgi okuryazarlığı, dil sevgisi, okuma alışkanlığı ve serüveni,
okur kimliği, merak ve keşif, oyun.

SEBZE YEMEK İSTEMİYORUM!

Yazan
Silvia Sommariva
Resimleyen:
Carla Manea
Çeviren:
Filiz Özdem
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)
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Hadi ama Kamilla, hiç olmazsa bir lokma al...
Sebzeleri kim sevmez? Kamilla sevmiyor, ağzına bir lokmacık
sebze bile koymak istemiyor. Her gün mantı, kızarmış patates,
pizza, köfte, kakaolu muhallebi, marmelatlı turta ya da kremalı
pasta yemek istiyor. Ama ne annesi ne de yuvadaki aşçılar onunla
aynı fikirde! Kamilla sebzeleri seven yeni arkadaşı Sara’dan ilk
başta pek hoşlanmasa da sebzelerin sihirli özellikleriyle ilgili
anlattıklarını da duymazdan gelemiyor. Aynı zamanda Sara, iyi
de bir dost gibi görünüyor. Hani şu içimizdeki gizemli cevherleri
ortaya çıkaran tatlı mı tatlı dostlardan...
Bakalım Kamilla sebzelere ve Sara’ya, tabii kendine de bir şans
verecek mi?

Temalar:
Erdemler, sağlık ve spor, kişisel gelişim, beslenme.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi, azim, sabır, beden
sağlığı ve beden eğitimi, dengeli ve sağlıklı beslenme, sağlıklı
yaşam, kendini tanıma, kişilik tipleri, motivasyon.

Ayrıca bu kitapta:
Eşleştirme, çizim ve boyama, meyve ve sebzelerin
mevsimlere göre olgunlaşmasına dair akıl yürütme gibi bazı
etkinlikler yer alıyor.

İLK OKUMA

DALGIN DİŞ PERİSİ
Herkesin çok sağlıklı dişlere sahip olduğu ülkenin
diş perileri çok çalışkanmış. Yılmadan usanmadan,
çocuklara diş bakımıyla ilgili kılavuzlar dağıtıp onları
bilinçlendiriyorlarmış. Ama bir gün, bir çocuğun dişinin
ağrıdığı haberi yayılınca herkes çok şaşırmış. Dalgın diş
perisinin yüzündenmiş her şey…
Öykü Gölemen’in yarattığı dalgın periyle tanışmaya
hazır mısınız?

Yazan:
Sibel Şengül
Resimleyen:
Öykü Gölemen
Sayfa:
48 sayfa
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Beceri, empati, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, yetenek, saygı, azim, sevgi, dayanışma, yardımlaşma,
sabır, aile iletişimi, öğrenci-öğretmen iletişimi.

KIZLAR DA YAPAR! ERKEKLER
DE YAPAR!
Bütün çocukları özgürlüğe davet eden bir kitap!
“Kızlar futbol oynamaz! Erkekler bebeklerle oynamaz! Kızlar
üstlerini kirletmez, erkekler ağlamaz!” Böyle dendiğini pek
çok yerde duymuşsunuzdur elbet. Ama olur mu hiç öyle, kızlar da erkekler de istediklerini yapabilirler tabii ki!
İşte biri kızlara öteki erkeklere yönelik iki kapaklı, iki hikâyeden oluşan müthiş bir kitap! Bu iki hikâyede çocuklar pek
çok yerde karşılaştıkları basmakalıp beklentilerin aslında ne
kadar da yanlış olduğunu şiirsel bir dille öğreniyor, gerçekten olmak istedikleri kişiler olmaya davet ediliyorlar.
Yazan:
Sophie Gourion
Resimleyen:
Isabelle Maroger
Sayfa:
56 sayfa
Yaş Grubu:
6-9 yaş (Okul öncesi ve

Temalar:
İletişim, erdemler, çocuk dünyası, çocuk hakları, yaratıcılık, hayal gücü.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, paylaşma, sevgi, çocuk kültürü,
hayal, rüya, oyun, keşif ve merak.

1. ve 2. sınıf)

İlk Okuma
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ALUCURA ÇAYEVİ
İlkokulu bitiren ve sanat okuluna gitmek isteyen ama
hasta babasına ve ailesine yardım edebilmek için bir
fabrikanın çay ocağında çalışmak zorunda olan Yaşar,
hayallerine kavuşabilecek midir? Çocuk edebiyatımızın
sevilen yazarlarından Yalvaç Ural’dan, okumak isteyen
ama bu olanaktan yoksun kalan çocuklara adanmış
gerçek bir yaşam öyküsü…

Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, duygular.
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Rana Mermertaş
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

Alt Temalar:

Sabır, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma, dezavantajlı gruplar,
empati, eşitlik, hayat becerileri, kaygı, korku, üzüntü,
yalnızlık.

BİR GÖK DOLUSU GÜVERCİN
Yalvaç Ural’ın “Karapınar anıları”ndan biri olan ve
Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan çocukların
yaşamlarından gerçek kesitler sunan Bir Gök Dolusu
Güvercin, yazarın çocukluğunu, arkadaşlarını ve
oyunlarını bugünün çocuklarına ulaştırıyor: Paçalısı,
karalısı, alacalısı…
Ayşe ve Mehmet’in küçücük dünyası güvercinlerle
büyüyor, avluları bir cennet bahçesine dönüşüyor!

Temalar:
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Rana Mermertaş
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
6-9 (1.-2. ve 3. sınıf)

152 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Çocuk dünyası, duygular, erdemler.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, merak ve keşif, oyun, sokak oyunları, heyecan,
korku, kaygı, sevgi, duygu yönetimi, dostluk, iyilikseverlik,
merhamet.

İLK OKUMA

GÖLCÜĞÜN KÜÇÜK AVCILARI
“Bilmeden yaptığımız yanlışın acısı yüreğimizi burarken,
gözyaşlarımız arasında ikisini de çukura gömdük,
üzerlerini kar çiçekleriyle örttük. O günden sonra
sevgiyle ilintili ne varsa, hep bir turna duyarlığıyla
şekillendi içimizde.” Yalvaç Ural bu hüzünlü ama
öğretici öyküde, Anadolu’da geçen çocukluğunu ve
çocukluğunun küçük dostlarını selamlıyor.

Temalar:
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Rana Mermertaş
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)

İletişim, duygular, erdemler.

Alt Temalar:

Komşuluk, empati, özgüven, sosyal gelişim, kaygı, sevgi,
üzüntü, dayanışma, dostluk, vefa, merhamet.

KAHRAMAN SÜVARİLER
Küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan sinema tutkunu
çocuklar, perdeye yansıyan bu büyülü dünyayı bir
“Kızılderilicilik” oyunuyla gerçek kılmaya çalışırsa neler
olur?
Çocuk edebiyatımızın önde gelen yazarlarından Yalvaç
Ural’ın Karapınar’da geçen çocukluğundan izler taşıyan
bu güzel ve yalın hikâye şaşırtıcı bir sonla bitiyor.

Temalar:

Dostluk, cesaret, sadakat, yardımlaşma, keşif.
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Rana Mermertaş

Alt Temalar:
Hayal dünyası, iletişim, farkındalık, yaratıcılık, düş gücünü
kullanma, vicdanlı olmak.

Sayfa:
52
Yaş Grubu:
6-9 yaş (1.-2. ve 3. sınıf)
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KORKULU BİR GÜN
Yalvaç Ural’ın “Karapınar anıları”ndan biri olan ve
Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan çocukların
yaşamlarından gerçek kesitler sunan Korkulu Bir
Gün, yazarın çocukluğunun bozkırını, arkadaşlarını
ve oyunlarını bugünün çocuklarına ulaştırıyor: Anne
babasının görevi nedeniyle geldikleri kasabada
yalnızlıktan bunalan küçük Yalçın, beklenmedik, korkulu
bir olayla tanıştığı arkadaşlarıyla ömürlük bir dostluğun
kapısını aralıyor…
Her zaman olduğu gibi, bu öykünün arkasında da ikinci
bir öykü var…
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Rana Mermertaş
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
6-10 yaş
(1.-2. 3.ve 4 sınıf)

Temalar:

Birey ve toplum, aile kavramı, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Arkadaşlık, kendini tanıma, farklılıklara saygı, heyecan,
üzüntü, umut, sevgi, yalnızlık, merhamet, vicdanlı olmak.

TEKİR NOKTALAMA
İŞARETLERİNİ ÖĞRETİYOR
Konuşurken ses tonumuzla, kelimeler arasındaki susma
anlarıyla söylemek istediklerimizi vurgulayabiliriz.
Vermek istediğimiz anlamı pekiştirebiliriz. Peki ya
yazarken? Bir düşünsenize, ya noktalama işaretleri
olmasaydı! Nice olurdu halimiz!

Yazan-Resimleyen:
Yalvaç Ural
Sayfa:
82
Yaş Grubu:
7-10 yaş (1. 2. ve 3. sınıf)

Bizim sevimli sokak kedisi Tekir, noktalama işaretlerinin
önemini ve nasıl kullanıldığını anlatıyor. Kitabın ilk
bölümünde hiçbir noktalama işareti kullanılmazken,
işaretlemeyle ilgili bilgiler verilmeye başlandıkça noktalar,
virgüller, noktalı virgüller ve diğerleri yavaş yavaş
yerlerini almaya başlıyor. Tekir de çok iyi bir öğretici
doğrusu bu konuda!
Temalar:
Okuma kültürü, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Bilgi okuryazarlığı, dil sevgisi, okuma alışkanlığı ve serüveni,
okur kimliği, merak ve keşif, oyun, mizah, eğlence, çocuk
kültürü.
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İLK OKUMA

YENİ KOMŞUMUZ KOMO
Küçük koala Komo, yeni taşındığı ağaçta yeni dostlar
edinir. Ama bu dostlardan kimisi ona biraz kuşkuyla,
kıskançlıkla bakmaktadır. Maymun Munu, yeni komşuları
Komo hakkında hiç de iyi şeyler düşünmemektedir.
Bir gün Komo, konukseverlik ettiğini düşünerek
dostlarına kendi yediği ağaç yapraklarından ikram eder.
Ama komşuların hepsi hastalanır. Maymun Munu ise,
bunu özellikle yaptığını düşündüğü Komo’ya bir ders
vermekte çok kararlıdır.
Yazan
Yasemin Özer
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
5-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

Akran zorbalığı, komşuluk ilişkileri, bireysel farklılıklara
da değinen hikâye aynı zamanda olumsuzluklardan sonra
doğan dostluğu da anlatıyor.
Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:
Azim, dostluk, sevgi, yardımlaşma, doğa ve doğa olayları,
hayvanlar, iletişim becerileri, aile iletişimi, komşuluk.

AYÇA’NIN YENİ EVİ
Ayça çok üzgün. Çünkü hayatı büyük yeniliklerle dolu şimdi.
Yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir okul! Her şey değişti, bunlarla kim başa çıkacak? Şimdi, bütün bunlara alışmak gerek.
Üstelik, yeni bir arkadaş edinmek de çok zor ve korkutucu.
Ama bazen, çok kötü olduğunu düşündüğümüz durumlar,
bizim için beklenmedik bir hediyeye dönüşebilir!

Temalar:
Kişisel gelişim, iletişim, zaman ve mekân.
Yazan-Resimleyen:
Yin Chien
Sayfa:
40

Alt Temalar:
Çatışma yönetimi, kendini tanıma, kişilik tipleri, sosyal gelişim,
aile iletişimi, akran iletişimi, çevremiz, evimiz, okulumuz.

Yaş Grubu:
6-8 yaş (1. ve 2. sınıf)

İlk Okuma
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HAKLARIMIZ
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Alain Serres’in kaleme aldığı, Aurélia Fronty’nin olağanüstü
çizimleriyle süslediği Çocuk Olmaya Hakkım Var, çoğu
zaman önemsemediğimiz, görmezden geldiğimiz ve kulak
tıkadığımız bir soruna, “çocuk hakları” sorununa yine
çocukların gözünden ve dilinden yaklaşan bir kitap.

Yazan:
Alain Serres
Resimleyen:
Aurélia Fronty
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
3 yaş ve üstü

Daha önce hep siyasetçilerin, eğitimcilerin, kısacası
büyüklerin söyleminden tanımlanan çocuklar ve onların
hakları, bu defa daha çocuksu, daha masum ve daha renkli
bir şekilde dile getiriliyor.
20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından
kabul edilen ve 193 ülke tarafından imzalanan Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin temel maddelerinden ilham alınarak
hazırlanan Çocuk Olmaya Hakkım Var, bize unutmamamız
gereken bir gerçeği hatırlatıyor:
Çocuk hakları: Hemen. Şimdi.
Çünkü dünya çocuklarla daha güzel.

Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Saygı ve sevgi, paylaşma, bireysel farklılıklar, çokdillilik,
çokkültürlülük, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik,
farklılıklara saygı, kültürel farklılıklar, toplumsal kurallar,
bireysel haklar, çocuk hakları, hakkını savunma, düşünce
özgürlüğü, eğitim hakkı, engelli hakları, ifade özgürlüğü,
kişi dokunulmazlığı, toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği.

Haklarımız
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ÇOCUK OLMAYA HAKKIM VAR

HAKLARIMIZ

ANNE HAKLARI BİLDİRGESİ
Annelerin de babalar gibi kusursuz olmama, bisikletleri
tamir etme, işlerini sevme, ister tuvalette ister başka yerde
rahat rahat bir şeyler okuyabilme, hayatlarının gidişatını
değiştirme ve aşkı kimle isterlerse onunla, diledikleri gibi
yaşama hakkı vardır. Uluslararası Af Örgütü, kabul görmüş
basmakalıp fikirleri yıkıp geçen bu “bildirge”yi destekliyor.
Şiddetin temelini oluşturan basmakalıp fikirler ve ayrımcılıkla
küçük yaşlardan itibaren mücadele edilmesi gerektiğini
mizahi bir dille anlatan bu kitap, kız-erkek ayırmaksızın
herkes arasında eşitliğe saygının önemini hatırlatıyor.
Yazan
Élisabeth Brami
Resimleyen:
Estelle Billon-Spagnol
Sayfa:
32
Yaş Grubu:
7-12 yaş
(1. sınıftan itibaren)

Temalar:
Erdemler, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Saygı ve sevgi, paylaşma, bireysel farklılıklar, empati, eşitlik,
farklılıklara saygı, kültürel farklılıklar, toplumsal kurallar, bireysel haklar, çocuk hakları, hakkını savunma, düşünce özgürlüğü,
eğitim hakkı, engelli hakları, ifade özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği.

BABA HAKLARI BİLDİRGESİ

Yazan:
Élisabeth Brami
Resimleyen:
Estelle Billon-Spagnol
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
7-12 yaş
(1. sınıftan itibaren)
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Babaların da anneler gibi kusursuz olmama, çocukları
altını ıslattığında gece yarısı yataklarından kalkma, babalık
iznine çıkma, atletik ya da kaslı olmama, tamir işlerinden
anlamama, hayatlarının gidişatını değiştirme ve hayatı
diledikleri gibi yaşama hakkı vardır. Uluslararası Af Örgütü,
kabul görmüş basmakalıp fikirleri yıkıp geçen bu “bildirge”yi
destekliyor. Şiddetin temelini oluşturan basmakalıp fikirler
ve ayrımcılıkla küçük yaşlardan itibaren mücadele edilmesi
gerektiğini mizahi bir dille anlatan bu kitap, kız-erkek
ayırmaksızın herkes arasında eşitliğe saygının önemini
hatırlatıyor.
Temalar:
Erdemler, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Saygı ve sevgi, paylaşma, bireysel farklılıklar, empati, eşitlik,
farklılıklara saygı, kültürel farklılıklar, toplumsal kurallar, bireysel haklar, çocuk hakları, hakkını savunma, düşünce özgürlüğü,
eğitim hakkı, engelli hakları, ifade özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği.
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MATİS MATEMATİĞİ SEVMİYOR!
Matematiksel Öğrenme Bozukluğu
Üzerine Bir Hikâye
Matis kitap okumaya bayılıyor. Gelgelelim matematikle arası hiç iyi
değil. Sayılar kafasının içinde sürekli dönüp duruyor sanki... Parmak hesabı yapmak bile kafasını karıştırıyor! Parmakları birbirine
dolanıyor, sanki birbirlerine düğümleniyor… Matis’in matematik
öğrenme bozukluğu var. Diskalküli adı verilen bu öğrenme bozukluğu aşılamayacak bir sorun değil. Neyse ki annesi ona destek olmak için yanında... Okuldaki eğitmeni de sayıları daha iyi anlaması
için ona ipuçları veriyor. Tüm bunlar Matis’in daha azimli olmasını
sağlıyor ve yaşadığı zorlukları alt etme konusunda onu cesaretlendiriyor.

Yazan

Temalar:

Anne Lafay

İletişim, erdemler, birey ve toplum.

Resimleyen:

Alt Temalar:

Annie Boulanger

Aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenci-öğretmen iletişimi,
azim, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sabır, sevgi, bireysel
farklılıklar, dezavantajlı gruplar, empati, farklılıklara saygı.

Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

GREG’İN ZAFERLERİ
Konuşma Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye
Greg disfazik bir çocuk olduğu için iletişim kurmakta zorlanıyor. Sürekli etrafına bakınıyor ve bazen arkadaşlarıyla öğretmeninin söylediği kelimeleri anlamakta zorlanıyor. Fakat
Greg’in hayal dünyası çok zengin. Rengârenk ejderhalar ve
rakunlar çiziyor. Greg konuşma terapistinin ve sınıf arkadaşlarının yardımıyla kelimeleri daha iyi telaffuz etmeyi öğreniyor.
Ayrıca, resim ve tekvando alanındaki yetenekleriyle kendisini
geliştiriyor. Böylece, elde ettiği zaferler sayesinde sınırlarını
aşmayı başarıyor.

Yazan
Danielle Noreau

Temalar:

Resimleyen:

İletişim, erdemler, birey ve toplum.

Stéphane Jorisch

Alt Temalar:

Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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Aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenci-öğretmen iletişimi,
azim, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sabır, sevgi, bireysel
farklılıklar, dezavantajlı gruplar, empati, farklılıklara saygı.

Natan dislektik bir çocuk! Buna rağmen çok beğendiği bir
gençlik kitapları dizisi var. Ama bu her zaman böyle değildi
ve önceleri okurken çok zorlanıyordu. Genç çocuk aşmak
zorunda kaldığı engelleri ve şu anda bulunduğu noktaya
gelmek için harcadığı çabaları düşündüğünde kendisiyle
gurur duyuyor! Öğretmeninin, okul müdürünün, konuşma
terapistinin ve anne babasının yardımlarıyla kitapların
büyülü dünyasının keyfini çıkarabilen Natan, kendine özgü
yöntemlerle öğrenme fırsatı da yakalıyor.
Yazan

Temalar:

Danielle Noreau

İletişim, erdemler, birey ve toplum.

Resimleyen:

Alt Temalar:

Sabrina Gendron
Sayfa:
28

Aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenci-öğretmen iletişimi,
azim, dayanışma, iyilikseverlik, sabır, sevgi, bireysel
farklılıklar, dezavantajlı gruplar, empati, farklılıklara saygı.

Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

ARİYAN’IN BOĞAZINDAKİ
DÜĞÜMLER
Ariyan çok sessizdi. Bir daha konuşmak istemiyordu. Birkaç
haftadır, konuşmaya başlarken zorlanıyor ve kelimeler
ağzında yuvarlanıyordu. Ancak bir akşam büyükannesi,
yünde oluşan düğümleri örnek göstererek, boğazındaki
düğümleri nasıl çözmesi gerektiğini öğretti. Yavaş yavaş
ve biraz da sabırla Ariyan başarılı oldu ve kelimelerle arası
tekrar düzeldi.

Yazan
Danielle Noreau
Resimleyen:
Louise Catherine Bergeron
Sayfa:

Temalar:
Kişisel gelişim, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, aile
iletişimi.

Alt Temalar:
Sevgi, beceri, farkındalık, azim, sabır, farklılıklara saygı,
empati, dayanışma, yardımlaşma, sadakat.

28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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NATAN FARKLI BİR ŞEKİLDE
ÖĞRENİYOR
Öğrenme Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye

GERÇEK HAYATTAN
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ELİZA BAŞARISIZ OLMAKTAN
KORKUYOR
Kaygı Üzerine Bir Hikâye
Eliza başarısız olmaktan korkan ve bununla mücadele eden
yedi yaşında küçük bir kız. Bu endişesi özellikle okulda,
matematik dersinde ortaya çıkıyor. Matematik derslerinde
Eliza’nın karnı ağrımaya, kolları kaşınmaya başlıyor ve paniğe
kapılıyor. Bir performans kaygısı yaşıyor. Eliza ailesinin
ve öğretmeninin yardım ve özendirmesiyle hataların ve
başarısızlıkların bazen gerekli olduğunu ve gerçek başarının
bunların üstesinden gelmek olduğunu anlıyor.

Yazan
Andrée Masse

Temalar:
İletişim, erdemler, birey ve toplum.

Danielle Noreau

Alt Temalar:

Resimleyen:

Aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenci-öğretmen iletişimi,
azim, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sabır, sevgi, bireysel
farklılıklar, dezavantajlı gruplar, empati, farklılıklara saygı.

Isabelle Malenfant
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

ANYES’İN SAKARLIKLARI
Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu
Üzerine Bir Hikâye
Anyes biraz beceriksiz bir çocuk. 8 yaşında olmasına rağmen
üzerine dökmeden yemek yiyemiyor. İşler okulda da yolunda
değil: Ödevlerini yapamadığı gibi, sınıfından kimse oyun
oynarken onu kendi takımında görmek istemiyor. Herkes
onun tembel ve sakar olduğunu düşünüyor. Ta ki “dispraksi”
tanısı konana kadar… Anyes sonunda, bir uzmanın da
yardımıyla, gündelik yaşamın zorluklarıyla daha iyi mücadele
edebilmeyi öğreniyor.

Yazan

Temalar:

Emmanuelle Jasmin

Kişisel gelişim, erdemler, iletişim.

Resimleyen:

Alt Temalar:

Louise Catherine Bergeron
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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Beceri, empati, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, yetenek, saygı, azim, sevgi, dayanışma, yardımlaşma,
sabır, aile iletişimi, öğrenci-öğretmen iletişimi.

GERÇEK HAYATTAN
HİKÂYELER

ALEKS ÇOK HASSAS
Aşırı Hassasiyet Üzerine Bir Hikâye
Aleks arkadaşlarını hiç etkilemeyen gürültülü ortamlara
ya da rahatsız eden giysisine aşırı tepki veriyor. Ellerinin
boya olmasını istemiyor, bir oyunu kazansa bile yeterince
sevinemiyor. Acaba hiperaktif mi? Asla! Sadece, bazı
duyusal uyaranları insanların büyük bir bölümüne göre
daha yoğun bir şekilde algılayan aşırı hassas bir çocuk.
Ama ailemiz ve öğretmenlerimiz bu durumla başa
çıkmamıza yardımcı olabilir.

Yazan

Temalar:

Françoise Robert

Kişisel gelişim, erdemler, iletişim.

Sonya Côté

Alt Temalar:

Resimleyen:

Beceri, empati, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, yetenek, saygı, azim, sevgi, dayanışma, yardımlaşma,
sabır, aile iletişimi, öğrenci-öğretmen iletişimi.

Lucie Crovatto
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

BENJAMİN OKUMAYI SEVMİYOR
Öğrenme Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye
Benjamin hayal gücü geniş bir çocuk… Küçük kız kardeşi
için değişik oyunlar icat ediyor ve hikâyeler uyduruyor.
Gelgelelim okulda çok zorlanıyor. Bir türlü sınıf arkadaşları
gibi okumayı başaramıyor ve yazı yazarken de çok hata
yaptığı için kolayca cesareti kırılıyor. Pencereden dışarı bakıp
hayallere dalmayı çok seviyor. Keşke arkadaşları gibi yazı
yazmayı becerebilse… Bunu düşündüğü sırada öğretmeni
ve arkadaşı Olivya’nın yardımları, ailesinin anlayışı sayesinde
mesele çözüme kavuşuyor.

Yazan
Kristien Dieltiens
Resimleyen:
Marjolein Pottie
Sayfa:
32
Yaş Grubu:

Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Beceri, empati, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, yetenek, saygı, azim, sevgi, dayanışma, yardımlaşma,
sabır, aile iletişimi, öğrenci-öğretmen iletişimi.

6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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İÇİMDEKİ ASLAN
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye
Gün henüz doğmamıştı ama Vaut çoktan uyanmıştı.
Birdenbire yatağından atladı. Pat! Bütün pelüş oyuncakları
yerlerinde zıpladı. Pat, pat, pat! Bugün yapması gereken
çok şey vardı! İçindeki aslanı da zaptedemiyordu. Anne ve
babası, kız kardeşi uyurken içindeki aslan ve Vaut birçok
beklenmeyen şey yaptılar. Ta ki ailesi uyanıp durumu görene
kadar...
Vaut’da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) var.
Anne ve babası, Vaut ile bu sorunu aşmak için küçük bir
anlaşma yapıyorlar...
Yazan
Kristien Dieltiens
Resimleyen:
Marijke Klompmaker
Sayfa:
28
Yaş Grubu:

Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Beceri, empati, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, yetenek, saygı, azim, sevgi, dayanışma, yardımlaşma,
sabır, aile iletişimi.

6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

ANAIS ÇOK KIZGIN
Öfke Üzerine Bir Hikâye
Anais, özellikle ailesi başka bir şehre taşındıktan sonra sık sık
öfke nöbetleri yaşayan küçük bir kız çocuğu. Arkadaşlarından
ayrılmak ve okulunu değiştirmek zorunda kaldı. Ancak
yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen içindeki yanardağı
sakinleştirmeyi öğrenecek ve öfke patlamalarının ortaya
çıkmasını engelleyecek. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteği
sayesinde öfkenin nasıl içimizden taşmasını önleyebileceğimizi
anlayacak.

Yazan

Temalar:

Sophie Martel

Duygular, iletişim, kişisel gelişim.

Resimleyen:

Alt Temalar:

Christine Battuz

Duygu yönetimi, öfke, kaygı, sitem, özlem, üzüntü, aile
iletişimi, iletişim becerileri, öğretmen-öğrenci iletişimi,
çatışma yönetimi, kendini tanıma, özdenetim, sosyal gelişim.

Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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Sem okulu pek sevmiyordu. Küçük oyuncak örümcekleriyle
oynamayı ve arkadaşı Lea ile dışarıda eğlenmeyi istiyordu. Okulu
çok seven Lea’nın ise en önem verdiği şey kazandığı ödüller ve
karnesindeki yıldızlardı.
Çocukların karıncalara olan ilgisini fark eden yeni
öğretmenlerinin aklına yaratıcı bir fikir geldi. Sınıfta hep birlikte
bir karınca yuvası yaptılar. Bu çalışma sayesinde, Sem okulun hiç
de fena bir yer olmadığını Lea da yeni bir şey öğrenmenin yıldız
kazanmaktan daha eğlenceli olduğunu keşfetti.

Yazan

Temalar:

Sophie Martel

İletişim, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Resimleyen:

Alt Temalar:

Christine Battuz
Sayfa:
28

Aile iletişimi, öğretmen-öğrenci iletişimi, etkili iletişim,
kendini tanıma, motivasyon, kişilik tipleri, sosyal gelişim,
çocuk kültürü, oyunlar, merak ve keşif, okul.

Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

EJDERHALAR DA
TUVALETE GİDER Mİ?
Alt Islatma Üzerine Bir Hikâye
Devid ve köpeği Meks, hafta sonu tatilini büyükanne
ve büyükbabanın yanında geçirecekler. Fakat bir sorun
var: Devid uykusunda altına kaçırabiliyor. Annesi ve
babasıyla buldukları yaratıcı çözüm, bu soruna bir çare
olabilir. Devid, altına kaçırmadığı her gece için bir ejderha
boyarsa her iki haftanın sonunda sinemaya gitmeye hak
kazanıyor. Peki farklı bir evde kaldığı bu gece, Devid bir
ejderha boyayabilecek mi?

Yazan
Stefan Boonen

Temalar:
İletişim, doğa ve evren, duygular.

Resimleyen:

Alt Temalar:

Hiky Helmantel

Aile iletişimi, iletişim becerileri, canlılar, hayvanlar, doğa,
korku, kaygı, heyecan, sevgi, duygu yönetimi.

Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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SEM OKULU SEVMİYOR
Motivasyon Üzerine Bir Hikâye
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KEYT’İN MÜCADELESİ
Astım Üzerine Bir Hikâye
Keyt özellikle geceleri çok öksürüyor. Fiziksel bir etkinlikte
bulunduğunda nefes darlığı yaşayabiliyor ve durup
dinlenmesi gerekiyor. Bu hikâye küçük okuyucuların astım
belirtilerini ve tedavisini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.
“Göğsümde beni gıdıklayan küçük bir yaratık varmış gibi
geliyor bana. Hem de çok uzun bir süreden beri. Bazen
geceleri de uyandırıyor. Beni öksürtüyor, öksürtüyor ve
öksürmem giderek şiddetleniyor.”

Yazan

Temalar:

Stefan Boonen

Erdemler, sağlık ve spor, çocuk dünyası.

Resimleyen:

Alt Temalar:

Pauline Oud

Sevgi, saygı, kardeşlik, azim, sabır, beden sağlığı,
hastalıklardan korunma, ilaç kullanımı, sağlıklı yaşam.

Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

TEO ARTIK İYİ GÖRÜYOR
Gözlük Üzerine Bir Hikâye
Teo top oynamayı sevmiyordu. Topu ya çok uzağa atıyor ya
da bir türlü yakalayamıyordu. Top oynarken bazı arkadaşları
ona çok kızıyordu.
Teo’nun görme sorunu var. Yakını iyi göremiyor, kitap
okurken ya da televizyon seyrederken başı ağrıyor. Cisimleri
bulanık gördüğü için top oynarken çok zorlanıyor. Bir göz
doktoruna muayene olan Teo gözlük takması gerektiğini
öğreniyor. Artık diğer çocuklar gibi iyi görebilecek ve
oyunları daha iyi oynayabilecek!
Yazan
Stefan Boonen

Temalar:

Resimleyen:

Erdemler, çocuk dünyası, sağlık ve spor.

Pauline Oud

Alt Temalar:

Sayfa:

Azim, sevgi, dostluk, yardımlaşma, sabır, çocuk kültürü,
oyun, sokak oyunları, okul, hobiler, merak ve keşif, beden
sağlığı, sağlıklı yaşam.

28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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Jülyet’in kardeşi doğduğundan beri hiçbir şey hayal ettiği
gibi gitmiyordu. Kardeşi hiç durmadan ağlıyordu. Özellikle
geceleri! Üstelik oyun oynamayı bile bilmiyordu. Sadece
meme emiyor, uyuyor ve altını kirletiyordu… Bütün bunlar
yetmezmiş gibi, annesiyle babasının gözü kulağı ondaydı.
Jülyet büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Keşke kardeşi
olacağına, eve yavru köpek alsalardı! Annesiyle babası
Jülyet’le ilgilenmek için neredeyse hiç vakit bulamıyordu.
Belki de onu eskisi kadar sevmiyorlardı. Yoksa Jülyet’in
pabucu dama mı atılmıştı?
Yazan
Sylvie Louis
Resimleyen:

Temalar:

Louise Catherine Bergeron

İletişim, duygular, çocuk dünyası.

Sayfa:

Alt Temalar:

28
Yaş Grubu:

Aile iletişimi, iletişim becerileri, kaygı, korku, kıskançlık, sevgi,
özlem, duygu yönetimi, heyecan, çocuk kültürü, oyun, merak.

6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

SARA’YA FINDIK YOK!
Besin Alerjileri Üzerine Bir Hikâye

Yazan

Küçük Sara, bir sabah fıstık ezmeli tost yedikten sonra
ağzında ve ellerinde karıncalanmalar hissediyor. Çeşitli
testlerden sonra sadece yerfıstığına değil, aynı zamanda
fındık, ceviz, soya, süt ürünleri ve yumurtaya da alerjisi
olduğu ortaya çıkıyor.
“Sürpriz!” diye bağırarak karşıladı annem okuldan
döndüğümde. “Hiçbir sorun yaşamadan yiyebileceğin bir
çikolata ve dondurma buldum. Üstelik pirinç sütü de var.”
“Böğ... İğrenç!” diye yanıtladım. “En azından tadına bak
Sara! Burnumu sıkıp bir yudum içtim. Vay canına! Annem
haklıydı...”

Sylvie Louis
Resimleyen:
Romi Caron
Sayfa:
28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)

Temalar:
İletişim, duygular, sağlık ve spor.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, kaygı, korku, öfke, üzüntü,
duygu yönetimi, sevgi, beden sağlığı, beslenme, sağlığa
uygun beslenme.
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JÜLYET’E KARDEŞ GELİYOR
Kaygı Üzerine Bir Hikâye
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BENİ RAHAT BIRAK!
Akran Zorbalığı Üzerine Bir Hikâye
Else, o gün okula gelmeyen arkadaşı Cessi’yi çok özlüyor
ve hemen yanındaki sandalyeyi ona ayırmak istiyor. Fakat
bu sırada sınıfa yeni gelen öğrenci Mayke için tek boş
yer burası. Bir süre sonra Else, Mayke ile arkadaş olmak
istemediğini düşünerek beresini saklıyor. Oysa Mayke’nin
ona yardımcı olacak bir arkadaşa ihtiyacı var.
Çocukların bazen nasıl “zorbaya” dönüşebileceğini
ve bulundukları ortama yeni gelen öteki çocukları
kabullenmelerinin ne kadar zor olabileceğini anlatan bir
hikâye.
Yazan
Veronique Renting
Resimleyen:

Temalar:

Monique van den Hout

Erdemler, kişisel gelişim, duygular.

Sayfa:

Alt Temalar:

28
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf)
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Yardımlaşma, arkadaşlık, empati, çatışma yönetimi, kişilik
tipleri, özeleştiri, bağışlama, heyecan, kaygı, kıskançlık,
özlem, duygu yönetimi.

ŞİİR

ŞİİR

BAŞPARMAK
Ozanımız uluslararası bir çocuk kongresinde tasarlamış bu yapıtı.
Büyük masanın kıyılarındaki 150 çocuk yazarını birdenbire 5, 6 yaşlarındaki çocukluklarıyla görmüştür. Daha sonra, onları kendi ülkelerinin
coğrafyası, tarihi, başka özellikleri içinde düşleyerek 170’e yakın şiir
yazmıştır. Yeryüzü Çocukları diye adlandırdığı bu yapıt, onun evrensel
çocukluğunun tadını verir. Başparmak bu yapıtın ilk kitabıdır.
Yazan: Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Yaş Grubu: 8-10 yaş (2.-3. ve 4. sınıf)

Temalar:
Doğa, hayvanlar, çevre, dayanışma, empati, dostluk,
merhamet, iyilikseverlik.

Alt Temalar:

Sorumluluk, ait olma, sosyal gelişim, canlılarla iletişim,
çevrenin Korunması.
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ŞİİR

BALİNA İLE MANDALİNA:
DAĞLARCA ÇOCUKLARDA 1
Dağlarca çocuklar için yazdığı kitapları “Dağlarca
Çocuklarda” dizisinde topladı. Bir balina ile bir mandalinanın sıcak dostluğunun anlatıldığı Balina ile Mandalina’yı bu dizinin ilk kitabı olarak yayımlıyoruz. Düş’le
gerçek birbirine yakındır Bilmez misin Düşler Güçlü
düşler Gerçek olur er geç.

Temalar:

Hayvanlar, çocuk dünyası, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
76
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Dostluk, kendini tanıma, dayanışma, yardımlaşma, keşif,
merak, heyecan, oyun, farklılıklara saygı.

CİNCİK
Ozan değişik konuları işlerken Cincik’te, insanı gülümsetir de.
Usu güldürmede
Hepimizin gördüğü yaşadığı
Ta gerilerde kalmış anılarını anımsatır
Cincik öyküleriyle sunduklarımız

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim.
Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, aile iletişimi,
iletişim becerileri.

56
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Şiir
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ŞİİR

CİN İLE CİNCİK
Bu kitabı için Ozan şöyle diyor:
“Gülmek, gülümsetmek, çocukların afacanlığına göz
gezdirmek çok tatlı bir çalışma.”
Söylenmezdi gerçek adları iki çocuğun
Biri Cin diye anılırdı
Biri Cincik
Şeytana külah giydirirlerdi afacanlıkta

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim.
Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
80
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, iletişim becerileri.

KUŞ AYAK
Açıl Susam Açıl ve Boyalı Ses yapıtlarından oluşan Kuş
Ayak Dağlarca’nın çocuklara ilk seslenişidir. Her şiir bir
öykü tadında.
Horozların tavukların
Atların hep
Bir evi var.
Neden yok
Bir evi
Yıldızların?

Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
224
Yaş Grubu:
10-13 yaş
(5.-6. ve 7. sınıf)
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Temalar:
Doğa, hayvanlar, çevre, dayanışma, empati, dostluk, merhamet,
iyilikseverlik.

Alt Temalar:

Sorumluluk, ait olma, sosyal gelişim, canlılarla iletişim,
çevrenin Korunması.

ŞİİR

OKULUMUZ 1’DEKİ
Ozanımız Dağlarca çocukları ilkokulun bütün odalarında
gezdirmek istemektedir.
Bu kitap okula başlayan yavrunun izlenimlerini sergiler. İlk
günden başlayan bu eğilim bütün öğrencilerin bir sevgi
yumağı olmasıyla sona erer.

Temalar:
Şiir, çocuğun algı dünyası, hayal gücü.

Alt Temalar:
Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
7-8 yaş
(1. ve 2. sınıf)

Ulusal ve evrensel değerleri anlamak,
hayattaki varoluşun önemini kavramak.

OKULUMUZ 2’DEKİ
KANATLARDA
İlk bölümde Atatürk ilkokul 2’deki çocuğun duyarlılığıyla anlatılmaktadır.
Bu duyarlılık onun eğitiminin yönünü sağlayacaktır.
İkinci bölümdeki şiirler ise öğrencinin Mustafa Kemal
sevgisini yaşamasıdır.

Temalar:
Sevgi, saygı, hoşgörü, duyarlılık, tarih, mekân.

Alt Temalar:

Ulusal değerler, hak ve özgürlükler, değerlere sahip çıkma.
Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
7-8 yaş
(1. ve 2. sınıf)

Şiir
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OKULUMUZ 3’TEKİ
ŞİİR

Ozanımız bu kitabı kalem tutmasını, düzgün yazı yazmasını
bilen çocuklara sunar. İlk şiir anadilimizi sevdirmek isterken,
son şiir yeryüzünü yakınlaştırmaktadır çocuğa.
İlkokul 3’le başlar belki
Kalemde bir aydınlık vardır
Çocuk ellerini seven
İlkokul 3’le başlar belki
Yazıda bir aydınlık vardır
Çizgisiz kâğıtlarda bile dümdüz –
Yürümeyi seven
Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
7-8 yaş
(1. ve 2. sınıf)

Temalar:
Okuma, yazma, iletişim, disiplin, hayal gücü, güzel türkçemiz.

Alt Temalar:

Anadilimizin güçlü yanlarını ortaya çıkarma, sosyal gelişimin
sağlanması, doğa sevgisi.

YARAMAZ SÖZCÜKLER:
DAĞLARCA ÇOCUKLARDA 2
Ozanımızın en çok uğraştığı yapıt. Belli sayıdaki sözcüklerin yer değiştirmesiyle oluşan bu çalışma Türk
dilinin kendine özgü olanaklarını gösterir. Son şiirde
14 sözcükle, hiç yeni sözcük katılmadan 12 şiir elde
edilmiştir.

Temalar:

Erdemler, birey ve toplum, duygular, iletişim, mizah.

Alt Temalar:
Şair-Yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.- 2. ve 3. sınıf)
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Arkadaşlık, çocuk kültürü, hayal, oyun, sevgi, saygı, bilgiyi paylaşma, sorumluluk, beceri, dayanışma, sosyal gelişim, merak, oyun.

ŞİİR

ÇOCUKÇA
“Sizlerle birlikte ders çalışmak kolaydır, oyun oynamak kolaydır, gülmek, söylemek kolaydır. Fırsat olursa uçurtma uçurmak kolaydır. Sizlerle anlaşmak da
kolaydır. Ama sizlere yazmak ya da sizler için yazmak
zordur” diyen Berfe’nin bu kitaptaki şiirlerini çocuklar
kırk yıldır okuyor.

Temalar:
Şiir, çocuğun algı dünyası, hayal gücü.

Alt Temalar:

Şair-Yazan:
Süreyya Berfe
Resimleyen:
Burcu Yılmaz
Sayfa:
92
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Kelimeler ile duygulu cümle kurma-anlam bütünlüğünü kavrama,
iletişim becerisi oluşturma.

EKSİK ALFABE
Çocukları yeryüzü canlılarıyla birlikte hayal kurmaya
ve yazmaya özendiren, onlara özel sayfalar ayıran bir
tür doğa kitabı Eksik Alfabe.
Eksik Alfabe’de Süreyya Berfe çocukları hayvanlar
dünyasına davet ediyor. Alfabetik, şiirli, bilmeceli ve
sonunda da “Eksik Alfabe Masalı” bulunan bir dünya
bu. Her harfte ipuçlarıyla dolu, bilmeceli bir hayvan
şiiri var. Bir hayvan kendini tanıtıyor, sorunlarını dile
getiriyor.

Şair-Yazan:
Süreyya Berfe
Resimleyen:
Burcu Yılmaz
Sayfa:
56
Yaş Grubu:

Temalar:
Doğa ve evren, okuma kültürü, sanat.

Alt Temalar:
Canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, dil
sevgisi, eleştirel okuryazarlık, kitaplar, metinler arasılık, okuma
serüveni ve alışkanlığı, sözlü ve yazılı kültür, söz sanatları,
edebiyat, resim, sinema.

7-9 yaş
(1.- 2. ve 3. sınıf)

Şiir
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ŞİİR

İHTİYAR FARENİN KEDİLER
KILAVUZU
Modern zamanların en çok izleyici çeken, en uzun
süre sahnelenen, dünyaca ünlü müzikali “Cats”in esin
kaynağı, ilk baskısı 1939’da yapılan nükteli kedi şiirleri
İhtiyar Farenin Kediler Kılavuzu.
Zamanın ötesinde başka bir âlem Sihirbaz Bay Mistofeles, Gizemli Kedi Macavity, Korkunçpençe başrolde… Huzurlarınızda binbir surat Kediler!
Dilerseniz yüksek sesle okuyun, sahneleyin, dilerseniz
şarkısını mırıldanın!

Şair-Yazan:
T. S. Eliot
Resimleyen:
Ayberk Erkay
Sayfa:
76
Sayfa:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Sanat, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, hayvanlar, doğa.

ŞERMİN
Şermin, yaklaşık yüz yıl önce yayımlanmış bir kitap.
Tevfik Fikret’in son eseri. Aradan geçen yıllara ve anlayış
değişikliklerine karşın, neredeyse bugün yazılmış gibi
şiirler. İlk yayımlanışından bugüne hemen her kuşakta iz
bırakmış, şiir ezberlemenin “ezbercilik” sayılmadığı yıllarda yer ettiği belleklerde yaşamaya devam etmiş.
Eskimiş ama lezzeti de bu özelliğinde gizli güzel çocuk
şiirleri…

Şair-Yazan:
Tevfik Fikret
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
112
Yaş Grubu:
8-11 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)
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Temalar:
Şiir, çocuğun algı dünyası, hayal gücü.

Alt Temalar:

Kelimeler ile duygulu cümle kurma, anlam bütünlüğünü kavrama, iletişim becerisi oluşturma.

ŞİİR

ÜÇ ŞİİR
YAŞAMAYA DAİR, CEVİZ AĞACI,
MASALLARIN MASALI
Şaka değil yaşamak dediğin…
Büyük usta Nâzım Hikmet’in pek çok kuşağın diline
doladığı üç şiiri “Yaşamaya Dair”, “Ceviz Ağacı” ve “Masalların Masalı”, 7’den 70’e bütün sevenleriyle yeniden
buluşuyor.
Bu kez, Sedat Girgin’in resimleriyle…
“Yaşamak şakaya gelmez,
Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap gibi meselâ,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani, bütün işin gücün yaşamak olacak.”
Şair-Yazan:
Nâzım Hikmet
Resimleyen:
Sedat Girgin
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
10 yaş ve üstü
(4. sınıftan itibaren)

Temalar:
Arkadaşlık, yaşam, hak ve özgürlükler, erdemler.

Alt Temalar:

Toplum hayatı, zorluklarla mücadele, kişi dokunulmazlığı, birey
hak ve özgürlükleri, toplumsal kurallar, ifade özgürlüğü.

Şiir
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SİNCAP
ŞİİR

Anneciğim zencilerin terleri siyah mı akar beyaz pamukları toplarken…
Sincap kitabı Yalvaç Ural’ın yazdığı şiirleri içeriyor.
Betül Sayın’ın resimlediği bu kitap doğa, toplumsal
hayat, aile, dostluk üzerine, çocuğu çevreleyen her şeyi
sorgulayan; çocuğun dil, bilgi, duygu, anlam dünyasına
pencereler açan şiirleri bir araya getiriyor.

Temalar:
Şiir, çocuğun algı dünyası, hayal gücü.
Şair-Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Betül Sayın
Sayfa:
64
Yaş Grubu:
7-11 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)

Alt Temalar:

Doğa sevgisi, yaşadığı toplumu tanıma, dostluğu pekiştirme, dilini rahat kullanma gücü, duygularını yönetme.

TÜRK YAZININDAN SEÇİLMİŞ
ÇOCUKLAR İÇİN ŞİİRLER
Memet Fuat’ın 1968’de hazırladığı, yıllardır çocuklara çağdaş şiirimizi sevdiren antolojide, şiirimizin büyük ustaları
Nâzım Hikmet, Asaf Hâlet Çelebi, Cahit Sıtkı Tarancı, Rıfat
Ilgaz, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Orhan Veli, Oktay Rifat, Fazıl
Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil ve
Cahit Külebi “çocuklar için de bir şeyler diyebilecek şiirleri”yle bir araya geliyor.
Edebiyatımızın en özgün şairlerinden seçilmiş Çocuklar İçin
Şiirler, çocuklara gerçek şiirin güzelliklerini getiren, şiiri
sevdiren iyi bir güldeste.
Derleyen:
Memet Fuat
Sayfa:
148
Yaş:
9 yaş ve üstü
(3. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Ulusal ve evrensel değerleri anlamak, hayattaki varoluşun
önemini kavramak.

Alt Temalar:
Şiir okumanın güven duygusunu geliştirmesi, hayal gücünü
kullanabilmesi yaratıcılık gücünü ortaya çıkarmasını sağlaması,
sözlü ifade gücünü geliştirmek.

Şiir
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ŞİİR

BİLMECE

BİLMECE

KIRMIZI KIZLAR ÇATILARI GİZLER

Yazan
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Semih Poroy
Sayfa:
80
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Peki ya biri size: “Birbirine ulanır
/ Dünyayı dolanır”, “Ayağımdan
gömerler / Başımı tokmakla döverler”,
“Bir yılanlı kuyuyum / Karanlığın
nuruyum” gibi anlaşılmaz dizeler
fısıldıyorsa, tuhafınıza gider değil
mi? Sakın şaşırmayın… Çünkü bunlar,
Yalvaç Ural’ın kaç kuşak yetiştirmiş,
adını da güzel bir bilmeceden alan
Kırmızı Kızlar Çatıları Gizler
kitabındaki bilmecelerden biridir.
Yalvaç Ural’ın bu eğlenceli ve
bilgilendirici kitabını Semih Poroy
resimledi.

KAZ ZIPIRLARI
Yalvaç Ural’dan yeni ve eğlenceli bir kitap
daha: Kaz Zıpırları
Bir kaz bir kaza çarpınca ne der?
Kazların en sevdiği tatlı hangisidir?
Zengin kazlar yazın nereye giderler?
İddiaya giren kazlar ne yaparlar?
Peki, bir kazı kaçırmamak için ne yapılır?
İşte bütün bu soruların cevapları ve daha
nice şaşırtıcı soru Kaz Zıpırları kitabında...
Yalvaç Ural’ın yazdığı eğlenceli mi eğlenceli
Kaz Zıpırları’nı Erdoğan Oğultekin resimledi.
Yazan
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Erdoğan Oğultekin
Sayfa:
96
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)
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Haklarımız
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BİLMECE

MASAL,
EFSANE,
DESTAN

MASAL, EFSANE,
DESTAN

MASAL MASAL İÇİNDE
Şapkacı’nın büyük bahtsızlığından nefsine karşı
girdiği mücadeleyi kaybeden Müezzin’e, ancak
gözlerini kaybettiğinde hatasını görebilen
Köradam’dan bilge babasının mirasıyla hayata
yeniden tutunan Kuyumcu’ya…
Masal Masal İçinde hep aşikâr olduğumuz Doğu’ya
has masal geleneğinin tüm karakteristik öğelerini
–kokusunu, rengini, tadını– Batı’nın çok katmanlı
kurgu anlayışıyla bir araya getiriyor ve ortaya
yerelden beslenen fakat evrensel bir roman çıkıyor.
Ahmet Ümit aile yadigârı masallarını taşıdığı çıkınını
büyük bir cömertlikle seriyor okurlarının huzuruna.
Yazan: Ahmet Ümit
Sayfa: 144

Resimleyen: Cem Kızıltuğ
Tür: Halk Edebiyatı

OLMAYAN ÜLKE
Akıl Ülkesi’nin Padişah’ıyla Hayal Ülkesi’nin Büyücü
Kral’ının koca dünyayı paylaşamayarak tutuştukları
savaş geride kalır. Fakat huzur ve mutluluk tüm
canlılar için halen bir hayaldir. Öfke, korku ve en
çok da sevgi yoksunluğu savaşların sonsuza dek
süreceğinin habercisidir. İşte bu ümitsizlik devrinde
iki isyankâr çıkar ortaya. Padişahın kızı ve kralın oğlu
el ele verir, hamuruna sevgilerini kattıkları bir dünya
kurmaya koyulurlar.
Olmayan Ülke, nesilden nesile, kulaktan kulağa
anlatılarak zenginleşmiş ve nihayet Ahmet Ümit’in
kaleminde can bulmuş, yediden yetmişe herkesin
severek okuyabileceği bir ütopya tasviri.
Yazan: Ahmet Ümit
Sayfa: 138
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Resimleyen: Cem Kızıltuğ
Tür: Halk Edebiyatı

MASAL, EFSANE,
DESTAN

ÇİRKİN ÖRDEK
Kendi Hayatının Kahramanı Olanlara…
Masallarıyla dünyada kim bilir kaç kuşak çocuğu
büyüten Danimarkalı yazar H. C. Andersen’den
unutulmayacak bir masal var sırada: Çirkin Ördek.
Herkesin aşağıladığı, dışladığı, küçük düşürülen
çirkin ördek yavrusu çocukluğunu üzüntüyle geçirse
de bir gün kendi hayatının kahramanı olur…
Yazan: H. C. Andersen
Sayfa: 72

Resimleyen: Dilek Yördem Ceylan
Tür: Masal

KARDAN ADAM
Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası Andersen’den
bir masal: Kardan Adam
Çocukların büyük bir sevinçle yaptığı Kardan Adam
gökyüzünde ilk kez gördüğü güneşi de ayı da aynı şey
sanıyordu. Ama güneş ona dost sayılır mıydı?
Yazan: H. C. Andersen
Sayfa: 56

Resimleyen: Eren Caner Polat
Tür: Masal

KİBRİTÇİ KIZ
Kim unutabilir Kibritçi Kız’ı? Bir kibrit yanıp sönene kadar
süren hayallerini...
Yayımlandığı 1835 yılından beri, birçok kuşak büyüdü
onunla. Kibritçi Kız, dünyaca ünlü Danimarkalı yazar Andersen’in, sonu mutlu biten masallar okumaya alışkın herkesi derinden etkileyen, her çocuğun belleğinde iz bırakan
dramatik masalı.
Yazan: H. C. Andersen
Sayfa: 40

Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu
Tür: Masal

Masal, Efsane, Destan
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MASAL, EFSANE,
DESTAN

UÇAN SANDIK
Masal Ustası Andersen’den: Uçan Sandık
Dünyaca ünlü Danimarkalı yazar Andersen’in, az bilinen
bir masalı Buket Topakoğlu’nun resimleri, Tahsin Yücel’in
çevirisiyle okurlarla buluşuyor. Varlıklı bir tüccarın tembel
oğlu har vurup harman savurarak babasından kalan bütün
serveti harcar. Dostları da etrafından kaybolur. Ancak bir
dostu ona bir sandık gönderir. İçine koyacak hiçbir şeyi
kalmayan delikanlı sandığa kendisi oturur. Sonra neler mi
olur?
Yazan: H. C. Andersen
Sayfa: 48

Resimleyen: Buket Topakoğlu
Tür: Masal

ÇANAKKALE DESTANI
Hiçbir cephede, hiçbir savaşta görülmemiş unutulmaz insan
öyküleri…
Gündüz düşman”, gece “dost” olan askerlerin, bir yandan
birbirlerini öldürmeleri, diğer yandan insani dayanışmaları…
“Bu kısa destanda ben, savaşın insani yönüne ağırlık vermeye
çabaladım. Son otuz yılda bu konuda okuduğum Türkçe ve
İngilizce bütün kitaplardan almış olduğum dağınık notlardan
yararlandım bu çalışmada. Kimi yanlışlarım varsa, bağışlana.
Savaşın, bir şair duyarlığıyla anlatılışı bu metin sonuçta.”
- Bilgin Adalı
Yazan: Bilgin Adalı
Sayfa: 107

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Destan

GILGAMIŞ DESTANI
Gelmiş geçmiş en büyük kahramanlardan biri Gılgamış…
İyi bir hükümdar, güçlü bir savaşçı ve en önemlisi bilge bir
kişilik… Ölüme karşı çıkmak için büyük çabalar harcamış,
bilginin peşinden koşmuş, onurlu bir yaşam sürmüş ve
gelecek kuşaklara bıraktığı mirasla ölümsüzleşen, tanrıların
kölesi olmayı reddeden ilk kahraman…
Günümüzden yaklaşık 4.300 yıl önce yazılmış, bilinen en
eski yazınsal metin Gılgamış Destanı. Ölümsüzlük, bilgelik,
kardeşlik ve kahramanlık üstüne bu destanı Bilgin Adalı
gençler için yeniden yazdı.
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Yazan: Bilgin Adalı

Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Sayfa: 96

Tür: Destan

Bilgin Adalı’nın kaleminden, Oğuzların destansı hikâyeleri…
Yazıya geçirildiği 14. ve 15. yüzyıllardan günümüze dek
varlığını koruyabilmiş Dede Korkut hikâyeleri sadeleştirilmiş
dili, şiirsel yapısı ve akıcı anlatımıyla yeni bir boyut kazanıyor.
“Metnin tümünün özü de, sözü de Dedem Korkut’un, değil
mi? Ben yalnızca aracılık yapıyorum” diyen Bilgin Adalı, genç
okurları, sözlü geleneğin şiirini yakalamaya çağırıyor.
Bu kitabı yazarken, dilimize daha önce kazandırılmış olan
Dede Korkut kitaplarından farklı bir yol izlemeyi seçtim.
Öykülerde düzyazı olarak yer alan bölümlerdeki gizli şiiri
yakalamaya, tüm metni şiir diliyle yazmaya çalıştım. Bunu
bir anlamda, yazıya geçirilmezden önceki, sözlü geleneğe
dayalı ilk metinleri özgür bir yeniden yazma çabası olarak
niteleyebiliriz.
Yazan: Bilgin Adalı
Sayfa: 228

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Destan

ODYSSEIA DESTANI –
İTHAKE KRALI ODYSSEUS’UN
SERÜVENLERİ
İnanç, cesaret ve macera:
İşte Homeros’un büyüleyici dünyası!
Çağlar boyunca sayısız esere esin kaynağı olan Odysseia,
İlyada ile birlikte, ozan Homeros’un günümüze ulaşan
iki büyük yapıtından biri. İlyada’da Troya Savaşı’nı
anlatan Homeros, Odysseia’da bu savaşın tanrısal
kahramanlarından biri olan İthake Kralı Odysseus’un
başından geçen inanılmaz serüvenleri konu alır. Günümüz
okuru için de heyecanla okunan bir metin olma özelliğini
koruyor bu metin.
Bilgin Adalı’nın güzel Türkçesinden, Kral Odysseus’un
serüvenlerle dolu on yıllık yolculuğu… “Bilgin Amca”nın
şiir diliyle yeniden yazdığı Odysseia Destanı’nı Musfata
Delioğlu resimledi.
Yazan: Bilgin Adalı
Sayfa: 152

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Destan
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OĞUZ KAĞAN DESTANI
Oğuz Kağan Destanı, Bilgin Adalı’nın güzel dilinden,
Türklere ait bir yaratılış efsanesi ile yiğitliği ve
önderliğiyle ünlü Türk kahramanı Oğuz Kağan’ın
destanını içeriyor… Sadece yiğitlik ve cesaretle
kahramanlık destanı yaratılamayacağını, adaletin
de önemini vurgulayan Adalı’nın yeniden yazdığı bu
destanı Mustafa Delioğlu resimledi.
Başlangıçta ne yer vardı ne de gök… Yokluğun dört
bucağını sonsuz sular kaplardı. Derken insan yaratıldı.
İnsanoğlu çoğaldı, kendine yurtlar buldu. Destanlar
yazdı.
Yazan: Bilgin Adalı
Sayfa: 88

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Destan

TROYA SAVAŞI VE İLYADA DESTANI
Büyük bir aşk, acımasız bir savaş, unutulmaz bir serüven…
Troyalılar, Akhalılar, krallar, yiğit savaşçılar ve elbette
Olympos’a taht kurmuş oyunbaz ve kibirli tanrılar… Bilgin
Adalı’nın kaleminden Troya efsanesi.
Troya’da yaşanmış büyük bir savaşın öyküsünü konu alır.
Homeros’un anlattığı, on yıl süren bu büyük ve kanlı savaşın
yalnızca onuncu yılıdır. Bu büyük serüvenin öncesini ve
sonrasını, başka kaynaklardan ve çeşitli söylencelerden
öğreniyoruz. Troya’da yaşanan büyük aşkın, kanlı savaşın
ve acımasız kıyımın öyküleri, çağlar boyunca pek çok esere
konu oldu. Bilgin Adalı, binlerce yıl öncesinden bugüne
uzanan bu büyük serüveni, Troya Savaşı’nı ve İlyada
Destanı’nı, gençler ve çocuklar için şiir diliyle yeniden kaleme
aldı. Üstelik, İlyada Destanı’nda bulunmayan, Homeros’un
anlattığı öykünün başını ve sonu da yalın diliyle bu kitaba
ekledi. Böylece, çeşitli anlatılarda parça parça yer alan Troya
efsanesi tek kitapta toplanmış oldu.
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Yazan: Bilgin Adalı

Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Sayfa: 128

Tür: Destan

Filiz Özdem, Yeni Dünya’dan Eski Dünya’ya bütün
yeryüzünde dolaştığı, insanlığın yaratılış efsanelerinden
şehir efsanelerine renkli bir yelpaze sunduğu Yeryüzünde
Binbir Efsane kitabının ardından şimdi de Efsaneler Diyarı –
Ejderler, Ecinniler, Gulyabaniler ve Cümle Yaratık kitabında
“korku”ya odaklı efsane ve masallara yer veriyor. Bu kitapta
da metinlere Aysu Koçak’ın gözalıcı resimleri eşlik ediyor. Filiz
Özdem, insanoğlunun binyıllardır anlatılagelen kahramanlık
hikâyelerinin özünü oluşturan güçlü olma arzusunun
temelinde var olan, insanın kadim duygularından “korku”nun
izini sürerken, Kızılderili efsanelerinden İskandinav
efsanelerine, Antik Yunan mitolojisinden Keloğlan masallarına
kadar çokrenkli bir masal kültürünü okurla buluşturuyor.

Yazan: Filiz Özdem
Sayfa: 144

Resimleyen: Aysu Koçak
Tür: Efsane

YERYÜZÜNDEN BİNBİR EFSANE
Ejderler, Ecinniler, Gulyabaniler ve
Cümle Yaratık
Filiz Özdem, insanoğlunun binyıllardır anlatılagelen
kahramanlık hikâyelerinin özünü oluşturan güçlü olma
arzusunun temelinde var olan, insanın kadim duygularından
“korku”nun izini sürerken, Kızılderili efsanelerinden
İskandinav efsanelerine, Antik Yunan mitolojisinden
Keloğlan masallarına kadar çokrenkli bir masal kültürünü
okurla buluşturuyor.
İnsanın karanlık coğrafyasına açılan bu kapıdan içeri adım
atmak isteyenler düşgücünün sınırlarını sınayan çarpıcı bir
efsaneler ve masallar dünyasıyla karşılaşacak…
Yazan: Filiz Özdem
Sayfa: 144

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Efsane
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ALTIN KUŞ
İyilerin Kazandığı Bir Dünya İçin…
Masallarıyla dünyada kim bilir kaç kuşağın büyüdüğü, 19.
yüzyıldan bugüne çocuklar âleminde kendilerine özel bir yer
bulan Grimm Kardeşler’den bir masal: Altın Kuş
Yazan: Grimm Kardeşler
Sayfa: 52

Resimleyen: Mert Tugen
Tür: Masal

BREMEN MIZIKACILARI
Sahipleri tarafından kötü davranılan hayvanlar, canlarını
kurtarmak için yollara düşerse ve yolları birbiriyle kesişirse
ne olur?
Grimm Kardeşler’in unutulmaz masalı Bremen Mızıkacıları
ezilen, dövülen, aşağılanan bir eşeğin, köpeğin, kedinin
ve horozun güçlerini birleştirdiklerinde hayatlarının nasıl
değiştiğini anlatıyor.
Yazan: Grimm Kardeşler
Sayfa: 40

Resimleyen: Seçil Çokan
Tür: Masal

RAPUNZEL
Rapunzel: Özgürlüğe giden yol
Masallarıyla dünyada kim bilir kaç kuşağın büyüdüğü,
19. yüzyıldan bugüne çocuklar âleminde kendilerine özel
bir yer bulan Grimm Kardeşler’den efsanevi bir masal:
Rapunzel
Yazan: Grimm Kardeşler
Sayfa: 40
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Resimleyen: Seçil Çokan
Tür: Masal

Koru kendini!
19. yüzyıldan bugüne masallarıyla çocukları derinden
etkileyen Grimm Kardeşler’den efsanevi bir masal. Dünyanın
sadece iyiliklerle dolu bir yer olmadığını, kötülüğün de kol
gezdiğini anlatan, çocuklara kendilerini korumaları için
koymaları gereken sınırları da öğreten bu masalla, dünyada
kim bilir kaç kuşak büyüdü…
Yazan: Grimm Kardeşler
Sayfa: 44

Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu
Tür: Masal

UYUYAN GÜZEL
Masallarıyla dünyada kim bilir kaç kuşağın büyüdüğü, 19.
yüzyıldan bugüne çocuklar âleminde kendilerine özel bir
yer bulan Grimm Kardeşler’den efsanevi bir masal: Uyuyan
Güzel.
Edebiyattan sinemaya pek çok alanda ilham veren bu
unutulmaz masal, Ayşın Delibaş Eroğlu’nun resimleriyle
hayat buluyor.
Yazan: Grimm Kardeşler
Sayfa: 44

Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu
Tür: Masal

EJDERHA İLE KELEBEKLER VE
DİĞER HİKÂYELER
Calvino’nun yazdığı “Ejderha ile Kelebekler”, “Süvari ve
Ay”, “Üç Uzak Ada” başlıklı masalların bir araya getirildiği
Ejderha ile Kelebekler ve Diğer Hikâyeler kitabını resimleyen,
çalışmalarında Latin Amerika’nın kültürel rengini yansıtan,
ünlü ve bol ödüllü Fabian Negrin.
Yazan: Italo Calvino
Sayfa: 96

Resimleyen: Fabian Negrin
Tür: Masal
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oluydu. Sırma saçları
şanın uzun kulaklarını
daki güvercini
bahçenin
üştü, ama çok durmadı,
eye, demin
ğdan sola
ukarda soldan
nra arkasına
risin geri yine
da bulutu gördü.
Güvercin de
ut olduğunu anladı,

Yazan: İnan Çetin
Sayfa: 48

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Masal

KELEBEK İLE MUM IŞIĞI MASALLAR
Kelebek ile Mum Işığı dünyanın gelmiş geçmiş büyük
dehalarından biri olan Leonardo da Vinci’nin kaleminden
kibir, vicdan, ihanet, alçakgönüllülük, sabır ve pişmanlık
üzerine hiç eskimeyecek masalları bir araya getiriyor. “Canı
Sıkılan Taş”tan “Suyun Pişmanlığı”na 500 yaşını aşmış 12
masalı Kemal Atakay çevirdi, Emine Bora resimledi.
Yazan: Leonardo da Vinci
Sayfa: 40

N

• Sevdalı Bulut Masalı

yatının büyük ozanı
n bir masal. Sevdanın,
dığı bir dünya resmi.
in duvarına?

Aydınlık Dünya’dan İfrit’in Dünyası’na Lokman oğlu Zarif’in
yolculuğu… Şahmaran ile Lokman Hekim’in Hikâyesi, masalı
yeniden kaleme alan İnan Çetin’den merak, korku, ihanet,
aşk, sadakat üzerinden insan ruhuna bir dokunuş.
Bu dokunuşta yazar, babaya da oğula da aynı yolu
teptirerek, insanın ruhun karanlık, bilinmez yanına olan
düşkünlüğünü de neredeyse bir kader olarak ele alıyor…

NÂZIM HİKMET

, hep iyiden yana
dünya...
ikmet’ten umut
nutulmaz bir masal...

ŞAHMARAN İLE
LOKMAN HEKİM’İN HİKÂYESİ

Hİ

E

Resimleyen

Can Göknil
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Resimleyen: Emine Bora
Tür: Masal

SEVDALI BULUT MASALI
Sonunda, hep iyiden yana dönecek dünya…
Nâzım Hikmet’ten umut üstüne unutulmaz bir masal…
Sevdalı Bulut, Türkiye ve dünya edebiyatının büyük ozanı Nâzım
Hikmet’in yazdığı masallardan bir masal. Sevdanın, dostluğun,
bağlılığın ve iyiliğin kazandığı bir dünya resmi. Kim asmak istemez
ki bu resmi kalbinin duvarına? “Ayşe kızın ela gözleri gün ışığıyla
doluydu. Sırma saçları pırıl pırıldı. Bir eliyle, sağındaki tavşanın uzun
kulaklarını çekiştiriyor, öbür eliyle sol omzundaki güvercini okşuyordu.
İşte bulut tam bu sırada bahçenin üstünde belirdi. Bahçeye bir gölge
düştü, ama çok durmadı, ortalık yine ışıklandı. Derken bahçeye,
demin soldan sağa düşen gölge bu sefer sağdan sola düştü. Sizin
anlayacağınız, bulut yukarda soldan sağa bahçenin üstünden geçmiş,
sonra arkasına bakıp bahçede Ayşe kızı görünce gerisingeri yine
bahçenin üstüne gelmişti. Ayşe kız da bulutu gördü.”
Yazan: Nâzım Hikmet

Resimleyen: Can Göknil

Sayfa: 52

Tür: Masal

lemişti. (....) Bu fıkraları

ramanın hikâyeleri daha

sluptan geçtim, okuduğum

oktu. Bunun üzerine de,
küçümsenmeyecek bir iş
fıkralarının, bugüne kadar

• Nasrettin Hoca Hikâyeleri

de böbürlenmiş sayılmam.”

onların özünü
i bir tat katan
uzanan, bazıları daha
i, şiir diliyle yeniden
tir.

bir araya getirilen
halk zekâsının
n Veli’nin kattığı
r bizi.

ORHAN VELİ

Nasrettin Hoca
Hikâyeleri

NASREDDİN HOCA HİKÂYELERİ
Orhan Veli’nin, ilk basımı 54 yıl önce Doğan Kardeş Yayınları
arasında çıkan ve o tarihten bugüne Türkiye’de ve Türkiye
dışında birçok kez basılan Nasrettin Hoca Hikâyeleri, renkli
resimler ve düzeltmelerle yeniden yayımlandı. Dağıstan
Çetinkaya’nın bu kitap için özel olarak yaptığı renkli
resimlerle bezenen Nasrettin Hoca Hikâyeleri Hoca ile Orhan
Veli çizgisinin bütünleştiği bir “klasik” olma yolunda…

Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya

ISBN 978-975-08-4401-0

32 TL

9 789750 844010

Yazan: Orhan Veli
Sayfa: 130

Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya
Tür: Masal

LA FONTAINE’İN MASALLARI
Orhan Veli’nin, ilk basımı 55 yıl önce Doğan Kardeş Yayınları
arasında yapılan ve o tarihten bugüne birçok kez basılan La
Fontaine’in Masalları adlı çevirisi, renkli resimler, düzeltmeler
ve eklerle yeniden yayımlandı. Dağıstan Çetinkaya’nın bu
kitap için özel olarak yaptığı renkli resimlerle bezenen La
Fontaine’in Masalları, şairine ve onları Türkçe söyleyen Orhan
Veli’ye yaraşır bir güzellikte okurlarıyla buluşuyor.
Yazan: Orhan Veli
Sayfa: 96

Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya
Tür: Masal

ANADOLU EFSANELERİ
Yalvaç Ural’ın çocuklar ve yetişkinler tarafından
çok sevilen kitaplarından biridir. Kitap, gerek dili,
gerekse kolay okunurluğu ve anlaşılır kurgusuyla da,
mitolojik söylenceleri çocukların gözünde sevimli ve
ilgi çekici kılmıştır. Ural, bu kitabında Anadolu’ya ait
efsanelerin, Batılılarca Yunan kültürünün bir parçası
gibi gösterilmesine bir yazar olarak yüreği elvermemiş
ve Anadolu’ya ait olduğunu düşündüğü efsaneleri
bir araya toplayarak bunu okurlarına anlatmaya
çalışmıştır.
Yazan: Yalvaç Ural
Sayfa: 352

Resimleyen: Haslet Soyöz
Tür: Efsane
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a’ya ait fıkraları da manzum

onra gördüm ki ünü yabancı
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GÜLENDAM NENEM, RUMİ
ANNEM VE BEN MESNEVİ’DEN
MASAL, FABL VE ÖYKÜLER
1945’te, Konya-Karatay’da, bir Mevlâna torunu olan
Gülendam nenesinin ve annesinin doğduğu evde
dünyaya gelen Ural, çocukluğunu anneannesinin
dilinden dökülen bu öncesiz kültürün masal, öykü, fabl,
fıkra, şiir ve tekerlemelerini dinleyerek geçirdi.
Mevlâna’nın Mesnevi’sinden süzülen bu masalöyküleri,
özgün yapısı içinde, çağcıl bir yorum ve anlatımla
okurlarına sunan Ural, aile tarihini de besleyen kültürel
birikimin bir parçası olan bu kitapla, neredeyse 750
yıldır onlarca dilde okunan bir başyapıtın en çarpıcı
örneklerini sunuyor.
Yazan: Yalvaç Ural
Sayfa: 124

Resimleyen: Erdoğan Oğultekin
Tür: Masal

HERMİYAS
YUNUS SIRTINDAKİ ÇOCUK
EGE’DE BİR KARYA EFSANESİ
Alnına dökülen kıvırcık sarı saçları, Ege’nin sularını
andıran mavi boncuk gözleriyle İasos’un en güzel, en
sevilen çocuğuydu Hermiyas. Yavru bir yunusla kurduğu
sıradışı dostluğun hikâyesi kültürden kültüre, dilden
dile, kulaktan kulağa dolaştı, sonunda Yalvaç Ural’ın
kalemiyle de buluştu. Dünya döndükçe hatırlansın
diye…
Bu söylencenin geçtiği adada dolaştığım sahil,
mendirek, çan kulesi, kale, küçük meclis ve Kurin
Köyü’nün zeytinlerini yediğim acı deliceleri, bana bir
yunus gibi sevmenin ne demek olduğunu öğretti.
Yazan: Yalvaç Ural
Sayfa: 152
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Resimleyen: Erdoğan Oğultekin
Tür: Efsane

3000 yıllık destanların gizemli öyküsü
Troya Savaşı, Homeros’un “İlyada” destanında, Hektor’un
ölümüyle sona erer; Odysseia’da ise Odysseus’un ülkesi
İthake’ye dönerken başından geçenler anlatılır. “İlyada”da
kentin yıkılışından ve Epeios adlı biri tarafından yapıldığı
söylenen “tahta at”tan hiç söz edilmez.
Tahta At Efsanesi’ni, Odysseia’nın 8. bölüm, 490.
özdekinden, Odysseus’un isteği üzerine Ozan
Demodokos’un söylediği bir ezginin sözlerinden öğreniriz.
“İlyon’un destanı” da denen İlyada’da, savaştan sonra Kral
Priamos, Hekabe, Paris, Helena, Andromakhe ve oğlundan,
pek çok komutan ve askerin başına gelenlerden, Troya
halkından hiç söz edilmez.
Yazan: Yalvaç Ural
Sayfa: 212

Resimleyen: Erdoğan Oğultekin
Tür: Efsane

SÜMER HAYVAN MASALLARI
YABANÖKÜZÜ BOYNUZLU TİLKİ
Bir zamanlar Sümer’de
Ne aslan varmış, ne sırtlan.
Ne kurt, ne yabanıl köpek;
Ne korku, ne kaygı, ne endişe,
Ne de Kenger’in bir düşmanı.
“Kendini Akıllı Sanan Tilki”, “Mızmız Sırtlan”,
“Komutan Tilki”, “Yoksul Eşek”, “Kapı Soytarısı
Maymun Bey”, “Yuvasız Yabanöküzü” ve diğerleri…
Binlerce yıl önce Kenger yazmanlar tarafından
derlenen ve çivi yazısıyla kil tabletlere yazılan bu
masallar, insanlık tarihinin ilk yazılı hayvan masalları,
Sümer sözlü anlatım döneminin ilk edebi ürünleri.
Yazan: Yalvaç Ural
Sayfa: 196

Resimleyen: Erdoğan Oğultekin
Tür: Efsane
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TROYALI HELENA İLE PARİS VE
TAHTA AT EFSANESİ

MASAL, EFSANE,
DESTAN

PISPISA HANIM İLE SIÇAN
SOLUK BEY - KARDEŞ MASALLAR 1
Eğitimci Yücel Feyzioğlu, otuz yıldır bir büyük
hayal dünyasını Avrupa ülkelerinde bu masallarla
temsil ediyor. Dil, coğrafya, kültür, zaman ve diğer
belirleyicilere karşı direnen masalların gizemli bir gücü
olduğunu bilenlerden. Masallarımızı Alman çocukları
kadar büyüklerine de sevdirmeyi başarmış bir “söz”
gönüllüsü.
Kardeş Masallar 1:
Pıspısa Hanım ile Sıçan Soluk Bey • Dilsiz Kız ile
Ballıbaba • Bir Ana ile Dokuz Oğul • Çilbik ile Baykuş
• Çilbik ile Güvercin Kız • İvançu • Üç Kardeşin Sonu
• Şaman Dede ile Oğlu • Üç Kardeş Bir Bacı • Ödül
Kimin Hakkı? • Tilkiden Korkan •Cırttan ile Horttan
• Gülnar Hanım ile Melik Memet
Yazan: Yücel Feyzioğlu
Sayfa: 128

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Masal

TİTLE İLE BİTLE
KARDEŞ MASALLAR 2
Eğitimci Yücel Feyzioğlu, otuz yıldır bir büyük hayal
dünyasını Avrupa ülkelerinde bu masallarla temsil ediyor.
Dil, coğrafya, kültür, zaman ve diğer belirleyicilere karşı
direnen masalların gizemli bir gücü olduğunu bilenlerden.
Masallarımızı Alman çocukları kadar büyüklerine de
sevdirmeyi başarmış bir “söz” gönüllüsü.
Kardeş Masallar 2:
Şah Abbas ile Şah Banu Aldar Köse • Title ile Bitle
• Bakla Ağacı • Çınarbay ile Perikızı • Tüylüce Kız ile Genç
• Tilki Yargıç iken • Üç Yalan, Kırk Masal • Ziyat Batur ile
Kamercan • Tilki ile Kurt • Yaşlıları Ne Yapmalı?
• Mennarüv ile Toragay • Beyaz Tavşan ile Kurt
Yazan: Yücel Feyzioğlu
Sayfa: 136
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Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Masal

Eğitimci Yücel Feyzioğlu, otuz yıldır bir büyük hayal
dünyasını Avrupa ülkelerinde bu masallarla temsil ediyor.
Dil, coğrafya, kültür, zaman ve diğer belirleyicilere karşı
direnen masalların gizemli bir gücü olduğunu bilenlerden.
Masallarımızı Alman çocukları kadar büyüklerine de
sevdirmeyi başarmış bir “söz” gönüllüsü.
Kardeş Masallar 3:
Keloğlan ile Oh’un Masalı • Kuru Kafaların Sesi • Kırk Oda,
Biri Yasak • Kırkıncı Odada Ne Var? • İlyas ile Dünya Güzeli
• Hakan ile İlyas • Dünya Güzeli • Bu Kız Kim? • Yartı
Kulak • Samurun Kürkü Neden Değerli? • Ongey Dayı ile
Değirmentaşı • Cesur Vay’ın Deniz Macerası • Keloğlan ile
Kartal Abi • Bulutların Üstünde
Yazan: Yücel Feyzioğlu
Sayfa: 128

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tür: Masal

KIŞ MASALLARI
Kış Masalları, ilkbahar, yaz ve sonbahar masallarıyla devam
edecek “Mevsim Masalları” dizisinin ilk kitabı. Her yaştan
çocuğun ilgisini çekecek bu masallar uzun ve soğuk kış
akşamlarında içinizi ısıtmakla kalmayacak, dostluğun,
sevginin, iyi niyetin önemini, kış mevsiminin güzelliğini
bir kez daha hatırlatacak. Tarık Demirkan’ın derlediği Kış
Masalları’nı Feridun Oral çizimleriyle renklendirdi.
Yazan: Kolektif

Resimleyen: Feridun Oral

Sayfa: 168

Tür: Masal

BAHAR MASALLARI
“Mevsim Masalları” serisi Bahar Masalları’yla devam ediyor…
Bahar, coşkunun, neşenin, aydınlığın, uzamaya başlayan
günlerin, çiçeğe duran ağaçların, kuş cıvıltılarının mevsimidir.
Doğanın kış uykusundan uyanışının habercisidir. Tarık
Demirkan’ın derlediği, Feridun Oral’ın rengârenk resimleriyle
can verdiği bu masallar baharın coşkusunu, umudunu her
zaman içinizde hissetmenizi sağlayacak.
Hazırlayan: Tarık Demirkan
Sayfa: 154

Resimleyen: Feridun Oral
Tür: Masal
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KELOĞLAN İLE KARTAL ABİ
KARDEŞ MASALLAR 3
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Yaz Masalları, “Mevsim Masalları” dizisinin önceki kitapları gibi,
Estonya’dan Japonya’ya, Finlandiya’dan Türkiye’ye, dünyanın dört bir
yanından derlenen masallardan oluşuyor. Sadece sıcak yaz günlerinde
değil, her mevsimde okunacak, çalışmanın, emek vermenin,
paylaşmanın, dostluğun önemini, doğanın değerini anlatan bu
masalları Tarık Demirkan derleyip çevirdi, Feridun Oral resimledi.
Hazırlayan: Tarık Demirkan
Sayfa: 172 		

Resimleyen: Feridun Oral
Tür: Masal

GÜZ MASALLARI
Güz Masalları, “Mevsim Masalları” dizisinin dördüncü ve son kitabı.
Güz Masalları, çocuklara güz mevsiminin özelliklerini ve bu mevsimde
doğanın geçirdiği değişimleri anlatırken tatilin sona erdiği, tatlı bir
koşturmacanın başladığı bu günlerde, her yaştan çocuğun zevkle
okuyacağı, dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş masallarla
dolu bir kitap.
Hazırlayan: Tarık Demirkan
Sayfa: 168 		

Resimleyen: Feridun Oral
Tür: Masal

HER GÜNE BİR MASAL
Gökyüzüne uzanan bezelyeye tırmanan dede acaba tepede ne
görüyor? Tavşanlar neden yazın beyaz, kışın gri kürk giyiyorlar?
Denizin suyu neden tuzlu? Eskimolar gökyüzündeki ayı yakalamaya
kalkınca neler oluyor? Köylü genci şişman kralı nasıl zayıflatıyor?
1 Ocak’tan başlayıp, 31 Aralık’a kadar her güne bir masal!
Hazırlayan-Çeviren: Tarık Demirkan
Sayfa: 512			

U y ku M a sa lla rı

uykular diler:
arı
,
mak istemeyen
çocuklar için
..
geceler öpücüğü.

YAZ MASALLARI

Uy ku rı
a
Ma s a l l

Çeviren

Şilan Evirgen

Resimleyen: Feridun Oral
Tür: Masal

UYKU MASALLARI
Yapı Kredi Yayınları iyi uykular diler: “Uyku Masalları”.
Uykusu gelmeyen, uyumak istemeyen, bir türlü uyuyamayan
çocuklar için 18 masal + küçükler için iyi geceler öpücüğü…
Kaplanlar, ayılar, tavşanlar, kurtlar, sevimli afacanlar ve daha pek
çok kahraman…
Yazan: Kolektif
Sayfa: 132 		

8 TL
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Resimleyen: Kolektif
Tür: Masal
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KRALIN PİRESİ –
EN GÜZEL DÜNYA MASALLARI
Akşit Göktürk’ün derleyip çevirdiği masallar, farklı bir dünyada
keyifli bir yolculuğa çıkmak isteyenleri bekliyor.
Kralın Piresi Tılsımlı Çekmeceye girerse ne olur?
Gök Mavisi Tavşanla karşılaşır.
Peki ya sonra? Kedi ile Köpek gibi didişirler.
Bunun üzerine, Dans Etmek İsteyen Pire, Yufka Yürekli Yoksul
Kadın’ın saçlarına zıplar…
Yazan: Kolektif
Sayfa: 136 		

Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu
Tür: Masal

RUS YAZARLARINDAN
MASALLAR VE ŞİİRLER
Tolstoy’dan Gorki’ye, Mayakovski’den Jukovski’ye, Rus edebiyatına
damgasını vurmuş isimlerin kaleminden masallar ve şiirler… Yalancı
kargalar, kardan kızlar, ördeklerle yolculuk eden meraklı kurbağalar,
ak ördeklere dönüşen güzel prensesler, gizemli lale ağaçları…
Hazal Yalın’ın derleyip çevirdiği, Ali Benice’nin resimlediği Rus
Yazarlarından Masallar ve Şiirler, gençler için büyük klasiklere açılan
pencereyi aralıyor.
Derleyen: Hazel Yalın
Sayfa: 132 		

Resimleyen: Ali Benice
Tür: Masal

EĞLENCELİ MASALLAR
Neler yok ki bu masalların içinde: Korsan fareler, taze fasulyeye
dönüşmüş gençler, ormanı birbirine katan filler, hıçkırık tutmuş
cadılar, papyon takan Noel babalar, ‘‘kurt gibi acıkmış’’ kurtlar ve
daha neler neler…
Hepsi birbirinden eğlenceli 18 masal ve çocuklar için gülme garantisi
bu kitabın içinde.
Yazan: Kolektif
Sayfa: 132 		

Resimleyen: Kolektif
Tür: Masal
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Dünyanın en sevimli ayıcığıyla tanışın!
A.A. Milne’in klasikleşmiş öykülerinde, Winnie-the-Pooh
arkadaşı Tavşan’ın evinden çıkarken sıkışıp kalıyor, bir
ağacın tepesindeki bala ulaşmak için türlü numaralar
deniyor, Piglet’le beraber bir Vızıl’ın peşine düşüyor ve
daha bir sürü maceraya atılıyor!
Winnie-the-Pooh ve arkadaşlarının öyküleri, ilk
yayımlandıkları 1926 yılından bu yana bütün dünyada hem
küçüklerin hem de büyüklerin sevgilisi oldu.

Temalar:
Yazan:
A. A. Milne

Doğa ve hayvanlar, çocuk dünyası, zaman ve mekân.

Resimleyen:
E. H. Shepard
Sayfa:
164
Yaş Grubu:
8 yaş ve üstü
(2. sınıftan itibaren)

Keşif, merak, oyun, arkadaşlık, empati, paylaşma, sabır, kendini
tanıma.

Alt Temalar:

POOH KÖŞESİNDEKİ EV
Orman’ın tepesindeki o büyülü yerde, küçük bir çocuk ve
ayıcığı hep oyun oynuyor olacak.
Dünyanın en sevimli ayıcığının maceraları devam ediyor!
Yüz Dönüm Ormanı’nda Pooh, Piglet ve arkadaşlarına
katılın. Bu kitaptaki öykülerde Tigger, Tigger’ların ne
yemeyi sevdiğini keşfediyor, Piglet Çok Müthiş Bir Şey
yapıyor ve Pooh yeni bir oyun icat ediyor.

Temalar:

Doğa ve hayvanlar, çocuk dünyası, zaman ve mekân.
Yazan:
A. A. Milne
Resimleyen:

Alt Temalar:
Keşif, merak, oyun, arkadaşlık, empati, paylaşma, sabır, kendini
tanıma.

E. H. Shepard
Sayfa:
192
Yaş Grubu:
8 yaş ve üstü
(2. sınıftan itibaren)
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WINNIE-THE-POOH
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GÖKYÜZÜNE DÜŞEN KIZ
Bir gün zıplarken, gökyüzüne düşerseniz neler olur,
hiç düşündünüz mü? Gökyüzüne Düşen Kız, genç bir
yazardan, A. Orçun Can’dan “genç işi” bir çocuk romanı…
Nil koşmayı, zıplamayı çok seven ve tabii ister istemez,
kendini özgür hissettiği bu eylemlerin sonucu bazen
de düşmeyi göze alan bir çocuktur. Ama bir gün,
anneannesinin aldığı trambolinde zıplarken öyle bir
düşer ki, bu, hiçbir düşmesine benzemez. Nil, gökyüzüne
düşmüştür. Kendi yaşadığı dünyaya hem benzeyen hem de
çok farklı Gökyüzü Krallığı’na…

Yazan:
A. Orçun Can
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
132
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)

Temalar:

Çocuk dünyası, İletişim, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Hayal dünyası, macera, dayanışma, dostluk, sorumluluk, yetenek,
keşif ve merak.

YERYÜZÜNDEN GELEN ADAM
Sırlar Aydınlanıyor!
A. Orçun Can, Gökyüzüne Düşen Kız kitabında, bir gün
zıplarken, gökyüzüne düşen Nil’in ve orada tanıştığı
Aksel’in macerasını paylaşırken, evrende birbirine
benzeyen ama birbirinden farklı şeylerin bir araya
geldiğinde neler olabileceğini anlatıyordu.
Bu kitabın devamı niteliğindeki Yeryüzünden Gelen
Adam’da ise sırlar aydınlığa kavuşuyor.

Yazan:

Temalar:

A. Orçun Can
Resimleyen:
Buket Topakoğlu

Alt Temalar:

Sayfa:
148
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)
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Çocuk dünyası, iletişim, erdemler, kişisel gelişim.
Hayal dünyası, macera, dayanışma, dostluk, sorumluluk, yetenek,
keşif ve merak.

Bu defa Gökyüzü Krallığı’nda acaba ne maceralar bekliyor
kahramanlarımızı? Kötü Prenses Lin ne yapmakta, ya
ortalıktan kaybolan Aksel ve diğer çocukların başına
ne geldi? Yeryüzünden gökyüzüne giden Nil kayıp
çocukların başlarına ne geldiğini öğrenebilecek ve Aksel’i
kurtarabilecek mi?
Bu kitapta da evrende birbirine benzeyen ama birbirinden
farklı şeylerin bir araya geldiğinde neler olabileceğine
tanık olacağız.

Temalar:
Yazan:
A. Orçun Can
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
156
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)

Çocuk dünyası, iletişim, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Hayal dünyası, macera, dayanışma, dostluk, sorumluluk, yetenek,
keşif ve merak.

TIKTIKCİK
Yaşayan en önemli İtalyan yazarlardan Andrea
Camilleri’nin çocukluğundan gerçek bir hikâye. Yazar
küçükken yaz tatilinin büyük bir kısmını büyükanne ve
büyükbabasının bağ evinde geçirirmiş.
Bu kitap küçük bir çocukla minicik bir civcivin iç ısıtan
dostluğunun hikâyesi. Sevimli dostların birbirlerine
duydukları sevgi sizi gülümsetecek. Dostluk, duyarlılık ve
merhametli olmak üzerine her çocuğun mutlaka okuması
ve dinlemesi gereken bir hikâye.

Temalar:
Yazan:
Andrea Camilleri
Resimleyen:
Giulia Orecchia
Sayfa:
98
Yaş Grubu:

Erdemler, iletişim, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Cömertlik, dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, merhamet, aile
iletişimi, diğer canlılarla iletişim, empati, sorumluluk, sosyal
gelişim.

8 yaş ve üstü
(2. sınıftan itibaren)
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YERYÜZÜNE BAKAN TELESKOP
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YAĞMUR KARDEŞLİĞİ
Ünlü İtalyan yazar Angela Nanetti’den dostluk,
dayanışma, cesaret, güven ve umut üzerine
unutulmayacak bir kitap: Yağmur Kardeşliği…
Hayatlarını kurtarmak ve soylarını sürdürmek için zorlu
bir yolculuğa çıkmak zorunda kalan kurbağalar ve
yolculuğun bir noktasından itibaren onlara eşlik eden
tarlafaresi Hermes’in ve diğerlerinin müthiş dostluğu…

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, çocuk dünyası.
Yazan:
Angela Nanetti
Resimleyen:
Francesco Mattioli
Sayfa:
152
Yaş Grubu:
9-11 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, yardımlaşma, sabır, başarı, beceri, azim,
sosyal gelişim, sorumluluk, çocuk kültürü, eğlence, oyun.

KARGANIN RENGİ
Çocuklar için birbirinden güzel hikâyeler kaleme
alan Arslan Sayman, Karganın Rengi’nde dostluk,
arkadaşlık ve oyun üzerine üç öykü anlatıyor: Karganın
rengini kendine dert edinen Emre ve Cenk, gizemli
şapkası ve sonsuz neşesiyle Sevecenlikler Ülkesi’nden
çıkıp gelen Nikbin, Afili adlı sevimli bir köpeğe yuva
bulmaya çalışan Ilgın ve Ulaş…

Temalar:
Doğa ve evren, çocuk dünyası, iletişim, erdemler.
Yazan:
Arslan Sayman
Resimleyen:
Deniz Üçbaşaran
Sayfa:
80
Yaş Grubu:
9-11 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)
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Alt Temalar:

Hayvan sevgisi, hayvanları koruma, yaşama hakkı,umut, sevgi,
arkadaşlık, oyun, keşif, merak, diğer canlılarla iletişim, heyecan,
mutluluk.

HİKÂYE, ROMAN

BRUNİ’NİN AVLUSU
Kitabın küçük kahramanı Su Ay yaz tatilini yeni
bilgisayarı başında geçireceğini düşünmekteyken,
küçük bir bisiklet kazasıyla hayatı umulmadık bir
biçimde değişir. Bütün yazı hummalı bir çalışmayla
provalarda geçer, çünkü onu tiyatro cadısı öpmüş, Su
Ay artık bir tiyatro oyuncusu olmuştur…

Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Yazan:
Arslan Sayman
Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
80
Yaş Grubu:
8-11 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)

Sevgi, azim, dostluk, iyilikseverlik, paylaşma, yardımlaşma, aile
iletişimi, iletişim becerileri, umut, heyecan, sitem, yalnızlık.

HEZARFEN’İN İZİNDE…
GÖKYÜZÜNDE
Gökyüzünde kuşlar kadar özgür, bulutlar kadar hafif,
yıldızlar kadar parlak olmak, uçabilmek insanlığın en
eski düşlerinden biri. Arslan Sayman, işte bu büyükküçük herkesin ortak ve belki insanlık kadar eski
düşünü eğlenceli bir dille anlatıyor. Kuşların dünya
üzerindeki en mükemmel varlıklar olduğunu düşünen
küçük Onat ise kitabın uçma sevdalısı başkahramanı.
Kendi yaptığı kanatlarla uçtuğu rivayet edilen
Hezarfen Ahmed Çelebi’nin adını kitabın adında da
anan Arslan Sayman, Türk havacılık tarihinin bir diğer
önemli ismini, hayatını uçmaya adayan Vecihi Hürkuş’u
da kitabın kahramanlarından biri yapmayı unutmamış.

Yazan:
Arslan Sayman
Resimleyen:
Cansu Kaykaç
Sayfa:
64
Yaş Grubu:
7-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Temalar:

Erdemler, zaman ve mekân, çocuk dünyası, duygular

Alt Temalar:
Hayal gücü, keşifler, hayvanlar, canlılar, empati, yardımlaşma,
özgüven, mücadele, başarı, motivasyon, sosyal gelişim.

Hikâye, Roman

203

HİKÂYE, ROMAN

ENGİN MAVİ
Arslan Sayman, minicik bir kayığın açık denizdeki
yolculuğunu, özgürlük arayışını heyecanlı ve sürükleyici
bir serüvene dönüştürüyor.
Engin Mavi, miniminnacık bir kayık… İstanbul’da,
Kalamış Koyu’na dökülen Kurbağalıdere’nin sığ
sularında pinekleyip duruyor. Kendi minik olsa da açık
denize olan özlemi ve özgürlük tutkusu kocaman!
Günün birinde açık denizlere çıkma, koyu maviliklerle
buluşma fırsatı yakalıyor.

Temalar:
Yazan:
Arslan Sayman
Sayfa:
120
Yaş Grubu:
10-12 yaş
(4.-5. ve 6. sınıf)

İletişim, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, heyecan, kaygı, mutluluk, umut.

İZTANBUL I
MADALYONUN LANETİ
İztanbul, imparatorluklar başkenti İstanbul’un gizemli
geçmişine daha yakından bakmak isteyen genç
okurlara bir solukta okunacak bir macera vaat ediyor.
Ayla Hacıoğulları, Sultan Süleyman’ın izinde, Evliyâ
Çelebi’nin rehberliğinde İstanbul’a dair bir “Doğu”
hikâyesi anlatıyor. Küçük kahramanları Emre,
Acar ve Mine ile bir martının kanadına tutunup
Ayasofya’dan Topkapı Sarayı’na, Sultanahmet’ten
Adalar’a, Kapalıçarşı’dan Beyazıt’a uzanıyor; “rüya
madalyonu”nun 150 yıllık gizeminin peşinde sıradışı bir
“İstanbul gezi rehberi” koyuyor ortaya.
Yazan:
Ayla Hacıoğulları
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
116
Yaş Grubu:
12-15 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)
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Temalar:

Erdemler, zaman ve mekân, çocuk dünyası, duygular

Alt Temalar:
Hayal gücü, keşifler, hayvanlar, canlılar, empati, yardımlaşma,
özgüven, mücadele, başarı, motivasyon, sosyal gelişim.
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İZTANBUL II. BİN ALTIN
Madalyonun sırrını çözmeye karar veren üç arkadaş,
gizemli bir dergide buldukları ipuçlarını takip ederek
gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. Eyüp’ün dar sokakları,
Cellat Mezarlığı’nın isimsiz taşları, camilerin,
külliyelerin, çarşıların sır dolu soğuk duvarları hep aynı
şeyi fısıldıyor onlara: “Beni bul!”
Kahramanlarımız bu çağrıya kulak verip düşüyor
yollara. Üzerlerinde Martı Köpük’ün gölgesiyle, bu kez
kendileri keşfediyor İstanbul’u…

Temalar:
Yazan:
Ayla Hacıoğulları
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
204
Yaş Grubu:
12-15 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)

Erdemler, zaman ve mekân, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:
Hayal gücü, keşifler, hayvanlar, canlılar, empati, yardımlaşma,
özgüven, mücadele, başarı, motivasyon, sosyal gelişim.

İZTANBUL
III. TILSIMLAR UYANINCA
Bu kez çok dikkatli olun! Yavaşça aralayın kapağı!
İçinden çıkan azgın dalgalar yutabilir sizi! Üç başlı
ejderhalar, kâhinler, cadılar, yılanlar, çıyanlar, ateş
soluyan canavarlar… İstanbul’u koruyan tılsımlar bir bir
yok oluyor. Kahramanlarımızın çok önemli bir görevi
var artık. Şehrin kaderi onların ellerinde. Madalyonun
lanetini bozmak için geri sayım başladı! Emre, Acar
ve Mine’yle birlikte; aşılmaz yolları aşmaya, geçilmez
denizleri geçmeye, bir masalda kaybolmaya hazır
mısınız?

Yazan:
Ayla Hacıoğulları
Resimleyen:

Temalar:

Mustafa Delioğlu
Sayfa:
204

Hayal gücü, keşifler, hayvanlar, canlılar, empati, yardımlaşma,
özgüven, mücadele, başarı, motivasyon, sosyal gelişim.

Erdemler, zaman ve mekân, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:

Yaş Grubu:
12-15 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)
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ONİRİA 1 – DÜŞLER KRALLIĞI
Bir dünya var, kimsenin varlığından şüphe duymadığı.
Her şeyin mümkün olduğu bir evren.
Adı Oniria, Düşler Krallığı. Ve bu Krallık şimdi büyük
bir tehdit altında.
Yalnızca bir kişi Oniria’yı içine düştüğü bu durumdan
kurtarabilir. Adı Eliott üstelik 12 yaşında. Macera
başlıyor…

Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, hak ve özgürlükler.

Alt Temalar:
Yazan:
B. F. Parry
Sayfa:
308
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Azim, dayanışma, dostluk, sabır, barış, çokkültürlülük, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, komşuluk ilişkileri,
bireysel haklar, hakkını savunma, cesaret ve umut.

ONİRİA 2
OZA-GORA’NIN DÜŞÜŞÜ
Eliott, babasını daldığı ölümcül uykudan kurtarmak
amacıyla Oza-Gora’nın yolunu tutuyor.
Arkadaşları Farjo ile Katsia’nın da refakat ettikleri bu
zorlu yolculukta Kum Adam’ı bulmak, babasını hayata
döndürmek isteyen Eliott’un tek şansı.
Kâbuslar, Düşler Ülkesi’nde devrim yapıyor. Bu
devrimin başında yer alan Canavar, Prenses Aanor’u
tutsak ediyor. Eliott umutla umutsuzluk arasında yeni
güçlerini keşfediyor.

Temalar:
Yazan:
B. F. Parry
Sayfa:
308
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Hayal dünyası, erdemler, değer yargıları.

Alt Temalar:
Keşif, merak, mücadele gücü, heyecan, korku, dayanışma, güven,
dostluk, sevgi, iletişim.
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ONİRİA 3
KÂBUSLAR SAVAŞI
Düşler krallığı ile yeni kâbuslar cumhuriyeti arasındaki
savaş kızışıyor.
Eliott, Katsia ve arkadaşları Eliott’un babasını kurtarıp
Oniria’ya barışı getirmek için amansız bir mücadeleye
atılıyorlar.
Canavar, Oniria’yı ve tüm düşler ülkesi sakinlerini
tehdit etmeyi sürdürüyor.
Eliott yeni dostlar ve yeni düşmanlar ediniyor. Macera
sona yaklaşırken heyecan artıyor…

Temalar:
Yazan:
B. F. Parry
Sayfa:
256
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Hayal dünyası, Erdemler, Değer yargıları.

Alt Temalar:
Keşif, merak, mücadele gücü, heyecan, korku, dayanışma, güven,
dostluk, sevgi, iletişim.

BARIŞ ÇOCUK
Çocukların Bilgin Amca’sından hem eğlenceli hem öğretici
bir tarih anlatısı: Hazırlayacağı ödev için internette Mustafa
Kemal Atatürk fotoğrafları arayan Barış, birdenbire karşısına
çıkan bir fotoğrafın içinde bulur kendini: Tarih 16 Mayıs
1919’dur; Barış, Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a doğru
yola çıkar. 10 Eylül 1922 günü İzmir’de son bulan bu yolculuk
boyunca, Kurtuluş Savaşı’nı adım adım izler, başından
geçenleri de Paşa’nın armağanı olan kırmızı deftere yazar.

Temalar:
Kişisel gelişim, millî kültürümüz, iletişim.
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
132
Yaş Grubu:

Alt Temalar:
Başarı, empati, kendini tanıma, meslek seçimi, motivasyon,
sorumluluk, büyüklerimiz, kültürel miras, mekânlar,
şehirlerimiz, tarihî şahsiyetler ve tarihî eserlerimiz, aile
iletişimi.

6-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)
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BENCİL DEV – NAR TANESİ
Birbirinden güzel hikâyeleriyle çocukların kalbinde taht
kuran Bilgin Adalı’dan, insan olmanın erdemlerine ve
sevginin gücüne dair iki unutulmaz oyun: “Bencil Dev” ve
“Nar Tanesi”… Cennet gibi bir bahçeye sahip olan ama
bu güzelim bahçeyi orada oyunlar oynayan çocuklarla
paylaşmak istemeyen Bencil Dev, sonunda çocukların “Dev
Dedesi” olup çıkar! Bu da bir şey mi? Küçücük bir nar tanesi,
gerçek sevginin sembolü haline gelir! Nasıl mı? “Bilgin
Dede”nin sahnesine buyurun!

Yazan:
Bilgin Adalı
Sayfa:
196
Yaş Grubu:
9 yaş ve üstü
(3. Sınıftan itibaren)

Temalar:

Çocuk dünyası, hayvanlar, kişisel gelişim, yetenekler.

Alt Temalar:
Diğer canlılar ile iletişim, dürüstlük, dostluk, dayanışma, sevgi,
heyecan, empati, beceri, umut.

HAVŞAN ÖYKÜLERİ
Bir tavşan düşünün ki kendisine “havşan” diyor. Niye mi?
Çünkü bu bildiğiniz, havuç kemiren ve hoplayıp zıplayan
tavşanlara benzemiyor. Havlıyor, konuşuyor, miyavlıyor…
Bu kadar da değil…
Resim yapıyor, okuma yazma öğreniyor, bilgisayar
kullanıyor. Bir aileyle birlikte yaşamaya başladığı eve
neşe getiriyor.

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Ferit Avcı
Sayfa:
128
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)
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Dayanışma, dostluk, yardımlaşma, sabır, başarı, beceri, azim,
sosyal gelişim, sorumluluk, çocuk kültürü, eğlence, oyun.
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DÜNYA ARTIK DAHA GÜZEL
Bir zamanlar dünyanın her yerindeydiler ama şimdi
birbirine çok uzak coğrafyalarda yapayalnız yaşıyorlar.
Cansu ve Akcan, dünya üzerinde kalan son tekboynuzlar.
Bir araya gelebilmeleri, Cansu’nun, küçük Ayça ve Elif’in
yardımıyla yapacağı tehlikeli ve uzun yolculuğa bağlı.
Çaylak Çayla, Leylek Leyle, Ayı Ayıko ve diğer dostları da,
Akcan’ın yaşadığı gizli vadiye ulaşmaya çalışan Cansu’nun
macerasına ortak oluyorlar.

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
132
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Cömertlik, dayanışma, dostluk, güven, merhamet, cesaret,
empati, başarı, yeterlilik, canlılar, çevre ve çevrenin
korunması, doğa ve doğa olayları.

MERAKLI KARINCA CİMCİM’İN
SERÜVENLERİ
Bir karınca düşünün… Ama meraklı mı meraklı!
Ulu ağaçlara tırmanıp uzaklara bakmak, uzaklarda
gördüğü yerlere gitmek, başka yerlerde yaşayan
karıncalarla tanışmak, daha da, daha da uzaklara,
gökyüzüne kadar çıkmak istiyor… Cesaretle yollara
düşüyor, kâh bir ceviz kabuğunda dereler geçiyor, kâh
bir kırlangıcın sırtında kilometreler katedip şehirler
geziyor.

Temalar:
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:

Çocuk dünyası, hayvanlar, kişisel gelişim, yetenekler.

Alt Temalar:
Diğer canlılar ile iletişim, dürüstlük, dostluk, dayanışma, sevgi,
heyecan, empati, beceri, umut.

128
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)
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MERAKLI KARINCA CİMCİM
YOLLARDA
Meraklı Karınca Cimcim’in Serüvenleri Devam Ediyor.
Karınca arkadaşı Tintin ile kırlangıç Kırla’nın sırtında
yollara düşen Cimcim, Marmara Bölgesi’nden
başlayıp Ege’yi katederek Akdeniz’e uzanıyor. Seyyah
hayvancıklar bu kitapta Bursa, Kuş Cenneti, Allianoi,
Bergama, İzmir, Efes, Pamukkale, Dalyan, Demre ve
Antalya gibi yurdumuzun tarihi ve doğal güzelliklerle
bezeli yerlerinde, atalarından dinlediği hikâyelerle
büyüyen kırlangıç Kırla’nın rehberliğinde geziyorlar.

Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
104
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:

Çocuk dünyası, hayvanlar, kişisel gelişim, yetenekler.

Alt Temalar:
Diğer canlılar ile iletişim, dürüstlük, dostluk, dayanışma, sevgi,
heyecan, empati, beceri, umut.

BUZUL ÇAĞI
Ailelerini ellerinden alan ve yaşadıkları coğrafyayı
tanınmaz hale getiren büyük çığın ardından yapayalnız
kalan iki cesur kardeşin hikâyesidir bu… Soğuk ve zorlu
kışı, anne babalarından öğrendikleri hayati bilgilerle
sağ salim geçiren Orka ve Şin’in tek amacı, “güneşin
doğduğu yerle battığı yer arasındaki” daha sıcak
topraklara ve orada yaşayan diğer insanlara ulaşmaktır.
Onları “Büyük Tuzlu Suyu”yla da tanıştıracak olan
bu uzun ve maceralı yolculuk, yeni aşkların, yeni bir
klanın ve uygarlık merdivenindeki yeni bir basamağın
müjdecisidir.

Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
100
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. Ve 6. Sınıf)
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Temalar:

Erdemler, doğa ve canlılar, duygular, yer ve zaman.

Alt Temalar:
Hayvanlar, keşif, mücadele, kendini, tanıma, empati, meceri, motivasyon, merhamet, umut, mutluluk.
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BÜYÜK TUZLU SU KLANI
Küçük bir göçebe klan, o kış her zamanki gibi havanın
daha sıcak, meyvenin daha bol olduğu güneye doğru
göçer. Bu kez biraz fazla ilerlemiş olacaklardır ki, daha
önce hiç görmedikleri büyük bir su çıkar karşılarına. Bu
su, iyidir hoştur ama tuzludur; klanın yaşlıları bu suyun
hiçbir işe yaramayacağını düşünür ama gençler onlarla
aynı fikirde değildir. Büyük Tuzlu Su’yun akıntısıyla
bir ağaç kütüğünün içinde kıyıya sürüklenen gizemli
bir yabancı, bu küçük klanın ve belki de gelecekteki
milyonlarca insanın yaşamını değiştirecektir.

Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Mehmet Kehri
Sayfa:
100
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:

Erdemler, doğa ve canlılar, duygular, yer ve zaman.

Alt Temalar:
Hayvanlar, keşif, mücadele, kendini, tanıma, empati, beceri,
motivasyon, merhamet, umut, mutluluk.

MAVİ GEZEGENİN İLK İNSANLARI

Bilgin Adalı’nın Mavi Gezegenin İlk İnsanları kitabı,
okurlarını zamanda heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.
Yağmur ile Damla’nın babaları bir bilgisayar programı
icat eder… Bu program sayesinde, bilgisayar ortamında
günümüzden milyonlarca yıl önceyi bile izlemek
mümkündür. Afrika’da Turkana Gölü çevresinde başlayan
gezi iri timsahlar, hipopotamlar, aslanlar, çakallar
arasında ilk insanların hayat mücadelesini gösterir.

Temalar:
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:

İletişim, dostluk, macera, mücadele, dayanışma, başarı, merak,
hayal gücü.

Alt Temalar:
Hayvanların dünyası, zamanda yolculuk, güçler birliği, buluşlar,
keşif.

108
Yaş Grubu:
8-11 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)
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ELİF’İN OLAĞANÜSTÜ DÜŞLERİ
Düşlerinin içinde geçmişe ve geleceğe seyahat eden
meraklı mı meraklı bir kız Elif: Kimi zaman bir uzay
gemisinin kaptanı olarak ışık hızının üzerine çıkıyor,
kimi zaman buzul çağında yaşayan bir anne olarak
bebeği için avlanıyor, kimi zaman da ıssız bir adada
hayatta kalmanın yollarını arıyor. Zekâsı ve cesaretiyle
olağanüstü maceraların kahramanı olan Elif’in düşleri,
bütün çocuklara ilham veriyor.

Temalar:

Hayal dünyası, erdemler, değer yargıları.
Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
164
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Alt Temalar:
Keşif, merak, mücadele gücü, heyecan, korku, dayanışma, güven,
dostluk, sevgi, iletişim.

EŞEK KLANI
Zorlu bir yolculuğun ardından, evlerinden çok uzaktaki
yeni topraklara ulaşan ve burada Eşek Klanı’na
katılan Orka ve Şin, bu kez savaşla, dahası kölecilerle
tanışıyor. Kölecilerden alınan gemiyle Büyük Su’da bir
araştırma gezisine çıkan Orka ve dostları, denizin sert
yüzüyle sınandıkları günlerin ardından, kendilerine
hiç benzemeyen “sarışın” insanlarla dolu bir klanla
karşılaşıyorlar. Bu “denizci” halkla kurulan dostluk,
yeni aşkları, yeni şarkıları ve elbette yeni bilgileri de
beraberinde getiriyor.

Yazan:
Bilgin Adalı
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
88
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Temalar:

Kahramanlık, yiğitlik, bağlılık, güven, heyecan.

Alt Temalar:
Doğa güçleri, mücadele gücü, zaman ve mekân, toplumlarda
yaşam biçimi.

Yazan:
Bilgin Adalı
Sayfa:
136
Yaş Grubu:
9 yaş ve üstü
(3. sınıftan itibaren)

Bilgin Adalı’nın ilkokula başlamadan önce Antalya’ya
göçtükleri iki yılı anlattığı Kaledibi Sokağı sıcacık bir aile
ve büyüme hikâyesi aslında. 1949-1950 yıllarına odaklanan
kitap, ileride yazar olacak bir çocuğun gözünden hayata
dair gözlemlerini paylaşırken, o dönemin çocukluğuna da
ayna tutuyor. Yer yer hüzünlü, yer yer güldüren, bir solukta
okunacak bir metin. “Kaledibi Sokak, bir sırası eski evlerden,
bir sırası üç adam boyunda taşlardan örülmüş bir setten –eski
bir kale duvarıydı bu set– oluşan daracık bir sokaktı. Sokağın
alt yanına dizili evlerin duvarlarının dibinde, Antalya’nın
en sıcak gününde bile serin suyun hoş bir şırıltıyla aktığı
küçücük bir ark uzanırdı. Hemen her evin önünde küçük bir
bahçe ya da avlu vardı. Avlulardaki havuzlar bu arktan gelen
suyla doldurulurdu. Kullanma suyu, bu sudan sağlanırdı.
Temalar:

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, aile ve toplum, erdemler.

Alt Temalar:
Dürüstlük, dostluk, eğlence, oyun, mizah, dayanışma, sosyal
gelişim, kardeşlik, saygı, sevgi, eşitlik, kültürel farklılıklar, gelenek-görenekler.

BULUTLAR PRENSİ 1 – BLUEBERRY
Tristam Drake Blueberry adındaki bir bulutta
yaşamaktadır. Acımasız Tiran’ın işgal ettiği Kuzey
Bulutları Krallığı’nın müstakbel prensesi Myrtille de bu
bulutta olacaklardan habersiz hayatını sürdürmektedir.
Birgün Tiran’ın orduları Blueberry’yi işgal ederek herkesi
tutuklar. Yalnızca Tristam ve arkadaşı Tom kaçmayı
başarır. İki genç, Myrtille ve sevdiklerini kurtarmaya
çalışırken Tiran’ın korkunç planını öğrenirler: Gezegenin
iklimini değiştirerek bir savaş silahı yapmak.

Temalar:
Yazan:
Christophe Galfard
Resimleyen:
Vincent Dutrait
Sayfa:
340

Erdemler, doğa ve canlılar, duygular, yer ve zaman.

Alt Temalar:
Hayvanlar, keşif, mücadele, kendini tanıma, empati, beceri, motivasyon, merhamet, umut, mutluluk.

Yaş Grubu:
11-15 yaş
(5. sınıftan itibaren)
Hikâye, Roman
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KALEDİBİ SOKAĞI
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BULUTLAR PRENSİ 2
ÜÇ GÜNEŞ
Yaşadıkları bulut Blueberry yok olduktan sonra
Tiran’ın elinden kaçmayı başaran Tristam ile Myrtille,
yeryüzünün son kalan ormanlarından birinde
doğanın gizemlerini öğrenerek yaşam mücadelesi
vermektedirler.
Bu esnada, gökyüzünün bir diğer ucunda,
arkadaşlarının yaşadığından habersiz olan Tom, Tiran’ın
kurduğu bir buluttan eğitim almaktadır. Mezun olan
öğrencilerin neye hizmet edeceğinin farkına varamayan
Tom ile Tiran’ı durdurmaya kararlı Tristam’ın karşı
karşıya gelmeleri an meselesidir.
Yazan:
Christophe Galfard
Resimleyen:
Vincent Dutrait
Sayfa:
396
Yaş Grubu:
11-15 yaş
(5. sınıftan itibaren)

Yazan:
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Elif Balta Parks
Sayfa:
50
Yaş Grubu:
10-13 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)
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Temalar:

Erdemler, doğa ve canlılar, duygular, yer ve zaman.

Alt Temalar:
Hayvanlar, keşif, mücadele, kendini tanıma, empati, beceri, motivasyon, merhamet, umut, mutluluk.

DOSTLUK GEMİSİ
Dostsun, dostumsun…
Bir tufanın denizin ortasında alabora ettiği gemiden sağ kurtulan
olmuş mudur?
Peki, kurtulanların düştüğü yoksul ve küçük adada onları ne
beklemektedir acaba?
Çiğdem Kaplangı’dan Aramızda Beyaz Bir Çizgi, Ay’daki Dede,
Bozuk Müzik Kutusu, Kahraman Berber Mutsuzluğa Karşı ve Yıldız
Kuşu kitaplarından sonra yeni kitabı okurlarla buluşuyor: Dostluk
Gemisi… Dostluk Gemisi, aslında gerçek bir olaya dayanıyor: Osmanlı
İmparatorluğu ile Japon İmparatorluğu arasında bir dostluk köprüsü
kuran ve acıklı serüvenine rağmen umut ve insanlık üzerine bir
“masal”a dönüşen “Ertuğrul Fırkateyni”nin hikâyesine Elif Balta
Parks resimleriyle hayat veriyor.

Temalar:
Geçmiş, gelecek, şimdi, tarih, kültür bilinci oluşturma, medeniyetler, mirası, zaman, mekân.

Alt Temalar:

Dostluk, birlik, beraberlik, mücadele gücü, umut, zafer, başarı.

Yazan:
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
144
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Define Avcıları mı Dediniz?
Gizem anne babasıyla hem arkeolog kuzeni Zeynep Ablasını
görmek hem de kazıyı gezmek için Bergama’ya gelmişti.
Bergama inanılmaz bir yerdi! Gizem’in içi kıpır kıpırdı!
Evet, antik kalıntılarıyla, küçük, bozulmamış tarihî evleri
ve doğasıyla Bergama güzel bir yerdi. Ama Gizem’i buraya
çeken başka bir şey daha vardı sanki. Çözülmeyi bekleyen bir
gizem, Gizem’i çağırıyor gibiydi. Annesiyle babası soyadları
Arar olduğu halde Gizem adını vermişti ona. Bu durumda
nerede gizem varsa, arayıp bulacaktı tabii!
Kral mezarları, mumyalar, define avcıları eşliğinde Bergama
antik kentinde geçen bu heyecanlı hikâyeyi soluk soluğa
okurken meraklı Gizem’le de tanışacaksınız.
Temalar:

Çocuk dünyası, iletişim, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Hayal dünyası, macera, dayanışma, dostluk, sorumluluk, yetenek,
keşif ve merak.

ŞEF EJDER’DEN PEK İĞRENÇ
YEMEK TARİFLERİ
ŞATODA KAHVALTI
İşte Karşınızda Şef Ejder…
Bir ejderha düşünün, bir ejderha ki yemek yemeye de
pişirmeye de bayılıyor. Peki, bir ejderha neler pişirir acaba?
Yahubuammadik Dağı’nın zirvesine çıkan dağcıları neler
bekliyor? Şef Ejder’in şatosunun sofrasında akbaba yumurtası
püresinden, cevizli maymun sütü peynirine neler neler var!
Şef Ejder’den Pek İğrenç Yemek Tarifleri – Şatoda Kahvaltı
Çiğdem Kaplangı’dan çok eğlenceli bir hikâye…
Yazan:
Çiğdem Kaplangı
Resimleyen:

Temalar:

Can Tuğrul
Sayfa:
62

Yetenek, beceri, yardımlaşma, macera, paylaşma, heyecan,
dostluk, yaratıcılık.

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:

Yaş Grubu:
8-11 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)
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KUÇUKUÇU
Kaprisli küçük kız Elma, annesi Biberli ve babası İrikıyım.
İşte Kuçukuçu’nun gözünden, kendini “sahiplenen”
ailenin fertleri. Evinize bir hayvan almak çok zor bir
şey değildir. Sokakta bulduğunuz bir kedi ya da köpeği
sahiplenebilirsiniz. Ya da bir barınağa gidip evcil bir
hayvan edinebilirsiniz. Ama iş bununla bitmez…
Kuçukuçu, küçük bir kız ile anne ve babasına köpek
sahibi olmanın ne demek olduğunu öğreten, yer yer
hüzünlendiren, yer yer güldüren, heyecan dolu bir
hikâye.

Yazan:
Daniel Pennac

Temalar:

Resimleyen:
Dilek Yördem Ceylan
Sayfa:
240
Yaş Grubu:
11-14 yaş
(5.-6. ve 7. sınıf)

Alt Temalar:

İletişim, erdemler, birey ve toplum.
Dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi, cömertlik, diğer canlılarla
iletişim, kültürler arası iletişim, bireysel farklılıklar, farklılıklara
saygı, hayat becerileri.

AYICIK ERNEST İLE
FARECİK CÉLESTINE’İN ROMANI
Ayıyla fare arkadaş ha? Hayatta olmaz! Rezalete bak!
Kesinlikle yasak!
Oysa kimse Ernest ile Célestine’in dünyanın en iyi iki
arkadaşı olmalarını engelleyemeyecekti. Hem de hiç
kimse, anladınız mı?
Ernest ile Célestine’in romanı Daniel Pennac’ın anlattığı,
önyargılar aşılarak kurulmuş bir dostluğun hikâyesidir.

Temalar:
İletişim, erdemler, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Yazan:
Daniel Pennac
Sayfa:
204
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi, cömertlik, diğer canlılarla
iletişim, kültürler arası iletişim, bireysel farklılıklar, farklılıklara
saygı, hayat becerileri.
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ARDA ALYANAK
Hadi bakalım, alt etmemiz gereken neler var!
Arda utangaç bir çocuktur. Ne zaman, arkadaşı Elvan’ı
görse, tökezlese, sınıfta derse kalkması gerekse, geç kalsa
hemen yüzü kızarmaya başlar. Bu yüzden, arkadaşlarının
alay konusu olur. Ancak bir gün, Arda eski boksör Deniz
Dede’sinin antrenörlüğünde utangaçlığını alt etmek için
hazırlıklara başlar.

Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Yazan:
Daniela Palumbo
Resimleyen:
Carla Manea
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Beceri, empati, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal gelişim, yetenek, saygı, azim, sevgi, dayanışma, yardımlaşma, sabır,
aile iletişimi, öğrenci-öğretmen iletişimi.

PIETER BRUEGEL’İN
GİZEMLİ DÜNYASI
Pieter Bruegel’in Gizemli Dünyası, 16. yüzyılda yaşayan
Flaman ressam Bruegel’in sanatına bir kapı aralıyor.
Bruegel köylülerin yaşantısını, günlük hayatı, çocuk
oyunlarını resimlerinde ince ince işleyen dünyaca ünlü bir
ressam.
Kitabın yazarı Dilek Maktal Cango dönemin sanat
anlayışına, resim sanatındaki usta-çırak ilişkisine
ayna tuttuğu kadar, küçük okurları da Bruegel’in
resimlerindeki sırları adım adım çözmeye davet ediyor.

Yazan:
Dilek Maktal Canko
Resimleyen:
Eray Özbek
Sayfa:
72
Yaş Grubu:
10-14 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal gelişim.
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KAPLUMBAĞALI ADAM
OSMAN HAMDİ BEY
Kaplumbağalar terbiye edilir mi?
Kaplumbağalı Adam Osman Hamdi Bey kitabında,
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet dönemine
geçişte önemli bir kültür adamı, müzeci, arkeolog ve
ressam olan Osman Hamdi Bey’e odaklanıyor. Onun
resim dünyasındaki kimi simgelerin, çocukluğundaki
izlerini sürüyor. Dilek Maktal Canko, Osman Hamdi’nin
çocukluğundan Kaplumbağa Terbiyecisi’nin ressamı
olmasına uzanan yolu çocuklar için anlatıyor.
Yazan:
Dilek Maktal Canko
Resimleyen:
Eray Özbek
Sayfa:
68
Yaş Grubu:
10-14 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, sanat, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, hayal, oyun, keşif ve merak, resim, yenilikçi düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk, yetenek, sosyal gelişim.

AYILARIN MEŞHUR
SİCİLYA BASKINI
Uzun yıllar önce Sicilya’nın en yaşlı dağlarında, Ayılar
Kralı Aslanayı’nın oğlu Tombik iki avcı tarafından kaçırılır
ve vadinin aşağısına götürülür. O günden sonra da
kendisinden bir daha haber alınamaz. Hiç görülmedik
korkunç soğuk bir kış gelir ve ayı halkını açlıkla karşı
karşıya bırakır. Şiddetli kışı fırsat bilen Kral, insanların
yaşadığı vadiyi işgal etmeye karar verir. Ordusu ve
büyücüsünün yardımıyla zafer kazanan Kral, oğlu
Tombik’e kavuşur. Ayılar Kralı Aslanayı çok geçmeden
insanlar dünyasının ayı halkının yaşamasına elverişli
olmadığını anlayacaktır…
Yazan-Resimleyen:
Dino Buzatti
Sayfa:
132
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Temalar:
Birey ve toplum, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

Bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, kardeşlik, komşuluk
ilişkileri, azim, sabır, beceri, kendini tanıma, karar verme, sosyal
gelişim ve motivasyon.
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KAYIP ŞEYLER ÜLKESİNDE
“Kayıp Şeyler Ülkesi”ne gitmeyi keşfeden Can, bu
keşfinden sonra yaşadığı şaşkınlıktan kurtulunca,
orada kendi kayıp eşyalarını ve arkadaşının kayıp
kedisini bulur. Artık bir kahraman olmuştur!
Hafızasını kaybeden dedesinin hatıralarını aramaya
kalkıştığındaysa hiç bilmediği bir duygusuyla
tanışacaktır.

Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Yazan:
Ege Erim

Çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, oyun, aile iletişimi, iletişim
becerileri, heyecan, kaygı, özlem, sevgi, mutluluk, yas süreci.

Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
78
Yaş Grubu:
8-11 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)

YAVRU GURMEYE MASALLAR
Yavru Gurmeye Masallar’ı okuduktan sonra
çocukların hayatı değişecek. Belki, içlerindeki
aşçıyı keşfedecekler… Belki de, kitabın kahramanı
Öykü’nün, kardeşinin sevmediği sebzelerle ilgili
fikrini değiştirmek için anlattığı masallarla, içlerindeki
oyuncuyu ya da yazarı keşfedecekler… Sadece
eğlenceli değil, yemeklerle ilgili verdiği bilgilerin,
tariflerin, masalların, anıların yanı sıra Tanrılar
Tanrısı Zeus’tan Şilili şair Pablo Neruda’ya, çizgi film
kahramanı Heidi’den vampir Dracula’ya kimler kimler
geçmiyor ki kitabı içinden…
Yazan:
Elvan Uysal Bottoni
Resimleyen:
Emine Bora

Temalar:

Sayfa:
108
Yaş Grubu:

Dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi, azim, sabır, beden sağlığı
ve beden eğitimi, dengeli ve sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam,
kendini tanıma, kişilik tipleri, motivasyon.

Erdemler, sağlık ve spor, kişisel gelişim.

Alt Temalar:

10-14 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)
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KÜÇÜK GURMEYE DÜNYA MUTFAĞI
Çocukların, içlerindeki aşçıyı keşfetmesini sağlayan
eğlenceli kitabı Yavru Gurmeye Masallar’dan sonra,
Elvan Uysal Bottoni’den yine ellerden düşmeyecek bir
kitap: Küçük Gurmeye Dünya Mutfağı
Yemeğin sadece karın doyurmakla ilgili bir iş
olmadığını; mutfak olgusunun altında büyük bir
kültürel geçmiş ve gelenekler bütünü bulunduğunu
çocuklara tatlı tatlı, onların merakını kaşıyarak, Ege
adında bir kız çocuğun ağzından anlatıyor Elvan Uysal
Bottoni.

Yazan:
Elvan Uysal Bottoni
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
80
Yaş Grubu:
10-14 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

Temalar:
Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân, doğa ve
evren.

Alt Temalar:
Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler, hayvanlar.

ŞEKERLİ YAĞMURLU TARİFLER

Yazan:
Eva Manzano
Resimleyen:
Mónica Gutiérrez Serna

Duygular bazen nasıl da zorlar insanı… Hiçbir şey
hissetmediğimizi zannetsek de vardır içimizde kıpırdayan
bir şeyler. Öfke, neşe, üzüntü, korku, kıskançlık, güven…
Eva Manzano bir bakıma hayatımızı çevreleyen hislerimizi,
hatta kafamıza taktığımız her şeyi inanılmaz bir hayal
gücüyle tarif ediyor. Bu, biraz fantastik, yer yer tuhaf,
eğlenceli, kimi zaman hüzünlü tarifler büyüme uğraşında
çok işinize yarayacak.
Malzemelerin çoğunu bulamadım diye üzülmeyin sakın,
hayal ettiğiniz sürece bütün malzemeler sizde…

Sayfa:
64
Yaş Grubu:

Temalar:

7 yaş ve üzeri
(1. sınıftan itibaren)

Alt Temalar:

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.
Yetenek, beceri, yardımlaşma, macera, paylaşma, heyecan, dostluk, yaratıcılık.
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“Araaaas, hadi ama, bak hayattayım!”
Aras o yaz babaannesinin evinde ilk kez annesiyle babası
olmadan kalacaktır. Arkadaşlarıyla eğlenceli geçen yaz tatili
Nergis’in kuyuya düşmesiyle gölgelenir. Nergis kuyudan
sağ salim çıkar çıkmasına ama Aras’ın anlayamadığı bir ruh
haline bürünür.
Gizli Anılar Kuyusu insanın yaşı ne olursa olsun hayatın
getirdikleri karşısında ne kadar dayanıklı olabileceğini bize
hatırlatan, gizemlerle örülü, sürükleyici bir hikâye.

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Eren Caner Polat
Sayfa:
78
Yaş Grubu:
10-13 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:

Aile iletişimi, çocuk dünyası, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:
Heyecan, macera, oyun, merak, dostluk, sosyal, gelişim, motivasyon, kendini tanıma, öğrenme, sorumluluk.

KİTAPCAN KANAT ÇIRPIYOR
“Bir yerlerde, bir çocuk kitap okumak istemiyor demek ki!”
Kitapcan’ın dinlendiği ormandan ayrılma vakti gelmişti.
Kanatlarını çırptı. Ama o da ne? Kanatları birbirine yapışmış
azıcık bile aralanmıyordu. Ne yaptıysa olmadı, kanatları
kıpırdamadı. Gitgide umutsuzluğa kapılıyordu.
Morali yerine gelsin diye birazcık şarkı söyleyip dans etmeye
başlamıştı ki kendini beklenmedik bir yerde, yeni dostlar
arasında buldu.
Bu kitabın telif gelirleri yazarı ve çizeri tarafından Herkese
Kitap Vakfı’na bağışlanmıştır. Bu kitabı satın alarak Herkese
Kitap Vakfı’na verdiğiniz destek, bir çocuğun daha kitap
okumasına katkı sağlayacaktır.

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, okuma kültürü.

Alt Temalar:
Hayal dünyası, iletişim, doğa ve hayvanlar, dayanışma, dostluk,
sorumluluk, kendini tanıma, yetenek.
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GİZLİ ANILAR KUYUSU
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DÜNYA DÜNYA İÇİNDE
Ayşe kuzinenin yanındaki sedire uzandı, sonra ne
olduysa oldu ve kendisini anneannesinin annesinden
kalma sandığın başında buldu. Sandıktan sararmış bir
kâğıt çıktı. Kâğıtta çok tuhaf bir tarif yazıyordu ama bu
bir yemek tarifi olamazdı. Öyleyse neydi?
Ayşe çok meraklandı, sonra da arkadaşı Hakan’la bu
esrarengiz tarifi uygulamaya koyuldu…
Bazen hayaller ile rüyalar öyle birbirine karışır ki
kendinizi farklı farklı dünyalarda bulursunuz.

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Buket Topakoğlu
Sayfa:
88
Yaş Grubu:
10-12 yaş
(4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:

Çocuk dünyası, doğa ve evren, iletişim.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, diğer canlılarla iletişim, heyecan, macera,
motivasyon, empati, karar verme.

ESRARENGİZ ARKADAŞIN
FISILDADIKLARI
Çocukluktan genç kızlığa geçiş aşamasında, bir yandan
ayrı olan annesiyle babasının başkalarıyla kurdukları
yeni hayatlarındaki bir yandan dünyadaki kendi yerini
sorgulayan Zeynep’le kendisine göre tanımlanamaz
ama gerçek, büyüklerine göre hayal gücünün ürünü
olan zamanın ve mekânın ötesindeki cisimsiz arkadaşı
Scorpius’un hikâyesi Esrarengiz Arkadaşın Fısıldadıkları.

Temalar:

Erdemler, iletişim, hayal ve merak.

Alt Temalar:
Yazan:
Filiz Özdem
Sayfa:
100
Yaş Grubu:
11-15 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)
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Hayal gücünün önemi, sınırlarını aşmak, sorgulamak, kuşku duymak, gerçeklerin peşine düşmek, özgür düşüncenin önemi.

HAYVANLAR ÂLEMİ –
DOĞADAKİ DOSTLARIMIZ

Filiz Özdem’in Kitap Kurtları İçin Hayvanlar Âlemi / Doğadaki
Dostlarımız kitabı bütün bu sorulara cevaplar ararken hem
bilgilendiriyor hem eğlendiriyor.
Filiz Özdem bu eşsiz genel kültür serisinde tüm bunlara ışık tutarken
hayvanlara hayatımızda nasıl yer verdiğimize ve onların önemine,
sözlü kültürde edindikleri yerlere, onların hikâyelerine değinen farklı
kitaplara, atasözleri ve deyimler üzerinden hayvanların dilimizde nasıl
yer ettiğine, tekerlemelere de değiniyor.

Temalar:
Doğa ve evren, okuma kültürü, sanat.

Alt Temalar:
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
96
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, dil
sevgisi, eleştirel okuryazarlık, kitaplar, metinler arasılık,
okuma serüveni ve alışkanlığı, sözlü ve yazılı kültür, söz
sanatları, edebiyat, resim, sinema.

Kitap Kurtları İçin 2:

KUŞLAR BİZE NELER SÖYLER?

Leyleklerin yolculuğu, bülbüllerin ses güzelliği, baykuşların haksız
yere uğursuz sayılması; kumruların saflığı ve narinliği, kekliklerin
en çok avlanan av kuşlarından olduğu için neredeyse soyunun
tükeneceği, ağaçkakanların gürültücü ama faydalı olduğu, martıların denizden denizlerin martıdan ayrı düşünülemeyeceği, güvercinlerin cami kuşu gibi görülmesi ve akrobatlığı, kartalların göklerin efendisi olması ve soyluluğu simgelemesi Kuşlar Bize Neler
Söyler?’in sayfalarında daha nicelerini bulacağımız hoşluklardan.
İtalyan masallarından, Hint efsanelerine, Binbir Gece’den, La Fontaine’e değinen bu kitap; tekerlemelere, bilmecelere, atasözleri ve
deyimlerin açıklamalarına da yer vermeye devam ediyor.
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:

Temalar:

Emine Bora
Sayfa:
122

Canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, dil
sevgisi, eleştirel okuryazarlık, kitaplar, metinler arasılık, okuma
serüveni ve alışkanlığı, sözlü ve yazılı kültür, söz sanatları,
edebiyat, resim, sinema.

Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Doğa ve evren, okuma kültürü, sanat.

Alt Temalar:
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Kitap Kurtları İçin 1:
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Kitap Kurtları İçin 3:

TAVŞAN DAĞA KÜSERSE,
KAPLUMBAĞA KOŞARSA

Haydi çocuklar kitap başına!
Filiz Özdem’in kitap okumayı seven çocuklar için hazırladığı dizi
devam ediyor: Tavşan Dağa Küserse, Kaplumbağa Koşarsa.
Bu kitapla kaplumbağalar, fareler, kurbağalar, gelincikler, kirpiler,
tavşanlar, kunduzlar, sincaplar dünyasına konuk oluyoruz. Yakından bildiklerimiz, hiç tanımadıklarımız, hatta ilk kez duyduklarımız belki de biraz şaşırtacak bizi, ama hepsi kesinlikle sevimli
gelecek. Bilgiler, hikâyeler, kitaplar, bilmeceler, atasözleri ve deyimler hazinesinden ne kaparsak kâr... Bunları da ilk iki kitaptan
kulağımıza küpe olanların yanında korursak “farklı” olma yolunda
hayli ilerlemiş olacağız.
Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
122
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Doğa ve evren, okuma kültürü, sanat.

Alt Temalar:
Canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, dil
sevgisi, eleştirel okuryazarlık, kitaplar, metinler arasılık, okuma
serüveni ve alışkanlığı, sözlü ve yazılı kültür, söz sanatları,
edebiyat, resim, sinema.

Kitap Kurtları İçin 4:

PİRENİN YORGANI,
KARINCANIN RÜYASI

Karınca deyip geçmeyelim, balını afiyetle yerken arının bizim için ne
anlama geldiğini öğrenip unutmayalım, bilmesek ve de hayatımızda yeri
olmasa da pirenin küçümsenmemesi gerektiğini öğrenelim, akrep için
düşündüklerimizi gözden geçirip onu daha yakından tanıyalım, üstün
meziyetlere sahip ve usta bir sanatçı olan örümceğin hiç de örümcek
kafalı bir yaratık gibi düşünülmemesi gerektiğini kabul edelim, çiçekten
çiçeğe konuşuna hayran olduğumuz kelebeğin ne kadar kısa yaşadığını
ve bu kısa hayata bu kadar güzelliği nasıl sığdırdığını araştıralım diye
yazılmış bu kitap.

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
112
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Temalar:
Doğa ve evren, okuma kültürü, sanat.

Alt Temalar:
Canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, dil
sevgisi, eleştirel okuryazarlık, kitaplar, metinler arasılık, okuma
serüveni ve alışkanlığı, sözlü ve yazılı kültür, söz sanatları,
edebiyat, resim, sinema.

EŞEK DERSEM ÇIK,
KEÇİ DERSEM KAÇ

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
148
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Hayvanlar yine resmigeçitte…
Bu durum develer ve atlar için de pek farklı değil. Hatta artık,
özellikle şehir hayatında yabancısı olduğumuz koyun, keçi,
inek gibi hayvanlar da günlük hayatımızın birer parçası olmaktan hayli uzaklar. Domuzunsa şansı neredeyse hiç yok…
Kedi ve köpek dışında günlük hayatımızı süsleyen hayvan
kalmadı desek yeridir. Kargalar, martılar, güvercinler ve serçeler şükür ki var, bir yanından giriveriyorlar hayatımızın. Hayvanların ne kadar içimizde olduklarını gösteren birbirinden
güzel öyküler, anılar, bilgiler, atasözleri, deyimler, bilmeceler
ve kitap adları bu seride.
Temalar:
Doğa ve evren, okuma kültürü, sanat.

Alt Temalar:
Canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, dil
sevgisi, eleştirel okuryazarlık, kitaplar, metinler arasılık, okuma
serüveni ve alışkanlığı, sözlü ve yazılı kültür, söz sanatları,
edebiyat, resim, sinema.

Kitap Kurtları İçin 6:

KEDİNİN KANADI OLSA

Yazan:
Filiz Özdem
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
112
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Aman, aramıza kara kedi girmesin!
Kitap kurtları için kediler, köpekler, balıklar ve kuşlar âlemi hakkında neler neler… Onlar olmasa hayatımız daha renksiz olmaz
mıydı? Nice masaldan, efsaneden, şarkıdan, türküden, dostluk
hikâyesinden yoksun kalmaz mıydık? Dile, sanata, doğaya ve bize
neler katıyorlar?
Niçin onlardan vazgeçemiyoruz?
Kedilerin gözlerimize bakarak miyavlamadığı, köpeklerin kuyruk
sallayarak havlamadığı, kuşların daldan dala konarak ötmediği,
balıkların yüzgeçlerini savurarak yüzmediği bir dünyada yaşamayalım diye neler yapabiliriz?
Temalar:
Doğa ve evren, okuma kültürü, sanat.

Alt Temalar:
Canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa, hayvanlar, dil
sevgisi, eleştirel okuryazarlık, kitaplar, metinler arasılık, okuma
serüveni ve alışkanlığı, sözlü ve yazılı kültür, söz sanatları,
edebiyat, resim, sinema.
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SIRLARLA DOLU KONAK
Çok sevdiği dedesini ve babasını bir kazada kaybeden Yiğit’in hayatında büyük değişiklikler olur. Alıştıkları hayattan
koparak yaşadıkları şehirden ayrılıp annesi, kız kardeşi ve
babaannesiyle İstanbul’a taşınırlar. Yeni hayatına güçlükle
alışan Yiğit, arkadaşı Mehmet’le gizlice girip çıktıkları terk
edilmiş konakta bir gün davetsiz bir misafir bulur. Ve o dakikadan sonra hepsinin hayatı, tahmin bile edemeyecekleri
şekilde değişir.
Şaşırtıcı rastlantılarla ağların ince ince örülüp birbirine bağlandığı Sırlarla Dolu Konak, Filiz Özdem’den hayaller, rüyalar, geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği; sevgi, dostluk, acı,
umut ve vefa üzerine etkileyici bir ilkgençlik romanı.
Yazan:
Filiz Özdem
Sayfa:
120
Yaş Grubu:
10 yaş ve üstü
(4. sınıftan itibaren)

Temalar:
Erdemler, iletişim, hayaller.

Alt Temalar:
Sevgi, dostluk, kardeşlik, paylaşma, umut, aile iletişimi,
komşuluk, çevremiz, evimiz, geçmiş-şimdi-gelecek.

ATEŞ VAAZI
Bilinen insanlık tarihi yaşanan büyük bir patlamanın ardından sona ermiş, yeni bir çağ başlamıştır. İnsanların mutasyona uğradıkları bu dönemde tüm bebekler ikiz doğar.
Her ikizden birinin fiziksel engelle doğduğu bu dönemde
yeni bir ayrımcılık başlar. “Kusursuz” doğan Alfalar, Omega
olarak adlandırdıkları ikizlerini dışlar. Kardeşlerin arasındaki
tek bağlantı ölümdür çünkü biri ölürse diğeri de hayatta
kalamaz. Dünyanın bu yeni dengesini değiştirebilecek tek
kişi bir Omega olan Cass’tır çünkü şartlar ne olursa olsun o
kardeşinden asla ayrılamaz.

Temalar:
Yazan:
Francesca Haig

Birey ve toplum, doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.

Sayfa:
444
Yaş Grubu:

Hayal gücü, macera, gizem ve güç, mücadele, savaş, keşif, merak,
empati, diğer canlılar ile iletişim.

İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)
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Alt Temalar:

Ateş Vaazı üçlemesi serinin ikinci kitabı Kemik Haritası’yla
soluksuz devam ediyor.
İnsanoğlu kendi eliyle getirdiği kıyametin ardından Ortaçağ koşullarına dönmüştür. Bu karanlık çağda mutasyonla
doğan Omegalar, fiziksel olarak kusursuz Alfa ikizlerinin
baskısında, yok olma eşiğinde güçlükle yaşamaktadırlar.
Kardeşinden gördüğü düşmanca tutuma rağmen kardeşliğe
ve insanlığa olan ümidini canlı tutan Cass, karanlığa karşı
başlatılan büyük savaşta doğaüstü güçlerinin de yardımıyla
en ön safta yer alır.

Yazan:
Francesca Haig
Sayfa:
460
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)

Temalar:

Birey ve toplum, doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:
Hayal gücü, macera, gizem ve güç, mücadele, savaş, keşif, merak,
empati, diğer canlılar ile iletişim.

SONSUZ GEMİ
Ateş Vaazı serisinin üçüncü kitabı Sonsuz Gemi, insanlığa yeni bir öğreti sunacağı sefere çıkıyor. Öfkesini dizginleyemeyen ve hatalarından ders almayan insanoğlu
dünyayı ikinci kez, bu kez topyekûn yok olma noktasına getirmiştir. Alfa ve Omega adlarıyla keskin bir
şekilde ikiye bölünmüş dünyaya biraz olsun sağduyu
getirmeyi başaran Cass, yaşamını zihinlerindeki “öteki”
algısını yok etmeye adar.

Temalar:

Birey ve toplum, doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.
Yazan:
Francesca Haig
Sayfa:
472
Yaş Grubu:

Alt Temalar:
Hayal gücü, macera, gizem ve güç, mücadele, savaş, keşif, merak,
empati, diğer canlılar ile iletişim.

İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)
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TRİCERATOPS BASKINI
Dinozorlar adası sırlarla dolu bir ada!
Sarsıntılı bir uçak yolculuğu, bıyıklarımı tir tir titreten
bir paraşüt atlayışı ve korkudan tüylerimi diken diken
eden bir yere inişten sonra kendimi Dinozorlar Adası’nda buldum. Hem de ne uğruna? Gayet pis kokulu bir
görevim var: Profesör Sevda Fosilzade’nin isteği üzerine Triceratops dışkısı toplayacağım…

Temalar:
İletişim, dostluk, macera, mücadele, dayanışma, başarı, merak,
hayal gücü.
Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
96
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Alt Temalar:

Hayvanların dünyası, zamanda yolculuk, güçler birliği, buluşlar,
keşif.

T-REX’İN İZİNDE
Binlerce yıllık fosillerin ve kayaların arasında, Güney
Fare Okyanusu’nun bu izbe köşesinde ne işim olduğunu merak mı ettiniz? Cevabı gayet basit!
Gizli bir görevdeyim, çok güzel ve (huysuz mu huysuz)
bir T-Rex yavrusuyla burun burunayım. Dinozorlar Adası şaşırtıcı sırlarla ve soluk soluğa bırakan sayısız macerayla bizi bekliyor!

Temalar:
İletişim, dostluk, macera, mücadele, dayanışma, başarı, merak,
hayal gücü.
Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
96
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Alt Temalar:

Hayvanların dünyası, zamanda yolculuk, güçler birliği, buluşlar,
keşif.

Sizi hiç dinozor kovaladı mı?
Ya dinozor yumurtası omleti yediniz mi?

Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
128
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Bütün dünyada milyonlarca meraklısı olan Geronimo Stilton
kitapları sırlarla dolu, soluk soluğa okuyacağınız maceralara
götürüyor.
Sisli bir aralık ayı sabahı tam olarak kaşarpeyniri gibi kokan
esrarengiz bir mektup alan Geronimo Stilton, kendisini
farekuladenin faresinde müthiş bir maceranın içinde bulur.
Profesör Amper Volt’un icat ettiği Zaman Makinesi’yle Geronimo
Stilton ve akrabalarıyla çok uzak çağlara, dinozorlar dönemine
gitmeye hazır mısınız?
“Zamanda Yolculuk” dizisinin ilk kitabı Dinozorlarla Buluşma’yı
Filiz Özdem çevirdi.
Temalar:
İletişim, dostluk, macera, mücadele, dayanışma, başarı, merak,
hayal gücü.

Alt Temalar:

Hayvanların dünyası, zamanda yolculuk, güçler birliği, buluşlar,
keşif.

HAYAL KRALLIĞI – İLK YOLCULUK

Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
388
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Hayaller götürür bizi uzak diyarlara…
Geronimo Stilton ve bilge rehberi Kurbağa Yazınus Yazıcıyus’la
macera dolu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Cadılar, Sirenler,
Ejderler, Cüce Cinler, Yer Cüceleri, Devler hatta Tekboynuzlar,
Troller ve Kurtadamlarla karşılaşmaya hazır mısınız? Peki ya
Gökkuşağı Ejderi’yle uçma fikri nasıl geliyor kulağınıza?
Geronimo Stilton’un çok ama çok önemli bir görevi var: Periler
Kraliçesi’ni kurtarmak! Geronimo’nun bu önemli görevi başarıyla
yerine getirebilmesi için Hayal Krallığı’ndaki inanılmaz tehlikelerle
mücadele etmesi, zorlu yolculuk koşullarına katlanması, üstün
zekâsını kullanması, cesaretiyle, hayal gücüyle, sabrıyla ve harika
hikâyeleriyle karşısına çıkan kötücül yaratıkları alt etmesi gerek.
Sevgi, dostluk, dürüstlük, hayal gücü ve biraz da cesaretiniz varsa
Geronimo Stilton ve Hayal Yoldaşlığı’na katılmak için hemen yola
çıkabilirsiniz. Oraya nasıl mı gideceksiniz? Tabii ki hayal gücünüzle.
Temalar:

Hayal dünyası, erdemler, değer yargıları.

Alt Temalar:
Keşif, merak, mücadele gücü, heyecan, korku, dayanışma, güven,
dostluk, sevgi, iletişim.
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HAYAL KRALLIĞI - İKİNCİ YOLCULUK
MUTLULUĞUN PEŞİNDE
Hayat güzel, dünya olağanüstü… herkesi çok seviyorum!
Geronimo Stilton Hayal Krallığı’na geri dönüyor! Bu seferki görevi
mutluluğun kalbini bulmak ve onu Periler Kraliçesi’ne getirmek!
Geronimo bu zorlu görevi yerine getirmek için Hayal Krallığı’nın
birbirinden ilginç, esrarengiz, zaman zaman tekinsiz ülkelerinde
ipuçları toplayarak mutluluğun peşine düşmek zorunda. Oraya
nasıl mı gideceksiniz? Tabii ki hayal gücünüzle. Hayallerimiz
olmasa, ne kadar sıkıcı bir yer olurdu dünya! Bütün dünyada
milyonlarca meraklısı olan Geronimo Stilton kitaplarından
“Hayal Krallığı” dizisi Filiz Özdem’in çevirdiği Hayal Krallığı İkinci
Yolculuk – Mutluluğun Peşinde kitabıyla devam ediyor.

Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
384
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:

Erdemler, dostluk, duygular, iletişim, sosyal gelişim, cesaret,
mutluluk.

Alt Temalar:
Hayal kurma, macera, mücadele gücü, sorumluluk, motivasyon,
buluşlar, arkadaşlığın ve dostluğun güçlü yanlarını ortaya çıkarma.

HAYAL KRALLIĞI
ÜÇÜNCÜ YOLCULUK
Hayallerimiz olmasa, ne kadar sıkıcı bir yer olurdu dünya!
Haydi gelin dostlar, Hayal Krallığı’ndaki üçüncü yolculuğunda
Geronimo’nun nefes kesen macerasına siz de katılın!
Hayal Krallığı dondurucu bir kışla karşı karşıya, üstelik Periler
Kraliçesi Çiçekçe tehlikede! Alnı Ak ve Korkusuz Şövalye
Geronimo hemen koşuyor yardıma, ne olursa olsun dostunu
kurtarmaya kararlı. Acaba Geronimo Hayal Krallığı’na barışı ve
ilkbaharı geri getirebilecek mi? Bu yolculukta kahramanlarımız
yepyeni yerler keşfediyor, harika dostlar ediniyor. Bütün dünyada
milyonlarca meraklısı olan Geronimo Stilton kitaplarından “Hayal
Krallığı” dizisi Filiz Özdem’in çevirdiği Hayal Krallığı Üçüncü
Yolculuk kitabıyla devam ediyor.
Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
384
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

230 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Temalar:
Çocuk dünyası, erdemler, hak ve özgürlükler, zaman ve mekân.

Alt Temalar:

Dostluk, dayanışma, empati kurma, mücadele gücü, keşifler,
buluşlar, doğa olayları, bitkiler ve hayvanları koruma, vicdanlı
olmak, cömertlik.

Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
384
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Geronimo’yu bilenler bilir, o dostlarını asla yalnız bırakmaz,
kendisini her zaman çok cesur hissetmese de sevdiklerine
yardımcı olabilmek için elinden geleni yapar. Bu sefer Gümüş
Ejderler’in Prensesi Alis’in yardıma ihtiyacı var çünkü Hayal
Krallığı’nda korkunç bir şey oldu: Bin yılda bir dünyaya gelen
ejder yumurtası çalındı. Bu çok kıymetli ejder yumurtası
bulunamazsa gümüş ejderlerin soyu tükenecek!
Neyse ki Alev Nişanı sahibi Korkusuz Şövalye Geronimo
hemen koşuyor yardıma, ne olursa olsun ejder yumurtasını
bulup geri getirmeye kararlı. Hem Geronimo’nun ona her
zaman eşlik edecek, onu kollayacak dostları da var. Bu
yolculukta Hayal Yoldaşları yine yepyeni yerler keşfediyor,
harika dostlar ediniyor.
Temalar:

Erdemler, zaman ve mekân, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:
Hayal gücü, keşifler, hayvanlar, canlılar, empati, yardımlaşma,
özgüven, mücadele, başarı, motivasyon, sosyal gelişim.

KRAL SÜLEYMAN’IN YÜZÜĞÜ
PAROLAMIZ: DOĞAYI KURTARMAK!

Yazan
Geronimo Stilton
Sayfa:
128
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Fareya’da denge bozulmuş, kemirgenler aralarındaki uyumu
kaybetmiş, sular ve hava kirlenmiş, herkes zor durumda…
Neyse ki Geronimo ve arkadaşlarının bir planı var. Hep
beraber Kral Süleyman’ın zamanına gidecek ve ondan
meşhur yüzüğünü ödünç vermesini isteyecekler.
Bu yüzüğü bu kadar önemli kılan ne olabilir dersiniz?
Bu kez, Geronimo bize doğanın dengesini, canlılar arasındaki
uyumu korumak için herkesin üzerine düşeni yapmasının
ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor Kral Süleyman’ın
Yüzüğü’nde. Çevre bilinci, ekoloji, geri dönüşüm konularında
bilgiler verirken doğamıza nasıl sahip çıkabileceğimiz üzerine
önerilerde bulunuyor.
Temalar:

Erdemler, zaman ve mekân, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:
Hayal gücü, keşifler, hayvanlar, canlılar, empati, yardımlaşma,
özgüven, mücadele, başarı, motivasyon, sosyal gelişim.
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LEONARDO’NUN İCATLARI
“KİM BİLİR ŞİMDİ NEREDEYİZ?”

Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
124
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Bütün dünyada milyonlarca meraklısı olan Geronimo
Stilton kitapları sizi sırlarla dolu, soluk soluğa okuyacağınız
maceralara götürmeye devam ediyor.
Peki bu sefer, Geronimo Stilton ve akrabalarıyla Rönesans
dönemine gitmeye, dâhi mucit, ressam, heykeltıraş, mimar
Leonardo da Vinci’yle tanışmaya hazır mısınız?
Leonardo’nun atölyesinde tahta kanatlardan dalış
giysisine, ilginç makineler, gizemler ve daha neler neler
keşfedeceksiniz…
İşte Geronimo Stilton’dan gerçekten “farekulade” bir
macera daha!
Temalar:

Zaman ve mekân, kişisel gelişim, erdemler, duygular, dayanışma.

Alt Temalar:
Tarih, sanat dalları, meslek grupları, buluşlar, deneyler, hayaller,
merak, mizah, kültürler arası iletişim.

MAYALARIN HAZİNESİ
BU NE FAREKULADE BİR MACERA!
Bütün dünyada milyonlarca meraklısı olan Geronimo
Stilton kitapları sizi sırlarla dolu, soluk soluğa okuyacağınız
maceralara götürmeye devam ediyor.
Bu sefer, binlerce yıl önceye gidip muhteşem Maya
kültürünün izlerini sürmeye var mısınız? Hadi o zaman,
atlayın Zaman Gemisi’ne…
Geronimo Stilton kitaplarını okurken ailenin, arkadaşların,
barışın, dayanışmanın, dürüstlüğün, samimiyetin önemini
hissedecek, kendinize gülebilmenin ne kadar da farekulade
bir şey olduğunu anlayacaksınız.
Yazan:
Geronimo Stilton
Sayfa:
124

Temalar:

Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Zaman kavramı, tarih bilinci, insan hakları, buluşlar, sosyal
gelişim, keşif ve merak.
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Hayaller, oyun, erdemler, arkadaşlık, birlik beraberlik.

Alt Temalar:

Yazan
Geronimo Stilton
Sayfa:
124
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Geronimo Stilton’la zamanda yolculuğa hazır mısınız?
“Hay gözünü sevdiğimin peyniri, o ne farekulade bir
deneyimdi öyle!”
Bütün dünyada milyonlarca meraklısı olan Geronimo
Stilton kitapları sizi sırlarla dolu, soluk soluğa okuyacağınız
maceralara götürüyor.
Profesör Amper Volt’un icat ettiği Zaman Makinesi’yle
büyük filozof Sokrates’in evinde akşam yemeğine,
yarışmalara, bir hırsızlık olayını aydınlatmaya hazır mısınız?
Tabii yine Geronimo Stilton ve akrabalarıyla…
“Zamanda Yolculuk” dizisinin ikinci kitabı Olimpos’un
Hırsızı’nı Filiz Özdem çevirdi.

Temalar:

İletişim, farkındalık, duygular, erdemler, değer yargıları.

Alt Temalar:
İcatlar, buluşlar, macera, merak ve keşifler, heyecan, dürüstlü,
mizah, eğlence, arkadaşlık, dostluğun gücü.

PİRAMİTLERİN SIRRI
Bütün dünyada milyonlarca meraklısı olan Geronimo
Stilton kitapları sizi sırlarla dolu, soluk soluğa okuyacağınız
maceralara götürmeye devam ediyor. Peki bu sefer,
Geronimo Stilton ve akrabalarıyla çok uzak çağlara,
piramitleri, firavunları keşfetmeye Antik Mısır’a gitmeye
hazır mısınız? Gizemli piramitler, Sfenksler, tüyleri diken
diken eden timsahlar, bitmek bilmeyen çöl yürüyüşleri,
bilmeceler, yeni dostlar…
Çok farekulade olacak dostlarım, size kemirgen sözü!

Temalar:
Yazan
Geronimo Stilton

İletişim, zaman ve mekân, yardımlaşma, çocuk dünyası.

Sayfa:
128
Yaş Grubu:

Hayvanlar, coğrafi özellikler, medeniyetler, hayal, keşif, merak,
tarih, sosyal gelişim.

Alt Temalar:

8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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BÖCEKLER İÇİN İLKYARDIM
MERKEZİ
Veteriner Dario Pistolazzi dünyanın en güzel mesleğini
yapmaktadır, ancak bir gün hayvanların takıntılı sahipleri
yüzünden işinden çok bunalır.
On yaşındaki kızı Camilla’nın ise babası için hiç beklenmedik
yeni hastaları vardır: Türlü böcekler, fareler, örümcekler,
akrepler… Herkesin tiksindiği bu hayvanlara karşı, küçük
kızın duyduğu aşırı sevginin temelinde, aslında annesinin
erken ölümü yatmaktadır. Böcekler çok küçük ve çirkindir.
Herkes acımadan onları ezmekte ya da üstlerine zehirli ilaç
sıkmaktadır. Ama onların da yaşamaya hakkı vardır! Ve bir
anneye…
Yazan:
Guido Sgardoli
Resimleyen:
Andrea Rivola
Sayfa:
152
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
İletişim, doğa ve evren, duygular.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, canlılar, hayvanlar, doğa, korku,
kaygı, heyecan, sevgi, duygu yönetimi.

DOĞABİLİMCİ PROFESÖRÜN
MACERALARI
Böcekler İçin İlkyardım Merkezi’nin böcekbilimci olmak
isteyen küçük kahramanı Camilla, bu defa, hayran olduğu
Profesör Lucillo Visberghi Gölgelitepe’nin hayat hikâyesini
öğreniyor. Profesörün yol arkadaşı Cesco, bir zamanlar
sadece meraklı bir çocuk olan Lucillo’nun nasıl dünya
çapında üne kavuştuğunu, onun başından geçen heyecan
dolu, olağanüstü maceralarını anlatır. Ancak Lucillo’nun
işleri her zaman yolunda gitmez. Kötü kalpli biri ona
hayatı dar etmek için elinden geleni ardına bırakmamıştır.
Bu kötü kalpli kişi ise, hiç beklenmedik biridir!

Yazan:
Guido Sgardoli

Temalar:

Resimleyen:
Andrea Rivola
Sayfa:

Alt Temalar:

132
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Erdemler, dostluk, duygular, iletişim, sosyal gelişim, cesaret,
mutluluk.
Hayal kurma, macera, mücadele gücü, sorumluluk, motivasyon,
buluşlar, arkadaşlığın ve dostluğun güçlü yanlarını ortaya
çıkarma.

“Kaspar, cesur askerin kurallar kâğıdını açtı ve hepsini tek tek
okudu... Ona göre bütün dikkatini cesur askerin kurallarına
vermek, kendisini daha iyi hissetmesini sağlıyordu. Ne
var ki kalbindeki sancıyı yeniden hissetmesi için, gözlerini
dürbününün merceklerine dayaması yeterliydi.” Savaş
sırasında dağa nöbete gönderilen ve orada unutulan bir
askerin ihtiyar bir köylü, bir inek ve bir fareyle dostluğu…

Temalar:

Birey ve toplum, doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:
Yazan:
Guido Sgardoli

Hayal gücü, macera, gizem ve güç, mücadele, savaş, keşif, merak,
empati, diğer canlılar ile iletişim.

Sayfa:
120
Yaş Grubu:
10-13 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

KOŞ, DURMA, KOŞ
“Etrafına bakındı. Kavanozun camının öte tarafında bulanık
sırıtışlar, onu yemeye kalkışan tüylü canavarlar, üzerine
dikilmiş vahşi gözler fark etti ve korkuya kapıldı.”
Gummo aslında halinden pek memnun sevimli bir gözlüklü
semenderdi. Kız kardeşinin evinde mutlu mesut yaşıyordu
ta ki eniştesi Benjamin ona dondurma şirketinde bir iş
bulana dek. Aslında kim olsa hoşuna gidecek bir işti ama
çalışmakta pek gönlü olmayan ve canını tehlikeye atmaya hiç
mi hiç niyeti olmayan Gummo için sıkıntılar baş göstermeye
başlamıştı bile…

Yazan:
Guido Sgardoli
Sayfa:
164
Yaş Grubu:
10-13 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, dünya, evren, uzay.
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SUNYUKLARIN BÜYÜK KİTABI
Sunyukların Büyük Kitabı, ülkemizde çok sevilen
İtalyan yazar Guido Sgardoli’den yine müthiş ve sıra
dışı bir kitap… İroni, mizah, öfke, anlaşılmama, kaçış,
mücadele… Hepsi bir arada… Çok sevdiği dedesini
kaybettikten sonra, anlayışsız ve sevgisiz anne babasıyla
baş başa kalan ve sürekli aşağılanan yeniyetme bir
delikanlının çevresini kuşatan çemberi kırma hikâyesi.

Temalar:
Çocuk dünyası, iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Yazan:
Guido Sgardoli
Sayfa:
200
Yaş Grubu:
10-13 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

Çocuk kültürü, hayal, kaçış ve mücadele, oyun, aile iletişimi,
iletişim becerileri, heyecan, kaygı, özlem, sevgi, mutluluk, yas
süreci.

EJDER ÇOCUK
Maks’ın tek bir amacı vardır: Görünmez olmak. Bunun için
kendince nedenleri vardır.
Maks’ın kendi sorunları, sıkıcı dersler ve zorba arkadaşları
yüzünden kâbusa dönen okul günleri öğretmenler
odasındaki çöpün içinde Ejder Çocuk çizgi romanını
bulmasıyla renklenir. Bu inanılmaz, nefes kesici, bütün
zorlukların üstesinden gelebilen ejderha maskeli süper
güçlere sahip süper kahramanın yaratıcısı kimdir?

Temalar:
Yazan:
Guido Sgardoli
Sayfa:
244
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Erdemler, kişisel gelişim, iletişim.

Alt Temalar:
Ahlak, cömertlik, dayanışma, azim, merhamet, iletişim
becerileri, komşuluk, empati, kendini tanıma, özsaygı,
özeleştiri, merak ve keşif.
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HİNDİSTAN’A YOLCULUK
VE NEPAL GEZİSİ
Düşler ülkesi Hindistan: Tac Mahal, kutsal hayvanlar,
camiler, Ganj Nehri, dilenciler, tıklım tıklım caddeler,
tapınaklar, şifalı bitkiler, racalar... Özgünlükler ülkesi
Nepal: Himalayalar ve Everest Tepesi, Budistler, kutsal
ibadet yerleri, sessizlik, saraylar... Gülten Dayıoğlu’nun
yıllardır düşlediği bu yolculuk, bize Doğu’nun çekici
güzelliklerinin kapılarını açıyor.

Temalar:
Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân.

Alt Temalar:
Yazan:
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
168
Yaş Grubu:
11 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler.

KENYA’YA YOLCULUK
“Kenya, Orta Afrika’nın doğusunda, vahşi hayvanların kol
gezdiği, dünyaca ünlü bir av beldesi. Geniş bahçeler içindeki
başkent Nairobi ve ülkenin çeşitli yörelerinde yapılan bir fotoğraf safarisinin anlatıldığı kitabın ana konusu doğal çevre
ve yörenin insanlarıdır. Ulusal park olan safari alanları, buralarda yaşayan Masailer, filden çita, aslandan akbaba, timsah,
yabanıl Afrika ortamında bulunabilecek her türlü hayvan
kitaba eşlik ediyor. Katıldıkları fotoğraf safarisinde dört bin
kilometre yol kateden yazarımız Gülten Dayıoğlu, yaşayıp
tanık olduklarını okuyucularına keyifli bir dille aktarıyor.

Yazan:
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
64
Yaş Grubu:
11 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Temalar:
Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân, doğa ve
evren.

Alt Temalar:
Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler, hayvanlar.
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MEKSİKA’YA YOLCULUK
Gülten Dayıoğlu’nun bu seferki durağı, gizemli uygarlıklar
ülkesi Meksika. Üzerinde çok konuşulan, bilimsel eserlerden oyunlara, filmlerden çizgi romanlara kadar pek
çok şeye konu olan Maya ve Aztek uygarlıklarının geride
bıraktığı güzellikler içinde geziniyor Dayıoğlu. Tarih içinde
duygulanıyor, kederleniyor, coşuyor. Ve tüm bunları yine
sizinle paylaşmayı arzuluyor.

Temalar:
Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân.
Yazan:
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
152
Yaş Grubu:
11 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Alt Temalar:
Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler.

MISIR’A YOLCULUK
Gülten Dayıoğlu bu kez ölümsüz firavunlar, görkemli piramitler ülkesi Mısır’da! Yalnızca piramitler mi? Dev Sfenks,
obeliskler, tapınaklar, labirentler ve mumyalar binlerce yıllık
bir tarihi bütün canlılığıyla yansıtıyor. Dayıoğlu, büyük bölümü tarih boyunca Mısır’a hayat veren Nil Nehri üzerinde
geçen bu gezinin coşkusunu gene sizinle paylaşmak istiyor.
Bu gezi kitabında yazarımız, tarihin en gizemli uygarlığının
tapınaklarını, kral ve kraliçe mezarı olarak yapılan anıtları
anlatıyor bize.

Yazan:
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
68
Yaş Grubu:
11 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân.

Alt Temalar:
Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler.

Yazarımız Venezüella, Caracas, Peru, Lima, Cuzco, Machu
Piccu, Arjantin, Buenos Aires, İgassu Çağlayanları, Brezilya,
Rio de Janeiro’yu kapsayan bu gezi boyunca yaşadığı
olayları, gezip gördüğü yerleri, tanıştığı insanları, yaşadığı
serüvenleri anlatıyor. Bu Güney Amerika gezisi türlü
aksiliklere şahit olunsa da yaşanan sevinç, korku, coşku ve
mutluluğun keyifli öyküsü aslında.

Temalar:
Yazan
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
112
Yaş Grubu:
11 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân, doğa
ve evren.

Alt Temalar:
Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler, hayvanlar.

YEŞİL KİRAZ -1
Kiraz, ailesinin sürdürdüğü yaşam biçimini beğenmeyen,
gözü yükseklerde bir genç kızdır. Çevresiyle sürekli olarak,
sosyal, kültürel ve ruhsal çatışma içindedir. Çocukluğundan
beri hep toplum içinde sınıf atlamayı düşlemektedir.
Bunlar yetmiyormuş gibi bir de coşku, yalan ve korkularla
örülmüş, doyumsuz bir aşk serüveninin içinde bulur
kendini… Tutkularının tutsağı olan Kiraz, toplumun değişik
kesimlerinde, birbirinden ilginç yaşam biçimlerini denerken,
türlü türlü insan tiplerini gözlerken, kısacası kabuğundan
kurtulup yükseklere kanat açmaya çabalarken, onunla
birlikte olmak ister misiniz sevgili gençler?
Yazan
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
280
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)

Temalar:

Çocuk dünyası, erdemler, birey ve toplum, değer yargıları,
duygular.

Alt Temalar:
Dezavantajlı gruplar, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, empati kurma, dayanışma, özgüven, hayat becerileri, sorumluluk.

Hikâye, Roman

239

HİKÂYE, ROMAN

OKYANUSLAR ÖTESİNE YOLCULUK

HİKÂYE, ROMAN

YEŞİL KİRAZ - 2
Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını arkasında bırakıp
geleceğe umutla bakan Kiraz’ın yaşantısında yeni bir sayfa
açılıyor. Onu İngiltere’de, beş yüzyıllık Dünya Kolej’inde
öğrenim yaparken buluyoruz. Gülten Dayıoğlu’nun
‘Yeşil Kiraz 2’sinde, ilk kitapta tanıyıp sevdiğiniz Kiraz’ın
dünyanın dört bir yanına uzanan serüvenlerine ve gerçek
sevgiyi arayışına tanıklık edeceksiniz.

Temalar:

Kişisel gelişim, birey ve toplum, erdemler.
Yazan
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
272
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)

Alt Temalar:
İletişim, arkadaşlık, dayanışma, sevgi, dostluk, empati, başarı,
kendini tanıma, özsaygı.

YANARDAĞIN YANKISI
Dero yaşıtlarından oldukça farklı, çok özel bir gençtir. O
daha küçük bir çocukken bir gün gökyüzünde bir yarık belirir
ve yarıktan rengârenk ışınlar yayılır. Dero bu olayın ardından
başka bir boyuta geçebildiğini fark eder. Doğduğunda
başı bedenine göre fazla büyük olduğundan doğumundan
beri çevresi tarafından hep dışlanmıştır. Bu durum Dero’yu
içten içe üzdüğünden, tek başına Tendürek Dağı’ndaki bir
mağaraya yerleşmiştir.
Bir sabah Dero mağaranın derinliklerine gitmek için şiddetli
bir istek duyar. Mağarada keşfettikleri onun, dünyanın,
uzayın, hatta kâinatın geleceğini derinden etkileyecektir.
Yazan
Gülten Dayıoğlu
Sayfa:
272
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(6. sınıftan itibaren)
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Temalar:

Kişisel gelişim, birey ve toplum, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Macera, heyecan, hayal gücü, kendini tanıma, bilgi ve beceri,
empati, farklılıklara saygı.

Yünistan kadın sultan tarafından yönetilen, barışın hüküm
sürdüğü bir ülkedir. Ne var ki günün birinde, geçmişi ve
geleceği gösteren, insanlara kibri ve hırsı aşılayan konuşan
aynaların keşfiyle her şey ters yüz olur.
Yün Sultan ve Yedi İbiş, Gürsel Korat’tan Pamuk Prenses ve
Yedi Cüceler masalının bambaşka bir bakış açısıyla yeniden
yorumlanışı…

Temalar:
Eşitlik, saygı, sevgi, dayanışma, vefa, yardımlaşma, dayanışma,
empati, merhamet.

Alt Temalar:
Yazan:
Gürsel Korat

Cinsiyet eşitliği, bilim sevgisi, kişisel gelişim, farklılıklara saygı,
hak ve özgürlükler.

Resimleyen:
Hemad Javadzade
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

KUNDAY – GÖLGELER ÇAĞI

Yazan:
Gürsel Korat
Resimleyen:
Aysu Koçak
Sayfa:
228
Yaş Grubu:
12-14 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)

Kunday’ın olağanüstü güçleri Anadolu’yu büyük bir beladan
kurtarabilecek midir?
Ölümsüzlük suyunu bulan Hızır, ölüm ve yoksulluk getiren
Moğolları durdurmak için harekete geçer. Onları Anadolu’ya
taşıyan bir düşman vardır: Abala. Hızır, çocuk şaman
Kunday’ın olağanüstü gücünü fark ettiği zaman, onun
sayesinde Anadolu büyük bir beladan kurtulabilecek midir?
Yemek bilgesi Banı Gül, söz lokması yemeden konuşamayan
Umay, yakışıklı aşçı Baybüre, atını koynunda gezdiren ve her
bastığı yerden yemyeşil otlar fışkıran Hızır, tutsak kız Ayaşan,
kara şaman Abala ve gölgeleriyle büyüleyici görünen
Kunday, bugüne kadar anlatılmamış bir Anadolu masalının
kapısını hep birlikte aralıyorlar.
Temalar:
Erdemler, değerlerimiz, birey ve toplum hakları.

Alt Temalar:

Yardımseverlık, merhamet, vicdan, mitolojik kahramanlar, güçler
birliği, merak, keşifler hak ve adalet, hayvan ve doğa sevgisi.
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AYAŞAN – KEM GÖZLER ÇAĞI
Ayaşan - Kem Gözler Çağı, usta yazar Gürsel Korat’ın
Kunday - Gölgeler Çağı kitabının devamı niteliğinde.
Arka planda Moğol istilaları altında inim inim inleyen
bir yıkımın eşiğindeki Anadolu’da Ak Şamanlar ile Kara
Şamanların mücadelelerini anlatan bu sürükleyici kitap,
aslında zamanlar üstü değerlere odaklanıyor: İyilik,
doğruluk, doğa ve bilim sevgisi, insanlığın geleceğine
duyulan kaygı ve aşk.

Temalar:
Erdemler, değerlerimiz, birey ve toplum hakları.
Yazan:
Gürsel Korat
Resimleyen:
Aysu Koçak
Sayfa:
160
Yaş Grubu:
12-14 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)

Yazan:
Ian McEwan
Resimleyen:
Anthony Browne
Sayfa:
126
Yaş Grubu:
12-14 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)
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Alt Temalar:

Yardımseverlık, merhamet, vicdan, mitolojik kahramanlar, güçler
birliği, merak, keşifler hak ve adalet, hayvan ve doğa sevgisi.

DÜŞ YOLCUSU
Düş Yolcusu, çocukluğun renkli ve sınırsız dünyasında geçen,
başkalarını anlamak ve büyümek hakkında, hem küçüklerin
hem de büyüklerin keyifle okuyacağı bir kitap.
Yetişkinler, Peter Fortune’ı sessiz, hatta zaman zaman zor bir
çocuk olarak biliyor: Uzun uzun gökyüzünü seyreden ve adı
çağrıldığında işitmeyen bir çocuk olarak. Oysa Peter’ın bu
halinin nedeni, dur durak bilmeden işleyen hayal gücü. Peter
hayal kurmayı o kadar çok seviyor ki, gerçeklerin nerede
bitip hayallerin nerede başladığını çoğu zaman birbirine
karıştırıyor. Düş Yolcusu’nda yer alan, birbiriyle bağlantılı
yedi öyküde, Peter kendini bir kedinin, bir bebeğin ve bir
yetişkinin bedeninde bulup dünyaya onların gözünden
bakıyor; evde bir hırsızla, okulda da bir kabadayıyla karşı
karşıya gelirken hayal gücünden yardım alıyor.
Temalar:
Çocuk dünyası, zaman, mekân, iletişim, duygular.

Alt Temalar:

Hayal gücü, motivasyon, heyecan, mutluluk, cesaret, oyun,
keşif ve merak, kendini tanıma, iletişim becerileri.

Savaştan dönen ve nerenin yer nerenin gök olduğunun
birbirine karıştığı ormanda kaybolan Kral Clodoveo. Kalbi
hırsla, aklı ihanetle yanıp tutuşan Kraliçe Ferdibunda.
Dünyayı değiştirmek isteyen masum Prenses Verbena ve
iyi niyetli orman bekçisi Mirtillo.
Kim bilir, belki de bu hangisinin dal, hangisinin kök
olduğu belirsiz labirent, doğaya yansıyan kötülüğün ta
kendisidir… ve bu labirentten çıkmaya yalnızca masumiyet
yardım edecektir.

Yazan:
Italo Calvino
Resimleyen:
Nicoletta Ceccoli
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
12-14 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)

Temalar:

Erdemler, iletişim, hayvanlar, doğa ve insanlar.

Alt Temalar:
Mücadele, keşif, merak, heyecan, üzüntü, kaygı, başarı, yardımseverlik, merhamet, empati, karar verme.

İKİYE BÖLÜNEN VİKONT
Italo Calvino, Atalarımız üçlemesinin ilk kitabı İkiye Bölünen
Vikont’u 1952 yılında oyun olsun diye yazmaya başlamıştır:
Savaştan dönen ve savaş sırasında bedeni ikiye bölünen
Vikont Medardo’nun tuhaf hikâyesi yeğeninin ağzından
anlatılıyor. Vikontun bedeninin bir yarısında “iyi”, diğer
yarısında “kötü” kişiliğin uç noktaları yaşamaktadır ve
bunların tekrar bir araya gelmesi olanaksız görünmektedir.

Temalar:

Erdemler, duygular, birey ve toplum.
Yazan:
Italo Calvino
Resimleyen:

Alt Temalar:
İyilik, kötülük, haksızlık, zulüm, doğruluk, mücadele, merhamet,
vicdanlı olmak, alçakgönüllülük.

Emanuele Luzzati
Sayfa:
104
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)
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AĞACA TÜNEYEN BARON

Yazan:
Italo Calvino
Resimleyen:
Maria Enrica Agostinelli
Sayfa:
224
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)

Italo Calvino’nun en sevilen kitaplarından biri olan Ağaca
Tüneyen Baron, daha sonra yazarın Atalarımız üçlemesinde
bir araya getirdiği kitaplardan ikincisidir.
Ağaca Tüneyen Baron, soylu bir aileden gelen, on iki
yaşındayken babasına isyan edip ağaca çıkan Cosimo
üstüne yazılmış bir ütopyadır… Bir daha yeryüzüne ayak
basmayacağını söyleyip bütün ömrünü ağaçların üstünde
geçiren, bütün ihtiyaçlarını orada gideren; ağaçların
üstünde yemek yiyen, temizlenen, okuyan, öğrenen, hatta
âşık olan Cosimo, toplumdışı yaşayışına rağmen insanlarla
birlikte hareket etmekte, onların yapıp ettiklerine müdahil
olmaktadır. O, dünyayı değiştiremese de tanımaya ve
anlamaya çalışmaktadır.

Temalar:

Erdemler, iletişim, hayvanlar, doğa ve insanlar.

Alt Temalar:
Mücadele, keşif, merak, heyecan, üzüntü, kaygı, başarı, yardımseverlik, merhamet, empati, karar verme.

VAROLMAYAN ŞÖVALYE
Varolmayan Şövalye’nin kahramanı Agilulfo, çok yiğit ve
soylu bir şövalye olmakla beraber, bir tek kusuru vardır:
Varolmamaktadır. Daha doğrusu parlak, gösterişli bir
zırhtan ibarettir, ama ne yazık ki zırhın içi boştur. Onun
karşı kahramanı ise bedensel varlığa sahip, ama akıldan
yoksun Gurdulù’dur. Biri bedensel varlıktan, diğeri bilinçten
yoksun bu iki kahraman aslında varolan ile varolmayanın
çatışmasıdır.
Varolmayan Şövalye, Italo Calvino’nun İkiye Bölünen Vikont
ve Ağaca Tüneyen Baron’dan sonra Atalarımız üçlemesinin
son halkası olarak yayımladığı kitaptır.
Yazan:
Italo Calvino
Resimleyen:
Federico Maggioni
Sayfa:
152
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Erdemler, hayvanlar, insanlar, kahramanlar.

Alt Temalar:
Mücadale, korku, iyilik, merhamet, kötülük, doğruluk, haklılık,
alçakgönülülük, merak, başarı, zekâ.

Yazan:
Italo Calvino
Resimleyen:
Gianni De Conno
Sayfa:
224
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)

Bir çocuğun gözünden savaş, inanç, öfke, kötülük,
aşağılanma, düş kırıklığı üstüne yalın ve etkileyici bir anlatı.
Oysa ben, bir karaçam ormanında yürüyorum ve her adımım
tarih. “Seni seviyorum, Adriana,” diye düşünüyorum ve
tarih bu, büyük sonuçları var; yarın çarpışmada, bu gece
“Seni seviyorum, Adriana,” diye düşünmüş bir adam olarak
hareket edeceğim ben. Belki önemli şeyler yapmayacağım,
ama tarih adsız küçük jestlerden oluşur; belki de yarın, hatta
belki de o Alman’dan önce öleceğim, ama ölmeden önce
yapacağım her şey, ölümüm de, tarihin küçük bir parçası
olacak ve şu an aklımdan geçen bütün düşünceler, yarınki
tarihimi, insanlığın yarınki tarihini etkileyecek.
Temalar:

Savaş, kahramanlık, yiğitlik, serüven, aşk, heyecan.

Alt Temalar:
Kültürler arası savaş, mücadele gücü, sorumluluk, hak ve
hukukun işleyişi, özsaygı.

LUDİNGIRRA İLE ATTİKA YENİLİK
AYNASI İMPARATORLUĞU
Ludingirra dünyalar arası kapıdan geçip derin bir
uykudan uyandıktan sonra kendisini Yenilik Aynası
İmparatorluğu’nda bulur. Orada Attika ile tanışır. Küçük
kız onu hayatının tehlikede olduğu konusunda uyarır.
Ne de olsa oraya izinsiz girmek yasaktır. Her ne kadar
Attika ona yardım etse de Ludingirra kendisini aklına
bile gelmeyecek bir karmaşa ve hayatının macerası içinde
bulur. Ludingirra başına gelenleri alt edebilecek midir?
Mutlular Ülkesi’ne geri dönebilecek midir?
Yazan:
İnan Çetin
Resimleyen:
Öykü Gölemen
Sayfa:
112
Yaş Grubu:

Temalar:

Korku, cesaret, iyilik, cömertlik, erdemler.

Alt Temalar:
Kahramanlar, hayvanlar, canlılar, gelenek ve görenekler,
inançlar, aile sevgisi, hak ve adalet.

10-14 yaş
(4. sınıftan itibaren)
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ATATÜRK
ÇOCUKLUK VE OKUL YILLARI
Mustafa nasıl bir ailede doğdu, nasıl bir çocukluk geçirdi,
öğrenim hayatına nasıl başladı, Osmanlı İmparatorluğu o
dönem nasıl bir siyasi fotoğraf sergiliyordu?
Mustafa’nın aile geçmişi, çocukluğu ve Harp Okulu
yıllarına kadar hayatına odaklanan bu metinde
yetişmekte olan bir yüreğin çocukluk ilgi ve
meraklarından tutun vicdani, ahlaki ve düşünsel
gelişimine ayna tutuluyor.
Vatan aşkıyla dolu bir gencin, bir ulusun önderi olmaya
giden yolunun kilometre taşları…

Yazan:
İpek Çalışlar
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
140
Yaş Grubu:
10-14 yaş
(4. sınıftan itibaren)

Temalar:
Kişisel gelişim, millî kültürümüz, iletişim.

Alt Temalar:
Başarı, empati, kendini tanıma, meslek seçimi, motivasyon,
sorumluluk, büyüklerimiz, kültürel miras, mekânlar, şehirlerimiz,
tarihî şahsiyetler ve tarihî eserlerimiz, aile iletişimi.

DÜŞ GEZGİNİ
Düş Gezgini, elinizden bırakamayacağınız yeni bir
fantastik serinin, Sör Benfro’nun Şarkısı’nın ilk kitabı.
İkiz Krallığın büyük şehirlerinin çok uzağında, Errol
adında bir çocuk dünyada yolunu bulmaya çalışmaktadır.
Arkadaşları tarafından dışlanan, köydeki kimseye
benzemeyen ve babasını hiç tanımamış olan Errol,
yakında ormanın derinliklerinde gizlenen bir ejderha
köyünde yaşayan, yüzyıllardır dünyaya gelmiş ilk erkek
ejderha Benfro’yla tanışacağından ve bütün hayatının
değişeceğinden habersizdir.

Yazan:
J. D. Oswald
Çeviren:
Özlem Yüksel
Sayfa:
440
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, hak ve özgürlükler.

Alt Temalar:
Azim, dayanışma, dostluk, sabır, barış, çokkültürlülük, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, komşuluk ilişkileri,
bireysel haklar, hakkını savunma, cesaret ve umut.

HİKÂYE, ROMAN

GÜL BAĞI
Benfro, efsanevi ejderha Magog’un bir ormanın
derinliklerindeki sığınağında türünün tarihini ve gerçek
doğasını öğrenecek, kendi gizli güçlerini keşfedecektir.
Errol’un ise büyük bir savaşçı olma düşü, katıldığı
tarikatın karanlık sırrını öğrenmesiyle paramparça
olmuştur.
“Sör Benfro’nun Şarkısı” serinin ikinci kitabı Gül Bağı ile
sürüyor: Benfro ile Errol’ın kaderleri kesişmek üzere…

Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, hak ve özgürlükler.
Yazan:
J. D. Oswald
Çeviren:
Özlem Yüksel
Sayfa:
500
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)

Alt Temalar:
Azim, dayanışma, dostluk, sabır, barış, çokkültürlülük, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, komşuluk ilişkileri,
bireysel haklar, hakkını savunma, cesaret ve umut.

ALTIN KAFES
Yüzyıllardır düşman olan ve birbirinden uzakta
yaşayan ejderhalarla insanların kaderi, iki kişi sayesinde
kesişmiştir: Errol adlı çocukla Benfro adındaki genç
ejderhanın işbirliği, bu acımasız savaşın sona ermesi
için belki de son şanstır. Errol ile Benfro’nun hikâyesi,
“Sör Benfro’nun Şarkısı” serisinin üçüncü kitabı” Altın
Kafes’le sürüyor…
Kader sonunda Benfro ile Errol’ın yolunu kesiştirmiştir.
Çok geçmeden, amansız düşmanları karşısında hayatta
kalma şanslarının bir arada durmalarına bağlı olduğunu
anlayacaklardır.

Yazan:
J. D. Oswald
Çeviren:
Özlem Yüksel
Sayfa:
560
Yaş Grubu:

Temalar:
Erdemler, birey ve toplum, hak ve özgürlükler.

Alt Temalar:
Azim, dayanışma, dostluk, sabır, barış, çokkültürlülük, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, komşuluk ilişkileri,
bireysel haklar, hakkını savunma, cesaret ve umut.

İlkgençlik
(7. sınıftan itibaren)
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AĞAÇLAR ÜLKESİNE YOLCULUK
1994 yılında, “Yaşayan En Büyük Fransız Yazar” seçilen
Le Clézio’dan çocuklar için küçük ama çok anlamlı bir
kitap.
Le Clézio, Ağaçlar Ülkesine Yolculuk’ta, çocukları
doğanın kendi sesini duymaya çağırıyor. Ağaçların
gördüklerini, dinlediklerini, konuştuklarını; onların
hikâyelerini dinlemek için, onlarla dostluk etmek
gerektiğini anlatıyor. Ağaçlar Ülkesine Yolculuk ormanın
derinliklerine doğru yolculuğa çıkan bir çocuğun
ağaçlarla tanışıp dost olmasının hikâyesi.

Yazan:
J. M. G. Le Clézio
Resimleyen:
Henri Galeron
Sayfa:
42
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Erdemler, iletişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Ahlak, azim, dayanışma, komşuluk, saygı, iletişim becerileri,
canlılar, çevre ve çevrenin korunması, doğa ve doğa olayları.

ICKABOG
Bir zamanlar Kornukopya Krallığı dünyanın en mutlu yeriydi.
Her şey mükemmeldi – tabii efsaneye göre korkunç canavar
Ickabog’a ev sahipliği yapan Kuzey’deki çamurlu ve sisli
Bataklık Diyarı dışında. Ickabog’un çocukları terbiye etmek
için onları korkutmak amacıyla anlatılan bir efsaneden
başka bir şey olmadığını aklı başındaki herkes bilirdi. Fakat
efsanelerin tuhaf bir yanı vardır, bazen kendi kendilerine can
bulurlar.
Bir efsane çok sevilen bir kralı tahtından edebilir mi? Peki
bir efsane iki cesur çocuğu hiç istemedikleri, hatta akıllarının
ucundan dahi geçmeyen bir maceraya sürükleyebilir mi?

Yazan:
J.K. Rowling
Resimleyen:
Ickabog Resim Yarışması’nı
kazananların resimleriyle
Sayfa:
284
Yaş Grubu:
8 yaş ve üzeri
(2. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, aile iletişimi, iletişim
becerileri.

Jack çocukluk oyuncağı Domuç’u çok sever. Jack’in iyi
gününde de kötü gününde de Dom hep onun yanında
olmuştur. Ta ki bir Noel arifesine dek: Ne yazık ki korkunç
bir şey olmuş ve Dom kaybolmuştur. Ama Noel arifesi
mucizelerin gerçekleşip kaybolan umutların geri döndüğü,
her şeyin canlanabildiği bir gecedir – oyuncakların bile.
Böylelikle Jack ile Noel Domuçu (Dom’un yerine alınan sinir
bozucu yedek oyuncak) sihirli Kaybolanlar Diyarı’nda nefes
kesici bir yolculuğa çıkarlar..

Yazan:
J.K. Rowling
Resimleyen:
Jim Field
Sayfa:
320
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
İletişim, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, çocuk kültürü, oyun, oyuncak,
hayal, heyecan, kaygı, mutluluk, umut.

ÇABUKSIĞINLAR
Çabuksığınları tanıyor musunuz? Yok, hayır, haritalara
bakmayın, eski atlaslara da, çünkü Çabuksığın diye bir
ülke yok. Çabuksığınların evleri her yer ya da hiçbir yer,
özellikle de hiçbir yer. Neden özellikle hiçbir yer? Çünkü
bir yerde doğanlar ve sadece doğdukları yerde evlerinde
yaşayanlar Çabuksığınları sevmiyorlar… Günümüzün
en çetrefil insani sorunlarından bir tanesi göçmenler ve
sığınmacılar hiç kuşkusuz. Peki bu sorunun çözümü ne
kadar insani?

Temalar:
Yazan:
Jean-Claude Grumberg
Resimleyen:
Ronan Badel
Sayfa:

İletişim, erdemler, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, komşuluk, saygı, sevgi, paylaşma,
dostluk, vefa, merhamet, çocuk kültürü, oyun.

88
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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NOEL DOMUÇU İLE
JACK’İN MÜTHİŞ MACERALARI
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ASTRONOT DEDEM
Sarp’ın astronot dedesinden daha çok sevdiği bir şey
varsa o da dedesini ziyarete gitmekti.
O gün annesi ve köpeği Luna’yla birlikte dedesini
ziyarete gittiklerinde Sarp için unutulmaz bir gün oldu.
Gerçek uzay yolculuğuna çıkmak için harika bir gündü
doğrusu. Sarp’la dedesi uzay gemilerini inşa etmeye
giriştiler hemen. Rotalarında tek bir hedef vardı: AY!

Temalar:
Erdemler, doğa ve evren, iletişim.
Yazan:
Jonathan Meres
Resimleyen:
Hannah Coulsonl
Sayfa:
96
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Alt Temalar:
İyilikseverlik, sevgi, paylaşma, vefa, doğa, evren, gece,
gezegenler, yıldızlar, aile iletişimi, iletişim becerileri.

KARGADALIŞI AİLESİ VE
HAPŞIRAN EV
Kentten uzakta, yıkılmaya yüz tutmuş bir evde yaşayan,
ikizleri ve kahkahası bol bir aile: Kargadalışı ailesi! Bu
“ordu gibi” ailenin en küçük ve en meraklı ikizleri Stjerne
ile Lykke, her gece evden gizlice çıkıp yan bahçeye geçiyor,
çimenlerin arasında pürdikkat pusuya yatıyor: Yıllardır
kimsenin kapısını aralamadığı komşu evin sırrını çözmeye
karar veren küçük ikizler, bu mutsuz evden gelen tuhaf
seslerin ve pencerelerdeki gölgelerin gizemiyle boğuşurken,
daimi misafirleri Sigurd Amca’nın da sır sakladığını ve en az
kendileri kadar meraklı olduğunu öğreniyorlar!
Yazan:
Kari Smeland
Resimleyen:
Mona Brekke
Sayfa:
152
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Temalar:
İletişim, çocuk dünyası, erdemler.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, komşuluk, çocuk kültürü, oyun,
merak ve keşif, eğlence, saygı, sevgi, dostluk, azim, cömertlik.
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KARGA AGARAK APANGO
Biri soyu tükenmekte olan bir karga: Agarak Apango.
Diğeri tutsak edilmiş bir heykeltıraş: Nameylus. İki
kahramanın hayatı bir sürgün yeri olan Anveriyan
Şatosu’nda kesişir. Bu rastlaşma ikisinin de yazgısını
değiştirecektir.
Sanat ile hayatın buluşmasından özgürlük değilse ne
doğabilir ki? Karga Agarak Apango 7’den 70’e her
yaştan okurun belleğinde yer edecek, unutulmaz bir
hikâye…

Temalar:
Erdemler, hak ve özgürlükler, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Yazan:
Kâmuran Demirkesen
Resimleyen:
Hakan Celayir
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Dostluk, vicdanlı olmak, yardımlaşma, bireysel farklılıklar, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, bireysel haklar,
hayvan hakları, temel hak ve özgürlükler.

OKUMA KARŞITLARI KULÜBÜ
“Leo aşağı gel hadi, ne yapıyorsun?”“Kitap okuyorum!”
Neee kitap okumak mı? Leo ve arkadaşları için kitap
okumak dünyadaki en yavaş ve sıkıcı şey. İnsanlar o minik
minik yazılı sayfalarda ne buluyorlar ki… İlginç, sürükleyici
hikâyeler mi, hımmm… Esrarengiz olaylar mı, pöff…
Romantik maceralar mı, hıhh… Fanstastik dünyalar mı,
mımmm… Leo, Matti, Vic ve Ste için bunların hiçbiri kabul
edilemez. Tam da bu sebeple Okuma Karşıtları Kulübü’nü
kurarlar zaten. Peki kulübün başkanı yanlışlıkla bir kitap
okursa ne olur dersiniz?

Yazan:
Lodovica Cima
Resimleyen:
Ilaria Urbinatia
Sayfa:
68
Yaş Grubu:

Temalar:

Kişisel gelişim, çocuk dünyası, iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, oyun, merak, keşif, kendini tanıma, motivasyon, sosyal, gelişim, yetenek, beceri, heyecan.

9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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GÖLGELİKÖY’ÜN KÜÇÜK
DEDEKTİFLERİ
Ottavia, Danny, Emma ve Leo Başıboş Arılar İzci Kampı’nda
yazın tadını çıkarmaktaydılar, ta ki kampın yakınındaki
Gölgeliköy’de bir hırsız olduğu söylentisini duyana kadar!
Eli çabuk ve kurnaz bir hırsız, köy sakinlerinin kıymetli bir
sürü eşyasını çalmıştı ve şimdiye kadar hırsızı ne gören
ne de duyan olmuştu. İşte bu tam Gölgeliköy’ün Küçük
Dedektifleri’ne göre bir iş! Bakalım bu gizemli hırsızlık
olayını aydınlatacak ipuçlarını bulabilecekler mi?

Temalar:

Yazan:
Luca Azzolini
Resimleyen:
Fabiano Fiorin
Sayfa:
96
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Çocuk dünyası, iletişim, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Çevre ve komşuluk, macera, dayanışma, dostluk, sorumluluk, yetenek, keşif ve merak.

GÖRÜNMEZ ARKADAŞIM
Babasının iş değişikliği nedeniyle ailesiyle başka bir şehre
taşınmak zorunda kalan Gianni bu durumdan hiç hoşnut
değildir. Evi, mahallesi, komşuları, okulu, arkadaşları,
yaşadığı yer, her şey değişecektir. Bu kopuş, Gianni’nin
üzerinde büyük bir endişe ve baskı oluşturmaktadır. Neyse
ki yanında, başı sıkıştığında yardımına koşan ve sorunlar
karşısında gülerek çözüm üretmeyi bilen, görünmez
arkadaşı Pak vardır.

Temalar:
İletişim, erdemler, birey ve toplum.
Yazan:
Lucia Tumaiti
Resimleyen:
Simone Massoni
Sayfa:
112
Yaş Grubu:
8-11 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)
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Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, öğrenci-öğretmen iletişimi, azim,
dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, sabır, sevgi, bireysel farklılıklar,
dezavantajlı gruplar, empati, farklılıklara saygı.

Akşam olup müze kapanırken, okul gezisiyle gelen çocuklardan biri evine dönmemeye ve geceyi bu görkemli binada
tek başına geçirmeye karar verir. Gün batınca, mitoloji kahramanlarının bulundukları galerideki heykeller hareketlenmeye başlarlar. Küçük Deniz’le kahramanı Herakles arasında
bir sohbet ve arkadaşlık başlar. Birlikte yaşayacakları olağanüstü macerada hangisinin daha büyük bir cesaret örneği
vereceğiyse belirsizdir. Deniz’in hayatını değiştirecek bu gece
boyunca aile sırları ortaya dökülecek, sevginin, kıskançlığın,
korkunun, cesaretin, dostluğun, dayanışmanın, kısacası tüm
duyguların evrenselliği gözler önüne serilecektir.
Yazan:
Lyliane Adra
Catherine Brillon
Resimleyen:
Selçuk Demirel
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
9-12 yaş

Temalar:
Erdemler, iletişim, sanat.

Alt Temalar:
Dostluk, güven, paylaşma, sevgi, cesaret, sabır, aile iletişimi,
iletişim becerileri, heykel, mitoloji.

HAMURDAN KALP
Lena ile Trille çok yakın arkadaşlar, üstelik komşular
ve aynı sınıfta okuyorlar. Tabii hiç boş durmuyorlar.
Kafa kafaya verdiklerinde müthiş fikirler buluyorlar. İki
arkadaş çok eğlenseler de zaman zaman başları derde
girebiliyor.
Neden derseniz, inekleri gemiye bindirmenin,
kucağınızda bir tavukla dik bir tepeden kızakla
kaymanın, gece gök gürültüsünü daha iyi duyabilmek
için verandada uyumanın bazı sıkıntılara yol
açabileceğini söyleyebiliriz.

Yazan:
Maria Parr
Resimleyen:
Bo Gaustad
Sayfa:
184

Temalar:
Erdemler, iletişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, hayal, sevgi, komşuluk, kültürler arası iletişim,
aile iletişimi, çocuk kültürü, oyun, keşif ve merak.

Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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İNANILMAZ BİR GECENİN HİKÂYESİ

HİKÂYE, ROMAN

DENEYLER VE HAYALETLER
Öğretmenin o gün verdiği ev ödevini düşününce Beste
bir an için ürperir. Ödev “görünmezi görmek” üzerine
bir deneydir. Ruhlar ya da hayaletler gelmesin aklınıza.
Bu ses dalgalarıyla ilgili çok ilginç bir deney ve ihtiyacınız
olan sadece boş bir kavanoz, makas, torba, lastik bant,
bir çay kaşığı tozşeker ve iki tencere kapağı.
Bilimsel ve kuşkucu düşünmeye ilişkin bu eğlenceli
hikâyede evde ailenizle yapabileceğiniz deneyler de var.

Temalar:

Zaman ve mekân, kişisel gelişim, erdemler, duygular, dayanışma.
Yazan:
Mario Sala Gallini
Resimleyen:
Valeria Fogato
Sayfa:
76
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(2. ve 3. sınıf)

Alt Temalar:
Tarih, sanat dalları, meslek grupları, buluşlar, deneyler, hayaller,
merak, mizah, kültürler arası iletişim.

ŞANSA BAK
Annesi öldükten sonra Bully üvey babasının kaldığı evi
terk etmiş, köpeği Jack’le birlikte Londra sokaklarında
yaşamaya başlamıştır. Bir gün, annesinin kendisine
verdiği son doğum günü kartının içinde bir loto kuponu
bulur. Araştırdığında, büyük ikramiyenin kendisine
çıktığını, ancak parayı almak için sadece beş günü
kaldığını öğrenir. Bir sorun daha vardır: Ödülü alabilmek
için yaşı tutmayan Bully, kendisine yardım edecek
güvenilir bir yetişkin bulmalıdır.

Temalar:
Yazan:
Michael Byrne
Çeviren:
Dilek Şendil
Sayfa:
292
Yaş Grubu:
10-12 yaş
(4.-5. ve 6. sınıf)
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İletişim, erdemler, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, paylaşma, sevgi, cömertlik, diğer canlılarla
iletişim, kültürler arası iletişim, bireysel farklılıklar, farklılıklara
saygı, hayat becerileri.

HİKÂYE, ROMAN

YAZMAYI SEVMEYEN ÇOCUĞUN
HİKÂYESİ
Midye yiyordu! diye ekledi Samuele hiç duraksamadan.
Midyelerden hiç hoşlanmaz, berbat olduklarını
düşünürdü… O halde bir canavar için kusursuz bir
yiyecekti. Olayı daha da dehşetli hale getirmek için şöyle
yazdı: Onları kabuğuyla ağzına atıyor, keskin ve sert
dişleriyle parçalıyor, kıtır kıtır yiyordu. Kalem titredi.
Bu canavar onu gerçekten korkutmuştu. Oysa Samuele
daha yeni zevk almaya başlamıştı. Aklına bir sürü fikir
geliyordu.

Temalar:
Yazan:
Miriam Dubini
Resimleyen:
Francesca Carabelli
Sayfa:
72
Yaş Grubu:
7-11 yaş
(2.-3.-4 ve 5. Sınıf)

İletişim, erdemler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, komşuluk, iletişim becerileri, dayanışma, dostluk,
iyilikseverlik, sevgi, çatışma yönetimi, empati, kişilik tipleri,
özeleştiri, sosyal gelişim.

ÇEVRECİ MUHTEŞEM DAYIM
Böyle dayı herkesin başına!
Döküntü Ekspresi iki kardeşi tuhaf dayılarının evine
tatile götürür. Bu, “zorunlu” bir tatildir, çünkü anneleri
hastanededir. Çocukların gönülsüzce gittikleri tatil
heyecanlı bir maceraya dönüşür. Orman tam bir
sır bahçesidir, hatta hareket eden büyülü bir ağacı
saklamaktadır. Dayıları gibi keşfetmeyi seven iki çocuk,
peşine düştükleri sırları aydınlatabilecek mi acaba?

Temalar:
Yazan:
Miriam Dubini
Resimleyen:
Elena Prette
Sayfa:
120

Doğa ve evren, çevre bilinci, doğa ve doğa olayları.

Alt Temalar:
Dayanışma, yardımlaşma, çözüm üretme, keşif, oyun, merak,
hayal kendini tanıma, motivasyon.

Yaş Grubu:
8-10
(2.-3 ve 4. Sınıf)
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MİMAR SİNAN MACERASI

Yazan:
Muzaffer Özgüleş
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
144
Yaş Grubu:
10-12 yaş
(4.-5. ve 6. sınıf)

Bir gün bilgisayarınızın başındayken size bir e-posta
gelse… Einstein’dan, Picasso’dan ya da Mozart’tan…
Şaşırmaz mıydınız?
İşte… Büyüyünce mimar olmak isteyen Deniz’e de
büyük deha, ustaların ustası Mimar Sinan’dan bir gün
bir e-posta gelir. İyi de, Mimar Sinan 1588’de öldüğüne
göre, bu mümkün müdür?
İlk şaşkınlığını üzerinden atan Deniz kendisini heyecanlı
bir bilgisayar oyununun ve maceranın içinde bulur.
İstanbul’dan Kayseri’ye, Edirne’ye Osmanlı Dönemi
coğrafyasına uzanan ve bugüne gelen, köprülerden
camilere Mimar Sinan’ın elinden çıkma mimari eserlerin
içinde geçen bu maceraya katılmaya hazır mısınız?
Temalar:
İletişim, dostluk, macera, mücadele, dayanışma, başarı, merak,
hayal gücü.

Alt Temalar:

Hayvanların dünyası, zamanda yolculuk, güçler birliği, buluşlar,
keşif.

BİZANS KAÇKINLARI
İrem’in evi başını nereye çevirsen bir harabe, bir tünel,
bir dehliz görülen Sultanahmet’tedir. Köpeği Fırfır
bir gün ağzında bir kitapla çıkagelir. Bu tuhaf kitabın
kapağında “Artırılmış Gerçeklik Artı ile desteklenmiş
Bizans Tarihi” yazmaktadır. Gelecekten gelen bu
kitap İrem, Ali ve Ece’nin hayatında acaba ne gibi bir
değişikliğe neden olacaktır?
Muzaffer Özgüleş’in hem yüzlerce yıl önceye Bizans
Dönemi’ne hem geleceğe uzanan bu heyecanlı zamanda
yolculuk macerasına Ayşın Delibaş Eroğlu resimleriyle
eşlik ediyor.
Yazan:
Muzaffer Özgüleş
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Sayfa:
124
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Temalar:
İletişim, dostluk, macera, mücadele, dayanışma, başarı, merak,
hayal gücü.

Alt Temalar:

Hayvanların dünyası, zamanda yolculuk, güçler birliği, buluşlar,
keşif.
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ORMAN CÜCELERİNİN SERGÜZEŞTİ
Bakmayın onların ufak tefek olduklarına. Çocuk
değiller ama çocuk gibi neşeliler ve yerinde durmazlar.
Onlar orman cüceleri… Meraklı mı meraklılar, şakacı
mı şakacılar, maceradan maceraya koşuyorlar. Mızıka
çalmaktan duvarcılığa, deniz yolculuğundan tren
yolculuğuna koşturup duran Yusufçuk, Doktor Merhem
Kutusu, Fırdöndü, Acar, Tekdiş, Sakallı Dede ve
diğerleriyle tanışmaya hazır mısınız?
Nâzım Hikmet’in kaleme aldığı Orman Cücelerinin
Sergüzeşti ilk kez 1932 yılında yayımlanmıştı. Uzun
yıllardan sonra Ayşe İnan’ın resimleriyle yeniden
çocuklarla buluşuyor.
Yazan:
Nâzım Hikmet
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
120
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)

Temalar:
İletişim, doğa ve evren, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Diğer canlılarla iletişim, kültürler arası iletişim, canlılar, çocuk
kültürü, hayal, keşif ve merak, oyun.

AHMET ADINDA BİR ÇOCUK
Dünyaya çocukların gözlerinden bakmak…
Bu kitapta, sadece Ahmet adında bir çocuğun hikâyesi
değil anlatılan… Serim, Umut, Sumru, Memet… daha
kimler var kimler…
Nezihe Meriç’in şenlikli dilinden “çocuk dünyası”nı ve
ruhunu büyüteç altına alan sıcacık hikâyeler.

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, erdemler.

Alt Temalar:
Yazan:
Nezihe Meriç
Resimleyen:

Çocuk kültürü, merak ve keşif, oyun, sokak oyunları, heyecan,
korku, kaygı, sevgi, duygu yönetimi, dostluk, iyilikseverlik,
merhamet.

Emine Bora
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
6-8 yaş
(1. ve 2. sınıf)
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ALAGÜN ÇOCUKLARI
Ali köyden kente göçen ve kapıcılık yaparak hayatını
sürdüren bir ailenin oğludur. Ayşe ile Aydın ise bina
sakinlerinden bir ailenin kızları ve Ali’nin en yakın
arkadaşlarıdır. Ali bir gün ailesinin özlemle anlattığı
güzel ve yeşil köylerinin hayaliyle, gitgide betonlaşan
semtlerinin yakınlarındaki gecekondu bölgesine gider.
Orada, eski günlerinin hayaliyle büyük bahçesinin içinde
yaşayan emekli müzik öğretmeni Nazlı Hanım’la tanışır.
Bunamaya başlayan yaşlı ve sevecen kadın, kaybettiği
“la” sesini aramaktadır. Ali’ye de bulaşan bu arayış,
belki de ona hayatının anlam anahtarını verecektir…
Yazan:
Nezihe Meriç
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
92
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
İletişim, erdemler, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, komşuluk, saygı, sevgi, paylaşma,
dostluk, vefa, merhamet, çocuk kültürü, oyun.

DUR DÜNYA ÇOCUKLARI BEKLE
Büyümek…
Edebiyatımızın önemli öykücülerinden Nezihe Meriç
(1925-2009) yazdıklarında çocuklara ve kadınlara hep
özel bir yer verdi.
Dur Dünya Çocukları Bekle kitabında da bizi o yalın,
içten anlatımıyla sekiz çocuğun büyüme hikâyesiyle,
hayalleriyle, umutlarıyla, düş kırıklıklarıyla ve
beklentileriyle buluşturuyor.

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, kişisel gelişim.
Yazan:
Nezihe Meriç
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
132
Yaş Grubu:
10-12 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)
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Alt Temalar:
Çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, oyun, mizah, heyecan,
sevgi, mutluluk, beceri, kendini tanıma, kişilik tipleri.
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UNUTKANLIK BORULARI
DALGINLIK KANALLARI
Sürekli eşyalarını kaybedenler! Dikkat!
Hep eşyalarınız mı kayboluyor? Aradığınızı bir türlü
bulamıyor musunuz? O zaman bu kitabı mutlaka
okumanız gerek!
Kim bilir, belki sizin de evinizin altından unutkanlık
boruları ve dalgınlık kanalları geçiyordur. Ve orada hiç
tahmin etmediğiniz bir hayat sürüyordur!

Temalar:
Erdemler, iletişim, çocuk dünyası.
Yazan:
Nilay Özer
Resimleyen:
Eren Caner Polat
Sayfa:
64
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, sabır, sevgi, komşuluk, kültürler arası iletişim,
aile iletişimi, çocuk kültürü, oyun, keşif ve merak.

NATHALIA PİSSURAT VE
DÜNYANIN EN UTANÇ VERİCİ
BABASI
Nathalia’nın, babasıyla çok fazla gurur duyduğu
söylenemez. Her şeyden önce babası, kızının gittiği
her okulda sürüyle takma adla çağrılmasına yol açan o
gülünç soyadının sahibidir. Ama Nat’in dertleri bununla
bitmez: İçi çerçöp dolu külüstür minibüsü, berbat
esprileri ve DJ’lik merakıyla babası kızını arkadaşlarının
önünde her an utandırma yeteneğine de sahiptir.

Yazan:
Nigel Smith
Resimleyen:
Sarah Horne
Sayfa:
256
Yaş Grubu:

Temalar:
Kişisel gelişim, iletişim, zaman ve mekân.

Alt Temalar:
Çatışma yönetimi, kendini tanıma, kişilik tipleri, sosyal gelişim,
aile iletişimi, akran iletişimi, çevremiz, evimiz, okulumuz.

10-11 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)
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KÜÇÜK BİR KIZ TANIYORUM DİZİSİ
Türkiye edebiyatının önemli öykücülerinden Nezihe Meriç
(1925-2009) yazdıklarında çocuklara ve kadınlara hep özel bir yer verdi. Yedi
kitaptan oluşan “Küçük Bir Kız Tanıyorum” dizisi yenilenmiş baskısıyla, Emine
Bora’nın çizimleriyle okurlarla buluşuyor…
“Kim bu Ayşe?
Bilmem ki?
Acaba ben miyim?
Ama olmaz ki. Ben yazarım. Kocaman biriyim.
Peki benim çocuğum mu?
Değil. Benim çocuklarım da büyük.
Peki kim bu Ayşe o zaman? Kim bu küçük kız?
Tam bilemiyorum. Ama onu çok seviyorum.”
Yazan: Nezihe Meriç Resimleyen: Emine Bora
Yaş Grubu: 6-12 yaş

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, erdemler.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, merak ve keşif, oyun, sokak oyunları, heyecan,
korku, kaygı, sevgi, duygu yönetimi, dostluk, iyilikseverlik,
merhamet.
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Nathalia yaz tatilinde Fransa’ya, havuzlu bir çiftlik
evine gideceği için kendini şanslı saymalı, ama iyimser
olmasının önünde o kadar çok engel var ki!
Külüstür bir minibüsle çıkacakları seyahate annesi
katılamıyor. Bütün sorumluluğu üstlenen babası ise
Dünyanın En Utanç Verici Babası sayılabilecek kadar
gülünç ve beceriksiz. Tam bir baş belası olan arkadaşı
Darius da onlarla geliyor, üstelik pasaportu olmadan!
Yazan:
Nigel Smith
Resimleyen:
Sarah Horne
Sayfa:
272
Yaş Grubu:
10-11 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

Yazan:
Nigel Smith
Resimleyen:
Sarah Horne
Sayfa:
240
Yaş Grubu:
10-11 yaş
(4.-5.-6. ve 7. sınıf)

Temalar:
Birey ve toplum, çocuk dünyası.

Alt Temalar:

Hayat becerileri, sosyal beceri, mizah, oyun, keşif, merak.

NATHALIA PİSSURAT VE
BÜTÜN ZAMANLARIN EN UTANÇ
VERİCİ BEŞ DAKİKALIK ŞÖHRETİ
Nathalia, onu sık sık utandıran sakar babasının ve
alay konusu olmasına neden olan saçma soyadının
gölgesinden kurtulmak, yaşıtı pek çok kız gibi okulunun
popüler kızları arasına girmek istemektedir.
Arkadaşlarıyla çektiği bir dans videosu internette
ilgi görünce, Nat hayal ettiği şöhretin böyle bir şey
olmadığını anlayacak, eski sıradan hayatını özlemeye
başlayacaktır. Buna bir de dünyanın en utanç verici
babası ile dünyanın en yaramaz çocuğunun Nat’in
menajerliğini yapma sevdası eklenince, Nat’in hayatı
kendi kontrolünden iyice çıkar…
Temalar:

Birey ve toplum, aile kavramı, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Arkadaşlık, kendini tanıma, farklılıklara saygı, heyecan, üzüntü,
umut, sevgi, yalnızlık, merhamet, vicdanlı olmak.
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BÜTÜN ZAMANLARIN EN UTANÇ
VERİCİ SEYAHATİ
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ÜÇ EJDER MASALI
“Hiç unutmayın!” dedi Killıh. “Zaman çok hızlı akar
ve geri alınamaz. Zamanını boşa geçirenler üstlerinde
ejderha ateşi gibi yakıcı bir pişmanlık duyar.”
Nilay Özer, dinozorların soyu tükendikten, ejderhalar
yeraltına çekildikten milyonlarca yıl sonra başlayan bir
masal anlatıyor: Kancadiş, Kocakanat ve Ateştüy adlı
üç ejderhanın; Asürya, Mavi ve Killıh adlı üç kişinin
hikâyesini…

Temalar:
Yazan:
Nilay Özer

İletişim, erdemler, kişisel gelişim.

Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Aile iletişimi, komşuluk, iletişim becerileri, dayanışma, dostluk,
iyilikseverlik, sevgi, çatışma yönetimi, empati, kişilik tipleri,
özeleştiri, sosyal gelişim.

Alt Temalar:

YARA BANDI FABRİKASI
Yerinde duramayanlar, hoplayıp zıplayanlar, ağaçlara
tırmanıp duvarlara çıkanlar, durmadan düşüp yara bere
içinde kalanlar… İşte tam size göre bir kitap…
“Ben heykel değilim, çocuğum” diyorsanız Yara
Bandı Fabrikası kitabını elinizden bırakmayacaksınız
demektir…

Temalar:
Kişisel gelişim, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Yazan:
Nilay Özer
Resimleyen:
Seçil Çokan
Sayfa:
92
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)
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Beceri, empati, kendini tanıma, öğrenmeyi öğrenme, sosyal
gelişim, yetenek, saygı, azim, sevgi, dayanışma, yardımlaşma,
sabır, aile iletişimi, öğrenci-öğretmen iletişimi.
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HAYALET GİŞE
Milo çok sıkılan bir çocuk. Vaktini nasıl geçireceğini
bilmiyor. Ama postadan gelen esrarengiz bir
otoyol gişesi bütün hayatını değiştirecek. Gişe’den
Beklentiler’in ötesine geçer geçmez Milo’nun hayatı
o kadar değişecek ki sıkılmaya bile vakti olmayacak.
1961’den beri pek çok dile çevrilen Hayalet Gişe’yi siz
de okuyun: Atlayın Milo’nun arabasına, Sözcükkent,
Sayıkent ve öteki tuhaf diyarlardaki akıl almaz
serüvenlerinde ona eşlik edin.

Temalar:

Yazan:
Norton Juster
Resimleyen:
Jules Feiffer
Sayfa:
240
Yaş Grubu:
11-14 yaş
(5.-6.-7. ve 8. sınıf)

Hayal dünyası, erdemler, değer yargıları.

Alt Temalar:
Keşif, merak, mücadele gücü, heyecan, korku, dayanışma, güven,
dostluk, sevgi, iletişim.

KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM
Yâr bana bir eğlence medet…
Tozlu ve eşyalarla dolu bir tavan arasında iki çocuğu bir
sürpriz beklemektedir. Hem de çok eski zamanlardan
gelen iki konuk: Karagöz ile Hacivat.
Nursel Erdoğan’ın yazdığı, Elif Balta Parks’ın resimlediği
Karagözüm İki Gözüm, bizi eski eğlence geleneklerine
götürüyor.

Temalar:
Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân, doğa ve
evren.
Yazan:
Nursel Erdoğan
Resimleyen:
Elif Balta Parks
Sayfa:
48
Yaş Grubu:

Alt Temalar:
Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler, hayvanlar.

8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)
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NASREDDİN HOCA NEREDE?
Mizah Ustası Nasreddin Hoca
Bir gün Nasreddin Hoca bir kitabın içinde durmaktan
sıkılıp hayata karışmaya kalkışırsa, hiç düşündünüz mü,
neler olur?
Nursel Erdoğan’ın bilge, hazırcevap ve mizah ustası
Nasreddin Hoca’yı günümüze getirdiği bu eğlenceli
hikâyesini Elif Balta Parks resimledi.

Temalar:
Yazan:
Nursel Erdoğan
Resimleyen:
Elif Balta Parks
Sayfa:
48
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Kültür-millî kültür, birey ve toplum, zaman ve mekân, doğa
ve evren.

Alt Temalar:
Gelenekler, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, tarihî
mekânlar ve şahsiyetler, gurbet, hayat becerileri, kent kültürü,
kültürel farklılıklar, gezginler, şehirler, ülkeler, hayvanlar.

NEŞELİ GÜNLER İLKOKULUHAVUZDAKİ KÖPEKBALIĞI
Kendinizi tutmayın, kahkalarınızı hazırlayın! Neşeli Günler
İlkokulu öğrencilerine sıradan bir günü tarif et deseniz,
kulaklarınıza inanamayacağınız şeyler duyabilirsiniz. Okulun
havuzunda bir köpekbalığı olabilir mi dersiniz? EVET!
Oyuncak paraşütle oynamak görünmez olmanıza sebep
olabilir mi? TABİİ Kİ! Okulun bahçesinde gömülü dinozor
kemikleri var deseler inanır mısınız peki? EVET! 2-F sınıfı
öğrencilerinin birbirinden eğlenceli maceralarını okumaya
doyamayacaksınız.

Yazan:
Pamela Butchart
Resimleyen:
Becka Moor
Sayfa:
112
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)
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Temalar:

Birey ve toplum, aile kavramı, erdemler, iletişim

Alt Temalar:
Arkadaşlık, kendini tanıma, farklılıklara saygı, heyecan, üzüntü,
umut, sevgi, yalnızlık, merhamet, vicdanlı olmak.

İşte şimdi kıkırdama zamanı! Neşeli Günler İlkokulu’nda
hayat bazen uçlarda yaşanır. Erkekler tuvaletini hayaletler
basabilir. Sınıfta düzenlenen basit bir yetenek gösterisi,
iki şaşkın sihirbaz yüzünden tam bir çılgınlığa dönüşebilir.
Nihayet serbest kalan antik bir lanet bütün sınıfın
kaşınmasına yol açabilir.
“Yok canım, olmaz öyle şey!” diyenleri Neşeli Günler
İlkokulu’na davet ediyoruz.
Pamela Butchart’ın bu eğlenceli okul hikâyesini Becka Moor
resimledi. Kendinizi tutmayın, kahkahalarınızı hazırlayın!

Yazan:
Pamela Butchart
Resimleyen:
Becka Moor
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)

Temalar:

Dayanışma, işbirliği, özgüven, iletişim, duygular, özgürlükler.

Alt Temalar:
Hayal kurma, yetenekleri keşfetme, bireysel farklılıklar,
kendimizi ifade etme.

NEŞELİ GÜNLER İLKOKULU
SİHİRLİ HAMSTER
Neşeli Günler İlkokulu yine bildiğiniz gibi, okulda olanlar
öyle şaşırtıcı ki! Kıpır kıpır, fıkır fıkır ve elbette ki kıkır
kıkır öğrencilerin bu yepyeni maceralarına yine hayret
edeceksiniz.
Büyücü hamster da olur muymuş derseniz? Bu okulda var
bir tane.
Öğrenci robota mı dönüşmüş?
Tabii neden olmasın ki?
Yanlışlıkla yutulan bir sinek insanı değiştirebilir mi?
Hem de hiç ummayacağınız kadar!
Pamela Butchart’ın bu eğlenceli okul hikâyesini Becka Moor
resimledi. Kendinizi tutmayın, kahkahalarınızı hazırlayın!

Yazan
Pamela Butchart
Resimleyen:
Becka Moor
Sayfa:
112

Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, iletişim.

Alt Temalar:
Arkadaşlık, macera, hayal dünyası, merak, heyecan, oyun, eğlence, hayvanlar.

Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1.-2. ve 3. sınıf)
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NEŞELİ GÜNLER İLKOKULU
TUVALETTEKİ HAYALET
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ZORRO KARLAR ALTINDA
Zorro bir kurtarma köpeğidir. Çığ altında kalan Luca’yı
donmak üzereyken karların altından kurtarır. İkinci
hayatına bir köpek sayesinde başlayan ve yaşıtlarından
farklı ilgileri, merakları olan delikanlı için bu tanışıklık ona
yeni kapılar aralar.
Mary de yaşıtlarından farklı, hayvanlara ve doğaya
büyük bir sevgiyle bağlı bir genç kızdır. Veterinerlik
Fakültesi’nden arta kalan zamanlarda gönüllü olarak bir
hayvan barınağında çalışmaktadır. Bu iki gencin kendilerini
arama, bulma hikâyeleri köpekler sayesinde çakışır.

Yazan
Paola Zannoner
Çeviren:
Nükhet Amanoel
Sayfa:
192
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(7. sınıftan itibaren)

Temalar:
Erdemler, iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, güven, iyilikseverlik, merhamet, sevgi, empati, kendini tanıma, sosyal gelişim, korku, üzüntü, aşk.

SÜPER BABA’NIN İZİN GÜNÜ
Sem normal boyda, normal kiloda, kafası da sıradan
hayallerle dolu bir çocuk. Normal bir ailenin normal
çocuğu yani. Ama bu tabloda biraz sıradışı bir ayrıntı
var: Sem’in babası bir süper kahraman, adı da Dinamo
Den! Ama her gün dünyayı kurtarmak Dinamo Den’i
çok yoruyor, o da haftada bir gün izin yapmak zorunda
kalıyor.
Bu izin günlerinden birinde, Sem ile babasının tek istediği,
parka gidip normal bir gün geçirmekti. Ama süper
kahramanlar izin yapıyor diye belalar, aksilikler yok olup
gitmiyor.
Yazan
Phil Earle
Resimleyen:
Steve May
Sayfa:
100
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(1. ve 2. sınıf)
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Temalar:
Çocuk dünyası, duygular, kişisel gelişim, aile iletişimi.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, hayal, merak ve keşif, oyun, mizah, heyecan,
sevgi, mutluluk, beceri, kendini tanıma, kişilik tipleri.
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BOYACININ PENGUENLERİ

Yazan
Richard-Florence Atwater
Resimleyen:
Robert Lawson
Sayfa:
108
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Günün birinde Güney Kutbu’ndan kocaman bir paket
içinde size bir penguen gönderilse ne yapardınız? Belki
de geri gönderirdiniz ya da hayvanat bahçesine hediye
ederdiniz.
Ama Bay Popper öyle yapmadı. Ünlü kutup kâşiflerinden
Kaptan Cook’un adını verdiği akıllı ve şirin penguenini
öyle sevdi ki o rahat edebilsin diye buzdolabını boşaltıp
içine bir yuva bile yaptı. Cook’tan sonra Greta katıldı
aileye, arkasından da tam on minik yavru penguen geldi.
Zaten zar zor geçinen Popper ailesi, bu on iki penguenin
de katılmasıyla ne yaptı dersiniz? Çözümü buldular, hem
de öyle bir çözüm ki penguenler başta olmak üzere
Popperler’in adını Amerika’da duymayan kalmadı.

Temalar:
Erdemler, iletişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Azim, dostluk, iyilikseverlik, vefa, aile iletişimi, iletişim becerileri,
komşuluk, hayvanlar, bitkiler, çevre ve çevrenin korunması.

AYDAĞI
O gün her şey kötü şekilde başlamıştı. Patrick, önce koşu
yarışında bütün köyün önünde rezil olmuş, sonra da
hayatında en çok değer verdiği varlığı kaybetmişti.
Pat-Arı-Rick kararlıydı, bazen bir koşucunun koşmaya
devam etmesi gerekirdi. Yetişkinlerin hiçbir uyarısını
dinlemeyecek, sessiz ve yalnız, koca Aydağı’na
tırmanacaktı. Patrick Aydağı’nda başına geleceklerden
habersiz zorlu bir yolculuğa çıktı.

Temalar:

Birey ve toplum, doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.
Yazan
Roger Norman
Resimleyen:
Eren Caner Polat
Sayfa:

Alt Temalar:
Hayal gücü, macera, gizem ve güç, mücadele, keşif, merak,
empati, diğer canlılar ile iletişim.

112
Yaş Grubu:
10-12 yaş
(4.-5. ve 6. sınıf)
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AĞAÇ ZAMANI
Roger Norman’dan çocuklar için doğayla iç içe geçen
yeni bir macera!
Dalları Alan’ın penceresine kadar uzanan Bay Dişbudak,
kurduğu salıncakla dallarını örseleyen çocuktan intikam
almak için Ağaç Zamanı’nın gelmesini bekliyordu. Ağaç
Zamanı’nda sadece ağaçlar yürüyebilir ve konuşabilir, geri
kalan herkes olduğu yerde donup kalır. Bu büyülü saatler
başlayınca Bay Dişbudak Alan’ı kovuğuna atacak, ona hak
ettiği cezayı verecekti.
Fakat unuttuğu bir şey vardı. Ağaç Zamanı’nın büyüsü, ağaç
dallarındaki sincapları, kuşları, sinekleri etkilemediği gibi,
küçük çocukları da etkilemiyordu.
Yazan:
Roger Norman
Resimleyen:
Emre Özbay
Sayfa:
159
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Doğa, evren, erdemler, duygular, iletişim.

Alt Temalar:
Çevremizi koruma, yaşam hakkı, saygı duyma, sevgi, dayanışma,
empati, merhamet, vicdanlı olmak.

ALBION’UN RÜYASI
Roger Norman’ın ilk yapıtı olan Albion’un Rüyası, bir sis
perdesini aralayarak sizleri beklenmedik garip olaylar
örgüsü içinde gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Temalar:

Kişisel gelişim, birey ve toplum, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Macera, heyecan, hayal gücü, kendini tanıma, bilgi ve beceri,
empati, farklılıklara saygı.

Yazan:
Roger Norman
Sayfa:
199
Yaş Grubu:
11-14 yaş
(6.-7. ve 8. sınıf)

268 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Gerçek Dostluğun Anlamı Nedir?
John Honey ormanı ve ormanda tek başına vakit geçirmeyi çok
seviyordu. Fakat bir gün ormanda karşılaştığı kızıl bir sincabı
boz sincaplara av olmaktan kurtardığında, kendini hayvanların
konuştuğu, insan kılığına girdiği, hatta savaştığı bir dünyada
bulacağını bilmiyordu.
Kızıl sincap Zincap’ı tehlikelerden korumak ve güvenli bir yuvaya
ulaştırmak için hayvanların Bizim Dünyamız dediği bambaşka bir
evrene adım atan John, biçim değiştiren ekin kargası Hrok ve
zeki ev kedisi Mersedes’le birlikte olağanüstü maceralara atılarak
gerçek dostluğun anlamını öğreniyor.

Yazan
Roger Norman
Resimleyen:
Ali Benice
Sayfa:
144
Yaş Grubu:
9-11 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)

Yazan
Roger Norman

Temalar:
Doğaya ve canlılara saygı sevgi ve çevreyi koruma, empati kurma, dostluk, yardımlaşma.

Alt Temalar:

Erdemler, doğa, hayvanlar, dostluk, çocuk dünyası, erdemler,
iletişim, duygular.

KIRMIZI ZAR
BİR DORSET MUAMMASI
Ağaç Zamanı ve Albion’un Rüyası kitaplarıyla tanınan Roger
Norman, yeni romanı Kırmızı Zar ile bu defa I. Dünya Savaşı’nın
karanlık günlerine dönüyor.
Onbaşı Jack Yeoman, savaşa isyan ederek Batı Cephesi’ni terk
eder. Cebinde, ne yöne gideceğini bilemediğinde sorup danıştığı
biri beyaz, diğeri altı yüzünde altı farklı simge olan kırmızı
renkte iki minik zar vardır. Sora sora doğup büyüdüğü Dorset’e
kadar ulaşır. Ne var ki, artık firari olduğu için burada kalması
imkânsızdır. Üvey kardeşi Maggie Fox onu yalnız bırakmaz ve
kendilerini Dorset’in puslu, karanlık yollarında bulurlar. Ağabeyi
Charles, öfkeli duvar ustası Bill Bate, intikam güden Minterne
Beyi Lawrence ve meşum Urley Papazı dört bir koldan farklı
nedenlerle Jack’in peşine düşmüşken, ikilinin yolu arabacı Cockler
ve ardından şifacı Bayan Dooley’le kesişir.

Sayfa:
220
Yaş Grubu:

Temalar:

12 yaş ve üstü
(7. sınıftan itibaren)

Hayal gücü, macera, gizem ve güç, mücadele, savaş, keşif, merak,
empati, diğer canlılar ile iletişim.

Birey ve toplum, doğa ve evren, kişisel gelişim, iletişim, erdemler.

Alt Temalar:
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ZİNCAP
BİR DOSTLUK HİKÂYESİ
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ÜÇ ÖYKÜ
ARABALAR BEŞ KURUŞA, AYRAN,
SIRÇA KÖŞK
İnsanın binbir yüzünü tanımak…
İşte, Sabahattin Ali…

Yazan:
Sabahattin Ali
Resimleyen:
Sedat Girgin
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)

Bize insanın binbir yüzünü anlatan, edebiyatımızın en
önemli yazarlarından ve “hep genç kalan” Sabahattin Ali’yle
tanışmak için üç etkileyici öykü: “Arabalar Beş Kuruşa”,
“Ayran” ve “Sırça Köşk”…
Sabahattin Ali’nin bu gerçekçi ve hüzünlü öyküleri Sedat
Girgin’in resimleriyle buluşuyor.

Temalar:
Arkadaşlık, yaşam, hak ve özgürlükler, erdemler.

Alt Temalar:

Toplum hayatı, zorluklarla mücadele, kişi dokunulmazlığı, birey
hak ve özgürlükleri, toplumsal kurallar, ifade özgürlüğü.

PAN’IN GİZLİ VASİYETİ
Süper yakışıklı Leander FitzMor, Londra’daki Westminster
Horton Koleji’ne yazılır. Çünkü Felicity adlı kızı koruması
gerekmektedir. Bunun için de onu kendisine âşık etmesi
gerek zira elf krallığının kaderi bu ilişkiye bağlıdır…
Felicity’nin bu süreçte sezdikleri ve yaşadıkları önce deli
saçması gibi gelse de zamanla kendisinin de aslında
doğaüstü bir varlık olduğunu öğrenecek, gizli güçlerinin
farkına varacaktır. Yeni rehberi Leander ile birlikte doğaüstü
varlıkların tehlikeli serüvenlerle dolu dünyasını keşfe
çıkacaktır Pan’ın Gizli Vasiyeti’nde.

Yazan:

Temalar:

Sandra Regnier
Çeviren:
Serap Gülerçin Karluk

Doğa ve doğa olayları, dayanışma, diğer canlılarla iletişim,
keşif, heyecan, korku, mutluluk, aşk ve sevgi.

Sayfa:
428
Yaş Grubu:

Mistik hayvanlar, hayal dünyası, kahramanlıklar, yer ve zaman,
değer yargıları.

İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)

270 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Alt Temalar:
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PAN’IN KARANLIK KEHANETİ
Felicity Morgan’ın her geçen gün fark ettiği gibi elfler
âleminin Seçilmiş’i olmak hiç kolay değil. Hele de cinayet
şüphelisiyken ve elf kralının kendisi peşine düşmüşken.
Yine de, gerçek niyetinden asla emin olamadığı çekici
elf, Leander FitzMor yanında olduğu sürece her şey
o kadar da kötü değil. Ancak birdenbire on sekizinci
yüzyıl Versay’ında uyanınca o bile yardım edemez ne
yazık ki…

Temalar:
Yazan:
Sandra Regnier
Çeviren:
Serap Gülerçin Karluk
Sayfa:
416
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)

Doğa ve doğa olayları, dayanışma, diğer canlılarla iletişim,
keşif, heyecan, korku, mutluluk, aşk ve sevgi.

Alt Temalar:
Mistik hayvanlar, hayal dünyası, kahramanlıklar, yer ve zaman,
değer yargıları.

PAN’IN SAKLI SEMBOLLERİ
Hayatımın akışı artık eskisi gibi değildi. Bir yarı elfle
nişanlıydım. Zorunlu olarak. Aslında Felicity kendini
şanslı hissetmeliydi. Birdenbire okuldaki bütün
oğlanların onunla ilgilenmeye başlamasının yanı sıra
Londra’nın en yakışıklı tipiyle de nişanlıydı. Ama ne
yazık ki bu nişan yüzyıllar öncesinden planlanmıştı ve
kimse onun fikrini sormamıştı. Bunlar yetmezmiş gibi
öte dünyada da işler kızışıyor ve yine her şey Felicity’ye
bağlı.

Temalar:
Yazan:
Sandra Regnier
Çeviren:
Serap Gülerçin Karluk
Sayfa:
372
Yaş Grubu:

Doğa ve doğa olayları, dayanışma, diğer canlılarla iletişim, keşif,
heyecan, korku, mutluluk, aşk ve sevgi.

Alt Temalar:

Mistik hayvanlar, hayal dünyası, kahramanlıklar, yer ve zaman,
değer yargıları.

İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)
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BEYOĞLU MACERASI
BİLGİ AVCILARI GİZLİ GÖREVDE
Bir Bilgi Avcısı olan Sinan’ın köpeği Gezgin’le birlikte
yaptığı macera dolu bir Beyoğlu yolculuğu… Bu yolculuk
sırasında, peşinde Şifre Korsanları olduğu halde, Sinan
adım adım Beyoğlu’nu arşınlıyor ve gizli görevini
yapmaya çalışıyor. Bu arada, ünlü tarihi yerler hakkında
ilginç bilgiler veriyor. Kitaptaki şifreleri, okurlarla
birlikte çözerken, herkes maceraya dahil oluyor. Taksim
Meydanı’ndan Galata Kulesi’ne kadar resimli Beyoğlu
tarihi…

Yazan:
Sara Şahinkanat
Resimleyen:
Ayşe İnan
Sayfa:
68
Yaş Grubu:
9-11 yaş
(3.-4. ve 5. sınıf)

Temalar:

Erdemler, zaman ve mekân, çocuk dünyası, duygular.

Alt Temalar:
Hayal gücü, keşifler, hayvanlar, canlılar, empati, yardımlaşma,
özgüven, mücadele, başarı, motivasyon, sosyal gelişim.

PORSELEN BEBEK
“Kimse onun gibi gülümsemiyordu bana. Annem, çok işi
olduğundan çok yoruluyordu. Bazan gülmeyi unutuyordu.
Ablam, ‘dersim var, git başımdan’ diyordu. Ninem
namaz kılıyor, Tanrı’yı düşünüyordu. Babamı zaten az
görüyordum. O da ikide bir, ‘ben önemsiz bir memurum,’
diyordu. Porselen abla yorgun değildi. ‘Git başımdan,’
demiyordu. Önemsiz biri olduğunu da sanmıyordu.”
Selçuk Baran, bu defa çocuk öyküleriyle bizimle.

Temalar:
Yazan:
Selçuk Baran
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
100
Yaş Grubu:
7-9 yaş
(2. ve 3. sınıf)
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Birey ve toplum, aile kavramı, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Arkadaşlık, kendini tanıma, farklılıklara saygı, heyecan, üzüntü,
umut, sevgi, yalnızlık, merhamet, vicdanlı olmak.

Hayata on küçük pencere açan bu kitaptan dünyaya
bakmaya, her gün geçtiğiniz yollara, gördüğünüz eşyalara,
tanıdığınız insanlara, başınıza gelenlere ya da çevrenizde
olanlara başka gözlerle bakmaya var mısınız?
Selda Uzunkaya’nın hikâyelerine Eren Caner Polat’ın
resimleri eşlik ediyor.

Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Yazan:
Selda Uzunkaya
Resimleyen:
Eren Caner Polat
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Çocuk kültürü, eğlence, hayal, keşif ve merak, oyun, hayvanlar,
çevre ve çevrenin korunması, empati, kendini tanıma, sosyal
gelişim, kararlılık, yetenek.

ERKEKLER KIZLARA KARŞI
Zoe adlı kızın okula gelmesiyle birlikte, Giovanni’nin
gözünde dünya tepetaklak olmuştur. Okulda neyin
erkeklere, neyin kızlara özgü olduğunu anlamak artık
olanaksızdır. Üstelik “Kesin Kurallar” bunu açıkça
söylemektedir: “Erkekler, kızlara özgü ve kızlar da
erkeklere özgü şeyleri asla yapmamalıdır!”
Annesi kamyon şoförü olan, dedesinin baktığı ve hiç de
kızlara özgü diye bilinen şeylerle ilgilenmeyen bu küçük
kız, sınıfta açılan erkekler ve kızlar arasındaki savaşı hiç mi
hiç anlamamıştır!

Yazan:
Silvia Vecchini
Resimleyen:

Temalar:

Sualzo
Sayfa:
132

Saygı ve sevgi, paylaşma, bireysel farklılıklar, empati, eşitlik,
farklılıklara saygı, kültürel farklılıklar, toplumsal kurallar, bireysel
haklar, çocuk hakları, hakkını savunma, düşünce özgürlüğü, eğitim hakkı, engelli hakları, ifade özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı,
toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği.

Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Erdemler, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
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VİŞNE SUYUNDA YÜZEN GEMİ
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ISABELLA VE ÇETESİ
Yaz tatilini köyde geçirmek, bir çete üyesi olmadığın
sürece sıkıntıdan patlamana yol açabilir. Hayalet avcıları
gibi bir çete mi mesela? Belki. Başlarını tehlikeye sokarlar
mı? Olabilir. Isabella ve arkadaşlarının sırlarla dolu
bir maceradan kaçınması olanaksızdır çünkü okulun
arkasındaki su dolu hendekte kuyruğu ve yüzgeci olmayan
tuhaf balıklar yüzmektedir…

Temalar:

Erdemler, çocuk dünyası, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Yazan:
Silvia Vecchini

Dostluk, dayanışma, merhamet, sevgi, saygı, azim, çocuk kültürü,
merak ve keşif, hayal, doğa ve doğa olayları, hayvanlar.

Resimleyen:
Sualzo
Sayfa:
132
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

HANIA 1 – IŞIK ŞÖVALYESİ
Yedi Tepe Krallığı’nın Prensesi Haxen, Karanlık Efendi’nin
insanlığın sonunu getirecek bir çocuk yaratmak üzere
seçtiği kişidir. Prensesin bu hamilelikten sonradan haberi
olur. Haxen çocuğu öldürmek zorunda olmasına rağmen
aslında bir kız olduğunu anlayınca öldürmek istemez.
Prenses onu insanların intikam duygularından koruyacak
ve uzaklara, çöle götürerek insanları da onun karanlık
gücünden koruyacaktır. Daha Haxen’in karnındayken her
şeyi bilmekte, görmektedir. İki kaçağın yolculuğu her
geçen gün daha zorlu olur ama annenin cesaret ve küçük
kızın günbegün artan güçleri onlara bu zorluklarla başa
çıkmada yardımcı olur.
Yazan:
Silvana de Mari
Sayfa:
244
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Doğa ve doğa olayları, dayanışma, diğer canlılarla iletişim, keşif,
heyecan, korku, mutluluk.

Alt Temalar:

Mistik hayvanlar, hayal dünyası, kahramanlıklar, yer ve zaman,
değer yargıları.

Arda mutluluktan havalara uçuyor. Neden mi? Çünkü
hırsızların korkulu rüyası, dolandırıcıların baş belası,
suçluların kâbusu olan dayısı tam bir hafta Arda’yla
kalacak. Bu heyecan dolu hafta boyunca Arda ile papağanı
Peppo, geceleri nöbete çıkabilir, hırsız görürse haber
verir, gerekirse kuş bile uçurtmazlar! Ve çok geçmeden
bu sevimli ekibin karşısına yeteneklerini kullanıp adalete
yardımcı olabilecekleri bir fırsat çıkar! Dayısıyla yemeğe
gittikleri o akşam, lokantadaki müşterilerin hesabı
tutmayınca işler kızışır…

Yazan:
Stefania Lepera
Resimleyen:
Francesca Carabelli
Sayfa:
84
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, matematik, kişisel gelişim.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, mizah, oyunlar, eğlence, sayılar, toplama ve çıkarma,
çalışkanlık, çatışma yönetimi, kendini tanıma, özeleştiri, sorumluluk.

ORMAN OLAN ŞEHİR
Diego o gece tuhaf bir duyguyla uyandı: Sanki birisi
yanağına dokunuyordu! Ne olduğuna bakmak için
yatağına oturdu ve çığlık attı. Annesi, babası ve kardeşi
Anna, Diego’nun odasına koştu hemen. Anna ışıkları
açınca çok ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldılar.
Yerde upuzun yatağa kadar uzanan bir dal kıvıl kıvıl
oynuyordu.
Rosmini ailesi o gece bambaşka bir güne uyanmıştı.
Ağaçlar harekete geçmiş dönüşmeye başlamıştı. Belli ki
tuhaflıklar art arda gelecekti.

Temalar:
Yazan:
Stefania Lepera

Erdemler, duygular, doğa ve evren.

Resimleyen:
Sara Menetti
Sayfa:

Dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, merhamet, sevgi, bağışlama,
umut, heyecan, bitkiler, hayvanlar, doğa ve doğa ol.

Alt Temalar:

96
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)
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ÜÇ DEDEKTİF VE İKİ MATEMATİK
BULMACASI
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KEDİ DOSTU CEVAHİR HANIM
Tek başına yaşayan Cevahir Hanım’ın tek çocuğu Hasan
ailesiyle başka bir memlekette hayatını sürdürmektedir.
Cevahir Hanım çok özlediği biricik torunu Mansur’la
ancak internette görüntülü konuşma yaparak hasret
gidermektedir. Gün gelip de Cevahir Hanım’ın evine
yavrularıyla konuk olan yeni kedi Nusa hayatlarına
girene dek bu böyle devam eder. Nusa ve yavruları,
babaanne-torun arasında yepyeni bir bağ kurulmasını
sağlayacaktır…

Temalar:
Yazan:
Tagrid En-Neccar
Resimleyen:
Zeynep Feyzi
Sayfa:
76
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)

İletişim, erdemler, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, komşuluk, saygı, sevgi, paylaşma,
dostluk, vefa, merhamet, çocuk kültürü, oyun.

PABUCUM DAMA ATILDI
Allûş evin küçük, el üstünde tutulan çocuğudur. Ağabeyi
Ramiz’in ise gözbebeğidir. Ama bir gün olanlar olur!
Ramiz kardeşiyle o kadar da ilgilenmemeye başlar.
Sürekli meşguldür. Hep “özel birisi”yle randevusu vardır.
Allûş büyük bir paniğe kapılır. Neler olmaktadır böyle?
Pabucu dama mı atılmıştır? Kimse artık onu eskisi gibi
sevmemektedir sanki…

Temalar:
İletişim, duygular, çocuk dünyası.
Yazan:
Tagrid En-Neccar
Resimleyen:
Maya Fidavi
Sayfa:
60
Yaş Grubu:
8-10 yaş
(2.-3. ve 4. sınıf)
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Alt Temalar:
Aile iletişimi, iletişim becerileri, kaygı, korku, kıskançlık, sevgi,
özlem, duygu yönetimi, heyecan, çocuk kültürü, oyun, merak.
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ESRARENGİZ BAVULLAR
Prens Iliån artık varlığına kimsenin inanmadığı uzak bir
ülkeden geliyordu. Masallara da perilere de inanılmayan
tek yere, tek çağa sürgün edilmişti. Ancak gerçek aşkı
Oliå’nın onu geride bıraktığı ülkesinde beklediğinden
emindi. Ne olursa olsun geri dönmenin bir yolunu
bulmalıydı…
Fırtınalı bir günde dünyamıza düşen Prens Iliån kendisini
1936 yılının Paris’inde bulur.
Tarihimizin tuzağa düşürdüğü bu esrarengiz prens,
ülkesine ve aşkına giden geri dönüş yolunu bulabilecek
midir?
Yazan:
Timothée de Fombelle
Sayfa:
276
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Temalar:

Yaşam biçimi, aile ve toplum hayatı, zaman ve mekân.

Alt Temalar:
Kahramanlık, yiğitlik, aşk, savaş, özlem, sevgi, bağlılık, iyi
yüreklilik.

TOBIE LOLNESS
1. BOŞLUKTA YAŞAM
Minnacık bir kahraman Tobie Lolness meşe ağacında yaşayan
bir halkın mensubu: Boyu bir buçuk milimetre. Babası her şeye
merakı olan, zeki bir bilimadamı: Sim; annesi Maïa’ysa ailesinin
zenginliğine, kendi cimri annesine sırt çevirmiş güçlü bir kadın.
Derken baba Sim olağanüstü bir keşif yapıyor ama bu keşfin
ağaçtaki yaşamı tehlikeye atacağından korkarak onu insanlara
açıklamaktan vazgeçiyor. O noktaya dek büyük saygı gören bu
bilimadamı ve ailesi birdenbire azılı suçlular haline geliyorlar.
Annesiyle babası tutuklanıyor ama Tobie kaçmayı başarıyor. Şimdi
tek başına, baştan aşağı, en tekinsiz kuytularından en büyüleyici
görünümlerine, ağacı katedecek…

Yazan:
Timothée de Fombelle

Temalar:

Resimleyen:
François Place
Sayfa:

Alt Temalar:

356
Yaş Grubu:
11-14 yaş

Erdemler, duygular, birey ve toplum.
İyilik, kötülük, haksızlık, zulüm, doğruluk, mücadele, merhamet,
vicdanlı olmak, alçakgönülülük, dostluk, aşk.

(5.-6. ve 7. sınıf)
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TOBIE LOLNESS –
2. ELISHA’NIN GÖZLERİ
Bir buçuk milimetrelik kahraman! Tobie’nin dünyası altüst
oldu! Büyük meşe can çekişiyor, yüreğini kemirenler var!
Karayosunları, likenler sarmış dallarını. Léo Blue Doruklar’da
bir zorba olmuş, Elisha’yı tutsak etmiş. Ağacın sakinleri
gizleniyor. Amansız bir av başlamış. Gene de Tobie gizlice
mücadele veriyor, tek başına da değil üstelik. Kara kışta,
direniş başlıyor. Tobie ailesini bulmayı, hassas dünyasını
kurtarmayı becerebilecek mi? Elisha’ya kavuşabilecek mi?
Akıllardan çıkmayacak minyatür bir dünyada, büyük bir
romanın ikinci ve sonuncu cildi, serüven, dostluk ve aşkla
dolu.
Yazan:
Timothée de Fombelle
Resimleyen:
François Place
Sayfa:
388
Yaş Grubu:
11-14 yaş
(5.-6. ve 7. sınıf)

Temalar:

Erdemler, duygular, birey ve toplum.

Alt Temalar:
İyilik, kötülük, haksızlık, zulüm, doğruluk, mücadele, merhamet,
vicdanlı olmak, alçakgönülülük, dostluk, aşk.

O BENİM GEZEGENİM
Bir sabah asansörde çıktı ortaya. Yüz on beş katı sessizce
çıktık. En müthişi de zamanın ötesindeki bu uçuşumuzu
kimsenin bölmemesiydi. Céleste sıcak toprak kokuyordu.
Sonsuza kadar yukarı çıkacağımızı sanmıştım, bulutlara girip
Ay’ın karanlık yüzüne yaklaşacaktık. Dahası o da benim gibi
yüz on beşinci katta indi. Benim gibi okula gidiyordu.
Timothée de Fombelle’den çevreyi ve gezegeni kurtarma
mücadelesi üstüne sıradışı bir aşk hikâyesi: O Benim
Gezegenim. Kendinize inanın, kelimelerin gücüne inanın,
sevginin gücüne inanın.

Yazan:
Timothée de Fombelle
Resimleyen:
Julie Ricossé
Sayfa:
380
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Çocuk dünyası, doğa ve evren, erdemler.

Alt Temalar:
Duyarlılık, oyun, merak, keşif, eğlence, mücadele, hayvanlar, bitkiler, çevre ve çevrenin korunması, paylaşma, cömertlik, sevgi.

1930’lar… Issız bir adada ve gözlerden uzak bir manastırda
büyümüş bir genç, Paris’te bir papaz okulunun öğrencisi,
bir zeplinde aşçı yamağı, Nazi karşıtı bir Alman kaptanın
dostu, Fransız polisinin peşinde olduğu bir cinayet zanlısı,
güzeller güzeli Ethel’in gizli aşkı, Rus ajanların hırsla takip
ettiği bir hedef… Vango’nun pek çok yaşamı ve kendisinin
de bilmediği büyük bir sırrı var.

Temalar:

İletişim, zaman ve mekân, yardımlaşma, sevgi.
Yazan:
Timothée de Fombelle
Sayfa:
408
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Alt Temalar:
Hayvanlar, coğrafi özellikler, medeniyetler, zamanda yolculuk,
keşif, merak, tarih, sosyal gelişim.

VANGO
YURTSUZ PRENS
Geçmişin karanlık hayaletlerinden bir türlü kurtulamayan
Vango, gerçekleri açığa çıkarmak için atıldığı tehlikeli,
heyecanlı, tutkulu macerasını sürdürüyor. Peder Zefiro’yla
birlikte düşmanlarına karşı savaşırken, bir yandan da
ailesini yok eden adamın izini sürüyor.
Korkunç bir hava kazasında hayatının aşkı güzel Ethel’i
yitirdiği inancı, Vango’yu hayattan koparıyor. Ama kendi
hayatımıza ilişkin kararları bile tek başımıza alamadığımız
zamanlar vardır.

Yazan:
Timothée de Fombelle
Sayfa:
432
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Temalar:

İletişim, zaman ve mekân, yardımlaşma, sevgi.

Alt Temalar:
Hayvanlar, coğrafi özellikler, medeniyetler, zamanda yolculuk,
keşif, merak, tarih, sosyal gelişim.
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VANGO
GİZEMLİ GEÇMİŞİN PEŞİNDE
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VIKTORYA HAYAL KURUYOR
Dünyanın her köşesinde birbirinden farklı maceralara
atılıyor Viktorya. Kâh Sibirya’da kâh uzayda görevler
üstleniyor, buzulların tepesinden suya atlıyor, orkestra
yönetiyor, şileple okyanusları aşıyor!
Ama sadece hayallerinde… Bu sıradan şehirde, bunca
sıkıcı insanın arasında yaşamaya nasıl katlanıyor peki?
Kitaplarda anlatılan muhteşem hikâyeler sayesinde
elbette. Ve bir gün Viktorya tıpkı o hikâyelerdeki gibi bir
maceranın içinde buluveriyor kendini!

Yazan:
Timothée de Fombelle
Resimleyen:
François Place
Sayfa:
80
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, aile iletişimi, iletişim
becerileri.

MABEL JONES’UN
AKIL ALMAZ MACERALARI
Benim adım Mabel Jones ve ben hiçbir şeyden korkmam!
Mabel Jones mışıl mışıl uyurken ani bir gürültü onu
uyandırır. Şüpheli bir sessizlik… Etrafı araştırırken
bilmeden O İŞ’i yaptığında, sessiz lemur Uğrsuz Sus
tarafından paketlenir ve kendisini Kurkunç Larva korsan
gemisinde çatlak kurt İdris Ebenezer Çatlak’ın hizmetinde
bulur. Mabel “insen” dünyasına geri dönebilmek için
maceradan maceraya koşacaktır.

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim.
Yazan:

Alt Temalar:

Will Mabbitt
Resimleyen:
Ross Collins

Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, aile iletişimi,
iletişim becerileri.

Sayfa:
308
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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MABEL JONES VE YASAK ŞEHİR
Gardırobundan sihirli sarmaşıklar çıkıp da küçük kız
kardeşini kaçırmaya kalksa ne yapardın?
Adın Mabel Jones ise tabii ki küçük kız kardeşinin
peşinden giderdin!
Bu tehlikeli yolculuk ölümcül canavarlar ve zehirli
jöle bebek şekerleriyle dolu acımasız cengele girmen
anlamına gelse bile. Mabel Jones Yasak Şehir’e
ulaşabilecek mi? Cadı Kraliçe’nin elindeki küçük kız
kardeşini kurtarabilecek mi? Yoksa bu Mabel Jones’u son
görüşümüz mü olacak?..

Yazan:
Will Mabbitt
Resimleyen:
Ross Collins
Sayfa:
316
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Çocuk dünyası, kişisel gelişim, iletişim.

Alt Temalar:
Çocuk kültürü, oyun, mizah, eğlence, merak ve keşif, hayal,
kendini tanıma, motivasyon, sosyal gelişim, aile iletişimi,
iletişim becerileri.

YAŞLI KADIN VE PAPAĞAN
Yaşlı Bayan Gage, köpeğiyle birlikte yoksul bir hayat
sürüyordu. Günlerden bir gün kapısını çalan postacı bir
mektup getirdi. Bayan Gage’in kardeşi ölmüş, her şeyini
ona miras bırakmıştı. Heyecanla yola çıkan yaşlı hanım,
mirası almak için kardeşinin yaşadığı kasabaya varınca
onun kendisine beklenmedik bir şey daha bıraktığını
öğrendi: Kül rengi bir papağan! Fakat bilmediği bir şey
vardı. Bu sıradan bir papağan değildi.

Temalar:
Yazan:
Virginia Woolf
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu

Erdemler, kişisel gelişim, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, yardımlaşma, sabır, başarı, beceri, azim,
sosyal gelişim, sorumluluk, çocuk kültürü, eğlence, oyun.

Sayfa:
40
Yaş Grubu:
10 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)
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GÖZÜ BOYNUZ İLE İZİ YALNIZ
Gözü Boynuz ile İzi Yaldız, Yalvaç Ural’ın hem yazıp
hem resimlediği bir kitap. Bir salyangozun yavruları
olan Gümüş ile Üşengeç’in hayata atılırken başlarından
geçenleri anlatan yazar, çocukları yumuşakçaların
dünyasına götürüyor.
Çocuk edebiyatımızın en önemli yazarlarından biri olan
Yalvaç Ural kitaplarıyla YKY’de…

Temalar:
Yazan-Resimleyen:
Yalvaç Ural
Sayfa:
120
Yaş Grubu:
7-11 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)

Arkadaşlık, dostluk-mücadele, yardımlaşma, paylaşma, sevgi,
saygı, duygular.

Alt Temalar:
Doğa ve çevre bilinci, sevgisi, canlıları koruma, farklı türler arası
iletişim, öğrenme, vicdanlı olmak.

MAVİ EŞEK İLE AYLAK ASLAN
Her gün yeni bir maceraya uyanan Ormangiller, gerçekten
bir çizgi romanda mı yaşıyorlar, yoksa burası aslında
bir kolej mi? Bir türlü başrolü kapamayan Aslan bir
öğretmen, çalışkanlığı ve zekâsıyla herkese yol gösteren
Eşek ise sınıf temsilcisi mi? İkide bir karşılarına çıkıp işleri
karıştıran şu Yazar ve Çizer de kim o halde? Çocukların
geleceğini kurgulayan iki kandırıkçı sanatçı mı? Peki ya
bütün bunlar yalnızca Yalvaç Abi’nin eğlenceli düşleriyse?

Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:

Temalar:

Erdoğan Oğultekin
Sayfa:
84

Dayanışma, dostluk, iyilikseverlik, yardımlaşma, beceri,
yaratıcılık, sorumluluk, canlılar, çevre ve çevrenin korunması,
hayvanlar.

Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:

Mavi Eşek ve Kral Aslan, bir kitabın sayfalarının arasına
sıkışıp kalmışlardı. Bu yüzden Yazar’la ve Çizer’le tartışıp
duruyorlar, kendi öykülerinin yazarı olmak istiyorlardı.
Bu arada Geveze Karga da yazarlığa soyunmuştu ve
elbette bir planı vardı: Yazar’a ve Çizer’e tuzak kuracaklar,
onlara patronun kim olduğunu göstereceklerdi!

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Yazan:
Yalvaç Ural

Dostluk, sabır, empati, beceri, özeleştiri, sorumluluk, yetenek,
bitkiler, canlılar, çevre ve çevrenin korunması, hayvanlar.

Resimleyen:
Erdoğan Oğultekin
Sayfa:
92
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)

MAVİ EŞEK İLE YAPBOZ KARGA
Ormangillerin yeni macerasında, Mavi Eşek ve Kral Aslan,
o günün öyküsünü getirmesi gereken Geveze Karga’nın
oyununa geliyor; Karga ise kendisine çok kızan Çizer
tarafından yırtılıp atılıyor! Mavi Eşek’ten ve Çizer’den
intikam almaya karar veren “Yapboz Karga”nın yolu Cadı
ile kesişince herkesin sesi birbirine karışıyor!

Temalar:
Erdemler, kişisel gelişim, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:

Dostluk, sabır, empati, beceri, özeleştiri, sorumluluk, yetenek,
bitkiler, canlılar, çevre ve çevrenin korunması, hayvanlar.

Erdoğan Oğultekin
Sayfa:
92
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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MAVİ EŞEK İLE TUZAKTA İKİ KİŞİ
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MAVİ EŞEK POSTLU ASLAN
Mavi Eşek ve Kral Aslan, bir kitabın sayfalarının arasına
sıkışıp kalmıştı. Bu yüzden Yazar’la ve Çizer’le tartışıp
duruyorlar, kendi öykülerinin yazarı olmak istiyorlardı.
Bu tartışmalardan sıkılan Mavi Eşek bavulunu toplayıp
Afrika’ya gidince ortalık iyice karıştı!
Mavi Eşek Postlu Aslan / Oyun İçinde Oyun, Yazar ve
Çizer’e karşın, kendi öykülerini yazıp oynamaya çalışan
ama her seferinde bu muzip ikilinin planlarının bir adım
gerisinde kalan Ormangiller’in sürükleyici macerasına
çağırıyor kitap kurtlarını.
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Erdoğan Oğultekin
Sayfa:
92
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Hak ve özgürlükler, kişisel gelişim, erdemler.

Alt Temalar:
Bireysel haklar, demokrasi, eşitlik, hakkını savunma, yaşama hakkı, çatışma yönetimi, kendini tanıma, sosyal gelişim, dayanışma,
dostluk, iyilikseverlik.

FİGÜRAN ASLAN İLE TAHTA EŞEK
Andersen’in Kurşun Askeri’nin yolu bizimkilerle
kesişiyor; piercing’ci Maymun’un incik boncuk tezgâhı
ormangilleri alışveriş çılgınlığına sürüklüyor; Kral Aslan’ın
horultusundan bıkan Mavi Eşek ve arkadaşları, çareyi hep
beraber yaptıkları Tahta Eşek’i Aslan’ın üzerine sürmekte
buluyor; olaylar birbirini izlerken, yüzme bilmeyen
Kral Aslan, aslında yalnızca “büyük bir kedi” olduğunu
öğreniyor!

Temalar:
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Erdoğan Oğultekin
Sayfa:
88
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Kişisel gelişim, iletişim, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Başarı, çatışma yönetimi, empati, girişimcilik, sosyal gelişim,
etkili iletişim, komşuluk, dayanışma, eşitlik, hayat becerileri.

HİKÂYE, ROMAN

TEMBELLER ORKESTRASI
SAKIZAĞACI ÇOCUKLARI
Yalvaç Abi ve arkadaşlarının müzik dolu yılları, neşeli ve
unutulmaz anıları…
“Yıllar birbirini hızla izledi. Hepimiz bir köşeye dağıldık.
Kimimiz yurtdışına gitti, kimimiz okulunu bıraktı, kimimiz
babasıyla çalıştı. Ama müzik âşığı ‘tembel tenekeler’
birbirini hiç unutmadı.”

Temalar:

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, aile ve toplum, erdemler.
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Haslet Soyöz
Sayfa:
120
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Alt Temalar:
Dürüstlük, dostluk, eğlence, oyun, mizah, dayanışma, sosyal gelişim,
kardeşlik, saygı, sevgi, eşitlik, yetenek ve beceriler.

KAYIP ÜLKENİN ÇOCUĞU
Çocuk şiirinin şampiyonu Yalvaç Ural’dan bir “Ege
Atlantisi” hikâyesi: Kayıp Ülkenin Çocuğu, Atlant
ülkesinde yaşayan Ura, Tmia ve dostlarının şiirini
buluşturuyor çocuklarla.
O gece geç saatlere kadar Ura flüt çaldı, Tmia da şarkı
söyledi. Kira Amca’yla Zis Teyze de dua etti. Sabahleyin
Okire’yi de yanlarına alıp denize açılacaklardı. Sabaha
karşı büyük bir gürültüyle fırladılar yataklarından.
Büyükdağ ateşler saçarak patlamış, koca vadi ortasından
ikiye ayrılmıştı.
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Şahin Erkoçak
Sayfa:
48

Temalar:

Kahramanlık, yiğitlik, bağlılık, güven, heyecan.

Alt Temalar:
Doğa güçleri, mücadele gücü, zaman ve mekân, toplumlarda
yaşam biçimi.

Yaş Grubu:
10 yaş ve üstü
(5. Sınıftan itibaren)
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BEYAZ PANTOLON
Yaşar Kemal bize bütün eserlerinde yoksulları, ezilenleri,
zulme uğrayanları, emekçileri, memleket insanını,
çocukları anlattı… Bunca yoksulluğa, yoksunluğa, acıya
rağmen, hayatın bu cehennem kıyısını anlatırken bile
kelimelerini hep umuda kilitledi.
“Beyaz Pantolon” hikâyesinde, ayakkabı tamircisi
Mustafa’nın bir beyaz pantolon alabilmek uğruna tuğla
ocağında ölümüne verdiği mücadele, yazarın Sarı Sıcak
kitabında yer alıyordu.

Temalar:
Yazan:
Yaşar Kemal
Resimleyen:
Sedat Girgin
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)

Arkadaşlık, yaşam, hak ve özgürlükler, erdemler.

Alt Temalar:
Toplum hayatı, zorluklarla mücadele, kişi dokunulmazlığı, birey
hak ve özgürlükleri, toplumsal kurallar, ifade özgürlüğü.

KALEMLER
“Kırmızısı, beyazı, karası, mavisi, turuncusu… Bir araya
getirince kalemlerini, bir renk harmanı oluyordu.
Gerçekten bir kalem harmanına benziyordu, ışıklı…
Kalemleri okula getirecek, getirecekti ama, ya sorarlarsa
bu kalemleri nereden aldın diye. Ne diyecekti, ne
diyebilirdi. O kadar çocuğun arasında Çöpçübaşı babam
çöplerin arasından topladı bu kadar kalemi diyemezdi
ki… Ölse de, kesseler de, kanını iyice akıtsalar da
diyemezdi ki… Nasıl derdi… Ama mutlaka getirmeli,
arkadaşlarına kalemlerini göstermeliydi.”

Yazan:
Yaşar Kemal
Resimleyen:
Sedat Girgin
Sayfa:
44
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)
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Temalar:
Kişisel gelişim, iletişim, zaman ve mekân.

Alt Temalar:
Çatışma yönetimi, kendini tanıma, kişilik tipleri, sosyal gelişim,
aile iletişimi, akran iletişimi, çevremiz, evimiz, okulumuz.

HİKÂYE, ROMAN

YEŞİL KERTENKELE
Ege doğasıyla sarılıp sarmalanan ve kimseyle konuşmayan
İbrahim aslında içinde ne çok cümle, ne çok umut
biriktirmiştir. Hayalleri onun doğa ve hayvan sevgisiyle
beslenen çocuk kalbinde kocaman bir çiçek gibi açmıştır.
Yazarın Sarı Sıcak kitabında yer alan “Yeşil Kertenkele”
hikâyesi şimdi Sedat Girgin’in resimleriyle bağımsız bir
kitap olarak genç okurlarla buluşuyor.

Temalar:
Erdemler, değerlerimiz, birey ve toplum hakları.

Alt Temalar:
Yazan:
Yaşar Kemal

Yardımseverlık, merhamet, vicdan, merak, keşifler hak ve adalet,
hayvan ve doğa sevgisi.

Resimleyen:
Sedat Girgin
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)

YAĞMURLA GELEN
Yağmurla Gelen, açlığın, kimsesizliğin, korkunun,
kâbusların koynundan çıkmanın, direnmenin, inat
etmenin, sokakların diliyle yoğrulan bir çocuğun hayatını
anlatıyor… Dünyaya bir kez Muhterem Yoğuntaş’ın
gözlerinden baktıktan sonra, o dünya bir daha asla eskisi
gibi olmayacak…
Yağmurla Gelen, Türkiye edebiyatının büyük ustası
Yaşar Kemal’den hayata tutunmak, kök salmak isteyen
bir çocuğun, Muhterem Yoğuntaş’ın belleklerden
silinmeyecek hikâyesi…

Yazan:
Yaşar Kemal
Resimleyen:
Mustafa Delioğlu
Sayfa:
84
Yaş Grubu:

Temalar:
Erdemler, değerlerimiz, birey ve toplum hakları.

Alt Temalar:

Yardımseverlık, merhamet, vicdan, merak, keşifler hak ve adalet,
hayvan ve doğa sevgisi.

İlkgençlik
(8. sınıftan itibaren)
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GENÇ OLMAK
—
80 YAZARDAN 80 ÖYKÜ
Çocukluk ve ilkgençlikteki okumaların hayat boyu
unutulmayacak o benzersiz tadına varmanız için Hüseyin
Rahmi’den Ülkü Tamer’e, Osman Şahin’den Ahmet Büke’ye;
seksen yazardan seksen öykü…
“Genç Olmak, öykü türünün ele avuca sığmaz kıvraklığından,
devingenliğinden zevk alan tüm okurlar için hazırlandı. Ama
öncelikle çocukluk ve ilkgençlik çağlarını sürmekte olan
okurlar için. Bu öncelik öykülerin seçiminde de önemli ölçüde
belirleyici oldu.”
Hazırlayan: Nursel Duruel Sayfa: 392
Yaş Grubu: İlkgençlik

Temalar:
Okuma kültürü, kişisel gelişim, sanat.

Alt Temalar:
Bilgi okuryazarlığı, dil sevgisi, okuma alışkanlığı ve serüveni,
okur kimliği, sözlü ve yazılı kültür, edebiyat.

288 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

DÜNYA
KLASİKLERİ

DÜNYA KLASİKLERİ

BEYAZ DİŞ
Yaban’ın boyuneğmez, dövüşken kurdu Beyaz Diş, etrafını
sarmalayan çetin doğayı, acımasız insanları, açlığı ve
yorgunluğu aşıp mutluluğa koşuyor.
Beyaz Diş, Yaban’da doğan vahşi bir kurdun insanlarla
tanışarak evcilleşmesini ve bu süreçteki çileli macerasını
konu ediniyor. Yaban’ın ve insanlarla birlikte yaşamanın
kendine has güçlükleri vardır. Beyaz Diş, bunların her birini
yaşamış, hayatın bu çetin şartları karşısında hırçınlaşmış,
vahşi bir kurt için bile sert, saldırgan tabiata bürünmüştür.
Neyse ki talihi ona hayatın güzelliklerini de keşfedebileceği
bir fırsat çıkaracaktır.
Yazan
Jack London
Sayfa:
316
Yaş Grubu:
11 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Temalar:

Doğa ve hayvanlar, insanlar, duygular, erdemler, iletişim.

Alt Temalar:
Mücadele gücü, yardımseverlik, empati kurma, sorumluluk,
merhamet, vicdanlı olmak, karar vermek.

BÜYÜLÜ ADA –
Harika Prens’in Yüce Ki’ler ve Diğer
Şaşırtıcı İnsanlarla Yaşadığı Maceralar

Yazan
L. Frank Baum
Resimleyen:
Öykü Gölemen
Sayfa:
240
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Dünyamızın henüz bu kadar yaşlı olmadığı eski
zamanlarda geçen bir hikâye bu. Uzun uzun yıllar önce,
perilerin insanlarla dostluk ettiği günlerde yaşanmış
serüvenlerden biri.
Harika Prens ve arkadaşları, Büyülü Porsuk Adası’nda
maceradan maceraya atılıyor. Şövalyeleri, kaleleri ve
büyücüleriyle meşhur bu adada, prensler prensesler de var,
iyilik perileri ve su cinleri de. İki’nin Yüce Ki’leri, Hırsızlar
Kralı Vul-Takim, Ürkünç Kral, Despot Kivitovi ve diğer pek
çok sevimli kahramanın serüvenlerini çok seveceksiniz.

Temalar:

Erdemler, hayal gücü, iletişim.

Alt Temalar:
Dayanışma, dostluk, heyecan, mutluluk, paylaşmak, bireysel
farklılıklar, sorumluluk, kahramanlar, hayal gücü.

2000’li yıllarda yaşayan çocuklara, 1800’lü yıllarda yaşayan
bir çocuğun portresi… Vaktinden önce büyümeye heves
eden Gigino’nun giyimi kuşamı, ilgi alanları farklı belki…
Ama zaman geçse de çocukluk her yerde, her zaman
aynı. Başı beladan kurtulmayan Gigino’nun hikâyesini Filiz
Özdem çevirdi, Emine Bora resimledi.
“Lafı uzatmadan odasına gitti; iki dakika içinde, yeni
boyanmış güzel silindir şapkası başında, sokağa çıkmıştı
bile. Sokaktan geçenler dönüp ona bakıyor, gülüyordu:
Ama o hindi gibi kabara kabara yürüyordu, sanki
bayrammış gibi mutluydu.
Yazan
Carlo Collodi
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
56
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:
Kişisel gelişim, duygular, birey ve toplum.

Alt Temalar:
Beceri, kendini tanıma, motivasyon, özsaygı, sosyal gelişim, duygu yönetimi, mutluluk, umut, üzüntü, bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, hayat becerileri.

CENGEL KİTABI
“ORMANIN ÖYKÜSÜ”
Cengel Kitabı’nın bütün kahramanları arasında en akılda
kalanı, Maugli’dir herhalde. Bebekken kurtların arasına
bırakılan, onlardan korkmadığı için hayatta kalan ve ortak
kararla kurt sürüsüne kabul edilen çocuk. Yaban yaşamı
benimsemiş kahramanların en etkileyicisi. Kitaptaki bir
diğer kahraman olan Rikki-Tikki-Tavi de Maugli gibi evvel
zaman çocuklarının tanışı. Ama kitabın diğer kahramanları
olan, Kotik ve Küçük Tomai ile her kuşağın çocukları ilk kez
tanışacak. Yüzyıldan daha uzun bir süre önce yazılan Cengel
Kitabı hâlâ bir bebek kadar taze. Nobel ödüllü yazar, şair ve
öykücü Rudyard Kipling’den muhteşem bir armağan.
Yazan
Joseph Rudyard Kipling
Resimleyen:
Feridun Oral
Sayfa:
232
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:

Hayvanlar âlemi, doğa ve canlılar, çocuk dünyası.

Alt Temalar:
Kahramanlık, paylaşma, cesaret, azim, empati, dayanışma, mücadele, serüven.
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DON KİŞOT
Don Kişot’u bilirsiniz, hani şu ince-uzun, sakallı, şövalye
romanları okuya okuya sonunda şövalye olmaya özenen
roman karakteri. Dulcinea del Toboso’ya âşıktır, kendi gibi
zayıf, çelimsiz Rocinante adlı bir atı vardır.
Seyisi-yardımcısı-dostu Sanço Panza ile atışır sık sık.
İşte yeldeğirmenlerine savaş açan bu âşık, yaşlı şövalye,
Miguel de Cervantes Saavedra’nın yazdığı bu romanın
başkahramanıdır. Edebiyatta roman türünün başlangıcı
sayılan ve birinci bölümü 1605 yılında yayımlanan İspanyol
edebiyatının bu başyapıtı, yayımlandığı günden beri pek
çok dile çevrildi, defalarca basıldı.
Yazan
Miguel de Cervantes
Saavedra
Resimleyen:
Gustave Doré
Sayfa:
292
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Yazan
Sir Thomas Malory

Temalar:

Kahramanlık, yiğitlik, serüven, aşk, erdemler.

Alt Temalar:
Savaş, mücadele, dayanışma, arkadaşlık, hayvan ve doğa sevgisi,
saygı duyma.

KRAL ARTHUR, MERLİN VE
YUVARLAK MASA ŞÖVALYELERİ
İngiliz edebiyatı uzmanları dışındaki büyüklerin bile okumakta
zorlandığı bu müthiş kitabı Bilgin Adalı genç okurlar için en
meraklı serüvenlerden bir seçme yaparak dilimize uyarladı. Pek
çok filme de konu olmuş bu öyküler size şövalyeler dünyasına
sürükleyecek. Kral Arthur’un, yuvarlak Masa Şövalyeleri’nin ve
Merlin’in öyküleri ortaçağ boyunca defalarca anlatılmış ve çoğu
da yazarları bilinmeyen kitaplar halinde İngiltere ve Fransa’da
elden ele dolaşmıştır. Hatta bu öykülerdeki kimi şövalyelerin
serüvenleri, Alman edebiyatının da kaynak metinlerini
oluşturmuştur. 1469-1470 tarihlerinde, hayatı hakkında hemen
hemen hiçbir şey bilmediğimiz Sir Thomas Malory adlı bir İngiliz
şövalyesi bütün bu Arthur öykülerinden yararlanarak, İngiliz
edebiyatının ilk başyapıtı olan Morte d’Arthur’u yazmıştır.

Sayfa:
195
Yaş Grubu:

Temalar:

11 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Toplumlar arası mücadele, zaman ve mekân, haksızlığa karşı baş
kaldırma, sorumluluk bilinci, yaşam biçimi ve toplum hayatı.
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Kahramanlıklar, adalet, serüven, heyecan, iyilik.

Alt Temalar:

Yazan
Antoine de Saint-Exupéry
Resimleyen:
Antoine de Saint-Exupéry
Sayfa:
132
Yaş Grubu:
8 yaş ve üstü
(3. sınıftan itibaren)

“İnsanlar hatırlamaz oldu hakikati,” dedi tilki, “sen sakın
unutmayasın: Evcilleştirdiğin şeyden sorumlusundur
sonsuza dek. Gülünden sorumlusun…”
Uçağındaki bir arıza nedeniyle çöle inmek zorunda kalan
bir pilot, çölde küçük bir çocukla karşılaşır. Pilot, ilk başta
pek yüz vermese de onun anlattıkları karşısında giderek
meraklanmaktan da kendisini alamaz ve bu küçük
çocuğun, yani Küçük Prens’in büyüleyici ve sürükleyici
hikâyesine kulak verir…
Saint-Exupéry’nin Küçük Prens kitabı çocuklar için yazılmış
olsa da, yediden yetmişe herkesi, dünyayı çocuk gözüyle
görmeye çağıran masalsı bir metin.
Temalar:

Kişisel gelişim, çocuk dünyası, erdemler.

Alt Temalar:
İletişim, arkadaşlık, dayanışma, sevgi, dostluk, empti, başarı,
kendini tanıma, özsaygı.

KUĞUNUN TROMPETİ
Ku-huu ku-huu!
Hayvanlar âleminin Louis Armstrong’u, dünyaca ünlü Kuğu
Louis ile tanışın; içiniz umutla, sevgiyle dolsun!
Trompetçi kuğular seslerinin güzelliğiyle ünlüdür. Güzel
sesleri sayesinde eşlerini bulur, yuvalarını kurarlar. Kuğu Louis
doğduğundan beri konuşamıyor, hiç ses çıkartamıyor. Peki
sesi olmayan bir trompetçi kuğu nasıl hayatta kalır? Âşık
olduğunda sevdiğine aşkını nasıl anlatır? Bu engel nasıl aşılır?
Kuğunun Trompeti, Kuğu Louis’in fedakâr ailesi ve hayvanlar
âlemine meraklı insan arkadaşı Sam sayesinde sesini ve
özgüvenini geri kazanmasının hikâyesi.
Yazan
E. B. White
Resimleyen:
Fred Marcellino
Sayfa:
272
Yaş Grubu:

Temalar:

Erdemler, hayvanlar âlemi, iletişim, duygular.

Alt Temalar:
Kendini tanıma, aile sevgisi ve iletişimi, özveri, fedakârlık, motivasyon, dayanışma, azim ve sabır, özgüven, empati.

9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Dünya Klasikleri
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ÖRÜMCEK AĞI
Wilbur: Küçük ve saf bir domuz yavrusu.
Charlotte: Gözü pek ve acımasız görünüşünün altında
sıcacık yürekli bir örümcek.
Örümcek Ağı: Birbirlerine sonuna kadar sadık ve sevgi dolu
bu ikilinin muhteşem dostluğunun hikâyesi.
E.B. White, Wilbur ve Charlotte’la beraber çiftlik hayatının
büyülü atmosferine çağırıyor sizleri.

Temalar:

Erdemler, duygular, hayvanların dünyası, doğa ve çevre.
Yazan
E. B. White
Resimleyen:
Garth Williams
Sayfa:
216
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Alt Temalar:
Kendini tanıma, saygı, sevgi, dostluk ve mücadele gücü, empati
kurma, motivasyon, dayanışma, yaşama hakkı, diğer canlılarla
iletişim, özgüven.

STUART LITTLE’IN MACERALARI
Küçük bir fare büyük bir maceraya atılıyor! Stuart Little
sıradan bir fare değil. İnsanlardan oluşan ailesi ve evin kedisi
Kartopu ile New York’ta yaşıyor. Çekingen ve düşünceli
Stuart aslında gerçek bir macera tutkunudur. Bir gün,
Stuart’ın en yakın arkadaşı güzeller güzeli kuş Margalo
ortadan kaybolur. Margalo’yu bulmaya karar veren Stuart
hayatında ilk kez evinden ayrılır. Bakalım cesur, kibar,
maceraperest Stuart arkadaşını bulabilecek mi? E. B. White’ın
bu sevimli, zamansız hikâyesi 1999’da “Stuart Little – Küçük
Kardeşim” adıyla sinemaya da uyarlandı.

Yazan
E. B. White
Resimleyen:
Garth Williams
Sayfa:
144
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Temalar:

İletişim, zaman ve mekân, doğa ve evren.

Alt Temalar:
Merak, keşifler, oyun, eğlence, macera, iletişim becerileri, arkadaşlık, dostluk, saygı, sevgi, özveri, nezaket, empati, merhamet.

Nemecsek, Boka ve Pál Sokağı’nın öbür çocukları 1907 yılında
Budapeşte’nin yoksul Józsefváros semtinden yola çıktılar.
Bugün artık bütün dünyada tanınıyorlar. Bugüne kadar her
yaştan milyonlarca insan onların dokunaklı hikâyesini okudu;
tıpkı Budapeşteli çocuklar gibi onlar da Boka’nın cesaretine
hayran oldu, Nemecsek’in ürkek ama kararlı kahramanlığı
karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Şimdi artık Pál Sokağı Çocukları’nın Arsa’sında kocaman çok
katlı evler var.
Ama ne gam: Dünyanın bütün çocukları Pál Sokağı’ndandır!

Yazan
Ferenc Molnár
Sayfa:
235
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Temalar:

Çocuk dünyası, erdemler, iletişim, zaman ve mekân.

Alt Temalar:
Dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, cesaret, sevgi, saygı,
merhamet, üzüntü, kaygı, gruplar, empati.

PETER PAN
Çocukluğun sihirli ülkesinde, korsanlar, periler ve Peter’ın
dostları Kayıp Çocuklar arasında geçen, hayal gücüne,
masumiyete ve büyümeye dair hiç eskimeyecek bir hikâye...

Temalar:

Çocuk dünyası, erdemler, iletişim, macera.

Alt Temalar:
Kahramanlık, hayal gücü, macera, özgüven, arkadaşlık kavramları, empati, sorumluluk, dayanışma, sabır, sevgi.

Yazan
James Watthew Barrie
Sayfa:
200
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(5. sınıftan itibaren)

Dünya Klasikleri
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PİNOKYO’NUN MACERALARI –
BİR KUKLANIN HİKÂYESİ

Yazan
Carlo Collodi
Resimleyen:
Emine Bora
Sayfa:
212
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Carlo Collodi’nin Pinokyo’su 1883’ten beri milyonlarca
çocuğun hayal âlemine uğradı, uğruyor ve bundan sonra da
uğramaya devam edecek. Dünyanın en ünlü kitap kahramanı
Pinokyo ile birlikte kuklalar, periler, insanlar, iyiler ve kötüler
dünyasına gitmekle kalmayacak, hayatı tanıma ve gerçek
bir çocuk olma yolunda düşe kalka ilerlemesine de tanık
olacağız.
“Bir zamanlar, tıpkı şimdi olduğum gibi tahta bir kuklaydım:
Bu dünyadaki pek çok çocuk gibi, tam gerçek bir çocuk
olacaktım ki, tembelliğim yüzünden, bir de kötü arkadaşlara
uyduğumdan evden kaçtım… Bir gün uyandım ki,
kulaklarıyla, kuyruğuyla bir eşeğe dönüşmüşüm! Ne kadar
utanç duydum anlatamam!”

Temalar:

Erdemler, çocuk ve aile, duygular, değer yargısı.

Alt Temalar:
Macera, mücadele, empati kurma, önyargı, sevgi, iletişim,
sorumluluk, azim, umut, heyecan.

ROBINSON CRUSOE

Yazan
Daniel Defoe
Sayfa:
632
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)
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Kitap, İngiltere’de yaşayan orta halli bir ailenin en küçük
oğlu olan Robinson Kreutzner’in dünyayı gezme hayalleri ile
çıktığı yolculukları ve bu sırada karşılaştığı olayları anlatır.
Bu yolculuklar sırasında, seyahat ettiği gemi batınca ıssız bir
adada 28 yıl tek başına yaşamak zorunda kalır. Sonradan
eklenen ve Robinson Crusoe’nun Yeni Serüvenleri adı verilen
ikinci kitapta, Robinson döner. Burada bir süre kaldıktan
sonra yine denize açılır. Madagaskar’dan, Çin’e Rusya’ya
geçerek İngiltere’ye döner. Bu yolculuklarda ticaret yapar
ve kendi kültürünü bu ülkelerinkiyle karşılaştırır. Akşit
Göktürk’ün titiz çevirisiyle tam metin ve tek cilt halinde
yayımlanan Robinson Crusoe’nun yeni baskısı, Grandville’in
illüstrasyonları ve özenli bir baskıyla sunuluyor.
Temalar:

Erdemler, iletişim, dostluk, arkadaşlık, serüven, heyecan.

Alt Temalar:
Macera, mücadele, empati kurma, önyargı, sevgi, iletişim,
sorumluluk, azim, umut, heyecan.

Kenneth Grahame’in kır yaşamının güzelliklerini ve
dostluğun gücünü anlatan klasik eseri Söğütlerdeki Rüzgâr,
tıpkı kahramanları iyi huylu Köstebek, fedakâr Fare,
kendini beğenmiş Karakurbağası ve huysuz Porsuk gibi asla
eskimeyecek bir başyapıttır. İyi huylu Köstebek, bir sabah
bahar temizliği yapmaktan sıkıldı. Süpürgesini kenara attı.
Yeşil kırlarda amaçsızca dolaşırken nehir kıyısında Fare’yle
karşılaşınca bütün hayatı değişti. Kayıkla dolaşmanın
keyfini, yeşil çimenlerde piknik yapmanın zevkini, maceralı
yolculuklara çıkmanın heyecanını keşfetti. Fare sayesinde
Karakurbağası ve Porsuk’la tanışana dek arkadaşlığın ne
olduğunu bilmezdi. Gerçek dostların birbirleri için en büyük
zorluklara göğüs gerdiğini onlardan öğrendi.
Yazan
Kenneth Grahame
Sayfa:
262
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Temalar:

Erdemler, iletişim, dostluk, arkadaşlık, serüven, heyecan.

Alt Temalar:
Kahramanlık, özveri, cesaret, mücadele, cömertlik, sabır, sevgi,
dürürstlük, dayanışma-, yaratıcılık.

ROBIN HOOD

Çeviren ve Uyarlayan:
Bilgin Adalı
Sayfa:
272
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Robin Hood, ortaçağın karanlıkları içinde doğmuş, bugün
de yaşamaya devam eden bir halk kahramanı… Gerçekten
yaşadı mı sorusunun kesin bir yanıtı yok… Çok eski
kayıtlarda gizli, gizemli bilgiler bize yaşamış olduğunun
umudunu veriyor.
Robin Hood’un maceralarının yazarı bilinmeyen ya da bilinen
pek çok örneği var… Defalarca da filme alınmış, televizyon
dizisi olmuş bu metinlerde anlatılanlar.
Bilgin Adalı, pek çok kaynak metin içinden yepyeni bir
seçme ve düzenlemeyle Robin Hood’u Türkçede yeniden
yaşatıyor. Onun usta kaleminden Robin Hood’la Sherwood
Ormanı’nda dolaşıyor, sopa dövüşleri yapıyor, ok atma
yarışlarında heyecanlı çekişmeler yaşıyor, Nottingham
Şerifi’ne ve halka eziyet edenlere haddini bildiriyoruz.

Temalar:

Erdemler, duygular, birey ve toplum.

Alt Temalar:
İyilik, kötülük, haksızlık, zulüm, doğruluk, mücadele, merhamet,
vicdanlı olmak, alçakgönülülük.

Dünya Klasikleri
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Yazan
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Semih Poroy
Sayfa:
136
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Yalvaç Ural’ın Sokak Ansiklopedisi’nin 3. cildi çıktı!
“Çocuk edebiyatının şampiyonu” Yalvaç Ural’dan meraklı mı
meraklı, renkli mi renkli bir “sokak ansiklopedisi”, bir “okul
dışı” bilgi merkezi!
İşte bu cildin ipuçları:
* Dünyanın tek hâkimi insan mı? Peki ya hayvanlar?
* “Mış” gibi yapmak, yalan söylemek… İşte hayvanların tek
eksiği!
* Yeşil çayırlardan dergi kapaklarına inekler…
* Brokoli çiğneyen tekirler, havuç kemiren sarmanlar…
Vejetaryen kedi mümkün mü?
Temalar:

Kendini tanıma, sosyal gelişim, hayat becerileri, duygular.

Alt Temalar:
Yaşadığı çevreyi ve dünyayı tanıma, canlılar, hayvanlar, empati
kurma, yardımlaşma, dayanışma, merak, çocuk kültürü.

STEPHEN HAWKING
HERKÜL’Ü DÖVER
Çocuk edebiyatımızın en sevilen yazarlarından Yalvaç
Ural bu kez denemeleriyle karşımızda: Birbirinden önemli
sorulara hem kahkaha dolu hem de düşündürücü yanıtlar
bulan Yalvaç Abi, büyüklerin içinde gizli küçük çocuğa ve
küçüklerin içindeki büyük insana dokunuyor.
• “Şaka” nedir, ne değildir; kimlere, nasıl yapılır?
• Noktalama işaretlerini bilmek bize ne kazandırır?
• Solaklarla sağaklar hangi noktalarda ayrılır?
• Anne babadan “para sızdırmanın” uygun zamanı nasıl
ayarlanır?

Yazan
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Semih Poroy
Sayfa:
116
Yaş Grubu:
9-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Temalar:

Çocuk dünyası, kişisel gelişim, erdemler, duygular.

Alt Temalar:
Arkadaşlık, çocuk kültürü, hayal, oyun, sevgi, saygı, bilgiyi
paylaşma, sorumluluk, beceri, dayanışma, sosyal gelişim, merak,
oyun.

Deneme
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DENEME

NEME

HAYVANLAR YALAN SÖYLEMEZ

DENEME

TEMEL REİS ISPANAĞI YOĞURTSUZ
YER – ÇOCUKLARA DENEMELER

Yazan
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Semih Poroy
Sayfa:
128
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)

Çocuk edebiyatımızın en sevilen yazarlarından Yalvaç Ural,
meraklı çocukların başucu kitabı olmaya aday Stephen
Hawking Herkül’ü Döver’den sonra, ikinci “deneme” kitabıyla
karşımızda: Temel Reis Ispanağı Yoğurtsuz Yer.
Kendine özgü üslubuyla, hayatımızdaki önemli sorulara hem
kahkaha dolu hem de düşündürücü yanıtlar bulan Yalvaç Abi,
bu kitapta yer alan denemeleriyle, yine büyüklerin içinde gizli
küçük çocuğa ve küçüklerin içindeki büyük insana dokunuyor:
“Ispanağınızı nasıl alırdınız? Yoğurtlu mu, yoğurtsuz mu?”,
“Kırık karneyi nasıl onarırsınız? Sihirli su her derde deva mı?”,
“Dilimizdeki ‘anlamsız’ sözcükler: ‘Cık’lı hayır ve daha neler
neler”, “Zamanla her şey değişir… Fıkralar bile!”.
Yalvaç Ural’ın şimdilik iki kitabı yayımlanan “Çocuklara
Denemeler” dizisi, Semih Poroy’un benzersiz çizgileriyle, en az
“Sokak Ansiklopedisi” dizisi kadar ilgili göreceğe benziyor.
Temalar:

Erdemler, birey ve toplum, duygular, iletişim, mizah.

Alt Temalar:
Arkadaşlık, çocuk kültürü, hayal, oyun, sevgi, saygı, bilgiyi paylaşma, sorumluluk, beceri, dayanışma, sosyal gelişim, merak, oyun.

TEPEMDE EŞEKARISI GİBİ
VIZILDAYIP DURMA

Yazan
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Semih Poroy
Sayfa:
104
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4.-5. ve 6. sınıf)
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Yalvaç Ural’dan meraklı mı meraklı, renkli mi renkli bir
“sokak ansiklopedisi”, bir “okul dışı” bilgi merkezi!
Av mıyız, avcı mıyız?
Kaçın! “Reyting” canavarı geliyor!
“Görememek” yazmaya ve okumaya engel değil! Yaşasın
“Braille Alfabesi!”
Bu değil, bu da değil, bu hiç değil! Bırak kendi kitabımı
kendim seçeyim!
Dünya biter yalan bitmez!
Aldatma sanatının binbir yüzü…
Temalar:

Çocuk dünyası, iletişim, erdemler, çevre.

Alt Temalar:
Eşitlik, üzüntü, zorlukları aşma, empati, yeterlilik, hayat becerileri,
özgüven, hayvan sevgisi.

“Çocuk edebiyatının şampiyonu” Yalvaç Ural’dan meraklı mı
meraklı, renkli mi renkli bir “ansiklopedi”, bir “okul dışı” bilgi
merkezi!
Bataklık sularının acımasız kahramanı timsah dişlerini nasıl
temizliyor? Aktör köpek sahnede ne yapıyor? Gözyaşlarının
ve kahkahaların tek sahibi insan mı? Kedilerin gözlerindeki
sihirli pırıltının sırrı nedir? Ormangillerin büyük şarkı
yarışmasını kim kazandı?

Temalar:
Yazan:
Yalvaç Ural
Resimleyen:
Semih Poroy
Sayfa:
100
Yaş Grubu:
9 yaş ve üstü
(3. sınıftan itibaren)

Kendini tanıma, sosyal gelişim, hayat becerileri, duygular.

Alt Temalar:
Yaşadığı çevreyi ve dünyayı tanıma, canlılar, hayvanlar, empati
kurma, yardımlaşma, dayanışma, merak, çocuk kültürü.

Deneme
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TİMSAHLAR DİŞ FIRÇASI
KULLANMAZ

GEZİ YAZILARI

Tüm dünyada milyonlarca çocuğun ortak noktası, hâlâ aynı heves ve
heyecanla okunmaya devam ediyor. Bugün dünya çapında sekseni aşkın
ülkede çevrilmiş, 500 milyondan fazla satmış olan Harry Potter serisi,
başlangıçta işsizlik maaşıyla geçinmekte zorlanan bir annenin rüyasıydı.
J. K. Rowling, bu rüyasını kâğıda dökmeye karar verdiğinde ortaya birçok
alandan beslendiği muazzam bir seri çıktı. İlk kitap olan Harry Potter ve Felsefe
Taşı çıktığında, dünya yayıncılık tarihinde “en kısa sürede en çok satan
kitap” unvanına sahip oldu. Bugünse çocuk, genç ya da yetişkin fark etmeden
ortak bir macera, heyecan halini aldı. Yedi ana kitabın yer aldığı seri, üç ek
kitap ve ardından bu ek kitaplardan esinlenen “Fantastik
Fantastik Canavarlar Nelerdir
ve Nerede Bulunurlar?” senaryosuyla daha da büyüdü. Küçük bir bebekken,
anne ve babasını bir trafik kazasında kaybedince “pek de iyi anlaşamadığı”
Dursley ailesiyle yaşamak zorunda kalan Harry, bir gün gizemli bir baykuştan,
sonra yine bir baykuştan, sonra daha çok baykuştan gelen postayla oldukça
şaşırdı. Bu baykuşlar çok ısrarcıydı! Daha önemlisi, Harry, Hogwarts
Cadılık ve Büyücülük Okulu’na davet edilmekteydi! Oysa bu cılız ve hor
görülen yetim, o yaşına kadar, hayatta onun için Dursley ailesinin evindeki
merdiven altında yer alan dolapta yaşamaktan başka bir ihtimal olduğunu hiç
düşünmemişti. Büyü dünyasında isminin herkes tarafından saygıyla anılıyor
olmasıyla daha çok şaşıracak, bu sırada birçok dost edinecekti. Tabii hiçbiri
Hermione ve Ron’un yerini tutamazdı, çünkü Hogwarts’ın bilge müdürü
Albus Dumbledore’un da dediği gibi: “Bize aslında kim olduğumuzu gösteren
şey, yeteneklerimizden çok seçimlerimizdir.” Harry Potter serisi, fantastik bir
zeminde geçen büyüme ve kendi hayatının sorumluluğunu alma hikâyesi.
Dostluğun, mücadelenin, sevginin, cesaretin ve her zaman çoğunluğun
iyiliğindense herkesin iyiliğini sağlamanın öneminin anlatıldığı seri
zekice bir kurguyla ve kullandığı simgesel dille farklı renkleri de kucakladı,
sahiplendi. Bunu yaparken birçok alandan beslenmeyi de ihmal etmedi.
“Privet Drive dört numarada oturan Mr. ve Mrs. Dursley, son derece normal
olduklarını söylemekten gurur duyarlardı, sağ olun efendim. Garip ya da gizemli
işlere bulaşacak son kişilerdi, böyle saçmalıklara kafa yormazlardı çünkü.”
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HARRY POTTER
VE FELSEFE TAŞI

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Ülkü Tamer
Sayfa:
274

Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu sanırken,
bir baykuşun getirdiği mektuplarla hayatı değişir:
Başvurmadığı halde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük
Okulu’na kabul edilmiştir. Burada birbirinden ilginç
dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya
koşar. Profesör Dumbledore’un nazik ve bilge tavrı,
Profesör McGonagall’ın gözetimi ve ilgisi onu memnun
ederken; ona hiç de hoş davranmayan Profesör Snape
hakkında kafası oldukça karışır. Ya Nicolas Flamel’in
titizlikle korunan meşhur felsefe taşını ele geçirmeye
niyetlendiyse diye düşünen Harry ve arkadaşları Ron ile
Hermione, kendilerini bir yaşam savaşı içinde bulurlar.

HARRY POTTER
VE SIRLAR ODASI

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Sayfa:
314
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Dursley’ler o yaz öylesine çekilmez olmuşlardır ki,
Harry bir an önce okulu Hogwarts’a geri dönmek için
can atmaktadır. Eşyalarını toplarken ortaya çıkan ev cini
Dobby ise onu uyarır: Hogwarts’a dönerse, bir felaket
olacaktır. Olur da: Sırlar Odası’nın açılmasıyla ortaya
çıkan karanlık bir güç, Hogwarts’takileri taşa çevirmeye
başlar. Harry, hayatını tehlikeye atarak, Oda’nın elli yıllık
ölümcül gizemini çözmeye çalışır ve gerçekten de başına
gelmedik felaket kalmaz. Harry Potter’ın okuldaki ikinci
yılını anlatan J.K. Rowling, bildik öğrenci sorunlarını
-kıskançlıklar, rekabetler, çekingenlikler- yer yer
ürkütücü, yer yer komik düşsel öğelerle ustaca iç içe
geçiriyor.

HARRY POTTER
VE AZKABAN TUTSAĞI

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Sayfa:
395

Sirius Black adında azılı bir katil, tüyler ürpetici Azkaban
Kalesi’nde tam on iki yıl boyunca tutsak kalmıştır. Tek
lanetle on üç kişiyi birden öldüren Black’in, Karanlık
Lord Voldemort’un hizmetkârı olduğuna kesin gözüyle
bakılmaktadır. Bir yolunu bulup Azkaban’dan kaçan
Black’in ise peşinde olduğu bir tek kişi vardır: Harry Potter.
Harry, büyücülük okulunun sihirli duvarları arasındayken,
arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikteyken bile artık
güvende değildir. Çünkü aralarında bir hain olabilir. Okulu
korumak için görevlendirilen Azkaban muhafızları Ruh
Emiciler de Harry’yi pek rahat bırakmazlar. Okuldaki üçüncü
yılında Harry’yi, yeni bir Karanlık Sanatlara Karşı Savunma
ögretmeni, ilk kez alacağı Kehanet dersi, heyecanlı Quidditch
maçları ve büyücülük köyü Hogsmeade bekliyor. Ama
Harry’nin öncelikle Sirius Black’ten kendini koruması gerek.

HARRY POTTER
VE ATEŞ KADEHİ

Yazan
J. K. Rowling

Harry Potter’in büyücülük okulundaki dördüncü yılı
geldi çattı. Bir önceki sene öğrendikleri ve giriştiği
amansız mücadele yetmezmiş gibi, bu yıl da kendini
Üçbüyücü Turnuvası’nda bulan Harry aynı anda birçok
şeyle başa çıkmaya çalışır. Quidditch Dünya Kupası’nı
basıp korku salan Voldemort yandaşı Ölüm Yiyenler,
yeni Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni
Deli-Göz Moody’nin anlaşılmaz tavırları, Hogwarts’ı
turnuvada temsil eden iki öğrenciden biri olmanın
zorluğu ve acıyan yara iziyle beraber gördüğü kâbuslar,
Harry için bazı kötü olayların başlangıcıdır.

Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Sayfa:
664
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HARRY POTTER VE
ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin
Ülkü Tamer
Okyay
Kutlukhan
Sayfa:Kutlu
274 Yaş
Sayfa:
Grubu:
9+
975
yaş

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’ndaki beşinci yılında
Harry, hayatını cehenneme çeviren sihirli/sihirsiz pek çok
şeyle başa çıkmak zorunda: Yaz tatilini yanlarında harcadığı
aptal akrabaları; beklenmedik bir anda ve yerde karşısına
çıkan Ruh Emici’ler; ergenlik çağının isyanları, heyecanları,
korkuları; onun gösteriş düşkünü bir yalancı olduğunu
düşünenler; okulun işleyişine burnunu sokmaya çalışan Sihir
Bakanlığı; gelmiş geçmiş en berbat Karanlık Sanatlara Karşı
Savunma öğretmeni Umbridge; ağır dersler, zor sınavlar,
acımasız cezalar; sürekli yinelenen bir kâbus ve acıyan yara izi;
ona en yakın insanlardan birinin ölümü; beş yıl gecikmeyle
öğrendiği bir gerçek... Dizinin ilk dört kitabında gözlerimizin
önünde adeta etten kemikten bir büyülü dünya kuran J.
K. Rowling, yaratıcılığıyla yine başrolde: Satırlara ve satır
aralarına serpiştirilmiş zekice ayrıntılar, olay örgüsünü daha da
zenginleştiriyor ve büyülü dünyaya yeni renkler katıyor.

HARRY POTTER
VE MELEZ PRENS
Büyücüler dünyasında devam eden kargaşa artık
Muggle’ların dünyasını da etkilemeye başladı. Harry
Potter, Hogwarts’taki altıncı yılını Feci Yorucu Büyücülük
Sınavlarına hazırlanarak geçireceğini düşünmektedir.
Artık Quidditch takımının da kaptanıdır. Ancak Diagon
Yolu’ndaki okul alışverişi sırasında Draco Malfoy’un bir
şeyler çevirdiğini fark eder. Lord Voldemort’un geçmişiyle
ilgili pek çok bilinmeyen ortaya çıkarken bir yandan da
Malfoy’un neyin peşinde olduğunu öğrenmeye çalışan
Harry’yi yine zor günler beklemektedir.
Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Sayfa:
594
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HARRY POTTER
VE ÖLÜM YADİGÂRLARI
Ya bu kadar karanlık bir dünyayla başa çıkmak çok
zorlaşırsa? Harry Potter, sonunda yarım kalan görevlerini
tamamlamak için yola çıkmaya hazırlanırken arkadaşları
Ron ve Hermione onu yine yalnız bırakmıyorlar.
Cevaplanması gereken onlarca soru, bulunması gereken
nesneler, kaçılması gereken Ölüm Yiyenler ve bizzat
Lord Voldemort’un kendisi, bu son macerada Harry ve
arkadaşlarına kâbus gibi günler yaşatacak.

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Sayfa:
695

Yazan
John Tiffany – Jack Thorne
(J. K. Rowling danışmanlığında)

Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Sayfa:
360

HARRY POTTER VE
LANETLİ ÇOCUK –
BİRİNCİ VE İKİNCİ BÖLÜM
Sekizinci Hikâye. On Dokuz Yıl Sonra...
Harry ait olduğu yerde kalmayı reddeden bir geçmişle
boğuşurken, en küçük oğlu Albus da istemediği bir aile
mirasının yükünü omuzlarında taşımakta zorlanır. Geçmişle
gelecek uğursuzca iç içe geçerken hem baba hem oğul tedirgin
edici bir gerçeği, bazen karanlığın beklenmedik yerlerden
geldiğini öğrenir. Harry Potter ve Lanetli Çocuk, J.K. Rowling,
John Tiffany ve Jack Thorne’a ait yeni bir özgün hikâyeden
yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun. Bu oyun
sadece sekizinci Harry Potter hikâyesi değil, aynı zamanda
tescilli olarak sahneye koyulan ilk Harry Potter hikâyesi. 30
Temmuz 2016’da Londra West End’de gerçekleşen prömiyerin
hemen ardından Harry Potter ve Lanetli Çocuk, dünyanın dört bir
yanındaki okuyucuları Harry Potter, arkadaşları ve ailesinin
devam eden yolculuğuyla buluşturuyor. Hikâye, tam da Ölüm
Yadigârları kitabının bittiği yerden, on dokuz yıl sonrasından
başlıyor.
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OZAN BEEDLE’IN HİKÂYELERİ

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Ülkü Tamer
Sevin
Okyay
Sayfa:Kutlu
Kutlukhan
274 Yaş
Grubu:
Sayfa:
9+
yaş
144

Sihir ve kurnazlıkla dolu büyüleyici beş masaldan oluşan
“Ozan Beedle’ın Hikâyeleri” yüzyıllardır büyücü evlerinde
uyumadan önce sevilerek okunuyor. 15. yüzyılda parşömene
ilk kez aktarıldığından beri cadılar ve büyücüler tarafından
ilgi görmeye devam eden muzırlık ve sihirle dolu bu
hikâyeler her yaştan Harry Potter hayranları ve Muggle’lar
için de mükemmel. Profesör Albus Dumbledore’un
muzip ve zekice yorumlarının eşlik ettiği (Hogwarts
Müdiresi Profesör McGonagall’ın izniyle) Ozan Beedle’ın
Hikâyeleri, sihir dünyasının masalları olarak ve ana seriden
yola çıkılarak J.K. Rowling tarafından yazılmış beş ayrı
masaldan oluşuyor.

FANTASTİK CANAVARLAR
NELERDİR, NEREDE
BULUNURLAR?

Yazan
Newt Scamander
(J. K. Rowling)
Çeviren:
Sevin Okyay - Gül Sarıoğlu
Sayfa:
144
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Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu ders kitaplarından
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ilk kez
yayımlanmasından itibaren büyücüler dünyasının sihirli
yaratıklarını tanımak için olmazsa olmaz rehberlerden biri
oldu. Ünlü Büyüzoolog Newt Scamander’ın 1920’de New
York’ta Uluslararası Büyücülük Sırları Tüzüğü’nün ciddi
şekilde ihlaline ilişkin meydana gelen olaylara ışık tutacak
önsözünü içeriyor, üstelik daha önce hiçbir kitapta yer almayan
Kuzey Amerika kıtasına özgü altı yeni canavarla birlikte. “Bu
kitabın satışından elde edilecek kazanç Comic Relief’e ve J.K.
Rowling’in uluslararası hayır kurumu Lumos’a gidecek, bu
da bir büyücünün gücünün çok ötesinde bir sihir yapacakları
anlamına geliyor.

ÇAĞLAR BOYU QUIDDITCH

Yazan
Kennilworthy Whisp
(J. K. Rowling)
Çeviren:
Sevin Okyay – Gül Sarıoğlu
Sayfa:
144

Hogwarts Kütüphanesi’nin en çok okunan kitaplarından
biri olan Çağlar Boyu Quidditch asil Quidditch sporunun
ortaçağdan günümüze tarihi, kuralları, -ihlal edilen
kuralları-, ünlü takımlarıyla ilgili bilmek isteyebileceğiniz
her şeyi içeriyor. Saygın Quidditch yazarı Kennilworthy
Whisp’in kaleminden nesillerdir dünyanın her yerinden
birçok büyücü ve Muggle ailenin severek takip ettiği bu eşsiz
sporla ilgili ilginç gerçekler, en çok yapılan fauller, sürat
süpürgesinin gelişimi üzerine herkesin kitaplığına mutlaka
eklemesi gereken bir eser. J. K. Rowling’in kaleminden, büyü
dünyasını sallayan Quidditch üzerine detaylı ve eğlenceli bir
yan kitap.

FANTASTİK CANAVARLAR
NELERDİR, NEREDE
BULUNURLAR?
(ORİJİNAL SENARYO)

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:

Yıl 1926, New York...Bir avuç insan... ve yaratık...
birçoklarının kaderini belirleyecektir. Büyüzoolog Newt
Scamander şehre yeni gelmiştir ve fazla kalmaya niyeti
yoktur. Fakat Newt’ın sihirli valizi başkasınınkiyle karışıp
fantastik canavarlarının bazıları kaçınca, ortalık iyiden
iyiye karışır. Dünyanın her yerinde sevilen ve çok satan
Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, Newt
Scamander’ın yazdığı özgün Hogwarts ders kitaplarından
“Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?”dan
ilham alarak ilk senaryosunu yazdı. J.K. Rowling’in parlak
hayal gücünün hayranları onun ortaya koyduğu mizah
yeteneğini, yarattığı sihirli evrenin inanılmaz imgelemini
ve her türden kişiye (asaları olsun ya da olmasın) duyduğu
derin sempatiyi ve anlayışı her sayfada tanıyacaklar.

Hazel Bilgen
Sayfa:
304
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FANTASTİK CANAVARLAR
GRINDELWALD’IN SUÇLARI

(ORİJİNAL SENARYO)

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Hazel Bilgen
Sayfa:
290

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Ülkü Tamer
Resimleyen:
Jim Kay
Sayfa:
250
(Büyük boy, sert kapak)
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Güçlü karanlık büyücü Gellert Grindelwald, Newt
Scamander’ın yardımıyla New York’ta yakalanmıştı. Ama
Grindelwald dediğini yaparak kaçar ve destekçilerini
bir araya getirmek için yola koyulur… Grindelwald’ın
niyeti büyüdışı varlıklar üzerinde hâkimiyet kurmak için
safkan büyücüleri başkaldırmaya teşvik etmektir. Albus
Dumbledore, Grindelwald’ın planlarına engel olmak için
eski Hogwarts öğrencilerinden biri olan Newt Scamander’ı
görevlendirir, Newt karşısına çıkabilecek tehlikelerden
habersiz ona yardım etmeyi kabul eder. Büyücüler dünyası
gitgide bölünürken, en sahici arkadaşlar arasında ve aile
içinde bile sevgiyle sadakat sınanacak ve herkes tarafını
seçecektir.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI
(RESİMLİ ÖZEL BASKI)

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’ndaki beşinci yılında
Harry, hayatını cehenneme çeviren sihirli/sihirsiz pek çok
şeyle başa çıkmak zorunda: Yaz tatilini yanlarında harcadığı
aptal akrabaları; beklenmedik bir anda ve yerde karşısına
çıkan Ruh Emici’ler; ergenlik çağının isyanları, heyecanları,
korkuları; onun gösteriş düşkünü bir yalancı olduğunu
düşünenler; okulun işleyişine burnunu sokmaya çalışan Sihir
Bakanlığı; gelmiş geçmiş en berbat Karanlık Sanatlara Karşı
Savunma öğretmeni Umbridge; ağır dersler, zor sınavlar,
acımasız cezalar; sürekli yinelenen bir kâbus ve acıyan
yara izi; ona en yakın insanlardan birinin ölümü; beş yıl
gecikmeyle öğrendiği bir gerçek... Dizinin ilk dört kitabında
gözlerimizin önünde adeta etten kemikten bir büyülü dünya
kuran J. K. Rowling, yaratıcılığıyla yine başrolde: Satırlara ve
satır aralarına serpiştirilmiş zekice ayrıntılar, olay örgüsünü
daha da zenginleştiriyor ve büyülü dünyaya yeni renkler
katıyor.

HARRY POTTER
VE SIRLAR ODASI
(RESİMLİ ÖZEL BASKI)

J. K. Rowling’in klasikleşen serisinin ikinci kitabının
bu resimli özel baskısında, Kate Greenaway Madalyası
sahibi Jim Kay, büyücüler dünyasını büyülü ayrıntılarla
canlandırıyor... Hem hayranlar hem de yeni okurlar için
mükemmel.

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Resimleyen:
Jim Kay
Sayfa:
264
(Büyük boy, sert kapak)

HARRY POTTER VE
AZKABAN TUTSAĞI
(RESİMLİ ÖZEL BASKI)

J. K. Rowling’in klasikleşen serisinin üçüncü kitabının
hevesle beklenen bu resimli özel baskısı Kate Greenaway
Madalyası sahibi Jim Kay’in boya, karakalem ve
piksellerinden ortaya çıkan sihirli anlarla dolup taşıyor.

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Resimleyen:
Jim Kay
Sayfa:
328
(Büyük boy, sert kapak)
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HARRY POTTER VE
ATEŞ KADEHİ
(RESİMLİ ÖZEL BASKI)

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Resimleyen:
Jim Kay
Sayfa:
464
(Büyük boy, sert kapak)

“Jim Kay’in Harry Potter dünyasına getirdiği yorumu
görmekten çok memnunum ve yeteneğini ödünç vermeye
devam ettiği için onur ve minnet duyuyorum.”
– J.K. ROWLING
Okul yılı boyunca üç görev yerine getirilecek ve bunlar
şampiyonların farklı farklı niteliklerini sınayacak… sihirli
güçlerini – cesaretlerini – sonuca varma yetilerini – ve,
elbette, tehlikeyle başa çıkma yeteneklerini. Quidditch
Dünya Kupası’nda Kara Leke’nin gökyüzünde belirdiği
andan itibaren tehlike Harry Potter’ın peşini bırakmaz.
Harry efsanevi Üçbüyücü Turnuvası’nda Hogwarts’ı temsil
etmek üzere seçilir; en maharetli büyücüleri bile zorlayacak
sihir ve cesaret testleriyle sınanır – ilk görev onu acımasız
Macar Boynuzkuyruk’la karşı karşıya getirir. Oysaki yarışma
Harry için çok daha uğursuz bir güç sınavının başlangıcıdır.

FANTASTİK CANAVARLAR
NELERDİR, NEREDE
BULUNURLAR?
(RESİMLİ ÖZEL BASKI)

Yazan
Newt Scamander
(J. K. Rowling)
Çeviren:
Sevin Okyay
Gül Sarıoğlu
Resimleyen:
Olivia Lomenech Gill
Sayfa:
152
(Büyük boy, sert kapak)
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Scamander’ın yılların yolculuk ve araştırmasının
meyvesini temsil eden bu eşsiz eser şimdi altı yeni
canavarın da dahil olduğu bu genişletilmiş özel baskısıyla
hem büyücüler hem de Muggle’lar için kaçırılmaması
gereken bir kitap. Hipogrif, Basilisk, Macar Boynuzkuyruk
gibi bazı canavarlar Harry Potter kitapları okurlarına
muhakkak tanıdık gelecektir. Bazıları ise en tutkulu amatör
büyüzoologları bile şaşırtacak!

OZAN BEEDLE’IN HİKÂYELERİ
(RESİMLİ ÖZEL BASKI)

Yazan
J. K. Rowling
Çeviren:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Resimleyen:
Chris Riddell
Sayfa:
160
(Büyük boy, sert kapak)

Baş Küratör:
Julian Harrison
Resimleyen:
Jim Kay
Olivia Lomenech Gill
Çevirenler:
Sevin Okyay

Harry Potter serisinin olmazsa olmaz ek kitaplarından
Ozan Beedle’ın Hikâyeleri muzırlık ve sihirle fokurdayıp
taşıyor, tabii bir parça mizah da dahil bu karışıma.
Profesör Albus Dumbledore’un muzip ve zekice
yorumlarının eşlik ettiği beş büyüleyici masaldan oluşan
bu kitaba, üç kez Kate Greenaway Madalyası’na layık
görülmüş pek yetenekli bir Muggle olan Chris Riddell’in
muhteşem, rengârenk resimleri eşlik ediyor. 15. yüzyılda
parşömene ilk kez aktarıldığından beri cadılar ve
büyücüler tarafından nesiller boyu çok sevilen “Ozan
Beedle’ın Hikâyeleri”, her yaştan Harry Potter hayranları
ve Muggle’lar için de mükemmel bir eser.

HARRY POTTER: SİHİR TARİHİ
Bu kitap, J.K. Rowling’in kişisel koleksiyonundan
daha önce hiç görülmemiş parçalar da dahil olmak
üzere British Library’nin arşivlerinden garip, müthiş
ve ilham verici parçalarla dolu harika bir eser. Sizi
Astronomi’den İksir derslerine, Tılsımlar’dan
Kehanet’e Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nun
ders programını derinlemesine keşfetmeye davet
ediyor.
Uzmanlardan oluşan bir kadro, sizi British Library’den
ve dünyanın dört bir yanındaki koleksiyonlardan
itinayla seçilmiş nadide parçalar arasında gezdirerek,
sihirle ilgili bütün konularda size rehberlik ediyor.
Harry Potter hikâyelerinin sihir, tarih ve mitle
kesişimi sizleri hem büyüleyecek hem de eğlendirecek.

Kutlukhan Kutlu
Sayfa:
144
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HARRY POTTER:
SİHİR TARİHİNDE BİR YOLCULUK

Baş Küratör:
Julian Harrison
Resimleyen:
Jim Kay
Olivia Lomenech Gill
Çevirenler:
Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu
Sayfa:
144

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın yayımlanışının yirminci
yılı şerefine, okurlar bin seneyi aşkın sihirli bir tarihi
kapsayan bu kitapta Sihirli Yaratıkların Bakımı’ndan
Bitkibilim’e, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma’dan
Astronomi’ye, Kehanet’e ve diğerlerine, Hogwarts
ders programında büyüleyici bir yolculuğa çıkarılıyor.
British Library’nin arşivlerinden çıkan hayranlık verici
eşyalarla, J.K. Rowling’in daha önce hiç görülmemiş
eskizleri ve el yazmalarıyla ve çizer Jim Kay’in inanılmaz
illüstrasyonlarıyla hayretten hayrete sürüklenmeye hazır
olun.
British Library tarafından itinayla seçilmiş olan ve
dünyanın dört bir yanından olağanüstü hazinelere yer
veren bu unutulmaz yolculuk, Harry Potter hikâyelerinin
kalbindeki sihrin tarihini ele alıyor.

HARRY POTTER
SİNEMA REHBERİ
On birinci yaş gününde Harry Potter hayal edebileceği
en güzel hediyeyi aldı: Bir büyücü olduğunu ve
Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na davet
edildiğini öğrendi! Diagon Yolu’na ilk gezisinden
Karanlık Lord, Voldemort ile efsanevi savaşlarına
kadar Harry’nin tam sekiz filme yayılan nefes kesici
macerasını yeniden yaşayın. Unutulmaz alıntılarla ve
fotoğraflarla dolu bu kitap, Sağ Kalan Çocuk’la ilgili
bilmeniz gereken her şeyi içeriyor.

Yazan:
Felicity Baker
Çeviren:
Sevin Okyay
Sayfa:
64
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HARRY POTTER BOYAMA KİTABI
Harry Potter filmlerinin yapım aşamasında kullanılan
ayrıntılı illüstrasyonlar ve özenli tasarımlarla dolu bu
kitap sizleri Hogwarts Şatosu, Yasak Orman ve daha
nicelerini keşfederek büyücüler dünyasını rengârenk
boyamaya davet ediyor. Filmlerde kullanılan “Dırdırcı”
dergisi, Quidditch Dünya Kupası posterleri ve Üçbüyücü
Kupası gibi muhteşem parçaların yanı sıra, sayfalar
dolusu sihirli yaratık ve Harry’nin ilk yılındaki Seçme
Töreni’nden Harry ile Lord Voldemort arasındaki
unutulmaz son savaşa varana dek filmlerden unutulmaz
sahneler bulacaksınız.
Çeviren:
Hazel Bilgen
Sayfa:
96

HARRY POTTER
SİHİRLİ YARATIKLAR
BOYAMA KİTABI
Evcinlerinden Denizhalkı’na, Cornwall
Cinperileri’nden ejderhalara, büyücüler dünyası
unutulmaz sihirli varlıklara ve olağanüstü canavarlara
ev sahipliği yapar. Harry Potter filmlerinden ilham alan
ayrıntılı illüstrasyonlarla dolu bu boyama kitabında
Yasak Orman ve Büyük Göl’ün yaratıklarının yanı sıra
başka pek çok sihirli yaratıkla karşılaşacaksınız.
Üstelik Harry, Ron ve Hermione’nin Gringotts’tan
ejderha sırtında kaçışlarını tekrar yaşayabilir ve
büyücüler dünyasında çıkacağınız bu müthiş yolculukta
yaratık temalı karmaşık desenleri keşfe çıkabilirsiniz.
Çeviren:
Hazel Bilgen
Sayfa:
96
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HARRY POTTER
SİHİRLİ YERLER VE
KARAKTERLER
KARTPOSTAL BOYAMA KİTABI
Serinin en sevilen karakterlerinden bazılarını içeren
karmaşık çizimlerle resmedilmiş Gringotts’un görkemli
koridorları ve Balyumruk’un şekerleme dolu rafları
boya kalemlerinizle sizi bekliyor. Hogwarts, Hogsmeade
ve Diagon Yolu’ndan çarpıcı sahnelerle dolu yirmi
kartpostaldan oluşan bu müthiş kitap renklerin sihrini
arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak için mükemmel!

Çeviren:
Hazel Bilgen
Sayfa:
40
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BÜYÜK DİNOZOR ARAŞTIRMASI

Yazan:
Rosie Heywood
Resimleyen:
Inklink Firenze
Studio Galante
Sayfa:
40
Yaş Grubu:
7-10 yaş
(2. 3. ve 4. sınıf)

Yazan:
Kamini Khanduri
Resimleyen:
David Hancock
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
7-10 yaş
(2. 3. ve 4. sınıf)
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Tarihöncesi çağlara yapılan nefes kesici bir yolculuğa
katılmaya ne dersiniz?
Devasa otoburlardan yırtıcı etoburlara varıncaya
dek yüzlerce dinozor türü keşfedeceksiniz. Özenle
resmedilmiş pek çok dinozor türüne ilişkin kısa
bilgiler de içeren Büyük Dinozor Araştırması sunduğu
bulmacalarla öğrenme sürecini zevkli bir etkinliğe
dönüştürüyor.
İçinizdeki keşfetme duygusunu canlandıran,
maceraperest yanınızı ormanlara, okyanuslara, tozlu
çöllere çağıran bu etkinlik kitabı sizleri ailecek tadını
çıkarabileceğiniz eğlenceli saatler geçirmeye davet
ediyor.

BÜYÜK DÜNYA ARAŞTIRMASI
Maceraperestler için yola çıkma vakti.
Sırt çantanızı hazırlayın!
Büyük Hala Margigold’un size harika bir hediyesi var: Bir
dünya turu bileti! Bu yolculukta çözülecek bulmacalar, arayıp
bulmanız gereken hediyeler ve sizi bir sonraki durağınıza
taşıyacak bir sürü ipucu var.
Büyük Dünya Araştırması saatlerce sürecek bulmaca
heyecanına ek olarak keşfedeceğiniz ilginç yerlerdeki kültür
ve yaşam üzerine merak uyandıran bilgiler veriyor.
Merak duygusunun tetiklemesiyle dikkat yeteneğini
geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış olan Büyük
Dünya Araştırması, titizlikle çizilmiş görselleri ve ustalıkla
yerleştirilmiş ipuçlarını bir arada sunuyor. Aktivite kitabında
gezilen otantik, eksantrik bölgeler hafiyelik peşinde
eğlenen çocuklara aynı zamanda -tıpkı bir belgesel izlermiş
gibi- farklı yaşam kültürlerinin yaşayışları hakkında bilgiler
veriyor. Tayland’da nehre kurulan bir yüzen market,
Trinidad’da katılacağınız bir karnaval ya da Amazon Nehri
üzerinde ziyaret edilecek bir orman köyü… Bu aktivite
kitabı sadece çocuklar için değil, onlarla birlikte bulmacaları
çözmeye çalışacak olan yetişkinler için de çarpıcı bilgilerle
dolu.

BİLİM VE
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BÜYÜK HAYVAN ARAŞTIRMASI

Yazan:
Caroline Young
Resimleyen:

Kupkuru çöllerden engin denizlere, karlarla kaplı
buzullardan balta girmemiş ormanlara varıncaya dek
dünyamız pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Bu kitabın muhteşem çizimlerle bezeli sayfalarında
bulunmayı bekleyen yüzlerce hayvan saklanıyor.
Büyük Hayvan Araştırması havada, karada ve
denizlerde yaşayan pek çok hayvan türü hakkında
ilginç bilgiler ve bulmacalarla öğrenme sürecini
zevkli bir etkinliğe dönüştürüyor.

Ian Jacksonl
Sayfa:
52
Yaş Grubu:
7-10 yaş (2. 3. ve 4. sınıf)

BÜYÜK SUALTI ARAŞTIRMASI
Dev ahtapotlar ve büyük beyaz köpekbalıklarından
derin deniz dalgıçlarına ve sahipsiz hazinelere, bu
kitabın muhteşem çizimlerle bezeli sayfalarında
bulunmayı bekleyen yüzlerce farklı şey var. Büyük
Sualtı Araştırması, mercan resiflerinin büyülü
dünyasından okyanusun ürkütücü derinliklerine, deniz
altındaki hayatla ilgili büyüleyici bilgilerle dolu.
Yazan:
Kate Needham
Resimleyen:
Ian Jacksonl
Sayfa:
36
Yaş Grubu:
7-10 yaş (2. 3. ve 4. sınıf)

BÜYÜK ŞEHİR ARAŞTIRMASI

Yazan:
Rosie Heywood
Resimleyen:
David Hancock
Sayfa:
40
Yaş Grubu:

Şehrimize hoş geldiniz. Belediye Başkanı ziyaretiniz
sırasında size rehberlik etmek için sabırsızlanıyor.
Şehirde gezebilmek, bir sonraki durağınızı bilebilmek
için karşınıza çıkan ipuçlarını değerlendirerek hareket
etmelisiniz. Büyük Şehir Araştırması saatlerce sürecek
bulmaca çözme heyecanının yanı sıra şehir yaşamı
ve şehirde yaşayanlar hakkında verdiği bilgilerle de
büyük bir keyif vaat ediyor.

7-10 yaş (2. 3. ve 4. sınıf)
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HER GÜNE BİR DENEY
Bütün ailenin katılabileceği deneylerle dolu, eğlenceli bir
kitap!
Rüzgâr, dolu, şimşek, yağmur gibi atmosfer olayları nasıl
oluşur? Bitkiler nasıl büyür? Merak ettiğiniz birçok doğa
olayını evde bulabileceğiniz basit malzemelerle kendiniz
deneyerek, görerek ve izleyerek öğreneceksiniz. İlginizi
çeken konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak
isterseniz deneylerin yanındaki kutucukları da okuyabilir,
merakınızı giderebilirsiniz. Üstelik çizimler de sizi çok
güldürecek.
Hazırlayan:
Anita van Saan
Resimleyen:
Dorothea Tust
Sayfa:
256
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)

“Hayalet mürekkep nasıl yapılır?
Buzdolabı olmadan dondurma nasıl yapılır?
Sayılarla sihirbazlık nasıl yapılır?
Parmak izi nedir?”

HER GÜNE BİR HAYVAN
“Balıklar işitir mi?”, “Papağanlar nasıl konuşur?”, “Aslanların
neden yelesi olur?”
Bu kitapta hayvanlar âlemine ilişkin 365 soru ve bu soruların
cevapları yer almaktadır. Renkli çizimlerle zenginleştirilmiş
bu kitap, hem hayvanlar âlemini keşfetmek hem de bu
konudaki bilgilerini artırmak isteyen meraklı afacanlar için
eşsiz bir kaynak olacaktır.

Yazan:
Éric Mathivet
Resimleyen:
Fabrice Mosca
Laurent Richard
Romain Guyard
Sayfa:
192
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)
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HER GÜNE BİR OYUN
Türk ve dünya kültürlerinden seçilen birbirinden zevkli
geleneksel çocuk oyunları, birbirinden eğlenceli deneyler,
dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuğun severek
oynadığı tablalı oyunlar, gölge oyunları, sözlü oyunlarhepsi ayrıntılı tarifler ve küçük birer tarihçeyle. Bol
kahkahalı, bol şamatalı günler için özel olarak tasarlanan
Her Güne Bir Oyun, seçtiği oyunları mevsim koşullarını
dikkate alarak takvime yerleştiriyor: Yılın her günü için
farklı bir eğlence öneriyor.

Hazırlayanlar:
Itır Arda, Seyran Deniz
Resimleyen:
Dağıstan Çetinkaya
Sayfa:
400
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(2.-3.-4. ve 5. sınıf)

HER GÜNE BİR SORU
Her güne bir soru, gerek ustaca ve eğlenceli çizimleri
gerekse de dinamik içeriği sayesinde çocukların ilgi
duydukları konular hakkında fikir sahibi olurken ve
meraklarını giderirken çevreleriyle etkileşime girmelerini de
sağlayacak, onları öğrendiklerini paylaşmaya özendirecek.
Merak çocukların hayatı ve dünyayı öğrenmesinin bir
yoludur. Bir çocuğun sorduğu soruyu geçiştirmeden,
hakkıyla yanıtlamaya çalışmak büyüklere de yeni bir bakış
açısı kazandırır aslında. Çoktan kanıksadığı durumları,
yanıtını bildiği, bildiğini sandığı soruları yeniden
kurcalamasını sağlar.

Yazan:
Alexandra Pastéris
Resimleyenler:
Laurent Richard
Rémi Saillard
Sylvie Bessard
Sayfa:
192
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)
Bilim ve Genel Kültür
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HER GÜNE BİRER SORU DAHA
Eğlenceli çizimleri ve dinamik içeriğiyle meraklı çocukların
başvuru kaynağı olan ve Yapı Kredi Yayınları tarafından
yayımlanan Her Güne Bir Soru’nun ardından, “Peki,
ama neden?” diye sormaktan usanmayan çocuklar
için Her Güne Birer Soru Daha raflara çıkıyor: “Bilgi”yi
eğlenceli kılmayı hedefleyen Her Güne Birer Soru Daha,
coğrafyadan tarihe, çevre duyarlılığından hayvanlara,
tarihi kişilerden yabancı kültürlere uzanan soru-cevap
yelpazesiyle meraklıları yalın bir dille aydınlatıyor.

Yazan:
Alexandra Pastéris
Resimleyenler:
Laurent Richard
Rémi Saillard
Sylvie Bessard
Sayfa:
192
Yaş Grubu:
8-12 yaş
(3.-4.-5. ve 6. sınıf)

HERKESE BİRAZ BİLİM
(Küçük Boy)
Bu kitabın amacı, bilimin büyük kazanımlarını,
en zor olanlarını bile herkes için erişilir kılmaktır.
Teknik bir yapıt ya da bir ders kitabı değil, 21.
yüzyılın sıradan insanına yönelik bir genel kültür
kitabıdır bu.
“Temel buluşların ve bilimsel düşüncenin
ilerlemesinin özünü iyi anlatabilmek amacıyla,
matematik diline alerjisi olanları yıldırmamak için,
bu dile her türlü başvurudan kaçındım. Aksine,
bilimin büyük serüveninin tarihsel, insansal,
yaşayan yönüne öncelik verdim, ama bilimin
özniteliğinden ve kesinliğinden ödün vermedim.”

Yazan:
Claude Allègre
Çeviren:
Ahmet H. Durukal
Sayfa:
314
Yaş Grubu:
10 yaş ve üstü
(4. sınıftan itibaren)
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Yazan:
Pascal Picq
Çeviren:
Senem Timuroğlu
Sayfa:
108
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Darwin ve evrimle ilgili sorulara cevap arayan, evrim
düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını ve zaman içinde nasıl
geliştiğini öğrenmek isteyen yediden yetmişe tüm meraklılar
için elzem bir kitap. Meraklısına Darwin, öğrenmeye meraklı
bir çocuğun evrim hakkında sorduğu sorulara, bu konuda
araştırmalarını yürüten, Collège de France’ta öğretim üyesi
olarak görev yapan Pascal Picq’in verdiği cevaplardan oluşuyor.
Evrim Nedir? Takım, familya, cins, tür nedir, niçin hayvanların
Latince iki adı vardır? Canlılar nasıl sınıflanır? Sınıflama fikri
kimden çıkmıştır? Darwin’den önce evrim düşüncesi var mıydı?
Darwin’in evrime katkısı nedir? gibi evrim ve canlılarla ilgili bir
çok soruya konunun elverdiği kadarıyla basit cevaplar veriyor.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK 2:
MERAKLISINA EVREN
Yazan:
Hubert Reeves
Çeviren:
Sinem İdeven
Sayfa:
116
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Yazan:
Denis Guedj
Çeviren:
Olcay Kunal
Sayfa:
116

Evren hakkında bilgilenmek isteyen her yaştan meraklılara!
Dünyaca ünlü astrofizikçi Hubert Reeves, Meraklısına Evren
adlı bu kitapta evreni bütün yönleriyle anlatıyor. Reeves’in
torunu, evren hakkında biriktirdiği sorularını dedesine
soruyor ve astrofizikçi de bu sorulara açık, anlaşılır yanıtlar
veriyor.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK 3:
MERAKLISINA MATEMATİK
Niçin matematik birçoğumuza zor gelir? Neden
matematikte “0” olduğumuzu düşünürüz? Gerçekten
de matematik dediğimiz şey sırlarla kaplı bir alan mıdır?
Bu kitapta “matematikten mustarip” bir kız matematik
konusunda aklında dolaşan yığınla soruya cevaplar
arıyor ve aslında matematiğin o kadar korkutucu
olmadığını anlıyor. Tabii ki soruların cevaplarını
öğrendikten sonra…

Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)
Bilim ve Genel Kültür
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ÖĞRENMENİN YAŞI YOK 1:
MERAKLISINA DARWIN
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HERKESE BİRAZ DAHA BİLİM
Fransız Bilimler Akademisi, ABD Ulusal Akademisi
ve İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi üyesi profesör
Claude Allègre, bilimin büyük kazanımlarını herkesin
anlayabileceği bir düzeyde ele almaya devam ediyor.
Yine Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan
Herkese Biraz Bilim’in devam kitabı olan Herkese
Biraz Daha Bilim, teknik bir yapıt ya da bir ders
kitabı değil, 21. yüzyılın sıradan insanına yönelik
bir genel kültür kitabı. Bilimin öz niteliğinden ve
kesinliğinden ödün vermeden, bu büyük serüvenin
tarihsel, insani ve yaşayan yönünü izlemek isteyenler
için…
Yazan:
Claude Allègre
Çeviren:
Birsel Uzma
Sayfa:
400
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

ATOMLARA VE GALAKSİLERE
İLİŞKİN YAZILAR
Hubert Reeves, galaksilerden kara deliklere, güneş
sisteminden Büyük Patlama’ya dek, evrenimizle
ilgili pek çok “ağır” konuyu, bilimselliğinden ödün
vermeden açıklıyor.
Atomlara ve Galaksilere İlişkin Yazılar, bizi yaratan
bu evrenden söz ediyor. Nereden geldiğimiz
sorusuna yöneliyor doğrudan: Nereden geliyoruz ve
ne oldu da varolabildik?”

Yazan:
Hubert Reeves
Çeviren:
Olcay Kunal
Sayfa:
168
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)
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GÖKYÜZÜ VE YAŞAMA
İLİŞKİN YAZILAR

Yazan:
Hubert Reeves
Çeviren:
Olcay Kunal
Sayfa:
144
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

“Ne kötü bir yazgı biçilmiş insan türüne? Neden
bunca yıkıcı doğanın üzerindeki etkisi ve bu
kadar zor bu etkiyi olumlu eyleme dönüştürmesi?
Ama “tehlike neredeyse, tehlikeden kurtaracak
şey de orada olgunlaşır,” diye yazmıştı Alman
ozan Hölderlin. Durumun ne kadar ciddi olduğu
bilincinin hızla yayılması ve gezegenin yaralarını
sarmak için verilen onca çaba bir umut doğuruyor.
Belki de günün birinde yok olmuş türler listesinde
yer almaktan kurtaracak bütün bunlar bizi. Bilim
adamlarının yüzyıllardır süren çalışması sayesinde,
dünyamız hakkında topladığımız bilgilerle
aydınlanıyor yeryüzündeki yaşamın geleceği.
Galaksiler ve atomlar yazgımızı daha iyi anlamamızı
ve belki de daha iyi yönetmemizi sağlıyor.”

TEHLİKENİN DOĞDUĞU YERDE
KURTARICI DA DOĞAR
Gök cisimlerinin ve olaylarının fiziksel ve kimyasal
özelliklerini inceleyen astrofizik alanında
çalışmalarıyla tanınan Hubert Reeves, bilimsel
“öykü” anlatmadaki yeteneğini bu kitabında
da gösteriyor: Bir yandan çevremize, dünyamıza
verdiğimiz zararın ciddiyetini ortaya koyuyor,
öte yandan daha “yeşil” bir geleceği ummamızı
sağlayacak çalışmaların ipuçlarını veriyor…
Evrenin “Güzel Öyküsü” ile insanlığın “O Kadar
Güzel Olmayan Öyküsü” nasıl uzlaştırılabilir?

Yazan:
Hubert Reeves
Çeviren:
Aykut Derman
Sayfa:
124
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)
Bilim ve Genel Kültür
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YERYÜZÜNÜN ACISI
Küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi,
sivil sanayi ve savaş sanayisi nedeniyle sularda ve
topraklarda meydana gelen kirlenme, zenginliklerin
dengesiz dağılımı, beslenme sorunları ve birçok
türün yokoluşu, cehennemi bir görüntü çıkarıyor
ortaya.
Saygın bilim adamı Hubert Reeves, Frédéric Lenoir’ın
sorularına verdiği cevaplarla, en son bilimsel verilere
dayanarak, insanlığın ve gezegenimizin karşı karşıya
olduğu tehlikeleri teker teker ele alıyor. Hemen ciddi
önlemler alınmazsa insanlığın geleceğinin hiç de
parlak olmadığını somut biçimde ortaya koyuyor.
Yazanlar:
Frédéric Lenoir
Hubert Reeves
Çeviren:
Şule Demirkol
Sayfa:
224
Yaş Grubu:
13 yaş ve üstü
(7. sınıftan itibaren)

Yazanlar:
Nicolas Witkowski
Sven Ortoli
Çeviren:
Ömer Aygün
Sayfa:
156
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)
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ARŞİMED’İN HAMAMI
BİR BİLİM SÖYLENCELERİ
KİTAPÇIĞI
“Bilimi yerinden oynatın, size bir dayanak noktası
vereyim!” Bir popüler bilim kitabı yazmak için,
basın-yayından anlayan, mümkünse televizyonla içli
dışlı, eli kalem tutan bir fizik uzmanı gerekir. Ama
eğer iki fizik uzmanı bulunursa, işte o zaman ortaya
Arşimed’in Hamamı gibi eğlenceli bir kitap çıkar.
Bilimle ilgili ünlü öyküler, kulaktan kulağa çarpıtılan
söylenceler, yarım yamalak bilgiler, tadımlık
imgeler… Sven Ortoli ve Nicolas Witkowski’ye göre,
bunlar bilimden ayrılamaz. Dolayısıyla bu kitap,
bilime ilişkin söylencelerin doğruluğunu ölçmek
yerine, bilimin kitlelerce algılanışının kısa bir tarihini
yapıyor, söylenceler en az bilimsel kuramlar kadar
tutarlı çünkü!

BİLİM VE
GENEL KÜLTÜR

İNSANLAR NEDEN SAVAŞIR?
ÇATIŞMA, SAVAŞ VE BARIŞ
İnsanlar Neden Savaşır? çatışmanın kaçınılmaz
bir olgu iken savaşın öyle olmadığını anlatan
olağanüstü bir kitap. Hayattaki küçük
anlaşmazlıkların tırmanarak nasıl daha büyük ve
daha ciddi anlaşmazlıklara dönüştüğünü; bütün
çatışmaların temelde nasıl birbirine benzediğini,
dahası önyargı, tarih, diplomasi ve ekonominin bu
olaylardaki etkisini gösteren İnsanlar Neden Savaşır?,
çocukların sorunlara eleştirel ve araştırmacı bir bakış
geliştirmesine yardımcı olarak, zor bir işin hakkından
başarıyla geliyor.
Yazan:
Niki Walker
Çeviren:
Şahika Tokel
Sayfa:
80
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Yazan:
Claude Allègre
Çeviren:
Birsel Uzma
Sayfa:

ULISES İÇİN EVREN
Evrenin büyüsünü keşfet! Abderalı Demokritos’un
cesur fikirlerinden Newton’ın ışık ve yerçekimine
dair teorilerine, Einstein’ın genel görelilik ilkesinden
Rutherford ve Bohr’un atom modellerine,
dünyanın en utangaç bilim insanı Cavendish’ten
“Büyük Patlama” fikrini ilk ortaya atan din adamı
Lemaitre’e… Titizlikle hazırlanmış, hayal gücüyle
bezenmiş, roman gibi bir evren anlatısı bu: Juan
Carlos Ortega, eğlenceli üslubuyla, bilimin evrene
dair keşiflerini anlatıyor oğluna: Devasa büyüklükteki
galaksilerden maddenin en küçük parçasıyla ilgili
şaşırtıcı teorilere uzanan bu meraklı yolculuk,
geçmişten günümüze, evrenin yasalarını daha iyi
anlamamızı sağlayan bilim insanlarının katkılarını
sunuyor genç okurlara.

400
Yaş Grubu:
12 yaş ve üstü
(6. sınıftan itibaren)

Bilim ve Genel Kültür
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GÖZÜMÜZ NEDEN ÇAPAKLANIR,
KANIMIZ NEDEN ÇEKİLİR?
İNSAN VÜCUDUNUN 24 SAATİ
Sabahları uyanınca neden gerinme ihtiyacı hissederiz?
Cips ve çikolata gerçekten bağımlılık yapar mı? Tat alma
duygumuz nasıl gelişir? Karnımız tokken neden ders
çalışmakta zorlanırız? İlaçlar nasıl etkili olur? Kızlar neden
erkeklerden farklı düşünür?

Yazan:
Jürgen Brater
Resimleyen:
Jörg Hartmann
Sayfa:
236
Yaş Grubu:
10-14 yaş
(5.-6.-7. ve 8. sınıf)
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Kalbimiz, beynimiz, sinir sistemi, hormonlar, duyu
organlarımız, kan dolaşımı… Vücudumuz her gün 24 saat
boyunca hiç durmadan çalışır, her şey yolunda gidiyorsa
hangi organın ne yaptığının çoğu kez biz hiç farkına
varmayız. İşte Jürgen Brater, eğlenceli sorular eşliğinde son
derece sıradan bir günde vücudumuzun içinde olup bitenleri
mercek altına alıyor.

DOĞAN KARDEŞ
SEÇME ÖYKÜLER,
ŞİİRLER, YAZILAR,
DENEMELER

SEÇME ÖYKÜLER,
ŞİİRLER, YAZILAR,
DENEMELER

DOĞAN KARDEŞ SEÇME ÖYKÜLER,
ŞİİRLER, YAZILAR, DENEMELER
Doğan Kardeş dizisi, yerli ve yabancı edebiyata yön
veren önemli kalemlerin seçme eserlerini gençlerle
buluşturuyor. Gençleri önemli yazar ve şairlerle
tanıtmayı hedefleyen serinin kitapları titiz bir
çalışmayla hazırlandı ve edebiyatın önemli isimlerinin
biyografilerine de yer verildi.

Behçet Necatigil
Eski Sokak
(Seçme Şiirler)

Ece Ayhan
Şiirimiz Mor
Külhanidir Abiler
(Seçme Şiirler)

Edip Cansever
Gelmiş Bulundum
(Seçme Şiirler)

Fazıl Hüsnü
Dağlarca
Dağ Uykusu
(Seçme Şiirler)

Francis Bacon
Sevgi Üstüne
(Seçme Denemeler)

Füruzan
Yaz Geldi
(Seçme Öyküler)

Gülten Akın
Deli Kızın Türküsü
(Seçme Şiirler)

Haldun Taner
Küçük Harfli
Mutluluklar
(Seçme Öyküler)

Hüseyin Rahmi
Gürpınar
Şehirde Bir Şekavet
(Seçme Öyküler)

İlhan Berk
Bir Yeryüzü Tanığı
(Seçme Şiirler)

Metin Eloğlu
Nedircik Yavrusu
(Seçme Şiirler)

Nâzım Hikmet Ran
Henüz Vakit
Varken Gülüm
(Seçme Şiirler)

Marcel Proust
Kibarlar Âlemi
(Romandan Seçmeler)

Marcus Aurelius
Yıldızların
Örtüsü Yoktur
(Seçme Denemeler)
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Memet Fuat
Güzelin Yararlısı
(Seçme Denemeler)

SEÇME ÖYKÜLER,
ŞİİRLER, YAZILAR,
DENEMELER
Nermi Uygur
Denemeci
(Seçme Denemeler)

Nezihe Meriç
Zor Yokuşu
(Seçme Öyküler)

Nurullah Ataç
Gene Yalnızlık
(Seçme Denemeler)

Oktay Rifat
Bir Aşka
Vuran Güneş
(Seçme Şiirler)

Orhan Pamuk
Ben Bir Ağacım
(Seçme Parçalar)

Orhan Veli
Sakın Şaşırma
(Seçme Şiirler)

Ömer Seyfettin
Türkçe Reçete
(Seçme Öyküler)

Özdemir Asaf
Dokuza Kadar On
(Seçme Şiirler)

Sabahattin Ali
Kamyon
(Seçme Öyküler)

Sabahattin
Kudret Aksal
Ne Tuhaf
(Seçme Şiirler)

Sabahattin
Kudret Aksal
Saatler
(Seçme Öyküler)

Selçuk Baran
Öğle Saatleri
(Seçme Öyküler)

Tarık Dursun K.
Sevmek Diye Bir Şey
(Seçme Öyküler)

Tomris Uyar
Metal Yorgunluğu
(Seçme Öyküler)

Turgut Uyar
Göğe Bakma Durağı
(Seçme Şiirler)

Yaşar Kemal
Sevmek, Sevinmek,
İyi Şeyler Üstüne
(Seçme Yazılar)

Yaşar Kemal
Yolda
(Seçme Öyküler)

Yaşar Kemal
Neredesin
Arkadaşım
(Seçme Röportajlar)

Seçme Öyküler, Şiirler, Yazılar, Denemeler
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Author:
Çiğdem Kaplangı
Illustrator:
Seçil Çokan
Pages:
56
Ages:
6-9

If only we could stay children forever...Flora is the daughter
of a family from the town of Ray. Since the radio in their
house can get reception only from the neighboring town
of Hur, little Flora learns singing songs in Hurrish before she
even learns to speak! But this should be kept a secret! A
hundred years ago there had been a dispute between the
two towns.
As a result of that, the residents of Ray and Hur drew a white line between the towns and they are now living separate
from each other.
Flora grows up to be a sweet little girl, and one day she
goes for a walk among olive trees, singing a song in Hurrish. However, she is unaware that this day will be the beginning of a friendship that will change the fate of the two
towns…
A White Line Between Us is a story about the senseless
prohibitions of the adults and the imaginative solutions
children find to step over these prohibitions. It is a book that
makes one say, “If only we could stay children forever!”
Kitap, “Aramızda Beyaz Bir Çizgi” adıyla yayınevimizden Türkçe olarak
da yayımlanmaktadır.

*

JASMINE’S DREAM*
Jasmine’s magic sleep! Luminous lakes, red fish, beautiful bluebells, a mysterious oak tree, a bewitched
castle; falling, flying, running, amazement... and, of
course, mummy’s voice! The sleep of a child is the
most wonderful realm in the world. Come and be a
guest in Jasmine’s Dream. Filiz Özdem opens up new
windows for little readers and Ayşe İnan’s illustrations
go beyond the land of dreams.
* Kitap, “Yağmur’un Rüyası” adıyla yayınevimizden Türkçe olarak
da yayımlanmaktadır.
Author:
Filiz Özdem
Illustrator:
Ayşe İnan
Pages:
36
Ages:
3-8
İnglizce
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A WHITE LINE BETWEEN US*

İNGİLİZCE

ZUZU’S FOREST*

Author:
Görkem Kantar Arsoy
Illustrator:
Simeon Tennant
Pages:
40
Ages:

There once was a little girl called Zuzu and she loved
animals and she also loved to draw. She always dreamt
of having a farm of her very own.Then one day she
found a magic pen and it whispered a secret to her.
Zuzu’s life changed in a way she could never have imagined.
* Kitap, “Zuzu’nun Ormanı” adıyla yayınevimizden Türkçe
olarak da yayımlanmaktadır.

3-8

ZUZU AND THE BOOK RESCUE

Author:
Görkem Kantar Arsoy
Illustrator:
Simeon Tennant
Pages:
56
Ages:
3-8

Zuzu’s adventures go on…Following Zuzu’s Forest and Zuzu
and the Sleepy Owl, Zuzu finds herself now in a garbage
dump. But why is she there? It is because Zuzu’s cat friends
lost their Cat Book and a garbage truck took it to a garbage
dump. The cats need Zuzu’s help, so she goes with them to
the dump. There, they meet so many new friends: Discarded
books, bottles, toys, and clothes… Zuzu will have new ideas
for all of them, and with the help of her friends she will try
to bring them all back to life…
* Kitap, “Zuzu Çöplükte” adıyla yayınevimizden Türkçe olarak da
yayımlanmaktadır.

ZUZU AND THE SLEEPY OWL*

Author:
Görkem Kantar Arsoy
Illustrator:
Simeon Tennant
Pages:
56
Ages:
3-8
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When Zuzu becomes an Owl! Zuzu and the Sleepy Owl,
an adventurous new story by Görkem Kantar Arsoy
following Zuzu’s Forest. Zuzu is a happy kid who dreams of fun things that turn into reality. But she knows
that happiness does not come easy. She never quits and
always works to find her way out of problems with a
smile. A great example for people of all ages...
* Kitap, “Zuzu ile Uykucu Baykuş” adıyla yayınevimizden
Türkçe olarak da yayımlanmaktadır.

Author:
Sara Şahinkanat

Illustrator:

A thrilling Beyoğlu trip undertaken by a Story Hunter named Sinan and his dog Explorer… You will accompany
Sinan all over Beyoğlu, step by step, successfully completing
his mission despite having Code Pirates on his tail. You will
learn so much about its famous historic landmarks. Story
Hunters on a Secret Mission: The Beyoğlu Adventure is written by Sara Şahinkanat and illustrated by Ayşe İnan.
* Kitap, “Beyoğlu Macerası – Bilgi Avcıları Gizli Görevde” adıyla yayınevimizden Türkçe olarak da yayımlanmaktadır.

Ayşe İnan

Pages:
68

Ages:
9-11

THREE CATS, ONE WISH*
Three cats on the roof: Piti, Pati and Pus are lying on their
backs, watching the night sky. What are they waiting for?
Maybe they have a wish to ask of the stars... Three Cats,
One Wish is a heartwarming story written by Sara Şahinkanat and illustrated by Ayşe İnan.
Author:
Sara Şahinkanat

* Kitap, “Üç Kedi Bir Dilek” adıyla yayınevimizden Türkçe olarak da
yayımlanmaktadır ve arka sayfada hikâyeyi anlatmayı kolaylaştıran parmak kuklaları yer almaktadır.

Illustrator:
Ayşe İnan

Pages:
32

Ages:
3-8

İnglizce
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THE BEYOĞLU ADVENTURE*

AYŞEGÜL
SERİSİ

AYŞEGÜL SERİSİ

Ayşegül
Ayşegül dizisi yaşamın tümünü kucaklıyor! İnsan ilişkileri, kardeş
sevgisi, oyunlar, evimiz ve ailemiz, okul yaşamı, dostluk, doğa sevgisi,
hayvan sevgisi, çevre bilinci, paylaşma, sorumluluk alma, dayanışma,
keşif ve merak gibi konular Ayşegül ve arkadaşlarının serüvenlerinde
hayat buluyor. Çocukların keyifle okuduğu bu seride, çocuk kültürüne
dair tüm konular gerçek yaşamdan kesitlerle minik hikâyeler
şeklinde sunuluyor. Doğan Kardeş dizisinde yayımlanan tüm Ayşegül
maceraları, Gilbert Delahaye’in hikâyeleri ve Marcel Marlier’nin
birbirinden renkli çizimleriyle sizlerle...
Yazan:
Gilbert Delahaye
Resimleyen:
Marcel Marlier
Yaş:
3-8 yaş (1. ve 2. sınıf – ilk okuma kitapları)

KARDEŞİMİ ÇOK
SEVİYORUM

AYŞEGÜL
ARKADAŞLARIYLA
PARKTA

YAŞASIN, OKUL
AÇILIYOR!

AYŞEGÜL
DOĞUM GÜNÜNÜ
KUTLUYOR

AMERİKA’YA
VAPURLA
YOLCULUK

AYŞEGÜL
BİSİKLETE BİNMEYİ
ÖĞRENİYOR

EV İŞLERİNİ
KARDEŞLER YAPIYOR

AYŞEGÜL
YEMEK YAPIYOR

Ayşegül Serisi
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AYŞEGÜL
YÜZME
ÖĞRENİYOR

AYŞEGÜL
YILBAŞI SÜRPRİZİ

AYŞEGÜL
TİYATRO
OYUNCUSU

AYŞEGÜL
HASTA
YATAĞINDA

AYŞEGÜL
ALIŞVERİŞ
YAPIYOR

AYŞEGÜL
ANNELER GÜNÜ
ÇİÇEĞİ

AYŞEGÜL
KÜÇÜK AŞÇILAR

AYŞEGÜL
HARİKALAR
SİRKİ

AYŞEGÜL
UÇAĞA BİNİYOR

AYŞEGÜL
BEBEK
BAKIYOR
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AYŞEGÜL
OKULDA BİR GÜN

AYŞEGÜL
AKILLI KÖPEK

AYŞEGÜL
KIYAFET BALOSUNA
HAZIRLANIYOR

AYŞEGÜL
BAHÇESİNİ
SÜSLÜYOR

AYŞEGÜL
YELKEN AÇIYOR

AYŞEGÜL
DOĞUM GÜNÜ
BEBEĞİ

AYŞEGÜL
DOĞAYI KORUYOR

AYŞEGÜL
LUNAPARKTA
EĞLENİYOR

AYŞEGÜL
KAMP YAPIYOR

AYŞEGÜL
BALE YAPIYOR

AYŞEGÜL
HAYVANAT
BAHÇESİNDE

AYŞEGÜL
GİZEMLİ
PRENSLE

AYŞEGÜL
ORMANDA

AYŞEGÜL
ŞEHRE TAŞINIYOR

AYŞEGÜL
ATA BİNİYOR

AYŞEGÜL
MÜZİKLE
TANIŞIYOR

AYŞEGÜL SERİSİ
AYŞEGÜL
DENİZİN TADINI
ÇIKARIYOR

AYŞEGÜL
EVİN HAYALETİ

AYŞEGÜL
PRENSES İLE
ŞÖVALYE

AYŞEGÜL
DÖRT MEVSİM

AYŞEGÜL
KÜÇÜK ANNE

AYŞEGÜL
KUŞLARI
KEŞFEDİYOR

AYŞEGÜL
EDA
TEYZESİNDE

AYŞEGÜL
ÖZEL BİR GÜN

AYŞEGÜL
KAYAK
YAPIYOR

AYŞEGÜL
KUZENİNE
SÜRPRİZ YAPIYOR

AYŞEGÜL
TRENE BİNİYOR

AYŞEGÜL
MASALLAR
DİYARINDA

AYŞEGÜL
ESRARENGİZ
KOMŞU

AYŞEGÜL
ARKADAŞI
SERÇEYLE

AYŞEGÜL
MİDİLLİ SEVGİSİ

AYŞEGÜL
NUH’UN GEMİSİ

AYŞEGÜL
BALONA BİNİYOR

AYŞEGÜL
YOLCULUĞA
ÇIKIYOR

AYŞEGÜL
ARKADAŞIM
KARAKAÇAN

AYŞEGÜL
KOŞ GELİNCİK
KOŞ

AYŞEGÜL
KAZA
GEÇİRİYOR

AYŞEGÜL
ÇİÇEK
ŞENLİĞİNDE

AYŞEGÜL
RESİM YAPMAYI
ÖĞRENİYOR

AYŞEGÜL
FINDIK
KAYIP

AYŞEGÜL
ORMANDAKİ
YAVRU KEDİ

AYŞEGÜL
ÇİFTLİKTE
BİR GÜN

Ayşegül Serisi
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GARFİELD
SERİSİ
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AYŞEGÜL SERİSİ

Kedilerin En Tembeli Garfield Geri Döndü… Garfield,
Odie, Jon, Nermal, sincaplar ve diğerleri tekrar aramızda.
Ünlü çizer Jim Davis’in ilk olarak 1978 yılında yarattığı
Garfield, şimdi 2011 yapımı çizgi dizi “Garfield ve
Arkadaşları”ndan uyarlanan “Garfield” albümleriyle
çocuklarla buluşuyor. Garfield bildiğimiz tembel,
obur ve zeki Garfield olmaya devam ederken, bu yeni
maceralarına yeni karakterler de eşlik ediyor. Yine her
zamanki gibi işleri önce karıştırıp sonra yoluna koymakta
ne kadar usta olduğunu gösteren Garfield, en sevdiğimiz
hımbıl ve hınzır kedi olmaya da devam ediyor.

Yazan ve Resimleyen:
Jim Davis
Yaş:
3-8 yaş (1. ve 2. sınıf – ilk okuma kitapları)
Ayşegül Serisi
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EĞİTİMCİLERE
VE
EBEVEYNLERE

EĞİTIMCİLERE VE
EBEVEYNLERE

ARMUT DİBİNE DÜŞMEYİNCE
Anne Babalar, Çocuklar ve Kimlik Arayışı

Yazan:
Andrew Solomon
Çeviren:
Nurettin Elhüseyni
Sayfa:
848

Bazıları birkaç bahçe öteye, bazıları dünyanın öbür ucuna
düşen çocukların ve anne babalarının hikâyesi. Armut dibine
düşer, yaygın bir özdeyiştir. Peki ama ya düşmezse? Bize
benzemelerini umarak dünyaya getirdiğimiz çocuklarımız,
bazen bizden köklü biçimde farklı olurlar. Kendisi de farklı
bir çocuk olarak dünyaya gelen Andrew Solomon, on
yıl boyunca üç yüzden fazla aileyle yaptığı görüşmelere
dayanarak insanların birey ve ebeveyn olmak konusunda
nasıl cesur tercihlerde bulunduklarını sergiliyor. Kuşaktan
kuşağa aktarılan dikey kimlikler ve toplumsal bir varlık olarak
edindiğimiz yatay kimlikler arasındaki çatışmaları, oldukları
gibi kabullendikleri çocuklarıyla birlikte büyüyen anne
babaları anlatıyor. Armut Dibine Düşmeyince, tıp biliminin
bizi normalleştirme çabalarına karşın çeşitliliğimizi korumak
için verdiğimiz evrensel mücadelenin, insan sevgisinin ve
şefkatinin dokunaklı ve sürükleyici bir anlatımı.

Psikanaliz Defterleri I
Çocuk ve Ergen Çalışmaları
ÇOCUK VE ERGENLE ÇALIŞMAK

Hazırlayan:
Talat Parman
Sayfa:
188
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Talat Parman’ın hazırladığı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan
Psikanaliz Defterleri 1: “Çocuk ve Ergenle Çalışmak” kitabı,
çocuk ve ergen psikanalizi alanında yayın ve etkinliklerden
oluşacak bir çalışmanın ilk ürünü. Psikanaliz Defterleri –
Çocuk ve Ergen Çalışmaları dizisinin bu ilk kitabında çocuk ve
ergenlerle psikanalitik çalışmanın çerçevesi kuramsal ve klinik
yönleriyle ele alınıyor. Dizinin amacı çocuk ve ergen ruhsallığı
alanında çalışan psikiyatr, psikolog ve psikolojik danışmanlar
kadar çocuk ve ergenlerle çalışan eğitimciler, dahası çocuk
ve ergen sağlığı alanının sorumlusu hekimler, hemşireler ve
sosyal hizmet uzmanlarına psikanalizin katkısını sunmak.
Bu çalışmanın bir diğer amacı da aynı alanda yapıtların
yayımlanacağı Cogito Dizisi ile birlikte Türkiye’de bir çocuk
ve ergen psikanalizi kitaplığının oluşturulması.

Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Çalışmaları’nın ikinci
kitabının teması çocuk, ergen ve ailesi. Kuşaklar ötesinden
gelen yaşam olayları, masallar ve sırlarla yoğrularak
oluşmuş bir aile sistemine doğan bebeğin büyürken farklı
dönemlerde yaşayabileceği çeşitli zorluklar, kuramsal ve
klinik yönleriyle psikanalitik açıdan ele alınıyor. Çocuğun
psikanalizi sırasında anne babanın rolü ve işbirliğine de
değiniliyor. İrem Erdem Atak, Tijen Demirörs, Talat Parman,
Şeyda Postacı, Alper Şahin ve Sezai Halifeoğlu’nun yazılarının
yanı sıra Didier Houzel, Olympia Sklidi gibi ülkemiz
psikanalizine önemli katkılarda bulunmuş yabancı isimlerden
yapılan çeviriler de yer alıyor bu sayıda.
Hazırlayan:
Şeyda Postacı
Sayfa:
168

Psikanaliz Defterleri 3
Çocuk ve Ergen Çalışmaları
ÖĞRENME VE BİLİNÇDIŞI
Birçok anne baba ve öğretmenin de dikkatini çekebilecek
üçüncü sayı, öğrenmenin bilinçdışıyla ilişkisini ele alan on
bir yazıdan oluşuyor. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında
deneyimli Türk ve yabancı analistlerin kaleme aldığı yazılar
öğrenme ve işlev bozukluklarının değerlendirilmesinden
dikkat sorununa, anne-bebek gözleminden öğretmen
öğrenci ilişkilerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Günümüz Türkiyesi’nde eğitim bu kadar çokyönlü bir
tartışma konusuyken psikanalizin kendi bakış açısından
yaptığı değerlendirmeler eğitim çevrelerine mutlaka yararlı
olacaktır.

Hazırlayan:
Alper Şahin
Sayfa:
176
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Psikanaliz Defterleri 2
Çocuk ve Ergen Çalışmaları
ÇOCUK, ERGEN VE AİLESİ

EĞİTIMCİLERE VE
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Psikanaliz Defterleri 4
Çocuk ve Ergen Çalışmaları
ÇOCUK VE ERGEN CİNSELLİĞİ
Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Çalışmaları’nın
dördüncü kitabının teması cinsellik olarak belirlenmiştir.
Cinsellik konusu ele alınırken cinsiyet, cinsel kimlik
meselelerine de değinmemek mümkün değil. Bu
nedenle, kitaptaki yazıların bu konuları birlikte işlediğini
fark edeceksiniz. Derginin, yine Türk ve yabancı
psikanalistlerin katkılarıyla yayımlanan bu sayısında çocuk
ve ergen cinselliğinin oluşumu, dinamikleri, toplumsal
cinsiyet ve cinsel kimlik sorunları ele alınıyor. Bir başka
dikkat çeken konu da, toplumumuzda da sık rastlanan
anoreksiya gibi ergenlik çağı psikolojik sorunları.

Hazırlayan:
Sezai Halifeoğlu
Sayfa:
132

Psikanaliz Defterleri 5
Çocuk ve Ergen Çalışmaları
EKSİKLİK, AYRILIK VE ÖTESİ
Ülkemizden ve yurtdışından psikanalistlerin katkısıyla
hazırlanan bu beşinci sayı eksiklik ve ayrılığa; kayıpların
ve ayrılığın özellikle ergenlikte ruhsal süreç üzerindeki
sarsıcı etkilerine odaklanıyor. Diğer yandan da ayrılığın
öznenin oluşumu için gerekli olduğunun altını çizen ve
bu sorunsala kuramsal ve tarihi açıdan değinen yazılar
da yer alıyor sayıda. Kuyucaklı Yusuf, Bitmeyen Öykü
gibi psikanalitik roman incelemeleriyle, edebiyata
yapılan göndermelerle zenginleşen sayı, kayıplarla dolu
bu salgın döneminde apayrı bir anlam kazanıyor.

Hazırlayan:
Neslihan Zabcı
Sayfa:
224
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Çocuk ve ergen sorunlarını psikanalizin bakış açısından
ele almayı ve gerek ruh sağlığı profesyonellerine gerekse
eğitimcilere ve anne babalara değişik bakış açıları sunarak
yardımcı olmayı hedefleyen Psikanaliz Defterleri bu altıncı
sayıyla birlikte üçüncü yılını dolduruyor.
Yine yerli ve yabancı psikanalistlerin yazılarının yer aldığı
bu sayının konusu ise “şiddet ve yıkıcılık”. Şiddetin kişinin
kendisine yönelttiği biçimleri olarak intihar, anoreksiya
nervosa gibi olguların yanı sıra, savaş travmalarının kuşaklar
arası iletimi, aile içi şiddet, internette şiddet gibi güncel
konular ele alınıyor.

Hazırlayan:
Tijen Demirörs
Sayfa:
208

Hazırlayan:
Talat Parman
Sayfa:
204

Psikanaliz Defterleri 7
Çocuk ve Ergen Çalışmaları
KISKANÇLIK VE HASET
Talat Parman’ın yönetiminde hazırlanan bu sayı kıskançlık
ve haset konusunu ele alıyor. Birbiriyle ilişkili olan ve
karıştırılan bu iki kavram psikanalizin kuruluşundan beri
ilgi gösterdiği başlıca kavramlardan. Yazarlar konuyu
kardeş kıskançlığı, babanın oğluna olan hasedi, arkadaşlık
ilişkilerindeki kıskançlık gibi çok çeşitli veçheleriyle ele
alıyor. Bu sayıda psikanalitik roman analizleri de her
zamankinden çok yer kaplıyor. Sözgelimi Yavuz Erten’in
yazısı tamamen Nahit Sırrı Örik’in Kıskanmak romanına
ayrılmış. Kerime Camadan’ın yazısında Musil’in ilk romanı
Genç Törless inceleniyor. Bernateau ise Proust romanlarını
aşk ve kıskançlık nesnesi bağlamında irdeliyor.
Haset konusunu ilk kez kendi kavramlaştırdığı ve büyük
tartışma yaratan “penis hasedi” çerçevesinde ele alan
Sigmund Freud’un da bir yazısı var.
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Psikanaliz Defterleri 6
Çocuk ve Ergen Çalışmaları
ŞİDDET VE YIKICILIK

EĞİTIMCİLERE VE
EBEVEYNLERE

BİR ZAMANLAR BİR ÜLKEDE –
Masalların Kısa Tarihi

Yazan:
Marina Warner
Çeviren:
Güven Turan
Sayfa:
176

Kötü kalpli kraliçeden masum prensese, hain kurttan
kırmızı başlıklı kıza, uçan halılar, sihirli anahtarlar,
hiçlikten bitenler, uyuyan devler, konuşan hayvanlar,
ölüp dirilenlerle örülmüş hikâyeler, çocukluğumuza ve
yetişkinliğimize yüzyıllardır sızıp duran masallar... Marina
Warner’ın yıllarını adadığı çalışması, masalların hem
kuşaklar hem de farklı kültürler arasında akıp giden,
esneyip katılaşan, evrilip yeniden kurulan, evcilleşen,
kimi zaman kirli emellere alet edilmiş değişimine sihirli
bir ayna tutuyor. Bu aynada kötü kalpli kraliçe, bizlere
kibirle gülümsüyor; hikâye, sandığımızdan daha derin.
Develer tellâl, pireler berber iken anlatılmaya başlamış
masallar hakkında yapılmış bu çok yönlü araştırmayı
okurken beşikte tıngır mıngır sallandığınız günler gelebilir
hatırınıza. Marina Warner’ın şairane anlatımını, Güven
Turan usta çevirisiyle aktarıyor ve ilgiyle okunacak,
kıymetli bir metin çıkıyor ortaya. Gökten üç elma
düşmüş...

SÖZ VE DİKSİYON SANATI

Yazan:
Nüzhet Şenbay
Sayfa:
162
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Okullarımızda Türkçe derslerinde dilbilgisinin yardımıyla
iyi yazmak ve düzgün tümce kurmak üzerine çalışılır.
Fakat düzgün ve doğru söz söyleme konusunda hiç
durulmaz. Halbuki gençlerimizin doğru ve anlaşılır
bir tarzda konuşmaya alışmalarının, ilerideki çalışma
yaşamlarında kendilerine büyük kazançlar sağlayacağı
gözönünde tutmak gerekir.
“Öyle güzel konuşanlar var ki, bildikleri konu üzerinde
düşüncelerini, duygularını düzgün tümceler kurup etkili
sözcükler bularak söyler, dinleyenleri hayran bırakırlar.”
Bu kitap hem günlük konuşmalar, hem de çeşitli
konferanslarda dilin doğru ve etkili kullanıma yönelik
örnek alıştırmalar içeren bir el kitabıdır.

Yazan:
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Sayfa:
468

Ömer Adıgüzel, tarihsel süreç içinde yaratıcı dramanın
öncülerinden ilk uygulayıcılarına, Türkiye’deki öncülerin
deneyimlerinden ve kuramlarından kimi ülkelerde sürdürülen
uygulamaların karşılaştırmalı örneklerine uzanıyor. Eğitimde
yaratıcı drama alanında, kuram ve uygulamada karşılaşılan
sorunları gidermeye yönelik temel bir kaynak. Yaratıcı
dramayla ilgilenen tüm araştırmacılar, akademisyenler
ve öğrenciler için... “Meydan okumak korkmadığını ve
çekinmediğini açıkça bildirmek, göstermek, karşı tarafla
yarışa girmek, bu nedenle yaşamın tam da kendisi olmak,
odağında bulunmak demektir. Yaşamda pek çok seçim
yapmak durumunda kalırız. Bu seçimler bir iç çatışma
olarak dramatik bir duruma dönüşür. Bu yaşamsal durumlar
kendiliğinden ve doğaçlamaya dayalı bir canlandırmada
yer alır. Etkiye karşı, kaynağı yaşantılardan gelen tepkiler
vermeye başlarız. Meydan okumaya en çok da böyle anlarda
ihtiyaç duymaz mıyız?”

DÜNYA OKULU –
Eğitimi Yeniden Düşünmek
SALMAN KHAN

k kadar büyük.” –Bill Gates

herkesin erişimine açık,
ten değiştiriyor.” –Al Gore

on kullanıcının faydalandığı
n Academy’yi Türkçe’ye
Eğitim Yazarı

kalan, Khan Academy’nin
ğrencileri, öğretmenleri,
Gazetesi Yazarı

zdığı “Dünya Okulu” isimli
e ilgili görüşlerini derlediği

men – öğrenci ilişkisi nasıl
rs işlenecek?
yesini de en samimi şekilde

Dünya Okulu

g ve Khanacademy.org.tr
riyet Gazetesi Yazarı

Salman Khan

her yerde,
ğitim.

DÜNYA
OKULU
Eğitimi Yeniden Düşünmek
Çeviren

Cem Akaş

k insan faktörünü ön plana
ne ışık tutuyor.

ISBN 978-975-08-3080-8

9

Eğitimde fırsat eşitliği için, herkese, her yerde, dünya
standartlarında, ücretsiz eğitim. Geleceğin okulları nasıl
olacak, eğitim nasıl dönüşecek, öğretmen – öğrenci
ilişkisi nasıl yeniden şekillenecek, sınıflarda hangi
teknolojik yöntemlerle ders işlenecek? Tüm bu konuların
yanı sıra bu kitapta Khan Academy’nin hikâyesini de en
samimi şekilde kurucusunun kaleminden okuyacaksınız.
Khan Academy’nin nasıl teknoloji ve eğitimi bir araya
getirerek insan faktörünü ön plana çıkarttığını anlatan
Dünya Okulu, eğitim reformunun geleceğine ışık tutuyor.
STFA’nın 1992 yılında kurduğu Bilimsel ve Teknik Yayınları
Çeviri Vakfı, 2012 yılında Khan Academy kurucusu
Salman Khan ile Khan Academy’nin ilk uluslararası iş
ortaklığı anlaşmasını imzaladı. Anlaşma çerçevesinde
dünyanın en büyük internet öğrenim platformu Khan
Academy Türkçeleştirilerek tüm dünyada Türkçe konuşan
herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır. Khan Academy
Türkçe, Ekim 2014 itibariyle 2 milyon ders vermiştir.

STFA’nın 1992 yılında kurduğu Bilimsel
ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, 2012
yılında Khan Academy kurucusu Salman
Khan ile Khan Academy’nin ilk uluslararası iş ortaklığı anlaşmasını imzaladı.
Anlaşma çerçevesinde dünyanın en büyük internet öğrenim platformu Khan
Academy Türkçeleştirilerek tüm dünyada
Türkçe konuşan herkese ücretsiz olarak
sunulmaktadır.
Khan Academy Türkçe, Ekim 2014 itibariyle 2 milyon ders vermiştir. Herkese
kendi hızında ve kişiselleştirişmiş eğitim
anlayışıyla dünya genelindeki eğitim reformunun en önemli paydaşlarından olan
Khan Academy’nin sunduğu interaktif
alıştırmalar, yönlendirme ve puanlama
sistemleri ile öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik raporlama gibi gelişmiş özellikler de binlerce eğitim videosu ile birlikte Türkçe olarak kullanıcılarla ücretsiz
olarak buluşturulmaktadır. STFA, Khan
Academy Türkçe projesi için Milli Eğitim
Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalamış
olup Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) kapsamında ortak çalışmalara devam etmektedir.
Eğitimde fırsat eşitliği için, herkese,
her yerde, dünya standartlarında, ücretsiz eğitim.

www.khanacademy.org.tr

15 TL

789750 830808

Yazan:
Salman Khan
Çeviren:
Cem Akaş
Sayfa:
220
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NE ANLATSAK? –
Eğitimciler için Masal Rehberi (5-6 Yaş)

Yazan:
Tuvana Gülcan
Sayfa:
112

Masallarda Simgedili Çözümleme atölyeleriyle sayısız
eğitimci ve masal meraklısına yol gösteren Tuvana Gülcan’ın
kaleme aldığı Ne Anlatsak? Eğitimciler İçin Masal Rehberi /
5-6 Yaş, eğitimciler ve çocuklarla verimli zaman geçirmek
isteyen herkes için bir el kitabı olmaya aday. Öğretmenlerin
ihtiyaçlarına göre uyarlanarak yeniden yazılan klasikleşmiş
masalları bir araya getiren bu kitap “Çocuklara Sorular”,
“Dil Pekiştirme” ve “Etkinlik Önerileri” bölümleriyle de
eğitimcilerin sınıf ortamında kullanabileceği benzersiz
bir kaynak. Ne Anlatsak? ele alınan masalların tarihsel
niteliklerini incelerken masalların neden önemli olduğunu
irdeliyor. Yazarın atölyelerinde kullandığı teknikleri,
öğretmenlerden ve çocuklardan aldığı geri bildirimleri
sunarken, masalların sınıf ortamında ne şekillerde
değerlendirilebileceğini gösteriyor.

PIGGLE
Küçük Bir Kız Çocuğunun Psikanalizle
Tedavisinin Öyküsü

Yazan:
D. W. Winnicott
Çeviren:
Özlem Yüksel
Hazırlayan:
Dr. Ishak Ramzy
Sayfa:
160

350 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

Piggle, psikanalist Donald W. Winnicott’ın iki
yaşından beş yaşına kadar gördüğü çocuk danışanı
Gabrielle’in takma adı. Bu kitap Winnicott’ın
düzenli olmayan, kendi ifadesiyle “talep
üzerine” gerçekleşen psikanalitik görüşmelerde
aldığı notlardan ve çocuğun anne babasıyla
mektuplaşmalarından oluşuyor. Nesne ilişkileri
kuramının ve çocuk psikanalizinin önde gelen
temsilcisiyle, kız kardeşi doğduktan sonra kâbuslar
görmeye başlayan küçük hastası arasındaki aktarım
ilişkisinin kuruluşu, özgül oyun tekniğinin uygulanışı
ve hastanın iç dünyasının gelişimi üzerinden
psikanalitik sürecin işleyişini “içeriden” gösteren
benzersiz bir olgu çalışması Piggle.

EĞİTİMCİLERE VE
EBEVEYNLERE

BAŞPARMAK ÇOCUKLAR
Çocuk yazınının usta ismi Yalvaç Ural, Başparmak
Çocuklar’da bir araya getirdiği denemelerinde, internet
ve bilgisayar oyunları başta olmak üzere, teknolojinin
şekillendirdiği “yeni çocuk”lara ve onlara ayak
uydurmaya çalışırken kendilerini de dönüştüren anne
babalar ve eğitimciler için bir rehber niteliğinde.
Yararın zarara evrildiği noktaların altını özenle çizerken,
teknolojinin çocukların gelişiminde üstlendiği kritik role
dikkat çekici ve düşündürücü örneklerle değinen Yalvaç
Ural, “tetris”ten “tabletli lazımlık”a uzanan şaşırtıcı
süreci kendine özgü mizahî üslubuyla değerlendiriyor.
Yazan:
Yalvaç Ural
Sayfa:
192
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ALAIN SERRES
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E. B. WHITE

ALPER ŞAHİN

ECE AYHAN
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ANDRÉE MASSE DANIELLE NOREAU

EDITH SCHREIBER-WICKE

ANDREW SOLOMON

ELENA FERRÁNDİZ

ANGELA NANETTI
ANITA VAN SAAN
ANNE DUCOURTIAL
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ARİF DÜZGÜN AKBAYIR
ARSLAN SAYMAN
ATTILA JÓZSEF
AYLA ÇINAROĞLU
B. F. PARRY
BEHÇET NECATİGİL
BERAT ALANYALI
BIAGIO BAGINI
BİLGİN ADALI
BRIGITTE WENINGER 15
CAN GÖKNİL
CARLO COLLODI
CAROLINE YOUNG
CÉLINE LAMOUR-CROCHET
CEM KIZILTUĞ
CHRISTOPHE GALFARD
ÇİĞDEM KAPLANGI
ÇİĞDEM ODABAŞI
CLAUDE ALLÈGRE

EGE ERİM
ÉLISABETH BRAMI
ELVAN UYSAL BOTTONI
EMMANUELLE JASMIN
ÉRIC MATHIVET
ERIKA BARTOS
ERMINIA DELL’ORO
ESİN ERDEN
EVA MANZANO
EZGİ BERK
FATIMA ŞERAFEDDİN
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
FERENC MOLNÁR
FERİDUN ORAL
FETHİ YILMAZ
FİLİZ ÖZDEM
FRANCESCA HAIG
FRANCIS BACON
FRANÇOISE ROBERT - SONYA CÔTÉ
FULVIA DEGL’INNOCENTI
FÜRUZAN
GERALDINE MCCAUGHREAN
GÉRARD MONCOMBLE
GERONIMO STILTON
GIANNI RODARI
GILAD SOFFER

CLAUDIA SOUZA

GILBERT DELAHAYE –
MARCEL MARLIER

D. W. WINNICOTT

GILLIAN PERDUE

DANIEL DEFOE

GÖRKEM KANTAR ARSOY

DANIEL PENNAC

GRIMM KARDEŞLER

DANIELA PALUMBO

GUIDO SGARDOLI

DANIELLE NOREAU

GÜLAY GÜL

Dizin
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LUCIA TUMAITI
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JAMES MAYHEW
JEAN-CLAUDE GRUMBERG
JEAN-PIERRE GUILLET
JIM DAVIS
JOHN HARE
JONATHAN MERES
JOSEPH RUDYARD KIPLING
JULIA DONALDSON
JULIA LIU
JÜRGEN BRATER
KAMINI KHANDURI
KAMURAN DEMİRKESEN
KARI SMELAND
KATE NEEDHAM
KATE WESTERLUND
KATERINA GORELIK
KENNETH GRAHAME
KERSTIN SCHOENE
KRISTIEN DIELTIENS
KOSTA SARIOĞLU
L. FRANK BAUM
LAURA ERTIMO
LAURIE COHEN
LAURE MONLOUBOU
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MANUELA MONARI
MARANKE RINCK
MARCEL PROUST
MARCUS AURELIUS
MARGARET WISE BROWN
MARIA PARR
MARIO SALA GALLINI
MARINA WARNER
MATT HAIG
MATTHIEU MAUDET
MEMET FUAT
METİN ELOĞLU
MICHAEL BYRNE
MICHAEL ENGLER
MICHAËL ESCOFFIER
MIRIAM DUBINI
MIRJAM ENZERINK
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
MUZAFFER ÖZGÜLEŞ
MÜGE MENGÜ HALE
NAZ ELKOREK 78
NÂZIM HİKMET
NERGİS SELİ
NERMİ UYGUR
NEZİHE MERİÇ
NICOLAS WITKOWSKI
SVEN ORTOLI
NIGEL SMITH
NIKI WALKER
NINKA REITTU
NİLAY ÖZER
NORTON JUSTER
NURSEL ERDOĞAN
NURULLAH ATAÇ
NÜZHET ŞENBAY
OKTAY RİFAT
OLIVIER TALLEC
ORHAN PAMUK

YAZAR DİZİNİ
Yazar

Yazar

ORHAN VELİ

TALAT PARMAN

ORIANNE LALLEMAND

TARIK DURSUN K.

ÖMER ADIGÜZEL

TEVFİK FİKRET

ÖMER FARUK

TIAGO AMERICO

ÖMER SEYFETTİN

TIMOTHÉE DE FOMBELLE

ÖZDEMİR ASAF

TOMRİS UYAR

ÖZLEM CAN DOĞMUŞ

TURGUT UYAR

ÖZLEM ÖZYURT

TUVANA GÜLCAN

PAMELA BUTCHART

VERONIQUE RENTING

PASCAL PICQ

VÉRONIQUE CAUCHY

PHIL EARLE

VINCENT VILLEMINOT

PHILIP C. STEAD

VIRGINIA WOOLF

PIMM VAN HEST

VÜS’AT O. BENER

RICHARD-FLORENCE ATWATER

WILL MABBITT

ROGER NORMAN

YALVAÇ URAL

ROSALBA TROIANO

YAPRAK MORALI

ROSIE HEYWOOD

YASEMİN ÖZER

SABAHATTİN ALİ

YASEMİN TEMİZARABACI
YILDIRMAZ

SABINE BOHLMANN
SALMAN KHAN
SANDRA REGNIER

YAŞAR KEMAL
YÜCEL FEYZİOĞLU

SARA ŞAHİNKANAT
SEBASTIANO RUIZ MIGNONE
SELÇUK BARAN
SELÇUK DEMİREL
SELDA UZUNKAYA
SELMAN ÖZKEÇECİ
SEZAİ HALİFEOĞLU
SILVANA TAVANO
SILVIA SOMMARIVA
SILVIA VECCHINI
SILVANA DE MARI
SIR THOMAS MALORY
SİBEL ŞENGÜL
SOFIO KIRTADZE
SOPHIE MARTEL
STEFAN BOONEN
STEFANIA LEPERA
SÜREYYA BERFE
SYLVIE LOUIS
ŞAFAK OKDEMİR
ŞEYDA POSTACI
T. S. ELLIOT
TAGRİD EN-NECCAR

Dizin
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KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

A White Line Between Us

Çiğdem Kaplangı

Acaba Neden?

Feridun Oral

Ada Korkunca…

Heinz Janisch

Afacan Hızlı'nın Büyük Serüveni

Berat Alanyalı

Afacan Resimler

Italo Calvino

Ağaç Zamanı

Roger Norman

Ağaca Tüneyen Baron

Italo Calvino

Ağaçlar Ülkesine Yolculuk

J.M.G. Le Clézio

Ah Kuşlar Vah Kuşlar

Nursel Erdoğan

Ahmet Adında Bir Çocuk

Nezihe Meriç

Alagün Çocukları

Nezihe Meriç

Albion’un Rüyası

Roger Norman

Aleks Çok Hassas Aşırı Hassasiyet Üzerine Bir Hikâye

Françoise Robert,
Sonya Côté

Alfabe

Selçuk Demirel

Altın Kafes: Sör Benfro’nun Şarkısı 3

J.D. Oswald

Altın Kuş

Grimm Kardeşler

Alucura Çayevi

Yalvaç Ural

Anadolu Efsaneleri

Yalvaç Ural

Anais Çok Kızgın - Öfke Üzerine Bir Hikâye

Sophie Martel

Anne Hakları Bildirgesi

Élisabeth Brami

Annemin Çantası

Sara Şahinkanat

Anyes’in Sakarlıkları - Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye

Emmanuelle Jasmin

Aramızda Beyaz Bir Çizgi

Çiğdem Kaplangı

Arda Alyanak

Daniela Palumbo

Ariyan’ın Boğazındaki Düğümler

Danielle Noreau

Arıcık Baltazar

Erika Bartos

Arkadaşım Papi

Bilgin Adalı

Armut Dibine Düşmeyince - Anne Babalar, Çocuklar ve Kimlik Arayışı

Andrew Solomon

Arşimed’in Hamamı – Bir Bilim Söylenceleri Kitapçığı

Nicolas Witkowski,
Sven Ortoli

Artık Yürümek İstemeyen Kurt

Orianne Lallemand

Aslan Asker Kaspar

Guido Sgardoli

Astronot

Gérard Moncomble

Astronot Dedem

Jonathan Meres

Atatürk – Çocukluk ve Okul Yılları

İpek Çalışlar

Ateş Vaazı

Francesca Haig

Ateşim Çıktı

Ayla Çınaroğlu

Atomlara ve Galaksilere İlişkin Yazılar

Hubert Reeves

Ay Ne Zaman Gelecek?

Feridun Oral

Ay'a Okul Gezisi

John Hare

Ay’daki Dede

Çiğdem Kaplangı

Ay’ı Kim Çaldı?

Helen Stratton Would
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KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

Ayağı Burkulan Kırkayak

Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz

Ayağına Diken Batan Süper Karga

Selçuk Demirel

Ayaklarım

Fatıma Şerafeddin

Ayaşan – Kem Gözler Çağı

Gürsel Korat

Aydağı

Roger Norman

Ayı Nine ile Meraklı Tavşan

Filiz Özdem

Ayı’nın Anlatacak Bir Hikâyesi Var

Philip C Stead

Ayıcık Ernest ile Farecik Célestine’in Romanı

Daniel Pennac

Ayıların Meşhur Sicilya Baskını

Dino Buzatti

Ayışığını Arayan Denizkaplumbağaları – Çıtırcık ile Pıtırcık

Müge Mengü Hale

Aynı Ağacın Komşuları

Nursel Erdoğan

Ayşegül 01 - Kardeşimi Çok Seviyorum

Gilbert Delahaye

Ayşegül 02 - Yaşasın, Okul Açılıyor!

Gilbert Delahaye

Ayşegül 03 - Amerika’ya Vapurla Yolculuk

Gilbert Delahaye

Ayşegül 04 - Ev İşlerini Kardeşler Yapıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 05 - Arkadaşlariıyla Parkta

Gilbert Delahaye

Ayşegül 06 - Doğum Gününü Kutluyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 07 - Bisiklete Binmeyi Öğreniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 08 - Yemek Yapıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 09 - Yüzme Öğreniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 10 - Anneler Günü Çiçeği

Gilbert Delahaye

Ayşegül 11 - Okulda Bir Gün

Gilbert Delahaye

Ayşegül 12 - Doğum Günü Bebeği

Gilbert Delahaye

Ayşegül 13 - Yılbaşı Sürprizi

Gilbert Delahaye

Ayşegül 14 - Küçük Aşçılar

Gilbert Delahaye

Ayşegül 15 - Akıllı Köpek

Gilbert Delahaye

Ayşegül 16 - Doğayı Koruyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 17 - Tiyatro Oyuncusu

Gilbert Delahaye

Ayşegül 18 - Harikalar Sirki

Gilbert Delahaye

Ayşegül 19 - Kıyafet Balosuna Hazırlanıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 20 - Lunaparkta Eğleniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 21 - Hayvanat Bahçesinde

Gilbert Delahaye

Ayşegül 22 - Gizemli Prensle

Gilbert Delahaye

Ayşegül 23 - Hasta Yatağında

Gilbert Delahaye

Ayşegül 24 - Uçağa Biniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 25 - Bahçesini Süslüyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 26 - Kamp Yapıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 27 - Ormanda

Gilbert Delahaye

Ayşegül 28 - Şehre Taşınıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 29 - Alişveriş Yapıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 30 - Bebek Bakıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 31 - Yelken Açıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 32 - Bale Yapıyor

Gilbert Delahaye

Dizin
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Kitap

Yazar

Ayşegül 33 - Ata Biniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 34 - Müzikle Tanışıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 35 - Denizin Tadını Çıkarıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 36 - Küçük Anne

Gilbert Delahaye

Ayşegül 37 - Trene Biniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 38 - Arkadaşı Serçeyle

Gilbert Delahaye

Ayşegül 39 - Nuh’un Gemisi

Gilbert Delahaye

Ayşegül 40 - Çiçek Şenliğinde

Gilbert Delahaye

Ayşegül 41 - Evin Hayaleti

Gilbert Delahaye

Ayşegül 42 - Kuşları Keşfediyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 43 - Eda Teyzesinde

Gilbert Delahaye

Ayşegül 44 - Midilli Sevgisi

Gilbert Delahaye

Ayşegül 45 - Balona Biniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 46 - Resim Yapmayı Öğreniyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 47 - Prenses ile Şövalye

Gilbert Delahaye

Ayşegül 48 - Özel Bir Gün

Gilbert Delahaye

Ayşegül 49 - Masallar Diyarında

Gilbert Delahaye

Ayşegül 50 - Yolculuğa Çıkıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 51 - Arkadaşım Karakaçan

Gilbert Delahaye

Ayşegül 52 - Fındık Kayıp

Gilbert Delahaye

Ayşegül 53 - Dört Mevsim

Gilbert Delahaye

Ayşegül 54 - Kayak Yapıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 55 - Esrarengiz Komşu

Gilbert Delahaye

Ayşegül 56 - Koş Gelincik Koş

Gilbert Delahaye

Ayşegül 57 - Kaza Geçiriyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 58 - Ormandaki Yavru Kedi

Gilbert Delahaye

Ayşegül 59 - Kuzenine Sürpriz Yapıyor

Gilbert Delahaye

Ayşegül 60 - Çiftlikte Bir Gün

Gilbert Delahaye

Ayşegül ile İngilizce Öğreniyorum

Gilbert Delahaye

Ayyy Ay

Ayla Çınaroğlu

Baba Hakları Bildirgesi

Élisabeth Brami

Babaannem Kime Benziyor?

Feridun Oral

Babamın Battaniyesi

Sara Şahinkanat

Bahar Masalları
Bal Avcısı Küçük Piti

Yalvaç Ural

Balina ile Mandalina: Dağlarca Çocuklarda 1

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Balıkçı Osman

Anne Hofmann

Baloncu Dede ve Üç Küçük Yaramaz

Feridun Oral

Baloncuk

Timothée de Fombelle

Baloncuk Makinesi

Jean-Pierre Guillet

Barış Çocuk

Bilgin Adalı

Başparmak

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Başparmak Çocuklar

Yalvaç Ural

Bay Kuşyuvası ve Komşu Ev

Julia Donaldson
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KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

Bay Tavşan’ın Bir Fikri Var

Michael Engler

Baykuş ile Çobanyıldızı

Filiz Özdem

Baykuşlar Hangi Dilde Konuşur?

Yaprak Moralı

Bazılar Bazen

Nergis Seli

Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün

Philip C Stead

Beklemeyeceğim İşte!

Görkem Kantar Arsoy

Beklenmedik Misafir

Feridun Oral

Ben Bir Ağacım

Orhan Pamuk

Ben De Zıplamak İstiyorum

Nursel Erdoğan

Bencil Dev – Nar Tanesi

Bilgin Adalı

Benekli

Bilgin Adalı

Benekli Faremi Gördünüz Mü?

Feridun Oral

Beni Rahat Bırak-Akran Zorbalığı Üzerine Bir Hikâye

Veronique Renting

Benim Yıldızım

Fulvia Degl’Innocenti

Benjamin Okumayı Sevmiyor - Öğrenme Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye

Kristien Dieltiens

Benzerimi Arıyorum, Gördünüz Mü?

Nursel Erdoğan

Berke, Bu Ne Öfke?

Edith Schreiber-Wicke

Beyaz Diş

Jack London

Beyaz Pantolon

Yaşar Kemal

Beyoğlu Macerası: Bilgi Avcıları Gizli Görevde

Sara Şahinkanat

Bil Bakalım! - Bilim ve Buluşlar (Çıkartmalı)
Bil Bakalım! - Bu Nedir?
Bil Bakalım! - Dinozorlar! (Çıkartmalı)
Bil Bakalım! - Hayvanlar! (Çıkartmalı)
Bil Bakalım! - İşte Bu! (Çıkartmalı)
Bil Bakalım! - Nasıl?
Bil Bakalım! - Ne Kadar?
Bil Bakalım! - Ne Zaman? (Çıkartmalı)
Bil Bakalım! - Neden?
Bil Bakalım! - Nedir ve Nasıl Oluşur? (Çıkartmalı)
Bil Bakalım! - Nerede?
Bil Bakalım! - Vücudumuz! (Çıkartmalı)
Bil Bakalım! - Yeryüzü ve Gökyüzü (Çıkartmalı)
Bir Aşka Vuran Güneş

Oktay Rifat

Bir Ayı Ne İster?

Gürsel Korat

Bir Dileğin Varsa

Görkem Kantar Arsoy

Bir Gök Dolusu Güvercin

Yalvaç Ural

Bir Gün Tavşan Kralken

Yasemin Özer

Bir Karın Dolusu Sır

Pimm van Hest

Bir Kâse Çikolatalı Puding

Özlem Can Doğmuş

Bir Kış Gecesi

Ilgım Veryeri Alaca

Bir Lokmalık Masallar

Feridun Oral

Bir Yeryüzü Tanığı

İlhan Berk

Bir Zamanlar Bir Ülkede – Masalların Kısa Tarihi

Marina Warner

Dizin
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KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

Bizans Kaçkınları

Muzaffer Özgüleş

Böcekler için İlkyardım Merkezi

Guido Sgardoli

Böğürtlen Cini ve Sarı Gaga

Feridun Oral

Boyacının Penguenleri

Richard-Florence Atwater

Bozuk Müzik Kutusu

Çiğdem Kaplangı

Bremen Mızıkacıları

Grimm Kardeşler

Bruni’nin Avlusu

Arslan Sayman

Bu Kış Kimse Üşümeyecek

Feridun Oral

Bulutlar Prensi 1 – Blueberry

Christophe Galfard

Bulutlar Prensi 2 – Üç Güneş

Christophe Galfard

Bütün Atlar Sihirli

Çiğdem Kaplangı

Büyük Beyaz Tavşan

Michaël Escoffier

Büyük Dinozor Araştırması

Rosie Heywood

Büyük Dünya Araştırması

Kamini Khanduri

Büyük Hayvan Araştırması

Caroline Young

Büyük Şehir Araştırması

Rosie Heywood

Büyük Sorular Kitabım

Tiago Americo

Büyük Sorular Kitabım: Hayvanlar

Tiago Americo

Büyük Sualtı Araştırması

Kate Needham

Büyük Tuzlu Su Klanı

Bilgin Adalı

Büyülü Ada – Harika Prens’in Yüce Ki’ler ve Diğer Şaşırtıcı İnsanlarla

L. Frank Baum

Buzul Çağı

Bilgin Adalı

Çabuksığınlar

Jean-Claude Grumberg

Cadının Yoncaları

Fulvia Degl’Innocenti

Çağlar Boyu Quidditch

J.K. Rowling

Çalı Bey, İğne Hanım ve Mevsimler

Erminia Dell'Oro

Çanakkale Destanı

Bilgin Adalı

Canım Arkadaşlarım

Kerstin Schoene

Canım Arkadaşlarım Hep Beraber

Kerstin Schoene

Cengel Kitabı – Ormanın Öyküsü

Joseph Rudyard Kipling

Cesur Çocuklara Korku Hikâyeleri

Vincent Villeminot

Cesur Çocuklara Korku Hikâyeleri – Büyülü Orman

Vincent Villeminot

Cesur Çocuklara Korku Hikâyeleri – Kötü Canavarlara Dikkat!

Vincent Villeminot

Çevreci Muhteşem Dayım

Miriam Dubini

Çiçekböceği Tombalak

Erika Bartos

Cici Pisi Tedi – “Yaşasın Arkadaşlarımız!”

Devrim Çakır

Cici Pisi Tedi – Renkli Mutlu Uçurtma

Devrim Çakır

Çilek Kokusu

Fethi Yılmaz

Cin ile Cincik

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Cincik

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Çirkin Ördek

H C Andersen

Çocuk Olmaya Hakkım Var

Alain Serres

Çocukça

Süreyya Berfe
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Kitap

Yazar

Çok Özel Posta

Philip C Stead

Dadının Perdesi

Virginia Woolf

Dağ Uykusu

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Dalgın Diş Perisi

Sibel Şengül

Dede Korkut Hikâyeleri

Bilgin Adalı

Dedemin Hayal Defteri

Feridun Oral

Defne Ağacı ve Orman Kardeşliği

Ömer Faruk

Deli Kızın Türküsü

Gülten Akın

Denemeci

Nermi Uygur

Deneyler ve Hayaletler

Mario Sala Gallini

Denize Mektuplar Atan Çocuk

Doğan Gündüz

Dere Tepe Ters

Italo Calvino

Dikkat, Yersincabı Çıkabilir!

Helga Bansch

Dinozorlarla Buluşma

Geronimo Stilton

Dişler Ülkesi'ne Yolculuk

Kosta Sarıoğlu

Doğabilimci Profesörün Maceraları

Guido Sgardoli

Doğasever Eda Orman Gönüllüleri

Tuvana Gülcan

Doğruluk Perisi

Matt Haig

Doğum Günü Sürprizi

Doğan Gündüz

Dokuza Kadar On

Özdemir Asaf

Domates Dolması Meryem!

Laure Monloubou

Don Kişot

Cervantes

Dostluk Gemisi

Çiğdem Kaplangı

Dünya Artık Daha Güzel

Bilgin Adalı

Dünya Denen Koca Okul

Gianni Rodari

Dünya Dünya İçinde

Filiz Özdem

Dünya Okulu – Eğitimi Yeniden Düşünmek

Salman Khan

Dünya Turuna Çıkmak İsteyen Kurt

Orianne Lallemand

Dünyanin En Acayip Hayvanı

Guido Sgardoli

Dur Dünya Çocukları Bekle

Nezihe Meriç

Durmak Yok

Biagio Bagini

Düş Gezgini: Sör Benfro’nun Şarkısı 1

J.D. Oswald

Düş Yolcusu

Ian McEwan

Efe’nin Beklenmedik Maceraları

Filiz Özdem

Efsaneler Diyarı – Ejderler, Ecinniler, Gulyabaniler ve Cümle Yaratık

Filiz Özdem

Eğitimde Yaratıcı Drama

Ömer Adıgüzel

Eğlenceli Masallar
Ejder Çocuk

Guido Sgardoli

Ejderha ile Kelebekler ve Diğer Hikâyeler

Italo Calvino

Ejderhalar da Tuvalete Gider mi? - Alt Islatma Üzerine Bir Hikâye

Stefan Boonen

Ejderhalar Seviyor!

Alexandre Lacroix

Ejderhalar Tatilde

Véronique Cauchy

Ejderhalar: Baba ve Oğul

Alexandre Lacroix

Dizin
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Kitap

Yazar

Ejderhaları Nasıl Tanırız?

Véronique Cauchy

Eksik Alfabe

Süreyya Berfe

Elif’in Olağanüstü Düşleri

Bilgin Adalı

Eliza Başarısız Olmaktan Korkuyor - Kaygı Üzerine Bir Hikâye

Andrée Masse, Danielle
Noreau

Ellerim

Fatıma Şerafeddin

En Sevdiğim Oyuncak

Doğan Gündüz

Engin Mavi

Arslan Sayman

Erkekler Kızlara Karşı

Silvia Vecchini

Eşek Klanı

Bilgin Adalı

Eski Sokak

Behçet Necatigil

Esrarengiz Arkadaşın Fısıldadıkları

Filiz Özdem

Esrarengiz Bavullar

Timothée de Fombelle

Fantastik Canavarlar - Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (Resimli Özel Baskı)

J.K. Rowling

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

J.K. Rowling

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (Orijinal Senaryo)

J.K. Rowling

Fantastik Canavarlar: Gridelwald'ın Suçları (Orijinal Senaryo)

J.K. Rowling

Farklı Ama Aynı

Feridun Oral

Fati Teyze’nin Yıldızı

Brigitte Weninger

Figüran Aslan ile Tahta Eşek

Yalvaç Ural

Garfield 1 – Hırgür

Jim Davis

Garfield 2 – Ava Giden Avlanır

Jim Davis

Garfield 3 – Odie Hapiste

Jim Davis

Garfield 4 – Kedi Avı

Jim Davis

Garfield 5 – Noel Şarkısı

Jim Davis

Garfield 6 – Lazanya Yasak

Jim Davis

Garfield 7 – Kuşların Kahramanı

Jim Davis

Garfield 8 – Prens Miyav

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 1 – Lazanya Saldırısı

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 1 – Pisibalığı

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 10 – Gizemli Alerji

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 10 – Postacı Kaçırmaca

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 11 – Hipnozcu

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 11 – Para, Şöhret ve Pizza

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 12 – Lazanya Mazanya

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 13 – Zabadu’nun Esrarı

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 14 – Mısırlı Kedilerin İntikamı

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 15 – Çin’de Bir Kedinin Başına Gelenler

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 16 – Gönüllü Yıldız

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 17 – Zoraki Sporcu

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 18 – Pelerinli Kahraman

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 19 – Dayanılmaz Koku

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 2 – Mısırlı Kediler

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 2 – Odie Aşık

Jim Davis
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Kitap

Yazar

Garfield ile Arkadaşları 20 – Acemi Büyücü

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 3 – Catzilla

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 3 – Tersine Dünya

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 4 – Noel Şamatası

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 4 – Pizzalar Tehlikede

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 5 – Fareler Cirit Atınca

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 5 – Pooky’yi Kim Çaldı?

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 6 – Hindilere Özgürlük

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 6 – Garfield Anne

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 7 – Av Başlıyor

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 7 – Bir Noel Hikâyesi

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 8 – Gizli Ajan

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 8 – Peşimdeki Casus

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 9 – Cehennem Sıcağı

Jim Davis

Garfield ile Arkadaşları 9 – Dikkat, Hayalet Kedi!

Jim Davis

Gece Lambası

Selman Özkeçeci

Geliyor Gergedan

Heinz Janisch

Gelmiş Bulundum

Edip Cansever

Genç Olmak 80 Yazardan 80 Öykü Cilt 1 ve 2
Gene Yalnızlık

Nurullah Ataç

Gerçek Süper Güç

Ninka Reittu

Geyikböceği

Erika Bartos

Gezegenimizi Yiyip Bitirdiğimizde

Alain Serres

Gezgin ile Kartanesi - Bay Kıskaç’ın Evinde

Anne Ducourtial

Gezgin ile Kartanesi - Bay Kocasırt’ın Evinde

Anne Ducourtial

Gezgin ile Kartanesi - Bay Taktak’ın Evinde

Anne Ducourtial

Gezgin ile Kartanesi - Benekli Hanımın Evinde

Anne Ducourtial

Gezgin ile Kartanesi - Komutan Karınca’nın Evinde

Anne Ducourtial

Gidiyorum!

Matthieu Maudet

Gizem Arar – Kral Mezarı

Çiğdem Kaplangı

Gizli Anılar Kuyusu

Filiz Özdem

Gılgamış Destanı

Bilgin Adalı

Göğe Bakma Durağı

Turgut Uyar

Gökkuşağını Kovalayan Kedi

Filiz Özdem

Gökyüzü ve Yaşama İlişkin Yazılar

Hubert Reeves

Gökyüzüne Düşen Kız

A. Orçun Can

Gölcüğün Küçük Avcıları

Yalvaç Ural

Gölgeliköy’ün Küçük Dedektifleri

Luca Azzolini

Görünmez Arkadaşım

Lucia Tumaiti

Gösterge Parmağı

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Gözü Boynuz ile İzi Yalnız

Yalvaç Ural

Gözümüz Neden Çapaklanır, Kanımız Neden Çekilir?
İnsan Vücudunun 24 Saati

Jürgen Brater

Greg’in Zaferleri - Konuşma Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye

Danielle Noreau

Dizin
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KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

Guguklu Saatin Küçük Kuşu

Feridun Oral

Gül Bağı: Sör Benfro’nun Şarkısı 2

J.D. Oswald

Gülendam Nenem, Rumi Annem ve Ben

Yalvaç Ural

Günebakan Çiçekleri

Çiğdem Odabaşı

Güneşin Doğmak İstemediği Gün

Mirjam Enzerink

Güz Masalları
Güzelin Yararlısı

Memet Fuat

Hamurdan Kalp

Maria Parr

Hania 1 – Işık Şövalyesi

Silvana de Mari

Harry Potter Boyama Kitabı
Harry Potter Sihir Tarihinde Bir Yolculuk
Harry Potter Sihirli Yaratıklar Boyama Kitabı
Harry Potter Sihirli Yerler ve Karakterler
Harry Potter Sinema Rehberi
Harry Potter ve Ateş Kadehi

J.K. Rowling

Harry Potter ve Ateş Kadehi (Resimli Özel Baskı)

J.K. Rowling

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

J.K. Rowling

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Resimli Özel Baskı)

J.K. Rowling

Harry Potter ve Felsefe Taşı

J.K. Rowling

Harry Potter ve Felsefe Taşı (Resimli Özel Baskı)

J.K. Rowling

Harry Potter ve Lanetli Çocuk – Birinci ve İkinci Bölüm

J.K. Rowling

Harry Potter ve Melez Prens

J.K. Rowling

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları

J.K. Rowling

Harry Potter ve Sırlar Odası

J.K. Rowling

Harry Potter ve Sırlar Odası (Resimli Özel Baskı)

J.K. Rowling

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

J.K. Rowling

Harry Potter: Sihir Tarihi
Havşan Öyküleri

Bilgin Adalı

Hayal Krallığı–İlk Yolculuk

Geronimo Stilton

Hayal Krallığı–İkinci Yolculuk Mutluluğun Peşinde

Geronimo Stilton

Hayal Krallığı–Üçüncü Yolculuk

Geronimo Stilton

Hayal Krallığı–Dördüncü Yolculuk

Geronimo Stilton

Hayalet Gişe

Norton Juster

Hayalimdeki Ev

Olivier Tallec

Hayalperest Çocuk

Görkem Kantar Arsoy

Haydi Çiçiko Haydi!

Geraldine McCaughrean

Hayır! Hayır! Hayır!

Edith Schreiber-Wicke

Hayvanlar Yalan Söylemez

Yalvaç Ural

Henüz Vakit Varken Gülüm

Nâzım Hikmet

Her Güne Bir Deney
Her Güne Bir Hayvan
Her Güne Bir Oyun
Her Güne Bir Masal
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KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

Her Güne Bir Soru
Her Güne Birer Soru Daha
Herkese Biraz Bilim

Claude Allégre

Herkese Biraz Daha Bilim

Claude Allégre

Hermiyas – Yunus Sırtındaki Çocuk

Yalvaç Ural

Hezarfen’in İzinde… Gökyüzünde

Arslan Sayman

Hikâye Ormanı

Angela Nanetti

Hindistan’a Yolculuk ve Nepal Gezisi

Gülten Dayıoğlu

Hırçın Prenses Goncagül

Fulvia Degl’Innocenti

Hop Güm!

Heinz Janisch

Hopalupa Kardeşler

Arif Düzgün Akbayır

Hopalupa Kardeşler – Kayıp Şehir

Arif Düzgün Akbayır

Hopalupa Kardeşler – Kutup Macerası

Arif Düzgün Akbayır

Hoş Geldin Şaşa

Filiz Özdem

İçimdeki Aslan - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Üzerine

Kristien Dieltiens

Ickabog

JK Rowling

İhtiyar Farenin Kediler Kılavuzu

T.S. Eliot

İhtiyar Kunduracı

Attila József

İkiye Bölünen Vikont

Italo Calvino

İnanılmaz Bir Gecenin Hikâyesi

Lyliane Adra, Catherine
Brillon

İnsanlar Neden Savaşır? - Çatışma, Savaş ve Barış

Niki Walker

Isabella ve Çetesi

Silvia Vecchini

İyi Geceler Ay

Margaret Wise Brown

İyi Geceler Bozi

Yalvaç Ural

İyi Kalpli Küçük Tavşan

Michaël Escoffier

İztanbul - I Madalyonun Laneti

Ayla Hacıoğulları

İztanbul - II Bin Altın

Ayla Hacıoğulları

İztanbul - III Tılsımlar Uyanınca

Ayla Hacıoğulları

Jasmine’s Dream

Filiz Özdem

Jülyet’e Kardeş Geliyor - Kaygı Üzerine Bir Hikâye

Sylvie Louis

Kahraman Berber Mutsuzluğa Karşı

Çiğdem Kaplangı

Kahraman Süvariler

Yalvaç Ural

Kaledibi Sokağı

Bilgin Adalı

Kalemler

Yaşar Kemal

Kamyon

Sabahattin Ali

Kapıyı Çalan Sürpriz

Dilşah Özdinç

Kaplumbağalı Adam Osman Hamdi Bey

Dilek Maktal Canko

Kar Masalı

Elif Yemenici

Karabaş

Levi Pinfold

Karagözüm İki Gözüm

Nursel Erdoğan

Kardaki Fısıltı

Kate Weterlund

Kardan Adam

H.C. Andersen

Karga Agarak Apango

Kâmuran Demirkesen

Eğitimcilere ve Ebeveynlere Yönelik
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KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

Kargadalışı Aileşi ve Hapşıran Ev

Kari Smeland

Karganın Rengi

Arslan Sayman

Katie ve Ayçiçekleri

James Mayhew

Katie ve Dinozorlar

James Mayhew

Katie ve İzlenimci Ressamlar

James Mayhew

Katie ve Mona Lisa

James Mayhew

Katie ve Nilüferler

James Mayhew

Katie ve Resim Sergisi

James Mayhew

Katie ve Yıldızlı Gece

James Mayhew

Kayıp Çocuklar Bahçesi

Doğan Gündüz

Kayıp Şeyler Ülkesinde

Ege Erim

Kayıp Ülkenin Çocuğu

Yalvaç Ural

Kaz Zıpırları

Yalvaç Ural

Kedi Dostu Cevahir Hanım

Tagrid En-Neccar

Kelebek ile Mum Işığı – Masallar

Leonardo da Vinci

Kelebek Peri

Erika Bartos

Keloğlan ile Kartal Abi - Kardeş Masallar 3

Yücel Feyzioğlu

Kemik Haritası

Francesca Haig

Kenya’ya Yolculuk

Gülten Dayıoğlu

Keyt’in Mücadelesi - Astım Üzerine Bir Hikâye

Stefan Boonen

Kibarlar Âlemi

Marcel Proust

Kibritçi Kız

H.C. Andersen

Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan?

Sara Şahinkanat

Kirpi ile Kestane

Feridun Oral

Kirpi Mirpi’nin Kaybolduğu Gün

Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz

Kitabın Yolculuğu

Ezgi Berk

Kitap Kurtları İçin 1: Hayvanlar Âlemi – Doğadaki Dostlarımız

Filiz Özdem

Kitap Kurtları İçin 2: Kuşlar Bize Neler Söyler?

Filiz Özdem

Kitap Kurtları İçin 3: Tavşan Dağa Küserse, Kaplumbağa Koşarsa

Filiz Özdem

Kitap Kurtları İçin 4: Pirenin Yorganı, Karıncanın Rüyası

Filiz Özdem

Kitap Kurtları İçin 5 : Eşek Dersem Çık, Keçi Dersem Kaç

Filiz Özdem

Kitap Kurtları İçin 6: Kedinin Kanadı Olsa

Filiz Özdem

Kitapcan Kanat Çırpıyor

Filiz Özdem

Kırmızı Elma

Feridun Oral

Kırmızı Kanatlı Baykuş

Feridun Oral

Kırmızı Kızlar Çatıları Gizler

Yalvaç Ural

Kırmızı Kuş

Arslan Sayman

Kırmızı Zar - Bir Dorset Muamması

Roger Norman

Kış Masalları
Kısa Boylu Zürafa

Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz

Kısa Kulaklı Tavşancık

Julia Liu

Kısa Kulaklı Tavşancık ve Küçük Fil

Julia Liu

366 Eğitimciler İçin Kitap Kataloğu

KİTAP DİZİNİ
Kitap

Yazar

Koca Karpuz

Tagrid En-Neccar

Kolları Ayaklarında Bay Fi’nin Klarneti

Gülay Gül

Komşu

Can Göknil

Komşu Teyze

Heinz Janisch

Köprüyü Geçerken Dev ile Ayının Hikâyesi

Heinz Janisch

Korkak Korsan

Sebastiano Ruiz Mognone

Korkulu Bir Gün

Yalvaç Ural

Korsanların Reisi

Gérard Moncomble

Koş, Durma, Koş

Guido Sgardoli

Kovboy

Gérard Moncomble

Kral Arthur, Merlin ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri

Sir Thomas Malory

Kral Süleyman’in Yüzüğü

Geronimo Stilton

Kralın Piresi – En Güzel Dünya Masalları
Küçük Ayı ile Ahlat Ağacı

Yalvaç Ural

Küçük Ayının Uzun Yolculuğu

Yalvaç Ural

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Nezihe Meriç

Küçük Bir Kız Tanıyorum Dokuz Yaşında

Nezihe Meriç

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında

Nezihe Meriç

Küçük Bir Kız Tanıyorum On İki Yaşında

Nezihe Meriç

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında

Nezihe Meriç

Küçük Bir Kız Tanıyorum Sekiz Yaşında

Nezihe Meriç

Küçük Bir Kız Tanıyorum Yedi Yaşında

Nezihe Meriç

Küçük Bir Sorunum Var Dedi Ayı

Heinz Janisch

Küçük Fare Bidi

Feridun Oral

Küçük Gurmeye Dünya Mutfağı

Elvan Uysal Bottoni

Küçük Harfli Mutluluklar

Haldun Taner

Küçük Hasır Şapka

Céline Lamour-Crochet

Küçük İnsan

Alain Serres

Küçük Prens

Antoine de Saint-Exupéry

Kuçukuçu

Daniel Pennac

Kuğunun Trompeti

E.B. White

Kulaktan Kulağa

Filiz Özdem

Kunday – Gölgeler Çağı

Gürsel Korat

Kurt'un Etkinlik Kitabı

Orianne Lallemand

Kuş Ayak

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Kuytu Orman’da Neler Oluyor?

Sibel Şengül

La Fontaine’in Masalları

Orhan Veli

Leonardo’nun İcatları

Geronimo Stilton

Leylek Pom

Cem Kızıltuğ

Ludingirra ile Attika Yenilik Aynası İmparatorluğu

İnan Çetin

Mabel Jones ve Yasak Şehir

Will Mabbitt

Mabel Jones’un Akıl Almaz Maceraları

Will Mabbitt

Malena’nın Aynası

Elena Ferrándiz

Masal Masal İçinde

Ahmet Ümit

Eğitimcilere ve Ebeveynlere Yönelik
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Kitap

Yazar

Mamut Avcısı

Gérard Moncomble

Matis Matematiği Sevmiyor! - Matematiksel Öğrenme Bozukluğu Üzerine

Anne Lafay

Mavi Eşek ile Aylak Aslan

Yalvaç Ural

Mavi Eşek ile Tuzakta İki Kişi

Yalvaç Ural

Mavi Eşek ile Yapboz Karga

Yalvaç Ural

Mavi Eşek Postlu Aslan

Yalvaç Ural

Mavi Gezegenin İlk İnsanları

Bilgin Adalı

Mavi Kız – Uzun Bir Yol

Şafak Okdemir

Mayaların Hazinesi

Geronimo Stilton

Maymun Kral

Feridun Oral, Sara
Şahinkanat

Meksika’ya Yolculuk

Gülten Dayıoğlu

Meraklı Karınca Cimcim Yollarda

Bilgin Adalı

Meraklı Karınca Cimcim’in Serüvenleri

Bilgin Adalı

Meşe Palamudu Macanda

Nilay Özer

Metal Yorgunluğu

Tomris Uyar

Mevsimlere Güzelleme

Arslan Sayman, Sara
Şahinkanat

Meyveleri Kim Yemiş?

Feridun Oral

Mimar Sinan Macerası

Muzaffer Özgüleş

Mine'nin Kırmızı Topu

Feridun Oral

Mini Bilim: Neredesin?

Laura Ertimo

Mini Bilim: Saklambaç

Laura Ertimo

Minik Yediuyur – Benim Battaniyem!

Sabine Bohlmann

Minik Yediuyur: Bir Türlü Rahat Edemedim!

Sabine Bohlmann

Minik Yediuyur: Çabucak Geçer

Sabine Bohlmann

Misafir Yılan

Julia Donaldson

Misket Baykuş

Maranke Rinck

Mısır’a Yolculuk

Gülten Dayıoğlu

Mumuk Fotoğraflarda

Selçuk Demirel

Mumuk Harfleri Öğreniyor

Selçuk Demirel

Mumuk Oyuncakçıda

Selçuk Demirel

Mutluluk Hediyesi

Filiz Özdem

Nasıl Başlar?

Silvana Tavano

Nasreddin Hoca Nerede?

Nursel Erdoğan

Nasrettin Hoca Hikâyeleri

Orhan Veli

Natan Farklı Bir Şekilde Öğreniyor - Öğrenme Bozukluğu Üzerine Bir Hikâye

Danielle Noreau

Nathalia Pissurat ve Bütün Zamanların En Utanç Verici Beş Dakikalık Şöhreti

Nigel Smith

Nathalia Pissurat ve Bütün Zamanların En Utanç Verici Seyahati

Nigel Smith

Nathalia Pissurat ve Dünyanın En Utanç Verici Babası

Nigel Smith

Ne Anlatsak? – Eğitimciler Için Masal Rehberi

Tuvana Gülcan

Ne İstersem Yaparım Ben!

Heinz Janisch

Nedircik Yavrusu

Metin Eloğlu

Nefise Nine

Tagrid En-Neccar
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Kitap

Yazar

Neredesin Arkadaş›m

Yaşar Kemal

Neşeli Günler İlkokulu - Havuzdaki Köpekbalığı

Pamela Butchart

Neşeli Günler İlkokulu - Sihirli Hamster

Pamela Butchart

Neşeli Günler İlkokulu Tuvaletteki Hayalet

Pamela Butchart

Neşeli Orman'ın Çevrecileri

Berat Alanyalı

Neşeli Orman'ın Yaz Konukları

Berat Alanyalı

Neşeli Orman’in Şair Kurbağası

Berat Alanyalı

Neşeli Orman’ın Bateristleri

Berat Alanyalı

Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları

J.K. Rowling

Normal Çocuklar

Michaël Escoffier

O Benim Gezegenim

Timothée de Fombelle

Odysseia Destanı – İthake Kralı Odysseus’un Serüvenleri

Bilgin Adalı

Öğle Saatleri

Selçuk Baran

Öğrenmenin Yaşı Yok 1: Meraklısına Darwin

Pascal Picq

Öğrenmenin Yaşı Yok 2: Meraklısına Evren

Hubert Reeves

Öğrenmenin Yaşı Yok 3: Meraklısına Matematik

Denis Guedj

Oğuz Kağan Destanı

Bilgin Adalı

Okulumuz 1’deki

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Okulumuz 2’deki Kanatlarda

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Okulumuz 3’teki

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Okuma Karşıtları Kulübü

Lodovica Cima

Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikâyesi

Miriam Dubini

Okyanuslar Ötesine Yolculuk

Gülten Dayıoğlu

OLİ – Mutluluğu Arayan Bir Ahtapotun Hikâyesi

Naz Elkorek

Olimpos’un Hırsızı

Geronimo Stilton

Olmayan Ülke

Ahmet Ümit

Oniria 1 – Düşler Krallığı

B.F. Parry

Oniria 2 – Oza-Gora’nın Düşüşü

B.F. Parry

Oniria 3 – Kâbuslar Savaşı

B.F. Parry

Onun Adı Bobik

Filiz Özdem

Ördek Tatilde

Gilad Soffer

Orman Cücelerinin Sergüzeşti

Nâzım Hikmet

Orman Olan Şehir

Stefania Lepera

Ortaparmak

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Örümcek Ağı

E B White

Örümcüklerin Yuvalandığı Patika

Italo Calvino

Ozan Beedle’ın Hikâyeleri

J.K. Rowling

Ozan Beedle’ın Hikâyeleri (Resimli Özel Baskı)

J.K. Rowling

Pabucum Dama Atıldı

Tagrid En-Neccar

Pál Sokağı Çocukları

Ferenc Molnár

Palyaçobalığı Palya

Nursel Erdoğan

Pan’ın Gizli Vasiyeti

Sandra Regnier

Pan’ın Karanlık Kehaneti

Sandra Regnier

Peki
Şimdi
Pan’ın
SaklıNereye?
Sembolleri

Filiz
Özdem
Sandra
Regnier

Dizin
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Kitap

Yazar

Pembe Karga

Heinz Janisch

Pera’nın Kayıp Sandığı

Sezen Aksu Taşyürek

Peter Pan

James Matthew Barrie

Pieter Bruegel’in Gizemli Dünyası

Dilek Maktal Canko

Piggle - Küçük Bir Kız Çocuğunun Psikanalizle Tedavisinin Öyküsü

D.W. Winnicott

Pinokyo’nun Maceraları – Bir Kuklanın Hikâyesi

Carlo Collodi

Piramitlerin Sırrı

Geronimo Stilton

Piraye’nin Bir Günü

Arslan Sayman

Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha

Feridun Oral

Pıspısa Hanım ile Sıçan Soluk Bey - Kardeş Masallar 1

Yücel Feyzioğlu

Pof Kuyruk

Gürsel Korat

Pofuduk ile Ayışığı

Rosalba Troiano

Pooh Köşesindeki Ev

A.A. Milne

Porselen Bebek

Selçuk Baran

Prensleri Kurtaran Cesur Prenses

Claudia Souza

Psikanaliz Defterleri 1: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Çocuk ve Ergenle Çalışmak

Talat Parman

Psikanaliz Defterleri 2: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Çocuk, Ergen ve Ailesi

Şeyda Postacı

Psikanaliz Defterleri 3: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Öğrenme ve Bilinçdışı

Alper Şahin

Psikanaliz Defterleri 4: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Çocuk ve Ergen Cinselliği

Sezai Halifeoğlu

Psikanaliz Defterleri 5: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Eksiklik, Ayrılık ve Ötesi

Neslihan Zabcı

Psikanaliz Defterleri 6: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Şiddet ve Yıkıcılık

Tijen Demirörs

Psikanaliz Defterleri 7: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Kıskançlık ve Haset

Talat Parman

Puki ile Yaşlı Karga

Görkem Kantar Arsoy

Pupa’nın Paltosu

Elena Ferrándiz

Rapunzel

Grimm Kardeşler

Rengârenk Tavşanlar İstiyorum

Görkem Kantar Arsoy

Rengini Değiştirmek İsteyen Kurt

Orianne Lallemand

Ressam Köpek Panfil

Agostino Traini

Robin Hood
Robinson Crusoe

Daniel Defoe

Rosros ile Zenzen Üzüm Satan Kedileri ve Balık Tutan Köpekleri

Filiz Özdem

Rus Yazarlarından Masallar ve Şiirler
Rüya Ormanı

Filiz Özdem

Rüzgârla Uçan Çocuk

Nergis Seli

Şahmaran ile Lokman Hekim’in Hikâyesi

İnan Çetin

Sakın Şaşırma

Orhan Veli

Salyangoz Tomurcuk

Erika Bartos

Sanatçı Olmak İsteyen Kurt

Orianne Lallemand

Sanem ile Balık

Helga Bansch

Şansa Bak

Michael Byrne

Şapkadan Çıkan Sürpriz

Dilşah Özdinç

Sara’ya Fındık Yok! - Besin Alerjileri Üzerine Bir Hikâye

Sylvie Louis

Sarayda

Nâzım Hikmet
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Kitap
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Sarıldığımız Gün

Görkem Kantar Arsoy

Şarkı Söyleyen Berber

Arslan Sayman

Şatoda Kahvaltı Şef Ejder’den Pek İğrenç Yemek Tarifleri

Çiğdem Kaplangı

Sebastian ve Balonu

Philip C. Stead

Sebze Yemek İstemiyorum!

Silvia Sommariva

Şehir Çocukları ya da Çocukların Şehri

Şafak Okdemir

Şekerli Yağmurlu Tarifler

Eva Manzano

Sem Okulu Sevmiyor - Motivasyon Üzerine Bir Hikâye

Sophie Martel

Şengaga Sinekkuşlarıyla

Gülay Gül

Serçe Parmak

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Serçenin Denize Söylediği

Filiz Özdem

Şermin

Tevfik Fikret

Sevdalı Bulut Masalı

Nâzım Hikmet

Sevecen ile Tomurcuk Etkinlik Kitabı 1 - Kelebek Kızlar ve Deniz Kabukları
(Çıkartmalı)

Erika Bartos

Sevecen ile Tomurcuk Etkinlik Kitabı 2 - Sevecen’in Doğum Günü (Çıkartmalı)

Erika Bartos

Sevecen ile Tomurcuk Etkinlik Kitabı 3 - Tombalak’ı Hıçkırık Tuttu!

Erika Bartos

Sevecen ile Tomurcuk Etkinlik Kitabı 4 - Dönmedolap

Erika Bartos

Sevgi Üstüne – Seçme Denemeler

Francis Bacon

Sevmek Diye Bir Şey

Tarık Dursun

Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne

Yaşar Kemal

Seyrederim Dünyayı

Filiz Özdem

Sihirbaz Tavşan

Michaël Escoffier

Sihirli Toz

Jean-Pierre Guillet

Şiirimiz Mor Külhanidir Abiler

Ece Ayhan

Simay – Ninem Diş Perisi Oldu

Filiz Özdem

Sincap

Yalvaç Ural

Sırlarla Dolu Konak

Filiz Özdem

Söğütlerdeki Rüzgâr

Kenneth Grahame

Sonsuz Gemi

Francesca Haig

Şövalye

Gérard Moncomble

Söz ve Diksiyon Sanatı

Nüzhet Şenbay

Stephen Hawking Herkül’ü Döver

Yalvaç Ural

Stuart Little’ın Maceraları

E. B. White

Suda Hayat Var!

Jean-Pierre Guillet

Sümer Hayvan Masalları – Yabanöküzü Boynuzlu Tilki

Yalvaç Ural

Sunyukların Büyük Kitabı

Guido Sgardoli

Süper Baba’nın İzin Günü

Phil Earle

Süper Güçlerimi Kaybettiğim Gün

Michaël Escoffier

Süper Kahraman Olmak İsteyen Kurt

Orianne Lallemand

Sütün Yolculuğu

Filiz Özdem

T-Rex'in İzinde

Geronimo Stilton

Tahta Topaç ile Bez Bebek

Sibel Şengül

Tehlikenin Doğduğu Yerde Kurtarıcı da Doğar

Hubert Reeves
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Kitap
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Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor

Yalvaç Ural

Tembeller Orkestrası – Sakızağacı Çocukları

Yalvaç Ural

Temel Reis Ispanağı Yoğurtsuz Yer – Çocuklara Derlemeler

Yalvaç Ural

Teo Artık İyi Görüyor - Gözlük Üzerine Bir Hikâye

Stefan Boonen

Tepemde Eşekarısı Gibi Vızıldayıp Durma

Yalvaç Ural

Terzikuşu’na Ne Olmuş?

Nursel Erdoğan

The Beyoğlu Adventure

Sara Şahinkanat

Three Cats, One Wish

Sara Şahinkanat

Tibo Tabletine Yapıştı

Görkem Kantar Arsoy

Timsahlar Diş Fırçası Kullanmaz

Yalvaç Ural

Title ile Bitle - Kardeş Masallar 2

Yücel Feyzioğlu

Tıktıkcik

Andrea Camilleri

Tobie Lolness – 1 Boşlukta Yaşam

Timothée de Fombelle

Tobie Lolness – 2 Elisha’nın Gözleri

Timothée de Fombelle

TOKO – Küçük Bir Kuşun Büyük Gagasıyla Barışma Hikâyesi

Naz Elkorek

Triceratops Baskını

Geronimo Stilton

Troya Savaşı ve İlyada Destanı

Bilgin Adalı

Troyalı Helena ile Paris ve Tahta At Efsanesi

Yalvaç Ural

Tuhaf Canavar Cancan

Manuela Monari

Tuhaf Hayvanlar: Kim Nerede Yaşar?

Katerina Gorelik

Türk Yazınından Seçilmiş Çocuklar İçin Şiirler

Memet Fuat

Türkçe Reçete

Ömer Seyfettin

Üç Dedektif ve İki Matematik Bulmacası

Stefania Lepera

Üç Ejder Masalı

Nilay Özer

Üç Kedi Bir Canavar

Sara Şahinkanat

Üç Kedi Bir Dilek

Sara Şahinkanat

Üç Öykü: Arabalar Beş Kuruşa, Ayran, Sırça Köşk

Sabahattin Ali

Üç Şiir - Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Nâzım Hikmet

Uçan Kaçan Bir Pijama Öyküsü

Nilay Özer

Uçan Sandık

H.C. Andersen

Ufak ile Tefek

Görkem Kantar Arsoy

Uğurböceği Sevecen

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk - Büyülü Ada’da - Boyama
Kitabı

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk - Mevsimler Kitabı (Karton
Kapak)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 1 – Arkadaşlık

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 2 - Gökkuşağı

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 3 - Noel Baba

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 4 - Uçurtma

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 5 - Cadılar

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 6 - Deniz Macerası

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 7 - Yeni Yıl Kutlaması

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 8 - Uzay Yolculuğu (Çıkartmalı)

Erika Bartos
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Kitap

Yazar

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 9 - Mağaradaki Örümcek
(Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 10 - Küçük Yabanarısı (Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 11 - Hastayım

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 12 - Anaokulunda (Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 13 - Ayçiçekleri

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 14 - Yavru Kanaryalar

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 15 - Tombalak’ın Kulesi

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 16 - Kumdan Kale

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 17 - Yılbaşı Kurabiyeleri

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 18 - Ormandaki Yarış

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 19 - Balon Macerası (Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 20 - Kirpinin Doğumgünü

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 21 - Maskeli Balo (Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 22 - Bisiklet (Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 23 - Mantarın Şapkası (Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 24 - Yabanmersini Hasadı
(Çıkartmalı)

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 25 - Baloncuklar

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 26 - Gece Misafiri

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 27 - Futbol Maçı

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 28 - Kutu Oyunu

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 29 - Kızak Macerası

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 30 - Sevimli Sincap’ın Kileri

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 31 - Yıldız Evi

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 32 - Geyikböceği Buz Pateni
Yapıyor

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 33 - Denizminaresi Topaç

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 34 - Cırcırböceği Cancan’ın
Kemanı

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 35 - Kukla Gösterisi

Erika Bartos

Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 36 - Kelebek Peri Kayağa Gidiyor

Erika Bartos

Ulises İçin Evren

Claude Allégre

Umudunu Yitirmeyen Sığırcık

Filiz Özdem

Unutkanlık Boruları Dalgınlık Kanalları

Nilay Özer

Unutma Oyunu

Doğan Gündüz

Utku’nun Kalemi

Filiz Özdem

Uyku Masalları
Uykucular ve Kakaocular Ülkesi

Özlem Özyurt

Uykudan Uyanamayan Minik Yediuyurun Hikayesi

Sabine Bohlmann

Uykusu Kaçan Yarasa

Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz
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Uykuya Dalamayan Minik Yediuyurun Hikâyesi

Sabine Bohlmann

Uyuyan Güzel

Grimm Kardeşler

Vango – Gizemli Geçmişin Peşinde

Timothée de Fombelle

Vango – Yurtsuz Prens

Timothée de Fombelle

Varolmayan Şövalye

Italo Calvino

Viktorya Hayal Kuruyor

Timothée de Fombelle

Vişne Suyunda Yüzen Gemi

Selda Uzunkaya

Winnie-the-Pooh

A.A. Milne

Yağmur Kardeşliği

Angela Nanetti

Yağmur’un Rüyası

Filiz Özdem

Yağmurla Gelen

Yaşar Kemal

Yağmurlu Bir Gün

Feridun Oral

Yanardağın Yankısı

Gülten Dayıoğlu

Yara Bandı Fabrikası

Nilay Özer

Yaramaz Fareler

Helga Bansch

Yaramaz İki

Berat Alanyalı

Yaramaz Sözcükler Dağlarca Çocuklarda 2

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Yaşlı Kadın ve Papağan

Virginia Woolf

Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor

Sara Şahinkanat

Yavru Gurme Rüya ile Deniz Büyülü Bostanda

Elvan Uysal Bottoni

Yavru Gurmeye Masallar

Elvan Uysal Bottoni

Yaz Geldi

Füruzan

Yaz Masalları
Yazmayı Sevmeyen Çocuğun Hikâyesi

Miriam Dubini

Yeni Komşumuz Komo

Yasemin Özer

Yeryüzünden Binbir Efsane: Ejderler, Ecinniler, Gulyabaniler ve Cümle Yaratık

Filiz Özdem

Yeryüzünden Gelen Adam

A. Orçun Can

Yeryüzüne Bakan Teleskop

A. Orçun Can

Yeryüzünün Acısı

Frédéric Lenoir, Hubert
Reeves

Yeşil Kertenkele

Yaşar Kemal

Yeşil Kiraz -1

Gülten Dayıoğlu

Yeşil Kiraz 2

Gülten Dayıoğlu

Yıldız Kuşu

Çiğdem Kaplangı

Yıldızların Örtüsü Yoktur

Marcus Aurelius

Yolda

Yaşar Kemal

Yün Sultan ve Yedi İbiş

Gürsel Korat

Yürüyen Ağaç

Gülgün Çako

Yüzük Parmağı

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Zamanda Yolculuğa Çıkan Kurt

Orianne Lallemand

Zeynep – Benim Güzel Hayvanlarım

Filiz Özdem

Zincap Bir Dostluk Hikâyesi

Roger Norman

Zor Yokuşu

Nezihe Meriç

Zorro Karlar Altında

Paola Zannoner
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Zuzu and the Book Rescue

Görkem Kantar Arsoy

Zuzu and the Sleepy Owl

Görkem Kantar Arsoy

Zuzu Çöplükte

Görkem Kantar Arsoy

Zuzu ile Kaplan Yongi

Görkem Kantar Arsoy

Zuzu ile Uykucu Baykuş

Görkem Kantar Arsoy

Zuzu’nun Ormanı

Görkem Kantar Arsoy

Zuzu’s Forest

Görkem Kantar Arsoy

Zürafa Fazi

Filiz Özdem

Zürafa’nın Benekleri

Esin Erden, Levent Tanıl
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