Final Kültür Sanat Yayınları olarak 2009 yılından bu yana artan bir neşe ve her geçen
yıl zenginleşen bir çeşitlilikle çocuklara okuma sevgisi kazandırmak ve kütüphanelerine
konuk olmak için çalışıyoruz.
Kitaplarla birlikte çalışmanın bize verdiği şevkle bu yıl da geleceğe daha da umutla bakarak; yazarlarımız, çizerlerimiz ve çevirmenlerimizle her renkten ve her sesten ilham
alarak, rengârenk ve dopdolu bir yayın kataloğuyla karşınızda olmanın heyecanını
taşıyoruz.
Minik okurlarımızın okuma serüveninin bir ömür sürmesi dileğiyle hazırladığımız ilk
okuma kitaplarından oluşan dizimiz Okuyan Fil, kataloğumuzdaki önemini bu yıl da
korumaya devam ediyor. Okuma deneyimini kolaylaştırmak için tasarlanan Okuyan
Fil serisi, buna uygun yaratıcı içerik ve çizimlerle desteklenerek kendi içinde seviyelere
ayrılıyor. Yerli ve yabancı edebiyatın seçkin örneklerini barındıran dizimiz, yeni yayın
döneminde de pek çok sürpriz ismi okurlarımızla buluşturacak.
Öz Düzenleyici Öyküleri dizimiz, erken çocukluk yıllarından itibaren gelişimi oldukça
kritik olan; çaba gösterme, duyguları düzenleme, istekleri erteleme gibi öz düzenleme
becerilerini desteklemenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Doç. Dr. Gözde
Ertürk Kara uzmanlığında hazırlanan seri, çocuğuma isteklerini ertelemesi için nasıl
destek olabilirim? İstek erteleme becerisi günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? gibi
her ebeveynin aklına gelebilecek soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir ebeveyn rehberi ile birlikte hazırlandı.
Günümüzde, internet ve sosyal medya hepimizin hayatında oldukça fazla yer almaya
başladı. Bu farkındalıkla, konunun önde gelen uzmanlarından biri olan Doç. Dr. Esra
Ercan Bilgiç’in hazırladığı Dijital Medya Okuryazarlığı serisi, yalnızca genç okurlara
değil her yaştan okura bilinçli bir internet kullanımı için rehberlik sunacak. Serideki
her bir hikâye, çocukların daha bilgili, daha güçlü, daha eleştirel, daha dayanıklı dijital
medya kullanıcılarına dönüşmesini sağlarken kendi kendilerini korumalarının da nasıl
mümkün olduğunu örnekler üzerinden anlatıyor.
Bunun yanı sıra yazarlarımızın yeni kitaplarını ve genç yazar ve çizerlerin kitaplarını
da sizlerle bir araya getirmek için çalıştığımız bir yıl geçirdik. Her biriyle kataloğun
sayfaları arasında tanışma fırsatı bulacaksınız. Özellikle çocukların ve gençlerin, ama
her yaştan okurun kitapla yaratıcı bir ilişki kurmasının yollarını açacak hikâyelerin
etrafında oluşturduğumuz kitaplığımız bu yıl da yeni okurlarını heyecanla bekliyor.
Keyifli okumalar dileriz!
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Karavan Yollarda
Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar
Rengârenk, kocaman bir karavanla Türkiye’yi gezmeye hazır mısınız? Karavan, her yeni macerada
ülkemizin başka bir şehrine gidiyor, bize tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtıyor.
Millî Kültürümüz / Birey ve Toplum / Okuma Kültürü / Sağlık ve Spor / Zaman ve Mekân / Doğa ve Evren
Bayrak, gelenekler, mekânlar, şehirlerimiz, tarihî mekânlar, tarihî şahsiyetler, tarihî eserlerimiz,
yurdumuz, kent kültürü, okuma sevgisi, sağlıklı yaşam, çevremiz, gezginler, bitkiler, canlılar, çevre, dünya,
manzaralar

Kapadokya

Yazan: Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 5. baskı: 2022

Karavanın şimdiki yolculuğu Güzel Atlar Diyarı Kapadokya’ya.
Karavanla birlikte sapsarı bozkırlarda yol alacak, Tuz Gölü’ndeki flamingoları ziyaret edeceğiz. Uçan balonlara binip mantar
şapkalı peri bacalarıyla tanışacağız.

Babadağ

Yazan: Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 4. baskı: 2022

Karavanın şimdiki yolculuğu masmavi gökyüzüne ulaşan
Babadağ’a.
Karavanla birlikte Ölüdeniz’e gidecek, renk renk paraşütlere
binip yemyeşil ormanların içinden geçeceğiz.
İztuzu Plajı’nı ziyaret edecek, deniz kaplumbağalarıyla tanışacağız.

7
Uludağ

Yazan: Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2021

Karavanın şimdiki yolculuğu tertemiz dağ havası taşıyan
Uludağ’a.
Karavanla birlikte çam ormanlarını görecek, sucuk ekmek kuyruğuna girecek, karda kayanları seyredeceğiz.
Yokuşları aşacak, kardan adam yapan çocuklarla tanışacağız.

Kaz Dağları

Yazan: Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 4. baskı: 2022

Karavanın şimdiki yolculuğu Kaz Dağları’na.
Karavanla birlikte şirin köyleri ziyaret edecek, sağlıklı yemekler
yiyecek, kamp yerlerini öğreneceğiz.
Harika manzaraların tadını çıkaracak, Kaz Dağları’nda yaşayan hayvanlarla tanışacağız.

Gaziantep

Yazan: Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2021

Karavanın şimdiki yolculuğu kahraman şehir Gaziantep’e.
Karavanla birlikte eşsiz Antep mutfağını keşfedecek, şehrin
kültür dolu müzelerini ziyaret edeceğiz.
Bakırcılar Çarşısı’nın tıkırtılarını dinleyecek, tarihi ahşap evlerin arasında dolaşacağız.

8

Rize

Yazan: Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2021

Karavanın şimdiki yolculuğu Rize’ye.
Karavanla birlikte Rize’nin yemyeşil doğasını gezecek, pek çok
hayvan ve ağaçla tanışacağız.
Yaylalarda temiz hava alacak, gün batımında benzersiz bulut
denizi manzarasını seyredeceğiz.

Alaçatı

Yazan: Gözde Ertürk Kara / Tülay Taş
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2021

Karavanın şimdiki yolculuğu Alaçatı’ya.
Karavanla birlikte Alaçatı’nın masmavi plajlarını gezecek, serin
rüzgârında ve berrak sularında sörf yapacağız.
Meşhur ot festivaline katılacak, sakızlı muhallebi ve kabak çiçeği
dolmasının tadına bakacağız.

İstanbul

Yazan: Gözde Ertürk Kara / Tülay Taş
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2022

Karavanın şimdiki yolculuğu yedi tepeli şehir İstanbul’a.
Karavanla birlikte İstanbul Boğazı’ndan geçen gemileri izleyecek,
vapurdan martılara simit atacağız.
Tarihi yarımadayı adım adım gezecek, İstiklal Caddesi’nin
kalabalığına karışacağız.
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Ankara

Yazan: Gözde Ertürk Kara / Tülay Taş
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2022

Karavanın şimdiki yolculuğu başkent Ankara’ya.
Karavanla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek, Atamızın kabrine
çiçekler bırakacağız.
Ankara Kalesi’nde şehrin manzarasına doyacak, Kuğulu Park’ta
derin bir nefes alacağız.

Kars

Yazan: Tülay Taş
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2019 / 2. baskı: 2020

Karavanın şimdiki yolculuğu Kars’a.
Karavanla birlikte Doğu Ekspresi’ni selamlayacak,
Ani Harabeleri’nde tarihin huzuruna çıkacağız.
Kars kazlarının peşinden koşacak, soğuktan donan Çıldır
Gölü’nün üzerinde kızak kayacağız.

Kamp Alanı

Yazan: Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Büşra Çakmak
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2020

Karavanın şimdiki yolculuğu Türkiye’nin kamp alanlarına. Bu
yolculukta karavanları tanıyacak, çeşitlerini öğreneceğiz. Karavanla birlikte kamp alanlarını ziyaret edeceğiz. Salda Gölü’nden
Nemrut Dağı’na dünyanın en güzel gün doğumu ve gün batımını
keşfe çıkacağız.
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Çilek Hırsızı
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Aleksandra Fabia
1. baskı: 2019 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar

Karamela dünyanın en şanslı kedisi. Platon okumayı çok
seviyor, bir de tarlalardan topladığı çilekleri yemeyi. Ama bir
gün küçük bir saka kuşu Karamela’nın çileklerine ortak oluyor.
Küçük bir çilek hırsızı.
Çilek Hırsızı, İngiliz sanatçı William Morris’in aynı adlı desenindeki kuşun öyküsünden ilham alınarak yazılmış; kitaplar,
müzik, dostluk ve çilekler üzerine hayat dolu bir hikâye.
Erdemler / Duygular / Sanat
Ahlak, dostluk, güven, merhamet, sevgi, estetik, estetik duyarlılık,
müzik, resim

Beton İmparatorluğu
Yazan: Genç Osman Yavaş
Resimleyen: Maria Brzozowska
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1. sınıflar
Bir zamanlar bir şehirde, teknoloji çok ilerlemiş.
Hatta insanlar artık yemek yemez, haplarla beslenirmiş.
Ama tek bir çiçek ve ağacı bile bilmezlermiş.
Şehrin her yerini bacalardan çıkan dumanlar kaplamış.
Nefes bile alamaz olmuşlar. Çözümü ise çok yakında bulmuşlar.
Erdemler / Birey ve Toplum / Zaman ve Mekân / Doğa ve Evren
Dayanışma, dostluk, güven, iyilikseverlik, paylaşma, empati,
farkındalık, çevre, çevrenin korunması, doğa, bitkiler
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Kedimi Ağaçtan İnmeye Nasıl İkna Ederim?
Yazan: Nilay Dalyan
Resimleyen: Çağrı Odabaşı
1. baskı: 2019 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar
Kiki, bir sokak kedisi. Aynı zamanda benim kedim. Kiki’yi her
gün beslerim. Onunla oyunlar oynarız. Kovalamaca oynamaya
bayılırız. Ama bir gün Kiki, oyunbozanlık etti ve kaçıp ağaca
tırmandı. Ağacın altında öylece kaldım. Onu ağaçtan indirmek
için her yolu denedim ama Kiki bir türlü ikna olmadı. Sizce
kedimi ağaçtan inmeye nasıl ikna ederim?
Erdemler / Okuma Kültürü / İletişim / Kişisel Gelişim / Duygular
Dostluk, güven, paylaşma, sevgi, okuma sevgisi, diğer canlılarla
iletişim, kendini tanıma, duygu yönetimi

Tıkır Tıkır Tekerlemeler
Yazan: Anonim
Resimleyen: Ayşe Deniz Şahin
1. baskı: 2020 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar

Kuş gibi öten tilkiler, tatlı kuşlar… Uçan kuşla yarışan yaman
tavşanlar ve çekirdek getiren leyleklerle tıkır tıkır tekerlemeler.
Söylemesi eğlenceli, birbirinden neşeli tekerlemelerle hem gülecek
hem de hayal gücünün rengârenk dünyasında bir yolculuğa
çıkacaksınız.
Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren
Macera, hayvanlar, doğa sevgisi, okuma sevgisi, dil kültürü,
Türkçemiz
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Babamın Ekmekleri
Yazan: Gülşen Manisalı
Resimleyen: Göktuğ Karahan
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar

Bu yaz tatilinde babamla ekmek yapmayı öğreneceğim. Sabah
erkenden uyanacak, babamla birlikte ekmek fırınına gideceğim.
Benim babam bir ekmek ustası. Sabah daha kuşlar bile uyanmadan hamurları mayalayacak, ekmekleri babamla birlikte pişireceğiz. Hem ekmek yapmayı öğrenecek hem de babama yardım
edeceğim.
Zaman ve Mekân / Duygular / Değerlerimiz / Toplum Hayatı
Dayanışma, kendini tanıma, mücadele, aile ilişkileri, meslekler

Dinozor Ağacı
Yazan: Ebru Akkaş
Resimleyen: Vaghar Aghaei
1. baskı: 2021 / 2. baskı 2022 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar

Dinozorlar zamanını görmüş bir ağacın tohumu nasıl büyür?
Minicik bir tohum, nasıl kocaman bir ağaç olur?
Dinozor Ağacı, işte bu dönüşümün hikâyesini anlatıyor.
Zaman ve Mekân / Çevre / Doğa
Ekoloji, çevre bilinci, çevreyi keşfetme, bitkiler, mevsimler
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En Güzel Ayakkabı

İ

YEN

Yazan: Özge Lokmanhekim
Resimleyen: Zeynep Dağgüden
1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Her iş için farklı bir ayakkabım vardır. Mina ile Aslı bu ayakkabıları giyer, her bir ayakkabı için farklı bir oyun bulurlar.
Sarı çizmeler ile bahçıvan olurlar. Spor ayakkabılar, koşucu olmak içindir. İşe gitmek için başka, evde giymek için başka başka
ayakkabılarım vardır. Ama kızlarımın en sevdiği ayakkabılar,
hepsinden farklıdır…
Aile İlişkileri / Zaman ve Mekân / Meslekler / Evimiz Ailemiz
Meslek seçimi, merak ve araştırma, hayal gücü

Filler Muzlu Süt Sever
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Burcu Yılmaz
1. baskı: 2019 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Lintu, annesiyle birlikte muz ormanlarının içinde rengârenk bir
adaya taşınır.
Yeni evini ve hayatını çok seven Lintu’nun en büyük endişesi
yakında başlayacak okuldur.
Lintu, bu yeni adada ya yeni arkadaşlar edinemezse ya yeni
okuluna alışamazsa…
Ama, Lintu’nun bütün endişeleri, yepyeni ve sürpriz bir arkadaşla çok yakında geride kalacak!
Erdemler / Hak ve Özgürlükler / Duygular / Sanat
Dostluk, güven, paylaşma, sevgi, temel hak ve özgürlükler, üzüntü,
kaygı, mutluluk, sinema
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Maya’nın Tiki Tak Şapkası
Yazan: Sema Günaydın Çınar
Resimleyen: Sernur Işık
1. baskı: 2019 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Burası, Trum Trum Kasabası. Bu kasabada herkesin bir tiki tak
şapkası var. Onu takan kişiye yanlış bir şey yaptığını söylemeye
yarar. Maya ise tiki tak şapkasından biraz rahatsız. Futbol oynamak isteyince ötüveriyor. Yaptığı resme mor bir güneş ekleyince susmak bilmiyor. Acaba Maya ne yapmalı? Tiki tak şapkasının sözünü mü dinlemeli? Yoksa başka bir yol mu bulmalı?
İşte bu, Maya’nın tiki tak şapkasıyla olan hikâyesi.
Erdemler / Birey ve Toplum / Hak ve Özgürlükler
Bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı, bireysel haklar,
hakkını savunma, ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet

Mavi’nin Maskesi
Yazan: Ricardo Alcántara
Resimleyen: Mercè López
1. baskı: 2018 / 2. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 48

1, 2. sınıflar
Mavi’nin her şeyi azıcıktı. Yaşı azıcıktı, yedi yaşına henüz basmıştı. Annesi babası azıcıktı, sadece annesi vardı. Boyu azıcıktı,
kısacık bir boyu vardı. Azıcık konuşurdu, çoğu zaman susardı.
Annesi de pek konuşkan değildi. Karşılıklı susarak, birlikte uzun
vakitler geçirirlerdi. Bir iş seyahatine gitmek zorunda kalan annesi, Mavi’yi anneannesine bıraktı. Mavi bu duruma çok kızdı.
Anneannenin birbirinden lezzetli yemekleri, deniz kenarındaki
eğlenceli evine rağmen Mavi hep kızgın olmak istiyordu.
Erdemler / Duygular / Birey ve Toplum
Güven, sabır, sevgi, empati, bağışlama, kaygı, üzüntü, veda,
yalnızlık, mutluluk

15
Tekerleme İçi Dolu Neşe
Yazan: Anonim
Resimleyen: Ayşe Deniz Şahin
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Şarkı söyleyen kediler, çekirdekleri uçan karpuzlar… Tilkiler,
bülbüller ve tavşanlarla içi neşeyle dolu tekerlemeler. Söylemesi
eğlenceli, birbirinden keyifli tekerlemelerle hem gülecek hem de
hayal gücünün rengârenk dünyasında bir yolculuğa çıkacaksınız.
Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren
Macera, hayvanlar, doğa sevgisi, okuma sevgisi, dil kültürü,
Türkçemiz

Küçük Deve Kaşmira
Yazan: Tanşıl Kılıç
Resimleyen: Nesibe Çelebi
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Küçük deve Kaşmira, annesiyle birlikte sıcak çöllerde yaşıyor,
kızgın kumların üzerinde dolaşıyordu. Bir gün, Kaşmira merakla
sordu: Peki bunca kumu gökyüzünde öylece asılı duran Güneş
nasıl ısıtıyordu? Aydede gecenin içinden küçük deveye cevap
verdi: Güneş, hem dünyayı ısıtıyor hem yağmurları yağdırıyordu. Bitkiler Güneş sayesinde büyüyor, rüzgârlar Güneş sayesinde esiyordu. Güneş’in ışıklarında vitamin bile vardı. Küçük
deve Kaşmira ile çöle gidiyor, Ay’ı, Güneş’i ve gökyüzünü keşfe
çıkıyoruz.
Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren / Dünyamız ve Uzay
Hayvanlar, gezegenler, Ay, Güneş, yıldızlar, Güneş sistemi, hava
olayları
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Hata Yapma Hakkı
Yazan: Nilay Dalyan
Resimleyen: Kübra Teber
1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Köpeğimiz Duman’ı çok seviyordum. Öğretmenimiz bizden “Sevgi” konulu bir proje hazırlamamızı isteyince de hemen aklıma
Duman geldi. Duman’ın bir heykelini yapacaktım. Ama küçük
bir kaza oldu ve heykelim düşüp kırıldı. Proje ödevim mahvolmuştu. Ödevim olmadığı için okula gitmek istemedim. Hata
yapmıştım ve ödevim artık güzel değildi. Nilay Dalyan; hatalar
telafi edilemez mi, mükemmel olmak gerekir mi, gibi sorulara
çocuklarla birlikte cevap arayan, hata yapma hakkı üzerine
düşündüren keyifli bir öykü sunuyor.
Duygular / Birey ve Toplum / Değerlerimiz
Kişisel gelişim, karar verme, sorumluluk, çözüm üretme, aile
ilişkileri

Altın Dağ
Yazan: Nursel Çetin
Resimleyen: Mısra Karahan
1. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Çok eski zamanlarda yeşillerin yaprak yaprak uçuştuğu, mavilerin çağıl çağıl aktığı bir köy varmış. Bu köyde yiğit bir çoban
yaşarmış. Fakat bu köyün Bey’i öyle açgözlüymüş ki gözünü
yemyeşil ağaçlarla dolu Altın Dağ’a dikmiş. Köyü ise açgözlü
Bey’in elinden ancak bu Yiğit Çoban kurtarabilirmiş.
Altın Dağ, çevreye duyarlılık ve doğayı korumak üzerine ilgiyle
okuyacağınız bir masal...
Erdemler / Duygular / Çevre / Değerlerimiz / Toplum Hayatı
Hayvanlar, dostluk, sevgi, ekoloji, çevre bilinci

17
Bir Kedi İstiyorum

İ

YEN

Yazan: Ezgi Berk
Resimleyen: Ece Zeber
1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Deniz birlikte oyun oynayacağı, resim yapacağı ve odasını paylaşacağı bir arkadaş istiyordu. Ama büyükler onu hiç anlamıyordu.
Bu defa Deniz çok kararlıydı. Bir kedi istiyordu ve kimse onu
vazgeçiremeyecekti.
Yeni arkadaşını evdekilerle tanıştırmaya hazırdı!
Arkadaşlığa, birbirini anlamaya ve paylaşmaya dair neşe dolu
bir öykü…
Erdemler / Duygular / Doğa ve Evren / Çevre Bilinci
Güven, sabır, sevgi, Dünya, hayvanlar, merak, keşif, doğal yaşam

18
Kalem Dağı
Yazan: Nilay Dalyan
Resimleyen: Mert Tugen
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Şirin mi şirin, küçük mü küçük Kalamus köyü, el yazması
kitapları ve dillere destan yazıcılarıyla ünlü. Birbirinden güzel
hikâyeler, masallar bu yazıcıların ellerinde kitaplara dönüşüyor. Köyün kalemleri de kalem tamircisi Papir Usta’ya emanet.
Kalamus halkının bu mutlu hayatı bir yabancının köye gelişiyle
biraz değişecek. Bakalım Papir Usta bu işe ne diyecek?
Kalem Dağı, Nilay Dalyan’dan çağdaş bir masal, keyifli bir
hikâye.
Birey ve Toplum / Üretim, Tüketim ve Verimlilik / Yenilikler ve
Gelişmeler
Meslekler, kitaplar, alışkanlıklar, yazmak

Cennet Adası
Yazan: Nursel Çetin
Resimleyen: Çağrı Odabaşı
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Çok eski zamanlarda, masmavi denizlerin tam ortasında,
yemyeşil bir ada varmış. Bu adada her türlü hayvan bir arada
mutlu yaşarmış. Bir gün denizlere uçan kara kanatlı kuş, kötü
haberlerle gelmiş. Uzaklardaki insanlar meğer hayvanları tutsak
etmiş, kafeslerde tutarlarmış. Üstelik seyretmek için de daha çok
hayvan ararlarmış. Şimdi de yeni hayvanlar yakalamak için
adalarına geleceklermiş... Cennet Adası, mutluluk içinde yaşayan hayvanların, insanlarla barış sağlamak için el ele verdikleri
bir dostluk hikâyesi.
Erdemler / Duygular / Çevre / Değerlerimiz / Toplum Hayatı
Hayvanlar, dostluk, sevgi, ekoloji, çevre bilinci, hayvanları koruma, hayvan hakları

19
Meraklı Kâşifler / Ay’da Bir Gece
Yazan: Filiz Çavuş
Resimleyen: Kıymet Ergöçen
1. baskı: 2019 / 4. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Kapkaranlık bir gecede, tavşan çıkmış dışarı. Kaldırmış başını,
gökyüzünde aramış Ay’ı. Sanki saklanmış Ay. Karar vermiş
tavşan Ay’ı arayıp bulmaya. Ortaya çıkmış bir harita. Tavşan
koyulmuş yola. Sanmayın ki bu yolculukta yalnız başına. İnatçı
keçi, kırmızı yeleli aslan, sivri dilli yılan ve sımsıcak Güneş,
ortak olmuşlar bu neşeli maceraya. Başlamışlar Oyuncu Ay’ı
aramaya.
Erdemler / Duygular / Doğa ve Evren / Çocuk Dünyası
Güven, sabır, sevgi, dünya, ay, gece, gündüz, gezegenler,
hayvanlar, merak, keşif

Meraklı Kâşifler / Uzayda Bir Gezi
Yazan: Filiz Çavuş
Resimleyen: Kıymet Ergöçen
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 48

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Tavşan ve arkadaşları Güneş Sistemi’nde çıkmışlar bir yolculuğa. Gezegenlere varmak için atlamışlar kuyruklu yıldızın sırtına.
Ziyaret etmişler sırasıyla Güneş Sistemi’ndeki tüm gezegenleri,
öğrenmişler bütün özelliklerini. İnatçı keçi, kırmızı yeleli aslan,
sivri dilli yılan ve oyuncu tavşan, bu maceralarında gezegenleri
tanıyor, uzayda eğlenceli bir maceraya çıkıyorlar.
Erdemler / Duygular / Doğa ve Evren / Uzay
Güven, sabır, sevgi, Dünya, Ay, gece, gündüz, gezegenler, hayvanlar, merak, keşif

20

Meraklı Kâşifler /
Dünya’da Bir Su Damlası

İ

YEN

Yazan: Filiz Çavuş
Resimleyen: Kıymet Ergöçen
1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Tavşan ve arkadaşları ormanda çıkmışlar yola. Birdenbire bir
soru gelmiş akıllarına! Uzayda yoksa Dünya’dan güzel gezegen,
Dünya’mızın farkı nedir diğerlerinden? Çok geçmeden bulmuşlar
aradıkları cevabı. Suymuş Dünya’nın en büyük farkı. Tanışmışlar meraklı su damlasıyla, öğrenmişler suyun tüm hallerini
fazlasıyla. İnatçı keçi, kırmızı yeleli aslan, sivri dilli yılan ve
oyuncu tavşan, bu maceralarında hem Dünya için suyun önemini keşfediyor hem de meraklı su damlasıyla birlikte eğlenceli bir
maceraya atılıyorlar.
Erdemler / Duygular / Doğa ve Evren / Çevre Bilinci
Güven, sabır, sevgi, Dünya, hayvanlar, merak, keşif, doğal yaşam

21

Cebimde Bilmeceler
Yazan: Sema Günaydın Çınar
Resimleyen: Hatiye Garip

BEL

1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 40

2021

ST
FE

D ILLUSTR
O
RA
G

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Bilmeceler, hem eğlenceli hem meraklı sorular.
Kelimelerle neşeli oyunlar.
Cebimde Bilmeceler, problem çözmeyi geliştirirken eğlenceli zaman geçirmenizi de sağlayacak birbirinden keyifli bilmecelerden
ve söz oyunlarından oluşuyor.
Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren / Hayal Gücü
Karar verme, hayvanlar, doğa sevgisi, okuma sevgisi, dil kültürü,
Türkçemiz

Dilimde Bilmeceler
1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 40

BEL

D ILLUSTR
O
RA
G

2021

ST
FE

Yazan: Sema Günaydın Çınar
Resimleyen: Hatiye Garip
Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Bilmeceler, hem eğlenceli hem meraklı sorular. Kelimelerle neşeli
oyunlar.
Dilimde Bilmeceler, problem çözmeyi geliştirirken eğlenceli zaman geçirmenizi de sağlayacak birbirinden keyifli bilmecelerden
ve söz oyunlarından oluşuyor.
Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren / Hayal Gücü
Karar verme, hayvanlar, doğa sevgisi, okuma sevgisi, dil kültürü,
Türkçemiz

22

Öz Düzenleyici Öyküler
Yazan: Doç. Dr. Gözde Ertürk Kara
Resimleyen: Çağrı Odabaşı

İ

YEN

Anasınıfı, 1, 2. Sınıflar

Değerler / Zaman ve Mekân / Çevre / Sosyal Yaşam / Aile / Arkadaşlık İlişkileri / Haklar Sorumluluklar / Kim
Olduğumuz / Kendimizi İfade Etme Yolları
Buluşlar, macera, merak, mucitler, tarihi mekânlar, şehirler

Öz Düzenleyici Öyküler serisi, erken çocukluk yıllarından itibaren gelişimi oldukça kritik olan; çaba gösterme, duyguları kontrol etme, istekleri erteleme gibi öz düzenleme becerilerini desteklemenize yardımcı
olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Doç. Dr. Gözde Ertürk Kara’nın hazırladığı, bu seride her ebeveynin aklına gelen Çocukların yürütücü
işlev becerileri nasıl gelişir? Çocukların çaba göstermeleri için onlara nasıl destek olabiliriz? Çocuğumun
duygularını düzenleyebilmesini nasıl sağlarım? gibi soruların cevaplarını bulacaksınız. Serideki tüm kitaplar bir ebeveyn rehberi ile birlikte hazırlanmıştır.

Bugi’den Sana Mektup Var! Çaba Gösterebiliriz!
Serinin bu kitabında Bugi, karşısına çıkan çeşitli engellere
rağmen hedefine bağlı kalıp sonuca ulaşmak için çaba sarf
ediyor. Çocukların bu motivasyonu kaybetmemelerini sağlamak yetişkin olarak bizim elimizde.
Bu kitap, “Çaba gösterme becerisi günlük yaşamda nasıl
karşımıza çıkıyor?”, “Çocuğun çaba göstermesi için onu nasıl
destekleyebiliriz?” gibi soruların cevaplarını da bulabileceğimiz bir ebeveyn rehberi ile birlikte hazırlanmıştır.
1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Serinin bu kitabında Vusto, zor bir görev karşısında, odaklanıp bir ekip ile birlikte çalışmayı başarıyor. Arkadaşları
ile birlikte planlama ve organizasyon yapıp birlikte oynuyor. Bu zor görev karşısında hemen vazgeçmiyor, arkadaşlarına da destek olarak çaba gösteriyor.
Çocukların bu motivasyonu kaybetmemelerini sağlamak
yetişkin olarak bizim elimizde.
Bu kitap, “Yürütücü işlev becerileri günlük yaşamda nasıl
karşımıza çıkıyor?”, “Çocukların yürütücü işlev becerilerini
nasıl destekleyebiliriz?” gibi soruların cevaplarını da bulabileceğimiz bir ebeveyn rehberi ile birlikte hazırlanmıştır.

Edu’dan Sana Mektup Var! Duygularımızı Düzenleyebiliriz!
Serinin bu kitabında Edu, günlük hayatta her çocuğun
yaşayabileceği bir sorunla karşılaştığında sakin kalmanın
yollarını arıyor. Çocukların zorluklar karşısında duygularını düzenleyebilmelerine yardımcı olmak yetişkin olarak
bizim elimizde.
Bu kitap, “Çocuğuma duygularını düzenleyebilmesi için
nasıl destek olabilirim?”, “Duygu düzenleme becerisi günlük
hayatta nasıl karşımıza çıkıyor?” gibi soruların cevaplarını
da bulabileceğimiz bir ebeveyn rehberi ile birlikte hazırlanmıştır.
1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Paylu’dan Sana Mektup Var! İsteklerimizi Erteleyebiliriz!
Serinin bu kitabında Paylu, kardeşine istekleri ertelemesi
konusunda destek oluyor. Çocukların isteklerini erteleyebilmeleri sürecinde çevrelerindeki yetişkinlerin onlara güven
vermesi ve desteklemesi çok önemlidir.
Bu kitap, “Çocuğuma isteklerini ertelemesi için nasıl destek
olabilirim?”, “İstek erteleme becerisi günlük hayatta nasıl
karşımıza çıkıyor?” gibi soruların cevaplarını bulabileceğimiz bir ebeveyn rehberi ile birlikte hazırlanmıştır.
1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

23

Vusto’dan Sana Mektup Var! Planlı Olabiliriz!

24

Robot
Balesi
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Nalan Alaca
1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1. sınıflar
Hizmet ettikleri insanlardan yeterince takdir
görmediklerine inanan robotlar, bir bale
gösterisi düzenleyerek onların ilgisini ve
sevgisini kazanmaya karar verdiler.
Robotlar, kusursuz bir biçimde sahneledikleri
bu bale gösterisiyle insanların beğenisini
kazanabilecekler miydi acaba?

Benim Minik
Kırmızı Balığım
Yazan ve Resimleyen:

Ferit Avcı
1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1. sınıflar
Babacık, annecik, abicik ve kedicik mutlu mesut
yaşarlarken, aileye yeni bir üye katılır: bir balık! Minik adını verdikleri bu balığı herkes çok
sevip çabucak benimser. Ancak ortada büyük
bir sorun vardır!
Kediciğin gözünden yazılmış sevimli bir aile
öyküsüne ne dersiniz?

Hayal Gücü / Güzel Sanatlar / Duygular

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre

Bale, kabul görme, beğenilme, kusursuzluk

Hayvanlar, duygular, özgürlük, büyümek

25
Bir Kardan
Adam Masalı
Yazan: Kašmir Huseinović
Resimleyen: Andrea Petrlik

Huseinović
1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar
Bir sabah, uzaklardaki bir ülkenin küçük bir
şehrine kış gelmiş. Çocuklar şehrin yeni sakinleri kardan adamları hayata döndürmeye karar
vermişler. Bütün şehir mutlu ve sevinçliymiş,
özellikle de yaz uykusundan uyanan kardan
adamlar. “Yaz uykusu mu? O da nereden çıktı?”
diye soracak olursanız, şunu düşünün: Ayılar
kış uykusuna yatıyorsa, neden kardan adamlar
yaz uykusuna yatmasın?

Tuna Teyzenin
Evi Kıpır Kıpır
Yazan: Marianne Riemann
Resimleyen: Miriam Bröllos
1. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1. sınıflar
Tuna teyzenin ormanın içinde bir evi var. Bu
evde yarasalar, arılar, kelebekler, sincaplar
yaşar. Ormanın içinden geçip gidiyorum Tuna
teyzeye. Arkadaş oluyorum evinde yaşayan
herkesle. Tuna teyze hepinizi içeri davet ediyor.
Bu ormandan eve misafir olmayı kimler
istiyor?

Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü

Doğa sevgisi, hayvanlar, hayvan sevgisi,

Mutluluk, aile yaşamı, kardeş sevgisi,

dostluk, uyum içinde yaşama, doğal yaşam,

dayanışma, hayvanlar, kar, mevsimler

keşfetmek

26
Uyku
Canavarı
Yazan: Maria Vago
Resimleyen: Anna Laura Cantone

Yatağımın Altında
Bir Timsah!
Yazan ve Resimleyen:

Ingrid ve Dieter Schubert
1. baskı: 2015 / 2. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1. sınıflar

1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1. sınıflar
Peter neden bir türlü uyuyamıyordu? Odasındaki sesler yüzünden mi? Karanlıktan korktuğu
için mi? Peter’in uyumasını bekleyen Uyku
Canavarı da bunu merak ediyordu. Peter’in
uykuya dalmadığını gören ve beklemekten çok
sıkılan Uyku Canavarı, bir şeyler yapmaya
karar verdi...

Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Duygular, korku, merak, güven duyma, uyku
sorunu, çocukluk düşleri, rüyalar, hayali
karakterler, hayal dünyasına yolculuk,
masal kahramanları

Timsah Timba yaramazlık yaptığı için
arkadaşları tarafından dışlanmıştı. O da çok
uzaklara gitti, Loti’nin yatağının altına girdi.
Ama cesur kız Loti, Timba’dan korkmuyordu!

Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Duygular, mutluluk, hayal kurma, sevgi,
yaratıcılık, çocukluk düşleri, arkadaşlık,
güven duyma

27
Uyuyamayan
Güneş’in Öyküsü
Yazan: Helena Kraljič
Resimleyen: Daša Simčič

Sürpriziyle
Gelen Gelincik
Yazan: Alessia Garilli
Resimleyen: Anna Laura Cantone
1. baskı: 2013 / 3. baskı: 2017 Sayfa sayısı:32

Anasınıfı, 1. sınıflar

1. baskı: 2013 / 4. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1. sınıflar
Arkadaşı Bulut’un vereceği doğum günü partisi
için çok heyecanlanan Güneş, akşam bir türlü
uyuyamamış. Güneş’in uyuyamadığını gören
Yıldız ve Ay onu uyutmaya çalışmışlar, ama
ne yapsalar fayda etmemiş! Neyse ki Güneş’in
imdadına en sonunda Rüzgâr yetişmiş...

Birey ve Toplum / Dünyamız ve Uzay
Duygular, sevinç, heyecan, üzüntü, umut,
umutsuzluk, uyku sorunu, dostluk, hayaller,
sorumluluk, dünyamız, gökyüzü, yıldız, ay,
güneş, bulut

Martha, doğum gününde annesine bir çiçek
hediye etmek için bir gelincik tarlasına gider
ve içlerinden birini köküyle birlikte şapkasına
koyarak evinin yolunu tutar. Fakat gecenin
ilerleyen saatlerinde, Martha’nın oturduğu
mahallenin dar sokaklarında ısrarcı bir ses
yankılanmaya başlar.
Herkesi uykusuz bırakan bu sesin sahibi kim
olabilir acaba?

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre
Diğer canlılarla iletişim, ev yaşamı, aile bağları,
problem çözme, anne/baba-çocuk ilişkisi,
doğa sevgisi,hayvanlar, çiçekler, bitkiler

28
Lina İçin
Bir Köpek
Yazan: Christine Merz
Resimleyen: Betina Gotzen-Beek
1. baskı: 2013 / 2. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1. sınıflar
Köpekleri her şeyden çok seven Lina, her fırsat
bulduğunda komşu evin köpeği Lupo ile vakit
geçiriyordu. Fakat Lina’nın asıl isteği, kendisine
ait bir köpekti. Bunun için ailesine yalvarmaktan bıkan Lina, uzun uzun düşündü ve sonunda
bir çare buldu! Köpek sahibi olmak isteyip de
çeşitli nedenlerle olamayan çocukların dünyasından sıcacık ve gülümseten bir hikâye...

Ağaç Alfabesi
Yazan: Ebru Akkaş
Resimleyen: Vaghar Aghaei
1. baskı: 2018 / 3. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 64

Anasınıfı, 1. sınıflar
Her harf bir ağaca isim olmuş. Sadece Ğ harfi
hariç. O, bütün ağaçların içinde sağlam bir yer
bulmuş kendine. “Ağaç Alfabesi” kitabında 28
ağaç, çocukların okuma sevgisi ve alışkanlığını
geliştirmek için alfabetik olarak sıralanıyor.
Okumaya yeni başlayan çocukların alfabedeki
harfleri ve aynı zamanda ağaçları tanımalarını
sağlıyor.

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre
Hayvan sevgisi, bir köpeğin bakımı, hayvanlarla
iletişim, duygular ve hayaller, doğa sevgisi,
sevgi, anne-çocuk ilişkisi, sorumluluk alma,
yaşlılarla iletişim, hoşgörü

Doğa ve Evren / Okuma Kültürü
Bitkiler, çevre, doğa, dil sevgisi,
okuma serüveni, sözlük kültürü

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü /

Milli Kültürümüz
Arkadaşlık, hayvanlar, doğa sevgisi, farklı
kültürler, İstanbul, tarih, çevreye saygı,
mimari, şehirleşme

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

29

Gece ile
Gündüz

Yazan: Sima Özkan
Resimleyen: Mert Tugen
Burgazada’da, bahçesinde kiraz ağaçları,
pencerelerinin önünde mis gibi karanfilleriyle,
kapısında “Gece ve Gündüz’ün Köşkü” yazan
masmavi bir ev; içinde de Gece ile Gündüz...
Gece, yıldızsız bir gecedeki gökyüzü kadar siyah
bir köpek; Gündüz ise güneş ışığında parlayan
tüyleriyle kumral bir kedi...
Bu iki yakın arkadaşın maceraları, dostluğun
ve dayanışmanın önemini hatırlatıyor.

1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 40

1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2015 Sayfa sayısı: 40

1. baskı: 2015 / 2. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 40

1. baskı: 2015 / 2. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 40

30

Dedemin Bisikleti
Yazan: Beyza Deringöl
Resimleyen: Esin Şahin

1. baskı: 2013 / 6. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

1. baskı: 2013 / 7. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Yaz tatilini dedelerinin büyük çiftliğinde geçiren Can ve Ceylan, her gün yeni yeni şeyler öğrendikçe köy
hayatının ve doğanın ne kadar da renkli ve ilgi çekici olduğunu görüp şaşırırlar. Güneşin doğuşuyla
birlikte ötmeye başlayan horoz, sevimli köpek Tarçın, süt veren inekler ve diğer çiftlik hayvanları...
Tüm çocuklar Can ve Ceylan’la birlikte çiftlikte bir gün geçirip doğanın tadına varmalı!
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Değerlerimiz
Yaşadığımız yer, çevre bilinci, hayvanlarla iletişim, sağlıklı yaşamak, tarım, dede-torun ilişkisi, aile, gezi

31
Bir Ülkenin
İki Kralı
Olur Mu?
Yazan: Sevil Becker
Resimleyen: Saadet Ceylan
1. baskı: 2015 / 5. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Görme engelli bir prenses ile işitme engelli bir
prens... Acaba ileride hangisi tahta geçmeli?
Engelleri nedeniyle tahtın varisi olamayacakları düşünülen iki kardeş, sorun zannedilen özelliklerini yeteneğe çevirerek herkese unutulmaz
bir ders veriyorlar. Farklılıkları kabullenmek ve
kararlılık üzerine çarpıcı bir masal...

Ada’nın
Saçları
Yazan: Berrin Karakaş
Resimleyen: Tayfun Pekdemir
1. baskı: 2015 / 4. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Bir ilkbahar günü, Elif’in en sevdiği oyuncak
bebeği Ada’nın güzelim sarı saçlarını bir martı
kapar. Aradan mevsimler geçer ve Elif kel kalan
bebeğinin hâline üzülür durur. Ta ki bir yıl sonra, yine bir ilkbahar günü gerçekleşen mucizeye
kadar...

Birey ve Toplum / Değerlerimiz / Hayal Gücü /
Oyun ve Spor / Sağlık ve Çevre
Duygular, dayanışma, paylaşma, kardeş sevgisi,

Birey ve Toplum / Oyun ve Spor / Sağlık ve Çevre

engelli bireyler, farklılıklara saygı, değerler,

Duygular, oyun, mevsimler, doğa, doğa olayları,

yetenekler

büyümek, sevgi, zaman
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Itır
Koşunca
Yazan: Esra Ercan Bilgiç
Resimleyen: Nurten Deliorman

Ispanaklı
Yumurta

1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Yazan: Esra Ercan Bilgiç
Resimleyen: Nurten Deliorman

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Bir zamanlar, uzak bir diyarda, Oturupduranlar adında bir köy varmış. Bu köyün
ahalisi, hiç çalışmadan otururmuş, en sonunda
köydeki her şey kuruyup solmuş. Günün birinde köyde kıpır kıpır bir kız doğmuş; adı da Itır
olmuş. Itır, büyüyünce, bu miskin köye bolluk
bereket getirmek için yola koyulmuş. Hayalinin peşinde, yorulmak bilmeden
hep koşmuş...

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Barajlar dereleri kurutmuş, inşaatlar
için ağaçlar kesilmiş. Geriye ne park kalmış, ne
de koru! Şimdi elde kaldı bostan, o da mahallenin göz nuru...
Fadiş, Fadik, Fatma, Fadime ve Fatoş
kardeşler, anneleri Fatıma ve evin sevimli
köpeği Fato ile birlikte piknik yapacak bir yer
arıyorlar. Siz de katılın onlara, bu hikâyede
herkese yer var!

Birey ve Toplum / Oyun ve Spor / Üretim /
Tüketim ve Verimlilik / Değerlerimiz /
Sağlık ve Çevre

Sağlık ve Çevre / Birey ve Toplum

Sosyal sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma,

Yaşadığımız yer, çevre bilinci, doğa sevgisi,

sevgi, koruma, spor, kardeşlik

şehir yaşamı, duygular, aile, dayanışma

33

Editör Yako

Yazan: Kašmir Huseinović
Resimleyen: Andrea Petrlik
Huseinović
1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 24

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Editör Yako’nun işi, kitap yayınlamaktı.
Metinleri okur, düzeltir, yayına hazırlar ve
kitap hâline gelmesi için matbaaya gönderirdi.
Bir gün, Yako’nun yolu bir şehre düştü. Burada
okuyacak doğru düzgün kitap yoktu. Bunun
üzerine Editör Yako hemen kolları sıvadı.
Fakat işler hiç de umduğu gibi gitmeyecekti!
Birey ve Toplum / Üretim, Tüketim ve Verimlilik /
Yenilikler ve Gelişmeler
Meslekler, editörlük, kitaplar, bilgisayar,
çalışkanlık, okuma alışkanlığı ve sevgisi

Yeşil
Yazan: Çiğdem Odabaşı
Resimleyen: Serap Deliorman
1. baskı: 2013 / 6. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Çok sevdiği dinozor ve zürafa kuklalarının kaybolduğunu duyan Kuzey, buna çok üzülür ve koşarak
evden çıkıp kuklalarını aramaya başlar. Sonunda
kuklalarına kavuşan Kuzey’in kafasında birçok
yanıtsız soru vardır. Acaba kuklalarındaki yeşil
boyanın, yolda yürürken ayakkabısına bulaşan
yeşil boyayla bir ilgisi olabilir mi?
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre
Duygular, dayanışma, paylaşma, kardeş sevgisi,
çevre bilinci, birlikte hareket etmek,
doğayı korumak

34

Esme ve Durak Kedisi
Yazan: Esra Okutan
Resimleyen: Saadet Ceylan

1. baskı: 2013 / 5. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Durak Kedisi, kendini bildi bileli bir otobüs
durağında yaşıyordu. Duraktan gelip geçenler
onun için bir oyuna dönüşüyordu. Esme,
Durak Kedisi’nin en yakın dostuydu. Bir gün
Esme okuldan üzgün döndü. Durak Kedisi, en
yakın dostunun derdine bir çare bulmak için
kafa yormaya başladı. Sonunda sadece
Esme’nin değil, herkesin yüzünü güldürdü.

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü / Güzel Sanatlar
Arkadaşlık, hayvanlar, hayvan sevgisi, diğer canlılarla iletişim, aile, yaşlılar, fotoğrafçılık
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Kütüphane Faresi
Yazan ve resimleyen: Daniel Kirk
Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
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Kütüphanede yaşayan ve kitap okumayı çok seven fare Sam, arkadaşı Sarah ile başlarından geçen
birbirinden heyecanlı maceraları kitap hâline getirerek kütüphanenin minik ziyaretçileriyle paylaşıyor...

Kütüphane Faresi

1. baskı: 2014 / 5. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 32

Kütüphanede yaşayan ve kitap okumayı çok
seven fare Sam, bir gün kendi kitabını yazmaya
karar verir. Kısa sürede birden fazla kitap yazan
kütüphane faresi, geceleri raflara yerleştirdiği
kitaplarıyla kütüphane ziyaretçilerinin dikkatini
çekince, insanlar bu yetenekli yazarla tanışmak
isterler. Bakalım Sam, okurlarıyla tanışabilecek
mi?
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Kitaplar, yazarlık, çizerlik, kütüphane, okuma sevgisi, diğer canlılarla iletişim, mutluluk, yaratıcılık

36
Bir Dostun Öyküsü

1. baskı: 2014 / 5. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 32

Sam, kitap okumayı ve yazmayı çok seven bir kütüphane faresiydi. Onun küçük kitaplarına herkes
bayılıyordu. Fakat fazlasıyla utangaç olduğundan
henüz kimseyle tanışmamıştı.
Bir gün kütüphaneye gelen öğrencilerden biri,
Sam’in ayak izlerini keşfetti ve onunla iletişim
kurmayı başardı. Böylece çekingen kütüphane faresi
Sam’in bir arkadaşı oldu; hem de tıpkı onun gibi
öykü yazmayı seven bir arkadaş!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Dostluk, yazarlık, çizerlik, kütüphane, heyecan, endişe, sırdaşlık, diğer canlılarla iletişim

Dünya Seyahati

1. baskı: 2014 / 5. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 32

Her gece birbirinden güzel kitaplar okuyarak maceradan maceraya koşan kütüphane faresi Sam’in,
Sarah adında macera düşkünü ve meraklı bir arkadaşı var artık.
Bu macerada Sam ile Sarah, kütüphane koridorlarından kitapların kalbine doğru heyecan verici
bir dünya seyahatine çıkıyorlar. Siz de onlara eşlik
edin!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Arkadaşlık, yazarlık, kitaplar, yolculuk, kâşiflik, macera, heyecan, endişe, Mısır, piramitler

37
Bir Müze Macerası

1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 32

Şimdiye dek kütüphanenin dışına bir kez bile
çıkmayan kütüphane faresi Sam, macera düşkünü
Sarah sayesinde yeni yeni deneyimlere yelken
açıyor. Kütüphanenin minik sakinleri, bu kez
kütüphaneden ayrılıp eşsiz sanat eserleri ve tarihi
kalıntılarla dolu bir müzeyi ziyaret ediyorlar!
Müzedeki eserlerin güzelliğiyle büyülenen Sam
ve Sarah’yı gezinin sonunda büyük bir sürpriz de
bekliyor!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler / Güzel Sanatlar
Arkadaşlık, gezi, müzeler, resim, heykel, eski uygarlıklar, Mısır, Antik Yunan, hayvanlar, iletişim, hoşgörü

Evim Güzel Evim

1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 40

Kütüphane tadilata girince kullanılmayan
tavan arası bölümünde kendileri için yeni bir
yuva kurmaya çalışan Sam ve Sarah, mimarlık
kitaplarından öğrendikleri, bambaşka kültürlere
ait birbirinden farklı evler inşa ettiler. Fakat en
sonunda, bir yuvayı yuva yapan şeyin, sahibine
kendini iyi hissettirmesinden başka bir şey olmadığını keşfettiler.
Üretim, Tüketim ve Verimlilik / Hayal Gücü / Duygular
Mimari, farklı kültürler, ev türleri, heyecan, yuva
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Tırtık Tütüyor!

Yazan ve Resimleyen:

Robert Starling
1. baskı: 2018 / 7. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Tırtık çok tatlı bir çocuk, ama biri ona ne yapması
gerektiğini söylediğinde, Tırtık çok… ama çok… sinirleniyor...
Birey ve Toplum / İletişim / Duygular / Kişisel Gelişim
İletişim becerileri, kendini tanıma, öfke, farklı bakış açıları

Tırtık Pırtık’la Tanışıyor
Yazan ve Resimleyen:

İ

YEN

1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Robert Starling

Tırtık çok tatlı bir çocuk ve yeni bir kardeşi oldu. Bu
da Tırtık’ın biraz öfkeli, kıskanç ve endişeli hissetmesine neden oluyor. Bunların hepsi de kötü duygular. Peki
Tırtık bu duygularla nasıl başa çıkacak?
“Starling’in hassas kahramanı okurlara; etrafındakileri
incitmeden duygularını nasıl ifade edeceğini gösteriyor.” - Publishers Weekly
İletişim / Duygular / Kendimizi Tanıyalım / Değerler / Birey ve Toplum
İletişim becerileri, kendini tanıma, aile ilişkileri, farklı bakış açıları, kardeşlik, sorun çözme
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Yazan ve Resimleyen: Antje Damm
1. baskı: 2018 / 3. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Eliz, biraz ürkek, biraz da titiz bir yaşlı hanım. Yalnız yaşadığı evini her gün temizler, hep düzenli tutar. Pek dışarı
çıkmaz, evine çok misafir de gelmez…
Ama günlerden bir gün, tuhaf bir şey, pencereden uçup
Eliz’in evine giriverir. Ertesi gün daha da tuhaf bir şey olur
ve kapı çalınır. Eliz’in açtığı kapıdan alışkın olduğu her
şeyi değiştirecek bir misafir girer hayatına…
“Muhteşem ve yaratıcı bir hikâye!”
- Leipzig Reading Compass Jürisi
Birey ve Toplum / Kişisel Gelişim / Duygular
İletişim becerileri, paylaşma, özgüven, insan sevgisi

40

Tim’le Bir Gün
Yazan ve Resimleyen: Eve Coy
1. baskı: 2017 / 2. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Tim hiç yerinde durmuyor ve bol bol ilgi istiyor.
Büyüdüğünde muhteşem işler başaracak.
Biliyorum, çünkü ben onun annesiyim.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sevgi / İletişim
Aile içi roller, paylaşma, çocuk olma, hayal kurma,
duygular

Hayır!
Yazan ve Resimleyen:

Marta Altés
1. baskı: 2018 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Ailenin küçük köpeği, iyi olmak için çok çabalıyor.
Herkes onu çok seviyor olmalı! Ama ufak dostumuzun tam olarak anlayamadığı bir şey var…
Birey ve Toplum | Hayal Gücü | Sevgi | Oyun ve Spor
Hayvanlarla iletişim, doğa, mizah, merak, sevgi, oyun, yanlış anlaşılma
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Köpekten Korkan Veteriner
Yazan: Gonca Mine Çelik
Resimleyen: Gonca Mine Çelik
1. baskı: 2019 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Sevgi / Doğa ve Evren / Duygular / Çevre / Meslekler
Doğa sevgisi, hayvanlar, hayvan hakları, hayvan sevgisi,
canlılar, kendini tanıma, korkuların üstesinden gelme

Bay Korkakov’un veteriner kliniğinde sıradan bir gündü. Kısaltılacak tüyler, kesilecek tırnaklar, yapılacak aşılar ve bakılacak yavrular vardı.
Bütün bu sıradan işlerin içinde sıradan olmayan tek bir şey vardı. Veteriner Bay Korkakov köpeklerden
çok korkuyordu. Ve o gün hayatının en sıra dışı günlerinden biri olacaktı!
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Aslan ve Kuş

Yazan ve Resimleyen:

Marianne Dubuc
1. baskı: 2018 / 2. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 72

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Birey ve Toplum / Duygular / Doğa ve Evren
Sevgi, arkadaşlık, dayanışma, hayal kurma, paylaşma

Bir sonbahar günü, Aslan bahçesinde yaralı bir kuş bulur. Kış yaklaşmaktadır ve Kuş’un sürüsü göç
eder. Yaralı bir kanatla uçulmaz ki… Aslan Kuş’u iyileştirmeye karar verir. Bu da mutlu bir kışın ve
yepyeni bir dostluğun başlangıcı olur. Ama bahar yeniden gelir. Kuş’un sürüsü geri döner. Peki ya
şimdi?
“Dubuc, duyguları görselliğe dönüştürmekte büyük bir başarı sergiliyor. Aslan’ın duruş açısı, ağzının
incelikli bir çizgisi bile mutluluğu ya da hüznü ortaya döküyor. Beyaz boşluklar, kaybın ve umudun
dili oluyor… Duygu ve mutlulukla dolu derinlikte…”
- Kirkus Reviews

43

Afrika’da Kaplan Yoktur
Yazan: Ebru Akkaş
Resimleyen: Pelin Turgut
1. baskı: 2019 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Sevgi / Doğa ve Evren / Duygular / Çevre
Dayanışma, doğa sevgisi, hayvanlar, hayvan hakları,
dünyamız, canlılar, yolculuk

Afrika’da bir kaplan mı? Güneş başına geçmiş olmalı. Sahi, Asyalı yavru kaplan Tigris’in Afrika’da ne
işi vardı? Macerası bu kitapta yazılı. İnanmayanlar aslanlara sormalı.

44

Kitap Tamircisi Toprak
Yazan: Ezgi Berk
Resimleyen: Ece Zeber
1. baskı: 2019 / 7. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Toprak, o gün evden çıkarken başına geleceklerden
habersizdi. Her zamanki gibi çok sevdiği kütüphanenin yolunu tuttu.
Kendisine birbirinden güzel kitaplar seçti, ama
beklenmedik bir kaza oldu. Bir bardak su, kitaplardan birinin üzerine dökülüverdi.
Şimdi kitabı kurtarma zamanı. Toprak ve kütüphane görevlisi Eda’yla birlikte hem eğlenceli bir
macera yaşayacak hem de bir kitabı nasıl tamir
edeceğimizi öğreneceğiz.
Erdemler / Okuma Kültürü / Çocuk Dünyası
Azim, dil sevgisi, kitaplar, kütüphaneler, okuma alışkanlığı, okuma serüveni, okuma sevgisi, hobiler , keşif

Müzede Bir Gün
Yazan: Ezgi Berk
Resimleyen: Ece Zeber
1. baskı: 2019 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 48

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Bulut, müzeleri biraz sıkıcı buluyordu. Annesinin
ise yağmurlu bir günü değerlendirmek için harika
bir fikri vardı: Resim müzesini ziyaret etmek!
Bulut evden çıkarken pek de neşeli değildi. Oysa
müzede geçireceği bir gün ona birbirinden güzel
resimleri tanıma fırsatı ve harika bir arkadaşlık
kazandıracaktı.
Zaman ve Mekân / Erdemler / Sanat / Çocuk Dünyası
Müze, dayanışma, dostluk, estetik, estetik duyarlılık, resim, keşif, merak

45

İlk Sahne Tozu
Yazan: Ezgi Berk
Resimleyen: Ece Zeber
1. baskı: 2020 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 48

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Yaz ayları yaklaşırken Maya’nın kalbi bu yıl bir
başka atıyordu. Çünkü halasıyla beraber bir tiyatro turnesine katılacaktı!
Maya halasıyla beraber antik şehirleri gezecek, tiyatronun mutfağına girecek ve şanslıysa “ilk sahne
tozunu” yutacak. Biz de onun küçük macerasının
seyircileri olacağız.
Zaman ve Mekân / Güzel Sanatlar / Duygular / Çevre
Tiyatro, yolculuk, dayanışma, Türkiye, sanat sevgisi, kendini tanıma

Şehirde Çocuk Olmak
Yazan: Ezgi Berk
Resimleyen: Ece Zeber

1. baskı: 2021 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 64

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Eğer şehirde yaşıyorsan ve çocuksan hayat bazen
hiç kolay değildir. Şehirde çocuk olmak, boyunu
aşan yüksek binalar, kocaman otobüsler ve dev
gibi insanlar arasında kalmak olsa da bazen karşına bir sürpriz çıkar ve şehir güzelleşir.
Zaman ve Mekân / Duygular / Çevre / Toplum Hayatı
/ Birey ve Toplum
Yaşadığımız yer, yolculuk, karar verme, macera,
şehir yaşamı

46
Dedem ve Ben
Yazan: Özge Altınok Lokmanhekim
Resimleyen: Öznur Sönmez
1. baskı: 2021 | 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 32

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar

Pamir her cuma okuldan sonra dedesine gider. Birlikte
yemek yapar, oyun oynar, kitap okur ve çok eğlenirler.
Bir gün annesi Pamir’e, tekrar dedesini ziyaret etmek için
biraz sabretmesi gerektiğini söyler. Pamir önce üzülür, sonra kızar, bazen sabırla bekler ama sonra dedesini göremediği için yine üzülür…
Dedem ve Ben, değişen duygularımız, duygularımızı keşfetmek ve aile bağları üzerine şefkat dolu bir öykü.

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Değerlerimiz / Kişisel Gelişim
Yaşadığımız yer, sağlık, dede-torun ilişkisi, aile, duygular, kendini tanıma, farklı bakış açıları

Yazan: Alla Hutnichenko
Resimleyen: Yuliia Kolomiets
1. baskı: 2019 | 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 80

Anasınıfı, 1, 2, 3, 4. sınıflar

Deniz’in sıra dışı ailesiyle tanışın! Ailesindeki herkes kendisine farklı, ilginç ve bir o kadar da önemli bir meslek seçmiş.
Annesi bir çiçekçi, babası bir fosil bilimci, kız kardeşi bir
panda kucaklayıcı, büyükbabası ise bir çay tadımcı. Üstelik
diğer akrabalarının meslekleri daha da ilginç: Bir köpek
bilimci, bir sıcak hava balonu pilotu, bir işaret dili çevirmeni
ve daha da merak uyandırıcı pek çok meslek…
Deniz büyüyünce ne olacağına henüz karar vermemiş.
Onunla birlikte size yeni dünyaların kapılarını açacak bu
mesleklerle tanışmaya ne dersiniz?

Birey ve Toplum / İletişim / Kişisel Gelişim / Bilim ve Teknoloji / Doğa ve Evren
Hayat becerileri, dil sevgisi, iletişim becerileri, beceri, karar verme, kendini tanıma, meslek seçimi,
teknoloji, bitkiler, canlılar, gezegenler
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Sıra Dışı Meslekler
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Gümüş Tilki
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Vaghar Aghaei
1. baskı: 2017 / 2. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Anasınıfı, 1, 2. sınıflar
Gümüş rengi tüyleriyle kış mevsimine âşık
bir tilki düşünün…
Bir de onun manolya ağaçlarıyla çevrili,
saray gibi evini…
Gümüş Tilki’nin yalnız ve soğuk hayatı, evine
sığınan davetsiz misafirler ve onların hareketli,
küçük dünyalarıyla bir anda değişir. Bu beklenmedik değişiklik tedirgin eder Gümüş Tilki’yi.
Ta ki karnında güzel mi güzel bir manolya
çiçeği açana kadar…

Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Aile, arkadaşlık, yardımlaşma, dayanışma,
kış mevsimi, çiçekler

Kuşlar
Yazan: Kašmir Huseinović
Resimleyen: Andrea Petrlik

Huseinović
1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 32

1, 2, 3. sınıflar
Leylek, baykuş, dalgıç kuşu, flamingo, pelikan,
tukan, kaşıkçı kuşu, penguen, sinek kuşu, deve
kuşu, tavuk... Onları yakından tanımak ister
misiniz? Bu kitapta, kuşlar dile gelip kendilerini anlatıyorlar. Uçmak nasıl bir şey acaba diye
merak ediyorsanız eğer, bir sorun
bakalım kuşlara!

Doğa ve Evren
Canlılar, kuş türleri, coğrafya

Yazan: Andrej Predin
Resimleyen: Adriano Janežič

2, 3, 4. sınıflar

1. baskı: 2013 / 2. baskı: 2014
Sayfa sayısı: 48

Pis Çukurlar, eskiden çöp dolu kamyonların gri
dumanlar saça saça gelip çöplerini boşalttıkları
bir çöplüktü. Yaşadıkları yeri çok seven çöplük
sakinleri, bir süredir buraya çöp atılmadığı için
çok mutsuzlardı. Ne de olsa Pis Çukurlar, çöple
var olabilen bir yerdi.
Renkli ve sürükleyici öyküsüyle “Pis Çukurlar”,
minik okurları eğlendirirken onlara çevre bilinci
de aşılayacak.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü
Doğa sevgisi, hayvanlar, diğer canlılarla iletişim, problem çözme, yolculuk, macera, cesaret, liderlik, medeniyet, dostluk, uyum sağlamak, iz sürmek, doğaya dönüş, hayal dünyası
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Başımızda Kuşlar
Yazan ve resimleyen:
Sandra Gobet
1. baskı: 2015 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Her yaş için
Bu kitap, kuşlarla birlikte yaşayan insanların ve
insanlarla birlikte yaşayan kuşların düşsel, çarpıcı ve
büyülü öyküsünü anlatıyor.
Olağanüstü resimlere eşlik eden felsefi ve lirik bir anlatım... Ömür boyu saklanacak türden bir kitap!
Birey ve Toplum / Doğa ve Evren / Hak ve Özgürlükler /
Sevgi / Duygular / Zaman ve Mekân
Yaşama hakkı, özgürlük, sevgi, esaret, iletişim

Tilki Tilda ve Evcil İnsanlar
Yazan: Selçuk Ceylan
Resimleyen: İrem Çağırgan
1. baskı: 2017 / 4. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 96

Her yaş için
Tilki Tilda’nın dokunaklı ve bir o kadar da muzip
maceraları, evine misafir olduğu Sakallı’nın
tekdüze hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde
değiştirir. Şefkat, korku, güven, dostluk ve ayrılık…
Tilkice söylenmiş, insanca tınlayan eşsiz bir
hikâye…
Tilda’nın araladığı kapıdan bakan biz “evcil insanlar” için toprağa yalınayak basma, kırlarda oynama
ve çimlerde yuvarlanma vakti!
Birey ve Toplum / Doğa ve Evren / Sevgi / Duygular / Hayal Gücü
Yolculuk, özgürlük, sevgi, esaret, dostluk, hayvanların dünyası
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Sümbül Hanım’ın Şapkaları
Yazan: Heinz Janisch
Resimleyen: Helga Bansch
1. baskı: 2018 / 2. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 32

Her yaş için
Sümbül Hanım’ın şapka dükkânını ziyaret etmeye herkes bayılıyor. Buraya adım atınca başınızdaki dertleri
bir kenara bırakıyorsunuz. İçeride kendinize uygun bir
şapka bulamasanız bile Sümbül Hanım size neyin iyi
geleceğini mutlaka bilir.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Duygular

Fil’in Sorusu
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Farklılıklara saygı, değerler, karar verme, hayaller,
kendini tanıma

2015

Yazan: Leen van den Berg
Resimleyen: Kaatje Vermeire
1. baskı: 2018 / 2. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 32

Her yaş için
Herkes ve her şey, her yıl olduğu gibi sorularına cevap
bulmak için aynı tepenin üzerinde toplanıyor. Ama
bu yıl, Fil’in zor bir sorusu var: Birini sevmek nasıl
bir şey? Fare, Pamuk Prenses, Rüzgâr ve Yıldızlar…
Herkesin bu soruya farklı bir cevabı var.
Sevgi üzerine, sımsıcak bir kitap…
Birey ve Toplum / Duygular / Doğa ve Evren
Sevgi, hayaller, kendini tanıma, değerler, farklılıklara saygı, paylaşma

Yazan: Edward van de Vendel
Resimleyen: Anton van Hertbruggen
1. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Her yaş için
Rüzgar’ın hayali bir köpeği var. Muhteşem bir köpek. Cesur mu cesur, yetenekli, her şeyi bir çırpıda
anlıyor! Günün birinde annesi ve babası, Rüzgar’ın gerçek bir köpek sahibi olması için doğru vaktin geldiğini düşündüler. Peki, bu yeni köpek Rüzgar’ın eski dostu kadar cesur mu? Onun aklından geçenleri,
hayali bir köpek gibi hemen anlayabilecek mi?
“Çocukların özlemleri üzerine zekice ve dokunaklı bir keşif.” – The New York Times Book Review
“Hayal gücünün iyileştirici etkisi karşısında sıra dışı bir saygı duruşu.” – The Wall Street Journal
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Duygular / Zaman ve Mekân
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Olmayan Bir Köpeğin Hikâyesi
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Kardan Adam Üşüyor
Yazan: Refik Durbaş
Resimleyen: Uğur Altun
1. baskı: 2017 / 3. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 40

Her yaş için
Okul bahçesinde top oynayan martılar, sabah kahvaltısını
öpücükleriyle süsleyen anneler, anneanne çorbası ve gazoza tat
veren leylek… Türk şiirinin usta kalemi Refik Durbaş’ın bir çocuğun içten ve coşkulu dilinden yazılmış şiirleri, Uğur Altun’un
masalsı çizimleriyle okurlarını renkli bir dünyaya ortak ediyor.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Kavramlar ve Çağrışımlar / Doğa ve Evren
İletişim, hayal kurma, okuma sevgisi, aile, okul hayatı, umut

Şaşkın Baykuş
Yazan: Refik Durbaş
Resimleyen: Maria Brzozowska
1. baskı: 2018

1, 2, 3, 4. sınıflar
Refik Durbaş’ın postacı serçeler, gümüş kuyruklu kangurular ve
şapkadan çıkan tavşanların anlatıldığı masal tadındaki şiirleri
Maria Brzozowska’nın çizimleriyle hayat buluyor. Çocuklar için
yazılmış, ancak her yaştan okuru hayran bırakacak tatlı muzip
şiirler…
Erdemler / Birey ve Toplum / Doğa ve Evren / İletişim
Hayal kurma, okuma sevgisi, aile, okul hayatı, umut, canlılar, sevgi
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Minik Aşçılar Atölyesi
Yazan: Aslıhan Kostak
Resimleyen: İrem Çağırgan
1. baskı: 2015 Sayfa sayısı: 64

1, 2, 3, 4. sınıflar
Karnı acıkan, canı tatlı bir şeyler çeken minikler şimdiye kadar ne yapardı? Ya bir büyüğünün kapısını çalar ya da cebinde harçlığıyla
pastaneye giderdi, öyle değil mi? Bütün bunlar
geride kaldı! Mutfağa girip kendi yiyeceğini pişirmek isteyen minikler için artık Minik Aşçılar
Atölyesi var! Minik Aşçılar Atölyesi, hünerli
minik elleriyle neler yapabileceğini görmek
isteyenleri Aslıhan Kostak’ın neşeli anlatımı
ve İrem Çağırgan’ın enfes çizimleriyle renklenen sayfalarına davet ediyor. O hâlde hemen
önlükleri takalım ve hiç vakit kaybetmeden
başlayalım!

Yazan: Christoph Michel
Resimleyen: Judith Arndt & Stefanie Scharnberg
1. baskı: 2012 / 6. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 80

1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıflar
“Küçük Mucitler için Deneyler” ile bilim dünyasına adım atan çocuklar, bir köpeğin karanlıkta neden
insanlardan daha iyi görebildiğini, odalarındaki duvara bir gökkuşağı yapabileceklerini, paket lastiğinden yapılan terazinin çalışma sistemini ve daha birçok ilginç bilgiyi kendi yaptıkları deneylerle
öğrenecekler.
Kolay anlaşılır: Deneyin aşamaları ve kullanılan malzemeler görsellerle desteklenmiştir.
Çocuklara uygun: Her deney için, “Ne gözlemledin?” ve “Neden böyle oldu?” başlıkları altında açıklamalar yer almaktadır.
Kolay bulunabilir malzemelerden: Deneyler için kullanılacak malzemeler evinizde bulabileceğiniz
malzemelerdir.
Günlük hayattan: Deneylerde gözlemlenen olayların, günlük hayatta nerelerde karşımıza çıktığı örneklerle gösterilmiştir.
Renkli: Yaklaşık 200 adet renkli resim ve fotoğraf bulunmaktadır.
Başarı garantili: Çocuklar tarafından test edilmiştir.

Bilim / Matematik
Keşif, oyun, macera
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Küçük Mucitler için Deneyler
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Babam, Ben ve Dinozorlar
Yazan: Antonia Michaelis
Resimleyen: Catharina Westphal
1. baskı: 2017 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

1, 2. sınıflar
İnanamayacaksınız ama babam bir dinozora dönüştü!
Neyse ki otla beslenen bir dinozor. Bana yardım edebilecek
kime gittiysem hepsi dinozor olmuş! Özellikle de zemin katta
yaşayan Yılmaz Bey dinozorların en tehlikelisine, bir Tiranozor Rex’e dönüşünce çevredeki herkes büyük bir tehlikeye
giriyor. Onları kurtarabilecek tek kişi var: ben, Bulut.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Aile ilişkileri, oyun, yardımlaşma, macera, duygular,
dinozorlar

Babam, Ben ve Korsanlar
Yazan: Antonia Michaelis
Resimleyen: Catharina Westphal
1. baskı: 2017 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

1, 2. sınıflar
Salonumuzu korsanlar bastı! Hani babam korsanlar
hakkında her şeyi biliyordu? Şimdi ayaklı abajura bağlı
dururken hiç de öyle görünmüyor! Kara Dokuzlu isimli
korsanlar, Zümrüt annenin rüyasında bizim evde gördüğü
altınları arıyorlar. Bulamayınca da öfkeden deliye dönüyorlar. Babamı korsanların elinden kurtarabilecek tek kişi var:
ben, Bulut.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Aile ilişkileri, oyun, yardımlaşma, macera, duygular, korsanlar
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Şapkadan Çıkan Tavşan
Yazan: Jesús Ballaz
Resimleyen: Francesc Rovira
1. baskı: 2011 / 4. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 48

1, 2. sınıflar
Sirkte yaptığı gösterilerinde artık kimseyi güldüremeyen
Palyaço Büyük Çan, hayal gücünü ve insanları güldürme
yeteneğini yeniden kazanmak için Hayaller Adası’na gitmeye karar verir. En yakın dostu ve iş arkadaşı Tavşan Hoştüy
de Palyaço Büyük Çan’ı yalnız bırakmak istemez. Denize
açılıp Hayaller Adası’na doğru yola koyulan iki kafadar,
yolculuğun sonunda büyük bir sürprizle karşılaşırlar.
Bakalım neymiş bu sürpriz!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Dünyamız ve Uzay
Macera, duygular, davranışlar, insan ilişkileri, toplumsal hayat

Gülmeyi Bilmeyen Cadı
Yazan: Hermínia Mas
Resimleyen: Penélope Tidor
1. baskı: 2011 / 6. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 40

1, 2. sınıflar
Çok uzun zaman önce, çok uzaklarda bir yerlerde kötü kalpli bir cadı yaşardı. Üstelik gülmeyi de bilmezdi. Çocukları
mutsuz etmek için sürekli planlar yapardı. Günlerden bir
gün amacına ulaştı ve bütün çocukların hiç durmadan ağlamasına sebep oldu. Torununun ağlamasına dayanamayan
dede, yaşlı cadıyı ziyarete gitmek için yola çıktı.
Acaba bu cadı bir gün gülmeyi öğrenebilecek mi?
Ne dersiniz?
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Davranışlar, hoşgörü, iyi-kötü, mutluluk, üzüntü, dayanışma, farklı dünyalar
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Yıldızları Çalan Korsan
Yazan: Carles Cano
Resimleyen: Carlos Ortin
1. baskı: 2011 / 5. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 40

1, 2. sınıflar
Büyük bir mağarada yaşayan korsan John Buck’ın iki
büyük sorunu vardı. İlki, evinde elektrik olmamasıydı.
Kitap okumayı çok sevdiği için bu büyük bir sorundu. İkinci
sorunu ise definesiz bir korsan olmasıydı. Definesiz korsan
nerede görülmüş? Sizce John Buck, bu iki sorununu çözmek
için nasıl yollar buluyor? Bilmek ister misiniz?
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Dünyamız ve Uzay
Macera, duygular, davranışlar, insan ilişkileri, toplumsal
hayat

Ördek Paka
Yazan: Ricardo Alcántara
Resimleyen: José M. Lavarello
1. baskı: 2011 / 4. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 40

1, 2. sınıflar
Baykuş Pekbilen bütün gece düşündükten sonra, yavruların
dolunayla birlikte yumurtadan çıkacağını haber verdi. Çok
geçmeden yavrular bir bir yumurtadan çıkmaya başladılar ve ormandaki tüm hayvanlar heyecanla izlediler. Gün
geçtikçe büyüyen yavrular birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. Ancak Paka arkadaşlarına sürekli kötü davranıyor
ve uçmayı öğrenmelerine engel olmaya çalışıyordu. Ne var
ki bir gün kendisi de uçmaya çalıştı ama defalarca denemesine rağmen bir türlü havalanamadı. Anlaşılan Paka’nın
yardıma ihtiyacı vardı.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre
Hoşgörü, sevgi, anlayış, iyi-kötü, bencillik, yardımlaşma, hayvanların dünyası
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İhtiyar Pastacı ve Kırmızı Kedileri
Yazan: Tobias Aufmkolk
Resimleyen: Nicole Aufmkolk
1. baskı: 2015 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 48

1, 2. sınıflar
Dördü de kırmızı, dördü de oyuncu, dört sevimli kedi...
Ve dördü de İhtiyar Pastacı’nın evinde yaşıyor.
İhtiyar Pastacı’nın kedilerinden sonra hayatta en sevdiği
şey, üzerinde kırmızı ahududu meyveleri bulunan lezzetli
bir pasta. Fakat ahududuyu en az onun kadar çok seven
biri daha var anlaşılan. Çünkü İhtiyar Pastacı ne zaman
bir pasta yapıp soğumaya bıraksa, üzerindeki ahududular
gizemli bir şekilde kayboluyor!
Ve hırsız, İhtiyar Pastacı’nın hiç ummadığı biri çıkıyor!
Birey ve Toplum / Değerlerimiz
Duygular, farklılıklara saygı, sevgi, hoşgörü, hayvan sevgisi

60
Zıpzıp ve Taşzıpırları
Yazan ve resimleyen:
Rafael Estrada
1. baskı: 2011 / 7. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 56

2, 3, 4. sınıflar
Taşköy’de yaşayan Zıpzıp’ın tek hayali bir gün taşzıpırları kadar yükseklere zıplamayı öğrenmektir. Ailesi ve
arkadaşları Zıpzıp’ın bunu başaracağına inanmasalar da,
büyükbabasının ona güveni tamdır. Sizce Zıpzıp hayalini
gerçekleştirebilecek mi?
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Duygular, arkadaşlık, macera, yolculuk, korku, gizem

İbikli ve Arkadaşları
Yazan: Javier López Rodríguez
Resimleyen: M. Antonia Cortijos
1. baskı: 2011 / 4. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 64

2, 3, 4. sınıflar
Zamanın birinde bir kümeste yaşayan dört mutlu tavuk
vardı. Bir gün yumurtalar gizemli bir şekilde kaybolmaya
başladı ve tavuklar önce yumurta hırsızını aramaya
başladılar. Sonra ne yaptılar dersiniz?
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü
Dayanışma, dostluk, gizem, hayvanların dünyası, doğa
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Zorda Kalan İkili
Yazan: Beatriz Doumerc
Resimleyen: Petra Steinmeyer
1. baskı: 2011 / 4. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 72

2, 3, 4. sınıflar
Tarçın ve Kırçıl iki iyi arkadaştır. Bir gün çıktıkları bir
yolculukta Tarçın bir avcının kurduğu tuzağa yakalanır.
Kırçıl her şeyi göze alarak arkadaşını kurtarmak için yola
çıkar. Çaresizce herkesten yardım ister. Hatta ezeli düşmanı
horozdan bile. Bakalım horoz, tilkiye yardım etmeyi kabul
edecek mi?
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü
Dostluk, umut, iletişim, mücadele, farklılıklar

Hanno ve Küçük Ejderha
Yazan: Irina Korschunow
Resimleyen: Mert Tugen
1. baskı: 2016 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 56

2, 3, 4. sınıflar
Hanno çikolataya düşkün olduğu için yaşıtlarına göre biraz
şişman ve bazı sınıf arkadaşları onun bu özelliğiyle alay
ediyorlar. Buna çok üzülen Hanno da okuldan soğuyor ve
giderek içine kapanıyor. Fakat bir gün çok garip bir şey
oluyor ve Hanno’nun karşısına küçük bir ejderha çıkıyor!
Hanno’nun yanından ayrılmak istemeyen bu küçük ejderha,
korkularının üzerine yürüyen Hanno’ya her adımda eşlik
ediyor.
Birey ve Toplum / Değerlerimiz / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre
Duygular, farklılıklara saygı, sevgi, hoşgörü, arkadaşlık, ön yargı, obezite
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Ayak İzi Ülkesi
Yazan: Banu Bozdemir
Resimleyen: Nalan Alaca

1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 72

2, 3, 4. sınıflar

Ünlü bir yazar olan Neşe, son romanını yazmak için gittiği
Korku Ülkesi’ndeki yazlığında bir yandan çalışırken, bir
yandan da ayak izlerinin yaşadığı deniz altındaki bir
ülkeye dair hayaller kurmaya başlar. Fakat çok geçmeden
Neşe, ayak izlerinin yaşadığı o ülkenin aslında kendi hayal
gücünün bir ürünü olmayıp fantastik bir dünyaya ve kayıp
geçmişine açılan bir kapı olduğunu şaşkınlıkla keşfedecektir.

Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Aile, dayanışma, hoşgörü, korku, mutluluk, büyüme, merak
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Marabu Adası

Yazan: Antonio G. Iturbe
Resimleyen: Alex Omist
2, 3, 4. sınıflar

Birey ve Toplum / Doğa ve Evren / Toplum Hayatı / Kişisel Gelişim
Arkadaşlık, farklılıklara saygı, sualtı bahçesi, sabır,
bakış açısını değiştirme, sevgi, doğa sevgisi

Susu’nun Yosun Bahçesi
1. baskı: 2016 / 3. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 96

Susu, sualtı bahçeciliği hayalini gerçekleştirmek
için dünyanın öbür ucunda bir yerde bulunan
Marabu adında küçücük bir adaya doğru
yolculuğa çıkıyor. Aksi papağanı Tio Rufus da bu
yolculukta ona eşlik ediyor.
Susu, bu adada çok tuhaf insanlarla tanışacak,
birbiri ardına sorunlar yaşayacak. Fakat bakış
açısını değiştirdikçe sorunların çözümlerini daha
kolay bulduğunu da keşfedecek.
Marabu Adası’nda kimsenin canı sıkılmıyor!

Dikkat, Çekim Başlıyor!
1. baskı: 2016 / 2. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 88

Susu, sualtı bahçeciliği yapmak üzere aksi papağanı
Tio Rufus’la birlikte taşındığı Marabu adasına
yavaş yavaş alışıyor.
Fakat bir şampuan reklamı çekimi için birbirinden
havalı mankenler ve ukala bir yönetmenle birlikte
adaya kalabalık bir set ekibi gelince, Susu’nun
dengesi galiba biraz bozuluyor.
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Tula

Yazan: Meltem Coşkungür
Resimleyen: Nurten Deliorman

Sevimli bir örümcek olan Tula, kumsaldaki bir
kayanın oyuğunda yaşıyordu. Günlerden bir
gün, yeni tanıştığı ahtapot Vadida ile birlikte
denize açıldı. Bilmediği diyarlara doğru seyahate çıkan Tula, gördüğü güzellikler karşısında
hayretler içinde kaldı.
Tula, yaşadığı kumsala geri dönene kadar hem
yeni arkadaşlar edindi hem de birbirinden
farklı yerler gördü. Mavi Dünya’da yaşadıkları,
Tula için unutulmaz birer deneyim oldu.

Tula ve Mavi Dünya

1. baskı: 2013 / 6. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 56

2, 3, 4. sınıflar
Sağlık ve Çevre / Güzel Ülkem Türkiye / Hayal
Gücü
Doğa, hayvanlar, nesli tükenme tehlikesi olan
hayvanlar, İztuzu Kumsalı, coğrafya, macera,
umut, kararlılık, yardımlaşma, sevgi, cesaret,
özlem, hayal gücü, Alagöl, Kapadokya, tarihi
yerler, dostluk

Tula Doğa’nın İzinde
1. baskı: 2014 / 6. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 56

Tula Periler Ülkesi’nde

1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2015 Sayfa sayısı: 56

65
Leo ve Lolli - Midilliye Bir Arkadaş
Yazan: Julia Boehme
Resimleyen: Lisa Althaus
1. baskı: 2013 / 2. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 64

2, 3, 4. sınıflar
Annesine bir köy evinin miras kaldığını öğrenen Lulu,
sevinçten havalara uçar. Çünkü artık Lulu’nun da tatile
gidebileceği bir yer vardır.
Üstelik evin yanındaki bahçede adları Leo ve Lolli olan
bir midilli ile bir eşek yaşamaktadır.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Üretim,
Tüketim ve Verimlilik / Oyun ve Spor
Duygular, arkadaşlık, hayvan sevgisi, hayvan bakımı,
meslekler, şehir hayatı, doğa, çiftlik hayatı, binicilik
sporu, resim yapmak

Sihirli Kütüphane
Yazan: Esra Tuncer
Resimleyen: Reha Barış
1. baskı: 2013 / 17. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 64

2, 3, 4. sınıflar
Öykü ilk kez kütüphaneye gideceği için çok heyecanlıdır.
Ablası Ceren ile kütüphaneye girdiklerinde kendini büyülü
bir dünyanın içinde bulur. Önce Külkedisi ile karşılaşır,
ardından diğer masal kahramanları ile tanışır. Beyaz
Tavşan, masal saati etkinliğinin son hazırlıkları için acele
ederken, Öykü’yü de Masal Saati Odası’na davet eder ve
koşarak uzaklaşır. Masal Saati Odası’nın nerede olduğunu
bilmeyen Öykü’ye masal kahramanı Şahmeran yol gösterir.
Birey ve Toplum / Değerlerimiz / Hayal Gücü
Abla-kardeş ilişkisi, duygular, kütüphane, okuma sevgisi, hayal gücü, rüya, masal kahramanları, Şahmeran,
efsane, macera
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Sisin Ardında
Yazan: Ramona Badescu
Resimleyen: Amelie Jackowski
1. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 48

2, 3, 4. sınıflar
Bazı günler her sey alışılmışın dışında yaşanır. Her şey
farklıdır, beklenmedik şeyler olur. Yine böyle, sise boğulmuş bir günde, Ayı’yla Karınca hiç akıllarında yokken
karşılaşır.
Ya tuhaf bir kaza yepyeni ve bambaşka bir günün
habercisiyse?
Erdemler / Birey ve Toplum / Duygular
Dayanışma, dostluk, güven, iyilikseverlik, paylaşma,
sevgi, yardımlaşma, empati, farklılıklara saygı, kaygı,
sevgi

67
Arkadaşım Yunus
Yazan: Annette Langen
Resimleyen: Betine Gotzen-Beek
1. baskı: 2016 / 3. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 96

2, 3, 4. sınıflar
Okyanus kıyısındaki küçük bir köyde yaşayan Jill bu kadar şanslı olduğuna inanamıyor! Bir gün dedesiyle balık
tutmaya çıktığında sandala bir yavru yunus yaklaşıyor
ve kısa sürede aralarında derin bir arkadaşlık bağı
kuruluyor. Ancak Opo adını verdiği ve aklı sırf oyunda
olan bu yunustan herkes hoşlanmıyor. Jill’in ne yapacağı
ise belli! Opo’yu bir tek o koruyabilir!
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Oyun ve Spor
Aile, arkadaşlık, balıkçılık, hayvan sevgisi, mücadele, deniz, yunus balığı

Madam Broşe’nin Salıncağı
Yazan: Beatriz Osés
Resimleyen: Emilio Urberuaga
1. baskı: 2018 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 128

2, 3, 4. sınıflar
Her şey Madam Broşe’nin doğum günü pastasını almak için
gittiği pastane dönüşünde başladı. Madam Broşe tam doksan
yaşına giriyordu. Doksan yıldır her doğum gününde kendisine
en sevdiği çikolatalı pastayı alır ve özenle yerleştirdiği mumları
üfleyerek doğum gününü kutlardı. Pastasını üflerken her yıl
aynı dileği dilerdi: Keşke yeniden küçük bir kız çocuğu olabilsem. Ancak doksanıncı doğum gününde kendisini bir sürpriz
bekliyordu.
Erdemler / Birey ve Toplum
Azim, cömertlik, dayanışma, dostluk, güven, iyilikseverlik, sevgi, saygı, yardımlaşma, bireysel farklılıklar,
komşuluk ilişkileri

68
Dijital Medya Okuryazarlığı
Yazan: Esra Ercan Bilgiç
Resimleyen: Macide Damla Akyürek

2, 3, 4. Sınıflar

İletişim / Değerler / Okul Yaşamı / Zaman ve Mekân / Çevre / Sosyal Yaşam / Aile / Arkadaşlık İlişkileri / Haklar
Sorumluluklar / Kendimizi İfade Etme Yolları
Sosyal medya, interneti bilinçli kullanma, bilim ve teknoloji, medya araçları, sorun çözme, farklılıklar,
eleştirel düşünme, zorbalık

Esra Ercan Bilgiç’in kaleme aldığı Dijital Medya Okuryazarlığı serisi, sosyal medya ve interneti en faydalı biçimde kullanmak, anlamak ve haklarımızı korumak için her yaştan okura rehberlik edecek öyküler
ve rehber yazılardan oluşuyor.

Kötü Sürpriz – Siber Zorbalık

İ

YEN

1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 48

Güneşli bir cumartesi Ekin ve arkadaşlarının grubu “Patenci
Üçler” parkta buluşurlar. Ekin, geçirdiği ufak bir kaza sonucu
kendini su birikintisinin içinde bulur.
Eve döndüğünde Ekin’i hiç de hoş olmayan bir sürpriz beklemektedir. Cep telefonuna baktığında kendi fotoğrafının sosyal
medyada bir başkası tarafından paylaşıldığını görür.
Fotoğrafının altına yapılan yorumlar da cabası... Ekin hem
öfkeden deliye döner hem de utançtan yerin dibine girer.
Kim, neden ve ne hakla onun fotoğrafını paylaşmış olabilir?

Fofo Adam – İnternette Sahte Haberler

1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

Devrim, her sabah olduğu gibi uykulu gözlerle servise biner.
Servistekiler aralarında fısıltıyla konuşmaktadır:
“Gerçek, gerçek!” “Bence gerçek olamaz.” “Bizim komşunun büyük
oğlu söyledi, kesin gerçekmiş.”
İnternet ortamında dolaşan bir fotoğraf Devrim ve arkadaşlarının kâbusu olmak üzeredir. Fakat Devrim’e yine de bir şeyler tuhaf gelmektedir. Herkes nasıl bu kadar emin olabiliyor? Aslında
biraz dikkatle baktığında bu fotoğraf... Biraz da gülünç değil mi?
Fofo Adam internette dolaşan sahte haberlerle ilgili hem eğlenceli hem de düşündürücü bir öykü.

Şadi Bey – Dengeli Ekran Süresi

İ

YEN

1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

Devrim ve Ekin bir pazar sabahı balkondan gelen, “viyk viyk”
sesleriyle uyanır. Yumurtadan yeni çıkmış bir kuş yavrusu, geçici
bir süreliğine evlerine konuk olur. Şadi Bey ismini verdikleri bu
sevimli kuş çekirdek çitlemeye, kurşun kalemlerin arkalarını kemirmeye ve bir de ekranları gagalamaya bayılır. Her şey buraya
kadar harika gider...
Fakat bir süre sonra Şadi Bey’in yaptıkları Devrim ve Ekin kardeşleri rahatsız etmeye başlar. Çünkü Şadi Bey bir türlü tablette
oynamalarına, televizyon izlemelerine izin vermez. Zaten “kısıtlı
zamanları” onun gelişiyle hepten karman çorman olmuştur. Acaba Şadi Bey onlara bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir mi?
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Amcam ve Ben

KİTAPLARI

Rİ LİSTESİ
NE
Ö

UK

2015
IBBY

Yazan: Genç Osman Yavaş Resimleyen: Nalan Alaca
2, 3, 4. sınıflar

Havaalanında Bir Zebra

1. baskı: 2015 / 8. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 64

“Benim bir amcam var, hiç bahsetmiş miydim ondan? Bahsetmedim mi? Deli dolu olduğundan, saçma komik hikâyeler anlattığından? O kadar eğlenceli ki! Bana sorarsanız, ondan her eve en
az bir tane lazım ama yine de siz siz olun, söylediği her şeye de
inanmayın.”

Restoran Macerası
1. baskı: 2017 / 6. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 64

“Yine o güzel günlerden biriydi. Amcam beni bizimkilerden almaya
gelmiş, gezmeye götürmüştü. Bu gezilerin en güzel yanı, başka
kimselere anlatmadığı arkadaşı Zebra’yla olan maceralarını anlatmasıydı. Yok, yok, doğru duydunuz. Zebra dedim.” Birbirinden
komik maceralara atılan “hafif çatlak” amca ve arkadaşı Zebra’nın
yolu bu kez bir restorana düşüyor; hem de en pahalısından, çok şık
bir restorana!

Büyük Tren Soygunu
1. baskı: 2016 / 5. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 64

Zırrrr! Zırrrr! Zırrrr!
“Kim oooo?”
“Ulu Manitu adına, açın şu kapıyı!”
“Ulu Manitu mu? Ben bunu bir yerden biliyorum!”
Amca ve arkadaşı Zebra bu kez çok ama çok büyük bir tren soygununa karışıyorlar!
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Talihsiz Sihirbaz
1. baskı: 2017 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 64

“Ne zaman birlikte gezmeye çıksak bana birbirinden komik
hikâyeler anlatan amcam, son görüşmemizde Talihsiz Sihirbaz’ın
hikâyesini anlatacağına söz vermişti.
Ve işte o gün geldi! Ama galiba bu sefer her zamankinden daha
garip bir hikâye bekliyordu beni!”

7 Denizler’in Korkusuz Kaptanı
1. baskı: 2017 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 64

Amcamla birlikte yine parka gidiyoruz ve işte yine o muhteşem
hikâyelerden biri geliyor! Sıkı durun… Bu kez amcamın arkadaşı
Zebra’nın, büyük büyük büyük büyük büyükdedesi korsan
oluyor! Korkusuz Kaptan Zebral’ın gemisiyle 7 Denizler’e açılıyor,
korsanların dünyasında keşfe çıkıyor, birbirinden tehlikeli
maceralara atılıyoruz!

Süperstar
1. baskı: 2019 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 64

Bu defa da amcamın en yakın arkadaşı Zebra, sahneye çıkıyor
ve süperstar oluyor. Zebralar şarkı söyleyebilir mi diye merak
ediyorsanız, bu heyecan dolu macerada amcamla bana ortak
olabilirsiniz.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Duygular, sevgi, hayvan sevgisi, hayvan hakları, macera, merak, mizah, şehir ve yaşam
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Derslerle Başım Dertte
Yazan: Funda Özlem Şeran
2, 3, 4. sınıflar

Şifreli Mesajlar Gizli Ajanlar
1. baskı: 2012 / 10. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 72

Merhaba benim adım Yağmur. Okulu sevsem de derslerle biraz
başım dertte. Abim olacak Bulut’la da çok iyi anlaştığımız söylenemez ama neyse ki en yakın arkadaşım Damla var.
Birey ve Toplum / Yenilikler ve Gelişmeler
Duygular, büyümek, aile iletişimi, okulumuz, sınıfımız, kurallar,
mektup yazmak, sevgi, kardeşlik, arkadaşlık, haberleşme yolları

Hayvanat Bahçesinde Neler Oluyor?
1. baskı: 2012 / 7. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 72

Sınıfça gittiğimiz hayvanat bahçesinde başıma gelenleri bir bilseniz... Hangi birini anlatsam ki... Kaybolduğumu mu?
Çok korktuğumu mu? Yoksa evde beni bekleyen cezaları mı?
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler
Aile, ev, okul, kardeşlerin iletişimi, duygular, çevre bilinci,
hayvanlar, okulumuz, baba-kız ilişkisi, merak, hayvanat
bahçesi, gezi, acil telefon numaraları, ulaşım araçları

Gösteri Zamanı
1. baskı: 2012 / 5. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 72

Eyvah! Öğretmen annemi okula çağırdı! Neden acaba? Cezamı düşünmek bile istemiyorum. Hapishane benzeri bir matematik kampı
olabilir mi? Tabii ki olabilir!
Birey ve Toplum / Üretim, Tüketim ve Verimlilik /
Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler
Duygular, aile iletişimi, ev, okulumuz, sınıfımız, dayanışma,
estetik algısı, işbirliği, meslekler, giysiler, karar verme,
karşılaştırma, sorumluluk alma, kutlama, etkinlik
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Matematik Mutfakta Sevilir
1. baskı: 2013 / 5. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 88

Derslerle başım hâlâ dertte! Daha doğrusu matematikle! Tam
matematikle ve beni sürekli sinir eden abim Bulut’la aramızın hiç
düzelmeyeceğini düşünürken mucizevi bir şey oldu. Neler olduğuna
inanmayacaksınız!
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Duygular, kardeşlerin iletişimi, arkadaşlık, sınıfımız,
öğretmen-öğrenci ilişkisi, beslenme, sorumluluk alma,
matematik, problem çözme, geometrik cisimler

Kütüphanede Şenlik Var
1. baskı: 2013 / 5. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 88

Kimse okulun kütüphanesini ziyaret etmiyordu. Ben de, acilen bir
şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve en sonunda başı derde giren yine ben oldum. Üstelik kütüphanecilik kulübünden de atıldım.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler
Duygular, aile içi iletişim, arkadaşlık, sınıfı temiz tutmak, öğrenci
kulüpleri, kütüphane, kütüphane kuralları, kitap sevgisi, masal
kahramanları, yazar-okur ilişkisi, hikâye yazmak

Benim Abim Bir Kahraman
1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 88

Fındıklı kurabiye yerken başıma neler geldi bir bilseniz...
Önce kırılan dişimi yuttuğumu sandım, ama yuttuğum
başka bir şeymiş meğer!
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre
Aile, kardeşler arası iletişim, ağız ve diş sağlığı, diş hekimliği,
yaşlılar, heyecan, mutluluk, korku, ev kazaları
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Dedektif Çito ve Çin Ce-Sur’un
Maceraları
Çok Becerikli Bir Yardımcı
1. baskı: 2011 / 5. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Büyük bir malikânenin sahibi yemek takımının ortadan kaybolduğunu bildirir. Dedektif Çito ve yeni yardımcısı Çin Ce-Sur ipucu
yakalamak için olay yerine giderler. Bakalım yemek takımını
bulabilecekler mi?
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler /
Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Dünya kültürleri, macera, olayları çözümleme, merak, araştırma,
ön yargı, aklını kullanma, farklılıklara saygı, liderlik, coğrafya,
meslekler, ülkeler

Kayıp Mumya
1. baskı: 2011 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Dedektif Çito ve yardımcısı Çin Ce-Sur’un yolları bu kez Mısır’a
düşer. Müzede korunan firavunun mumyası kaybolmuştur. Üstelik
mumya bulunamazsa Mısır kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya
kalacaktır.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler /
Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Gelenekler, dünya kültürleri, macera, merak, araştırma, coğrafya,
tarihi ve turistlik yerler, doktor, sağlık hizmetleri, heykel, mumya,
beslenme, meslekler, iş yaşamı, yolculuk, ülkeler

Gece Ziyaretçisi
1. baskı: 2011 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Beşinci katta oturan bir kadının evine gece yarısı giren esrarengiz
hırsız değerli bir şey çalmamasıyla dikkat çeker. Dedektif Çito ve
Komiser Çin Ce-Sur bu tuhaf olayın peşine düşerler.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler /
Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Gelenekler, dünya kültürleri, dostluk, macera, yaşadığımız yer, şehir,
merak, araştırma, olayları çözümleme, farklılıklara saygı, hayvanlar,
meslekler, iş yaşamı, ülkeler
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Yazan: Antonio G. Iturbe
Resimleyen: Alex Omist

2, 3, 4. sınıflar

Çok İnce Bir Araştırma
1. baskı: 2011 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 40

Kel olduğu için peruk kullanan bir adamın peruğu göz açıp kapayıncaya kadar kayıplara karışır. Dedektif Çito ve Komiser Çin
Ce-Sur, peruğun başına ne geldiğini çözmeye çalışırlar.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler /
Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Gelenekler, dünya kültürleri, dostluk, macera, yaşadığımız yer, şehir,
iş birliği, merak, araştırma, aklını kullanma, farklılıklara saygı, deha,
liderlik, beslenme, meslekler, iş yaşamı

Dünya Kupası’ndaki Gizem
1. baskı: 2011 / 3. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 40

Dünya Kupası başlamadan önce turnuva galibinin kazanacağı
kupa ortadan kaybolmuştur. Dedektif Çito ünlü büyüteçleri ve
Komiser Çin Ce-Sur’la birlikte kupayı bulmak üzere yollara düşer.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler /
Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Gelenekler, dünya kültürleri, dostluk, macera, yaşadığımız yer, şehir,
iş birliği, merak, araştırma, aklını kullanma, farklılıklara saygı,
meslekler, iş yaşamı, spor dalları, takım sporları, yolculuk, yiyecekler
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Dedektif Rino

Yazan: Pilar Lozano Carbayo
& Alejandro Rodríguez
Resimleyen: Claudia Ranucci
2, 3, 4. sınıflar

Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre
Hayvanlarla iletişim, doğa, macera, dedektiflik, mizah, arkadaşlık

Kayıp Penguen Vakası
1. baskı: 2015 / 4. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 56

“Dedektif Gergedan” tabelasının altında, yakın arkadaşım
Papağan Paco ve ben, boşluğa düşmüş bir şekilde, bir müşterinin
gelmesini bekliyorduk. Burası nasıl bir hayvanat bahçesi diye merak ediyor musunuz? Hırsızlık, cinayet, birilerinin ortadan kaybolması, casusluk gibi vakaların olmadığı bir hayvanat bahçesi!

Kırmızı Havuzun Gizemi
1. baskı: 2015 / 4. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 56

“Güneş gözlüğümü kim çaldı? Onu bir yakalarsam...”
Yukarı baktım ve üzerime gölgesi düşen yeni komşum Leylek
Pirula’yı gözünde siyah güneş gözlükleriyle ağacın dallarında
sallanırken gördüm.
“Olay çözülmüştür,” dedim kendi kendime. “Üstelik bir
dakika içinde!”
Çok yetenekli bir araştırmacı olduğum ortadaydı.

Çok Garip Bir Yabancı
1. baskı: 2016 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 56

Soğuk bir kış gecesiydi. Dondurucu rüzgâr, tedirgin edici bir ses
çıkararak hayvanat bahçesindeki kafesleri ve demir kapıları kamçılıyordu. Keyfim oldukça yerindeydi; ayaklarımı sıcak çamur
havuzuma daldırmış, yarı uyur hâldeydim.
Biraz uzaktan gelen bir ses, “Onu gördün mü?” diye fısıldadı.
Keskin kulaklarım, sesin gizemli tonunu kaçırmadı.
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Yazan: Josh Lacey
Resimleyen: Garry Parsons
2, 3, 4. sınıflar
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre
Hayvanlar, diğer canlılarla iletişim, problem çözme, akrabalık ilişkileri, yolculuk, farklı kültürler tanıma,
mektuplaşma, sorumluluk alma, merak

Ejderha Bakıcısı
1. baskı: 2013 / 5. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 64

Hiç evde ejderha beslenir mi? Edward’ın tek yapması gereken,
tatile çıkan dayısı Morton’un evcil hayvanına bir haftalığına
göz kulak olmaktı. Kulağa hiç de zor gelmiyordu... Fakat sonra
buzdolabında koca bir delik açıldı, perdeler alev aldı, evde
adım atacak yer kalmadı.
Çünkü Morton dayının evcil hayvanı, kocaman bir
ejderhaydı!

Ejderha Bakıcısı Havalanıyor
1. baskı: 2013 / 5. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 80

Kimden: Edward Smith
Kime: Morton Pickle
Tarih: 24 Ekim Pazartesi
Konu: İmdat!!!
Sevgili Morton dayı,
Bize yardım etmen gerek. Bahçemizde devasa bir ejderha var ve
bir türlü çıkmıyor.
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Osman Hamdi Bey’in Hazinesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Yazan: Lider Hepgenç
Resimleyen: Aysun Altındağ

Zaman ve Mekân / Yaratıcı Düşünme / Tarih / Eğı̇tsel ve Sosyal
Etkinlikler
Müze, müzecilik, geçmiş ve
gelecek, merak, keşif, farklılıklara
saygı, medeniyetler, oyun ve
eğlence

1. baskı: 2021 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

2, 3, 4. sınıflar
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde eğlenceli bir gezintiye
çıkıyoruz!
Önce eski yazıtları ve sembollerini inceliyoruz, derken tuhaf
bir yaratık heykeli bizi karşılıyor, tanrı ve tanrıça heykelleri, mumyalar derken kendimizi Çinili Köşk’te buluyoruz!
Daha bitmedi! Sana gizli bir mesaj var, hem de Sümer
alfabesiyle!
Bu kitap sayesinde eğlenceli etkinlikler eşliğinde Anadolu
uygarlıklarına ait yazıt ve sembolleri inceleyecek, dünyaca
ünlü eserlerin tarihini öğreneceksin.
Osman Hamdi Bey’in Hazinesi müzeyi ziyaret edecek çocuklar için hem rehber hem oyun arkadaşı niteliğinde. Müzeyi
gezme fırsatı olmayanlar içinse gerçeğine en yakın deneyimi
sunuyor.
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Babamla Kamp
Yazan: Gonca Mine Çelik
Resimleyen: Gonca Mine Çelik
1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 80

2, 3, 4. sınıflar
Babam, annem ve ben; sıradan bir ayı ailesiydik. Bir gün,
daha önce duyulmamış bir gürültüyle uyandık. İnsanları
bilir misiniz? Hani şu tekerlekli arabalara binen ve iki ayağı
üzerinde yürüyenler. İtiraf etmek gerekirse insanlardan
biraz korkuyorduk. Garip hareketleri vardı. Yağmur yağarken bir sopanın ucuna tutturulmuş garip şeylerin altına
gizleniyorlardı. Güneş ışıklarından rahatsız oluyor, gözlerini
siyah camlarla örtüyorlardı. Bir yandan da havanın güneşli
olmasına seviniyorlardı…
İnsanlar yayılmacı bir türdür. Bulundukları yerde hızla çoğalarak geniş alanlara yayılırlar. İşte
başımıza gelen tam da buydu. İnsanlar, yaşadığımız ormana kadar gelmiş ve evlerimizin üzerine kendi
evlerini inşa etmeye başlamışlardı! Onlar ormanımızı şehirleştirirken, bizim de şehirlilere dönüşeceğimizi o zamanlar bilmiyorduk. Her yer apartman olunca sonunda biz de bir apartman dairesine taşındık.
Babam çalışmaya başladı. Sıradan bir ayı ailesi olan bizler, böylece sıradan bir şehirli ayı ailesi olup
çıkmıştık. Babamla eski hayatımızı özlediğimizde de kamp yapmaya gidiyorduk.
Her şey böyle bir kamp tatilinde yaşandı ve macera başladı…
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü / Doğa ve Evren / Zaman, Süreklı̇lı̇k ve Değı̇şı̇m
Aile, arkadaşlık, dayanışma, ekoloji, çevreyi koruma, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, alternatif enerjiler,
çevre bilinci, baba-oğul ilişkisi, hayvan-insan ilişkileri

80
Özel Dedektif Bogart
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Melike Tan

2, 3, 4. sınıflar

Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Erdemler / Duygular / Güzel Sanatlar
Hayvanlarla iletişim, doğa, macera, dedektiflik, mizah, arkadaşlık, güven, sabır, sevgi, empati, bağışlama,
kaygı, üzüntü, veda, yalnızlık, mutluluk, tiyatro, müze, opera, medeniyetler

Operadaki Hayalete Karşı

1.ba skı:20 21S ayfas ayısı:8 0

Morsalkım Kasabası’nda ılık bir sonbahar günü... Yakalanmayı
bekleyen suçlular dışarıda kol geziyor.
Söylendiğine göre kasabaya gelen Sarmaşıkgülü Kumpanya’sına bir
hayalet dadanmıştır ve kasabadaki ilk gösterilerini berbat etmek
üzeredir.
Hayalet mi? Bogart bu işe çok gülüyor. Peki ya doğruysa? Ünlü
dedektifin bu olayı çözmesi için yıllardır ayak basmadığı bir yeri
ziyaret etmesi gerekiyor...

Altın Köstebeğin Peşinde

1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 88

Maceraperest ve hassas yürekli özel dedektif Bogart kendini yeni bir
gizemin içinde bulur. Bu kez peşinde olduğu şey kasaba meydanı
için yaptırılan çok özel altın köstebek heykelidir.
Yeni belediye başkanı seçimleri sırasında aniden ortadan kaybolan
heykeli bulmak hiç kolay olmayacaktır. Bunda Bogart’ın asistanı
Panda Pandispanya’nın da katkısı çok büyük tabii!

81
Flamingolar Arasında
1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 88

Özel Dedektif Bogart kış akşamlarından birinde televizyonda Altın
Mikrofon Ödül Törenleri’ne denk gelir ve ona fazlasıyla yabancı
olan bu dünyayı nedenini anlamadığı bir şekilde izlemeye koyulur.
Tuhaf olayları çekmekte hayli başarılı olan dedektifimiz, ertesi gün
kendini bu dünyanın tam ortasında bulacaktır! Şov dünyasının
ünlü flamingolarından Prenses Mango’nun Altın Mikrofon ödülü
çalınmıştır. Parlak giysiler, havalı flamingolar, pahalı mücevherlerle dolu bu dünyada Bogart bozayı içgüdülerini kullanarak hırsızı
bulabilecek mi?

Gizemli Maskenin Peşinde
1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 96

Çok uzaklardan gelen bir misafir Bogart’ın melankolik havasını
dağıtır. Eski nişanlısı Portabella, Bogart’tan yardım istemektedir.
Eski Uygarlıklar Müzesi’nden gizemli Maya maskesi çalınmıştır.
Eğer maske ortaya çıkmazsa bütün suç, zavallı Portabella’nın üzerine kalacaktır. Bogart ile Portabella, suçluyu yakalamak için Limon
Çiçeği Kasabası’na doğru yola çıkarlar.
Bu bahar hiç de sıradan bir bahar olmayacaktır.

Kayıp Tavşanı Arıyor
1.ba skı:20 21S ayfas ayısı:8 0

Morsalkım Kasabası’nın ünlü dedektifi Bogart küçük deve kuşu
İncir’in doğum günü partisine konuk olur. Pastadan çıkması
beklenen sürpriz tavşan kayıplara karışınca çocukların neşesi öfke
nöbetine dönüşür.
Basit bir olay gibi görünse de dedektif içgüdüleri Bogart’a bu işte
bir terslik olduğunu söyler, ama öte yandan küçük bir kız çocuğunun sekizinci yaş gününde nasıl bir terslik olabilir ki?
Özel Dedektif Bogart’ın heyecan ve kahkaha dolu yeni macerası
sizlerle...
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Nokta ile Hata
Yazan: Anna Taraska
Resimleyen: Daria Solak

1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 96

2, 3, 4. sınıflar
Nokta, üç çizgili bir defterde yaşıyor. Büyüdüğünde ise ‘i’nin
üzerindeki nokta olmak istiyor. Ama şimdilik takla atmayı,
en üst çizgide baş aşağı durmayı ve sayfaların kenarlarına
çeşitli şeyler çizmeyi çok seviyor.
Hata ise yaramaz, tüylü ve minik bir de kuyruğu var.
Nokta’nın en iyi arkadaşı. Birlikte sayfalar arasında dolaşıp
haylazlık ediyorlar.
Günlerden bir gün Hata kaybolduğunda Nokta çok üzülüyor. Sevgili arkadaşını aramak için gitmesinin yasak olduğu
defterlere doğru bir maceraya atılıyor.
Hatasız bir hayat nasıl olurdu? Sıkıcı, renksiz ve maceradan
uzak... Nokta ile Hata, noktalama işaretlerinin eğlenceli
dünyasını anlatan mizah dolu bir öykü.

Erdemler / Duygular / Okuma Kültürü / Yaratıcı Düşünme
Güven, sevgi, merak, keşif, noktalama işareti, dil kültürü, dil zenginliği, farklılıklara saygı
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Kırmızı Pelerinli Kurtçuk
Yazan: Mehmet Güler
Resimleyen: Nurten Deliorman
1. baskı: 2013 / 6. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 88

2, 3, 4. sınıflar
Kırmızı Pelerinli Kurtçuk’un annesinin yanından
ayrılmasının ve hayatı öğrenmesinin zamanı gelmiştir
artık. Kırmızı Pelerinli Kurtçuk, en güzel meyvelerin
tadına bakar, Doğa Ana ile tanışır, içinde yaşadığı
dünyayı keşfe çıktığı bu yolculukta başka hayvanlarla karşılaşır. Acaba Kırmızı Pelerinli Kurtçuk,
doğada karşısına çıkan renklerle mutluluğun resmini
yapabilecek mi?
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Üretim,
Tüketim ve Verimlilik
Duygular, anne-çocuk ilişkisi, arkadaşlık, yalnızlık, sevgi,
dayanışma, yolculuk, çevre, doğa, ağaçlar, meyveler,
hayvanlar, üretim, tüketim, yaratıcılık, resim, renkler

Bay Gri’nin İzinde

Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Nalan Alaca

1. baskı: 2015 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 64

2, 3, 4. sınıflar
Bulut tam bir kitap kurduydu. Okuduğu büyüleyici
hikâyelerin yazarları arasında Bay Gri adlı bir yazar,
Bulut’un en sevdiği yazardı. Bulut, büyüdüğünde tıpkı onun
gibi bir yazar olmak istiyordu.
Fakat Bulut ne yazacağını bilemiyordu. Bir gün, antikacının birinden satın aldığı bir şişe sihirli mürekkep sayesinde
masasına oturup nefes kesici bir macera yazmaya koyuldu.
Sonunda hayali gerçek oluyordu, tıpkı Bay Gri gibi yazabiliyordu! Peki acaba bu bir mucize miydi? Yoksa mucize,
Bulut’un azim ve çabasında mı gizliydi?
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Duygular
Okuma sevgisi, hayal gücü, istek, yapabilme gücü
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Mozaik Pasta ve Diğer Öyküler
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal
1. baskı: 2018 / 3. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 96

3, 4, 5. sınıflar
Muziplik denince hemen akla gelen Ali ve arkadaşları,
kıvrak zekâlarıyla her fırsatta etrafı birbirine katıyor. Bu üç
arkadaşın en büyük eğlenceleriyse kamp ateşinin etrafında
toplanıp leziz yemeklerini kaşıklarken birbirlerine korku
hikâyeleri anlatmak… Tabii hayata böyle coşkuyla sarılacak arkadaşların varsa, her yeni gün başka bir serüven!
Zeynep Alpaslan’ın dokuz hikâyeden oluşan öykü kitabı
Mozaik Pasta, çocukluk kadar taptaze ve alabildiğine kıpır
kıpır!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Arkadaşlık, çocuk olma, mizah, macera, sevgi, yaratıcılık, problem çözme

Zizi Dedektif Hikâyeleri Yazıyor
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal
1. baskı: 2018 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 104

3, 4, 5. sınıflar
Zizi ve onun biraz huysuz ama inanılmaz eğlenceli evcil
örümceği Ballı ile tanışın…
Daktilosunda birbirinden esrarengiz dedektif öyküleri
yazan Zizi’nin evcil örümceği Ballı, bildiğiniz örümceklere
benzemiyor. Ballı, eski bir şekerliğin içinde uyukluyor,
minyatür bir günlük tutuyor, aşçı şapkası ve sekiz minik
eldiveniyle turta yapıyor. İkisi birlikte yağmurlu bir havada
Eyfel Kulesi’ne tırmanıyor, kendilerine küçük bir fotoğraf
stüdyosu kuruyor.
Erdemler / Duygular / Birey ve Toplum / Doğa ve Evren
Güven, sabır, sevgi, empati, bağışlama, kaygı, üzüntü, veda, yalnızlık, mutluluk, canlılar, hayvanlar

85
Vampir Sivridiş
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Göktuğ Karahan
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 56

3, 4, 5. sınıflar
Vampir Sivridiş, yalnız, duygusal ve orta halli bir vampir.
Ördek desenli battaniyesine sarılıp korku filmleri izlemeye
bayılıyor. Yaz bahçesindeki bembeyaz çiçeklere şiirler okuyor. Bir gün, pek sevdiği domates suyu kutusunda gördüğü
ilan Sivridiş’i vampirlerin memleketi Transilvanya’ya doğru
bir yolculuğa çıkaracak. Bakalım kahramanımızın başına
neler gelecek? Dahası, acaba Sivridiş hayallerindeki aşka
sonunda kavuşabilecek mi?
Zaman ve Mekân / Duygular / Sevgi
Macera, kendini tanıma, heyecan, yolculuk, farklılıklar

Arkadaşım Canavar
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Merve Dilek Efe
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 136

3, 4, 5. sınıflar
En iyi arkadaşlar hediye gibidir, hayatı güzelleştirir, bize mutluluk getirirler. Peki ya en iyi arkadaşınız
Punpunya’dan gelen mor tüylerle kaplı bir canavarsa? Kiki
ve mor canavar Petunya, birbirlerinden ne kadar farklı olsalar da birlikte okula alışmaya çalışıyor, tiyatro topluluğuna katılıyor, hem eğleniyor hem de zorlukları birlikte aşarak
arkadaşlığın anlamını öğreniyorlar.
Zaman ve Mekân / Duygular / Hayal Gücü / Güzel Sanatlar / Değerlerimiz
Dayanışma, kendini tanıma, mücadele, tiyatro, akran zorbalığı, müzik, farklılıklar, farklı olana saygı, dostluk

86
Beyazlar Ülkesi’nin Kahramanları
Yazan: Serap Şahin
Resimleyen: Onur Karadağ
1. baskı: 2016 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 128

3, 4, 5. sınıflar
Birbirinden farklı renklerdeki boncuk gözleri, kıvır kıvır
saçları ve tombul yanaklarıyla herkesin daha ilk görüşte
sevgisini kazanan Utku henüz sekiz yaşında; ama ona
sorarsanız dünyada görmediği yer, atılmadığı macera yok!
Çünkü Utku’nun hayal dünyasının sınırları yok...
Bir gün babaannesini elindeki takma dişlere emirler yağdırırken gören Utku, tanık olduğu bu olağanüstü manzaranın
sırrını çözmeye karar veriyor ve böylece, en yakın dostları
Can ve İpek’in de yardımıyla, onu Beyazlar Ülkesi’nin
kahramanı yapacak bu müthiş maceraya atılıyor!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Değerlerimiz / Sağlık ve Çevre
Arkadaşlık, sevgi, diş temizliği, macera, cesaret, merak, aile

Cesur Tohum Pino
Yazan: Serap Şahin
Resimleyen: Hüseyin Sönmezay
1. baskı: 2018 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 104

3, 4, 5, 6. sınıflar
Minik tohum Pino’nun hayatı sıcak ve güvenli bir serada
başlar. Burada kendisi gibi pek çok tohumla birlikte mutluluk içinde yaşasa da, Pino seranın dışındaki hayatı merak
etmekten asla vazgeçmez. Çünkü Pino’yu diğer bütün minik
tohumlardan farklı kılan hayalleridir.
Pino, hayallerini gerçekleştiren bir kahraman olmak ister.
Bir gün seradan çıkacak, maceraya atılacak ve kocaman bir
çam ağacı olacaktır. Elbette bütün kahramanlar gibi bunu
dostluğun gücüyle başaracaktır…
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü / Duygular
Doğa, arkadaşlık, cesaret, merak, dayanışma, macera, yapabilme gücü

Yazan: Alessandro Gatti & Davide Morosinotto
Resimleyen: Stefano Turconi
3, 4, 5. sınıflar
Birey ve Toplum / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler / Hayal Gücü
Arkadaşlık, yardımlaşma, heyecan, endişe, macera, iz sürme, evcil hayvanlar, yemek kültürü, müzikal, Paris,
turistik yerler, müzeler, Louvre Müzesi

Mutfaklar Kralını Kim Kaçırdı?
1. baskı: 2014 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 128

Paris’in en ünlü aşçısı Pierre Pate, yeni lezzetler keşfetmek üzere her çarşamba mutfağına kapanıp birbirinden farklı tarifler
dener, sonra da bu leziz yemekleri Ayışığı, Josephine ve Dodo
adlı üç kediye tattırırdı.
Yine bir çarşamba günü, büyük şef Pate’nin keşfettiği yeni
tatları denemek üzere restorana giden üç kafadar, bu kez onu
yerinde bulamadılar. Mutfağın halinden Büyük Şef’in kaçırıldığını anlayan dedektif kediler, oturup beklemektense Pate’yi
bizzat arayıp bulmaya karar verdiler.

Centilmen Bir Hırsız
1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 120

Paris’in en ünlü aktrislerinden güzeller güzeli Marie La Belle’in
değerli küpeleri çalınınca polis alarma geçer, fakat tek bir ipucu
bile bulamazlar. En sonunda şüpheli olarak hayaletleri suçlayıp çıkarlar işin içinden.
Bunun üzerine dedektif kediler de kendi araştırmalarını
yapmaya karar verirler. Aynı zamanda Josephine’in de mama
vereni olan Marie La Belle’in değerli küpelerinin izini süren
dedektif kediler, hiç ummadıkları bir ipucuyla karşılaşırlar.

87

Dedektif Kediler

3, 4, 5. sınıflar

Kaya Gibi Sağlam Dostlar
1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 96

Kızarmış Muz Hırsızlığı
1. baskı: 2014 / 6. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 96
Dev Buzullar Arasında
1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 96

Mumu, utangaç ve içine kapanık bir dinozor yavrusu... Rototom ise neşeli mi neşeli, yaramaz bir
çocuk... İlk kez karşılaştıklarında birbirlerinden korksalar da, sonra hemen arkadaş oldular ve eğlenceli
maceralarıyla tarih öncesi devirlerin altını üstüne getirmeye başladılar!

T-Reks Alarmı!
1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 96

88

Dinodostlar

Yazan: Andrea Pau
Resimleyen: Erika De Pieri

Birey ve Toplum / Dünyamız ve Uzay / Hayal Gücü
Duygular, heyecan, kaygı, arkadaşlık, yardımlaşma, tarih öncesi devirler, dinozorlar, duvar resimleri,
farklılıklara saygı, doğa olayları, iklim, hoşgörü
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Yazan: Guy Bass
Resimleyen: Pete Williamson
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3, 4, 5. sınıflar

Dinkin Dings ve Ürkünç Böcüler
1. baskı: 2010 / 6. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 128

Dinkin Dings ve Tırmıkel’in Laneti
1. baskı: 2010 / 6. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 128

Dinkin Dings ve Balık-Adamların İntikamı
1. baskı: 2010 / 5. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 128

Dinkin Dings ve 9. Boyut’tan Gelen İkizi
1. baskı: 2011 / 6. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 128

Dinkin Dings her şeyden korkuyor! Yatağının altındaki Ürkünç Böcüler dışında...
Dünya çapında yüz binlerce minik okurun beğenisini kazanan Dinkin Dings serisi, çocuklara korkularıyla
eğlenceli yoldan yüzleşmeyi öğretiyor.

Birey ve Toplum / Yenilikler ve Gelişmeler / Hayal Gücü
Duygular, aile, ev, okul, komşuluk ilişkileri, yaratıcılık, icat, ön yargı, hoşgörü, mizah, korku, gizem
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Ninja Mirketler

Yazan: Gareth P. Jones
Resimleyen: Luke Finlayson
3, 4, 5. sınıflar

Akrep Klanı
1. baskı: 2012 / 3. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 112

Bir gün Hong Kong Hayvanat Bahçesi’ndeki kaplanlardan biri kaybolur. Olayın peşine düşen Ninja Mirketler, hayvanat bahçesinde,
palyaço şekilli ayak izi fark ederler. Bu ipucunun işaret ettiği bir
tek şey olabilir: Ringmaster ve onun Sirk Haydutları şehirdeler!
Birey ve Toplum / Yenilikler ve Gelişmeler / Hayal Gücü
Dayanışma, yolculuk, özgüven, macera, nesiller arası iletişim,
iz sürmek, liderlik, gücün denetlenmesi, problem çözme,
kişisel özellikler, iş birliği

Maymun Gözü
1. baskı: 2012 / 3. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 112

Bazı mistik güçlere sahip olan zümrütten yapılmış Maymun Gözü
çalınır. Görünüşe göre, birileri karanlık işler peşindedir ve bunun
kim olduğunu tahmin etmek de pek zor değil... Bakalım, zümrüt
nereden çıkacak?
Birey ve Toplum / Yenilikler ve Gelişmeler / Hayal Gücü
Duygular, yaşlılar, barış, dayanışma, sorumluluk alma, macera,
keşifler, buluşlar, iz sürmek, işbirliği, nesiller arası iletişim, bağlılık,
liderlik, mücadele

Buz Dağından Kaçış
1. baskı: 2012 / 3. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 112

Büyük Usta Tek Göz, Ringmaster’ın adamları tarafından kaçırılır
ve Buzdan Kale’ye hapsedilir. Acaba karın altında izler yok olmadan önce Büyük Usta’yı bulabilecekler mi?
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Yenilikler ve Gelişmeler / Dünyamız
ve Uzay
Keşifler, buluşlar, yolculuk, karar verme, mekânı algılama, problem
çözme, sorumluluk alma, hayvanlar, mücadele, hava olayları,
okyanus, iklim
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Yazan: Martyn Beardsley
Resimleyen: Tony Ross
3, 4, 5. sınıflar

Şaşkın Şövalye
Şaşkın Şövalye
1. baskı: 2012 / 4. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 88

İşte karşınızda Dünyanın En Berbat ve Şaşkın Şövalyesi Sör
Gadabout... Güzel Guinevere kaçırılınca Sör Gadabout onu
kurtarmak için bir araştırma yapmaya koyulur. Ve kendisini feci
maceraların ortasına atar!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Duygular, ön yargı, hoşgörü, mizah, macera, farklı kültürler, iyikötü, yolculuk, cesaret, sadakat, mitoloji, endişe, sorgulama, iz
sürmek, sorumluluk almak, iş birliği

Şaşkın Şövalye Kötüye Gidiyor
1. baskı: 2012 / 3. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 96

Eşsiz kılıç Excalibur çalınınca Sör Gadabout güvenilir ekibini de
yanına alarak kötü kalpli Sör Kokuşmuş Radyard’ı aramaya koyulur. Muhteşem kılıcı ait olduğu yere geri getirebilmek için her şeyi
göze almak zorundadırlar.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Duygular, ön yargı, hoşgörü, mizah, macera, farklı kültürler, iyikötü, yolculuk, cesaret, korkular, nezaket, mitoloji, iş birliği, bağlılık,
mücadele, iz sürmek, liderlik

Şaşkın Şövalye ve Hayalet
1. baskı: 2012 / 2. baskı: 2013 Sayfa sayısı: 96

Sör Kıllı Henry’nin hayaletini gören Şaşkın Şövalye korkudan
kaçacak delik arar. Ama çok geçmeden sardalye hırsızlığı ile anılan
Sör Kıllı Henry’nin adını temize çıkarmak için başka bir korkunç
misafirin peşine düşecektir.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Duygular, ön yargı, hoşgörü, mizah, macera, farklı kültürler, iyikötü, yolculuk, cesaret, kibir, mitoloji, korkular, bağlılık, adalet,
geçmiş, mücadele, iz sürmek
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Dinozor Sokağı
Yazan: Nick Falk
Resimleyen: Tony Flowers
3, 4, 5. sınıflar

Birey ve Toplum / Dünyamız ve Uzay / Hayal Gücü
Duygular, arkadaşlık, macera, merak, diğer canlılarla iletişim,
dinozorlar, aile, dayanışma

Bahçeye Tiranozor Girmiş!
1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 128

Dinozor Sokağı bildiğiniz sokaklara benzemiyor...
Neden mi? Çünkü bu sokağın sakinlerinden birinin bir dinozoru var! Hem de dinozorlar âleminin en ürkütücü avcı dinozorlarından: bir tiranozor! Dileğinin kabul olmasına sevinen Jack,
bir tiranozoru beslemenin ve büyütmenin zor olduğunu fark
edince, en yakın arkadaşı becerikli Toby’den yardım ister. İki
arkadaş tiranozoru Kretase Dönemi’ne göndermek için bir zaman makinesi icat ederler. Ancak zaman yolculuğu Jack, Toby
ve köpek Charlie’nin tahmin ettiği gibi gerçekleşmez ve sonunda
dinozor kadar büyük bir maceraya atılırlar.

Pterodaktilin Biri Ödevimi Çaldı!
1. baskı: 2015 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 128

Dinozor Sokağı’nda işler iyice karışıyor! Zavallı Sam, daha
yeni bitirdiği ödevini pencereden içeri giren bir pterodaktile kaptırır. Üstelik bu ay kaybolan beşinci ödevdir bu ve
onu pterodaktilden geri almazsa öğretmeni Bayan Potts’tan ve
annesinden işiteceği azarı düşünüp ürperir. Gelgelelim, ödevleri çalınan tek çocuk Sam değildir. Sınıf arkadaşlarının da
ödevleri çalınmıştır. Hem de aynı pterodaktil tarafından! Buna
bir son vermesi gerektiğini düşünen Sam, ağabeyi Nathan’ın
da yardımıyla Dinozorlu Tepe’ye doğru yolculuğa çıkar. Ama
Dinozor Takımı’nı orada bir sürpriz beklemektedir!

Gezeg

ve Biz

Yazan: Koray Avcı Çakman
Resimleyen: Aysun Altındağ
3, 4, 5. sınıflar
Çevre / Doğa ve Evren / Zaman, Süreklı̇lı̇k ve Değı̇şı̇m / Birey ve Toplum
Aile, arkadaşlık, dayanışma, ekoloji, çevreyi koruma, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, alternatif enerjiler,
çevre bilinci

Dünyayı Çöpe Atma
1. baskı: 2021 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

Öğretmeni Ardıç’a “Geri Dönüşüm” konulu bir proje ödevi verdi.
Ardıç’ınsa harika bir fikri vardı!
Her şey kullanılıp kullanılıp atılıyor, yerine yenisi alınıyordu. Sonra onlar da çöpe atılıyordu. Peki ne oluyordu bunca çöpe? Her şey
gerçekten çöp müydü? Bunca çöpü yeniden kullanmanın, değerlendirmenin bir çaresi yok muydu?
Ardıç kolları sıvadı, hem kendisi çöpleri dönüştürmeyi öğrendi hem
de çevresi ve apartman sakinleriyle Dünyayı Çöpe Atma’yacakları
bir proje hazırladı.
Dünyayı Çöpe Atma kitabıyla hem eğleniyor hem de geri dönüşüm
konusundaki gerçekleri keşfe çıkıyoruz.

Sudaki Ayak İzi
1. baskı: 2021 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

Pınar ve Çınar, dayıları ile birlikte suyun hayatımızdaki önemini
araştırıyorlar!
Yediğimiz yemeklerden giydiğimiz giyeceklere, tükettiğimiz elektrikten okuduğumuz kitaplardaki kâğıda kadar pek çok şeyin üretiminde suyun kullanıldığını görüyorlar. Bütün bunlar için tükettiğimiz
toplam su miktarına ise sudaki ayak izimiz dendiğini öğreniyorlar.
Pınar ve Çınar dayılarıyla birlikte mahallede bir gösteri düzenliyor, suları israf etmemenin çaresini arıyorlar. Hem kendileri hem
de çevreleriyle birlikte dünyanın su kaynaklarını verimli kullanabilecekleri yollar buluyorlar.
Sudaki Ayak İzi kitabıyla hem eğleniyor hem de su kaynakları
konusundaki gerçekleri keşfe çıkıyoruz.
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Gezegenimiz ve Biz

enimiz

94
İklim Dostu
1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 64

Alp, kedisi Tarçın ve evin neşeli kahramanları iklim dostu olmaya
karar veriyor!
Dünya gittikçe ısınıyor ve buzullar eriyor. Peki Dünya’mız neden
ısınıyor? Eğer ısınmaya devam ederse neler olur?
Hem Alp hem de sevimli kedi Tarçın ve arkadaşları, küresel ısınmanın nedenlerini araştırıyor, küresel ısınmanın önüne geçebilmek
için kendi yapabileceklerini bulmaya çalışıyorlar.
İklim Dostu kitabıyla hem eğleniyor hem de küresel ısınma konusundaki gerçekleri keşfe çıkıyoruz.

Çok Yaşa Dünya!
1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 64

Akıllı bir karga, tarihî bir testi ve çalışkan bir profesör, gelecek
nesiller için birlikte çalışıyor!
Dünyada yaşayan milyarlarca insan, her gün gezegenimizin sunduğu kaynakları kullanıyor. Dünyanın kaynakları ise gün geçtikçe
azalıyor. Peki bu kaynakların gelecek nesillere de kalmasını nasıl
sağlarız?
Akıllı karga ve profesör arkadaşı, kaynakların nasıl verimli kullanılabileceğini araştırıyor. Sürdürülebilir tarımdan akıllı binalara
pek çok proje geliştiriyor.
Çok Yaşa Dünya kitabıyla hem eğleniyor hem de sürdürülebilirlik
konusundaki gerçekleri keşfe çıkıyoruz.
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Maya ve Motte
Seni Yaramaz Tüy Yumağı
Yazan: Antje Szillat
Resimleyen: Nina Dulleck
1. baskı: 2016 / 4. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 192

3, 4, 5, 6. sınıflar
Tek yumurta ikizleri Maya ile Motte bazen hiç anlaşamıyorlar. Çünkü sanatçı ruhlu ve sakin tabiatlı Maya’nın
aksine bir an yerinde duramayan Motte, sık sık kendisinin
de kardeşinin de başını derde sokuyor. Fakat bir gün Motte
öyle bir şey yapıyor ki daha önce yol açtığı tüm dertler
bunun yanında önemsiz kalıyor: Parktan geçerken karşılaştığı epey sevimli, fakat oldukça büyük köpeğin sahipsiz
olduğunu anlayınca tutup eve getiriyor ve tabii ki her şey
büsbütün birbirine karışıyor!
Birey ve Toplum / Doğa ve Evren / Oyun ve Spor / Sağlık ve Çevre
Aile, kardeşlik, dostluk, yaratıcılık, müzik, müzikal, hayvan sevgisi, evcil hayvan besleme, hayvanlarla dostluk,
atletizm, dayanışma

96
Fritzi
Yazan: Jutta Nymphius
Resimleyen: Anna Aengenheyster
3, 4, 5, 6. sınıflar

Birey ve Toplum / Üretim, Tüketim ve Verimlilik
/ Sağlık ve Çevre
Arkadaşlık, farklılıklara saygı, sevgi, hayvan
sevgisi, mücadele, heyecan, dedektiflik, iz sürme,
komşuluk

Fritzi ve Dünyanın En Küçük
Kurtarma Ekibi
1. baskı: 2016 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 120

Fritzi, bir gün babası sayesinde çok önemli bir şeyin
farkına varıyor: Yardıma ihtiyacı olan hayvanlar! Bunun
üzerine sınıf arkadaşları Lara ve Andre ile birlikte bir
hayvan kurtarma ekibi kuruyor. Ancak işler pek yolunda
gitmeyince Fritzi bu zorlu görevde tek başına kalıyor.
Üstelik tam da mahallenin sevimli keçisi Hilde’nin başı
derde girmişken!

Fritzi Opal Taşının Peşinde
1. baskı: 2016 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 120

Arkadaşları ile birlikte eski oyuncaklarını satmak üzere
bitpazarında tezgâh açmaya karar veren Fritzi, annesinin
alev gibi ışık saçan opal taşlı, çok değerli yüzüğünü gizlice
“ödünç” alıp bitpazarındaki işi bittikten sonra çekmeceye
geri koymaya karar verir. Fakat yüzük anlaşılan, bir hırsızın da dikkatini çekmiştir, çünkü günün sonunda opal
taşlı yüzüğün yerinde yeller eser. Altı gün sonraki doğum
gününden önce yüzüğü yerine koyması gereken Fritzi, arkadaşlarının da yardımıyla ipuçlarını birleştirerek hırsızı
yakalamak zorundadır.

Sirkte Olay Çıkıyor!
Yazan: Gönül Öztopuz
Resimleyen: Nalan Alaca
1. baskı: 2015 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
Aynı sınıfta okuyan Yağmur ve Teo iki sıkı arkadaş ve
başkalarına yardım etmeyi çok seviyorlar. Şimdi onları
oldukça zorlu bir görev bekliyor: Sirkte zorla çalıştırılan hayvan dostlarımızı kurtaracaklar!
Gölge Kahramanlar hazır, sen de hazır mısın?
Birey ve Toplum / Doğa ve Evren / İletişim /
Hak ve Özgürlükler / Sevgi
Hayvan sevgisi, hayvan hakları, yardımlaşma,
dayanışma, diğer canlılarla iletişim, özgüven, başarı

Unutulmayacak Bir Gemi Yolculuğu!
Yazan: Gönül Öztopuz
Resimleyen: Nalan Alaca
1. baskı: 2017 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
Gölge Kahramanlar Yağmur ve Teo’yu zorlu bir macera
bekliyor! Dünyanın Yedi Harikası, gizemli bir not ve
küçük bir tesadüfün eşlik ettiği bu serüven için hazır
mısın?
Birey ve Toplum / İletişim / Sevgi
Arkadaşlık, Dünyanın Yedi Harikası, müze, gemi
yolculuğu, dayanışma, iz sürme, cesaret, başarı
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Gölge Kahramanlar

98
Hayallerini Meslek Seçenler
Yazan: Gönül Öztopuz
Resimleyen: Nalan Alaca
3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
“Büyüyünce ne olacaksın? Hangi mesleği seçtin? İleride
ne iş yapacağına karar verdin mi?”
Aranızda bu türden sorularla daha önce karşılaşmamış
kimse yoktur herhâlde... Peki bir yanıtınız var mı? Eğer
henüz yoksa veya emin değilseniz acele etmeyin. Siz
şimdilik bol bol hayal kurun yeter, çünkü ileride onlara
çok ihtiyacınız olacak!
Hayallerini Meslek Seçenler, çocukluk çağına ait
hayallerini geleceğe taşıyanların öykülerini anlatıyor.
Merakını cezbeden ve onda heyecan uyandıran şeyin
peşine düşerek, ileride sahip olacağı meslek ile daha
küçük yaşlarda bütünleşen “usta”lar, kendi öykülerini
çizgi roman aracılığıyla anlatıyorlar.

Çizgi Romanın Görünmez Kahramanları: Yazar ve Çizer

1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 56

İllüstratör Nalan ve çizgi roman yazarı Gönül, hayallerini meslek seçenlerden. Bu çizgi roman da onların
çocukluk düşlerinin bir ürünü.
“Çizgi roman nedir, nasıl üretilir ve yaratıcıları kimlerdir?” diye merak ediyorsanız, bu soruların yanıtını
elinizdeki kitapta bizzat ustalarından alabilirsiniz.
Üretim / Tüketim ve Verimlilik / Birey ve Toplum
Meslekler, çizgi roman, yazarlık, çizerlik, çocukluk,
hayaller

99
Ah Şu Tasarımcılar!
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve Moda Tasarımcısı

1. baskı: 2015 / 7. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 56

“Hayallerini Meslek Seçenler”in ikinci kitabında Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Büşra ve Moda Tasarımcısı
Başak bir yandan mesleklerini tanıtırken, bir yandan
da çocukluktan itibaren hayal kurmanın, merak
etmenin ve yeni bir şeyler üretme heyecanının nasıl da
önemli birer yetenek olduğunu bize gösteriyorlar.
Birey ve Toplum / Yenilikler ve Gelişmeler /
Güzel sanatlar / Kişisel Gelişim / Duygular
Meslek seçimi, çizgi roman, moda tasarımı, hayaller,
umut, üretim, özgüven, girişimcilik, başarı, kendini
tanıma

Benim Babam Bir Pilot
1. baskı: 2016 / 6. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 56

Biz insanlar henüz kuşlar gibi kendi başımıza, kendi
belirlediğimiz rotada uçamasak da, bir uçak bileti
satın alıp en azından gökyüzüne çıkabiliyoruz. Peki,
bindiğimiz uçağı havalandırıp bizi gökyüzüne çıkaran
bu insanlar kim? Onlar, her insan gibi gökyüzünde
uçmanın hayalini kurup da bunu meslek seçenler, yani
pilotlar.
Hayallerini Meslek Seçenler serisinin üçüncü kitabının
konuğu bir pilot. Size, olağanüstü bir çocukluk hayalini
geleceğe meslek olarak taşımanın imkânsız bir iş olmadığını anlatacak!
Birey ve Toplum / Yenilikler ve Gelişmeler /
Kişisel Gelişim / Duygular / Bilim ve Teknoloji
Meslek seçimi, çizgi roman, özgüven, girişimcilik,
başarı, kendini tanıma, iletişim, sorumluluk
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Yazan: Romana Romanyshyn
Resimleyen: Andriy Lesiv
1. baskı: 2020 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 64

3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
Görmek ne demektir? Görme duyumuz nasıl çalışır? Görmemizi sağlayan şey yalnızca gözlerimiz midir? Gördüğümüz
şeyleri nasıl anlamlandırırız? Bu gibi soruların, cevapların
hepsi ve daha fazlası bu kitapta. Görüyorum, görme duyumuzun dünyayı anlamlandırmakta nasıl bir rol oynadığını
açıklayan, görme hissinin büyüsüne davet eden, oyunbaz
bir kitap. Başta 2018 Bologna Ragazzi Kurgu Dışı Ödülü
olmak üzere pek çok uluslararası ödül kazanan bu çalışma
vücudumuzu ve onun mucizelerini tanımak için bulunmaz
bir nimet.

Zaman ve Mekân / Duyular /
Duygular / Çevre
Görme, kendini tanıma, renkler,
dünyamız

Duyuyorum
Yazan: Romana Romanyshyn
Resimleyen: Andriy Lesiv
1. baskı: 2020 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 64

3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
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İşitme, kendini tanıma, sesler,
dünyamız
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Duymak ne demektir? Duyma duyumuz nasıl çalışır?
Doğadaki her sesi duyabilir miyiz? Peki ya duyamazsak
ne yaparız? Romana Romanyshyn ve Andriy Lesiv bizi bu
kitapta etrafımızı saran ses dünyasında küçük bir yolculuğa
çıkarıyorlar. Duyma duyusunun bize neler verdiğine bakıp
insanlığın duyma konusundaki becerilerine ve tarihine
eğlenceli bir bakış atıyorlar. Başta 2018 Bologna Ragazzi
Kurgu Dışı Ödülü olmak üzere pek çok uluslararası ödül
kazanan bu çalışma, hem bedenimizin yapabileceklerini keşfediyor hem de ses dünyamızın nimetlerine bir kapı açıyor.

Zaman ve Mekân / Duyular / Duygular / Çevre
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Nehir Nedir?
Yazan: Monika Vaicenavičienė
Resimleyen: Monika Vaicenavičienė
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 48

3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
Nehirlerin pek çok özelliği vardır: Hem toprağa hem de canlılara hayat taşırlar, şehirleri, zamanları ve duygularımızı
birbirine bağlarlar. Yaşamın kaynağı olurlar. Kıvrıla kıvrıla
bütün dünyayı dolaşır, öykülere yol çizerler. Hiç durmadan
aramızdan akar ve birbirimize komşu olduğumuzu bize
hatırlatırlar.
Zaman ve Mekân / Çevre / Doğa ve Evren / Sevgi / Süreklilik ve Değişim / Toplum Hayatı
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Canlılar, dayanışma, ekoloji, farklılıklar, hayvanlar, hoşgörü, su, nehirler
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1. baskı: 2015 / 5. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 144

4, 5, 6. sınıflar
“Ah, keşke bir büyükannem olsaydı...” diye sürekli hayıflanan Andi’nin mucizevi bir büyükannesi olur ve Andi, her
isteğini yerine getiren süper büyükannesiyle her gün elma
ağacında buluşup maceradan maceraya atılmaya başlar.
Ta ki günün birinde yeni komşuları Bayan Fink ile tanışana kadar... Ünlü çocuk edebiyatı yazarı Mira Lobe’un (1913
– 1995) dünya çocuk edebiyatı klasikleri arasında yerini
alan ve ilk basımı 1965 yılında yapılan ödüllü eseri Elma
Ağacında Bir Büyükanne ilk kez Türkçede!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Değerlerimiz / Duygular /
Zaman ve Mekân / Kavramlar ve Çağrışımlar
Hayal, macera, merak, sevgi, özlem, iletişim, oyun, taşınma

Yazan: Grazia Ciavatta
Resimleyen: Donata Pizzato
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Yazan: Mira Lobe
Resimleyen: Susi Weigel
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Elma Ağacında Bir Büyükanne
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1. baskı: 2015 / 8. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 192

4, 5, 6. sınıflar
Hiç tanımadığı bir yerde kaybolup yapayalnız kalan minik
kedi yavrusu telaşla bir çatıya sığınır. Fakat yükseklik
korkusu nedeniyle bir daha aşağı inemez ve bu garip yerde
kapana kısılır. Onun yardım isteyen miyavlamalarını işiten iyi yürekli Martina ise evinin balkonundan ona yemek
vermeye başlar ve böylece uzaktan da olsa aralarında sıcak
bir arkadaşlık ilişkisi gelişir. Şimdi minik kedinin korkularıyla yüzleşmesi ve özgürlüğe doğru bir adım atması
gerekmektedir...
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Değerlerimiz / Kişisel Gelişim
/ İletişim
Duygular, sevgi, arkadaşlık, hayvan sevgisi, hayvanlarla
iletişim, fedakârlık, özgüven, başarı, özlem
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Matematik
Sınavı

Yazan: Miguel Matesanz
Resimleyen: Gizem Malkoç
1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 96

4, 5, 6. sınıflar
Benim adım Natalia Barrachina de Sastre.
Bugün bir sınavım var, hem de matematikten ve üstelik hiç çalışamadım! Fakat suç
bende değil. Son iki haftadır etrafımdaki her
şeye ve herkese bir şeyler olunca hayatım da
altüst oldu ve artık içinde yaşadığım bu dünya
o bildiğim, tanıdığım dünya olmaktan çıktı.
Sınıfta oturmuş bekliyorum, daha kimse gelmedi. Bari hikâyemi size anlatayım. Tabii inanıp
inanmamak size kalmış...

Bitlendiğimiz Yıl
Yazan: David Nel.lo
Resimleyen: Cristina Losantos
1. baskı: 2012 / 7. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 128

4, 5, 6. sınıflar
O yıl, başımızdan bir sürü olay geçti. O yıl,
aynı zamanda bitlendiğimiz yıl olacaktı; fakat
sene başında bundan henüz haberimiz yoktu.
İlgimizi çeken tek şey, hayranlık duyduğumuz
Alex Gitarparçalayan’ın çıkardığı yeni albümdü. Peki, Gitarparçalayan’ı neden bu kadar çok
seviyorduk? Bilmiyorum, sanırım sevdiğimiz
şey müziğiydi, şüphesiz başka şeyler de vardı.
Biz de dâhil okuldaki herkes ona benzemeye
çalışıyordu...

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Üretim,
Tüketim ve Verimlilik
Duygular, aile, ev yaşamı, okul, dayanışma,
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Aile, okul, duygular, heyecan, kaygı, kurgu

temizlik, meslekler, reklam, nesiller arası iletişim,
kişilik, benzerlikler, farklılıklar, baskı görme,
problem çözme
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Balkonya’da
Yaz Tatili
Yazan: Rusalka Reh
Resimleyen: Anne Ibelings
1. baskı: 2016 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 120

4, 5, 6. sınıflar
Yaz tatilini evde geçirmek zorunda olan Pontus
ile Lenka, evin büyük balkonunu gönüllerine
göre dekore ederek Balkonya adını verdikleri
kendi krallıklarını kuruyorlar.
Gelgelelim, şu yeni taşınan sinir bozucu komşu
çocuk durmadan onları rahatsız ediyor. Pontus
ve Lenka’nın annesiyle babası da sürekli kavga
edip duruyorlar. Sonunda Balkonya’da
huzur kalmıyor...
Pontus ve Lenka bir şeyler yapmak
zorundalar; hem de hemen!

Kedi Günlükleri
Yazan: Mehmet Güler
Resimleyen: Buket Topakoğlu
1. baskı: 2013 / 9. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 112

4, 5, 6. sınıflar
Sizce bir kedi günlük tutsa neler yazardı?
Aynı sokakları paylaştığımız kedi komşularımız
nasıl yaşıyorlar, neler düşünüp neler hissediyorlar acaba? Onların da tıpkı bizim gibi
sevinçleri, mutlulukları, kederleri ve acıları
olabilir mi dersiniz? Birbirinden farklı yerlerde
ve şartlarda yaşayan kedilerin hikâyelerinden
oluşan Kedi Günlükleri’ni okuduktan sonra, her
gün karşılaştığımız kedi dostlarımıza kendinizi
daha yakın hissedeceksiniz.

Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Toplum
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü /
Değerlerimiz
Duygular, arkadaşlık, sevgi, tatil, aile,
komşuluk, çiçekler

Hayatı / Duygular / Doğa ve Evren
Hayvanlar, diğer canlılarla iletişim, dostluk,
doğa sevgisi, sorumluluk alma, farklılıklara saygı,
mücadele, yolculuk, macera, cesaret, dayanışma,
bağlılık, mutluluk, merak

BATTELLO
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Yazan: Carla Ciccoli
Resimleyen: Desideria Guicciardini
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1. baskı: 2013 / 6. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 144

4, 5, 6. sınıflar
İngiltere’de yaşayan kahverengi sincaplar ile gri sincaplar,
yıllardır bitmek bilmeyen bir savaşın içindedirler.
Bu savaşın ortasında dünyaya gelen küçük sincap Lenny
ise ne kahverengidir ne de gri; çünkü bir melez olan Lenny,
her iki rengi de üzerinde taşımaktadır ve her ikisi de sincap
olan bu iki halkı barıştırarak yıllardır süren bu acımasız
ve anlamsız savaşı sona erdirebilecek tek kişi, Lenny’den
başkası değildir.
Birey ve Toplum / Sağlık ve Çevre / Hayal Gücü
Doğa sevgisi, hayvanların dünyası, sevgi, ön yargı,
benzerlikler, farklılıklar, liderlik, diğer canlılarla iletişim,
macera, aile bağları, dayanışma, barış, mizah
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Sincaplar Savaşı
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Gece

Yazan: Fulya Yılmaz
4, 5, 6. sınıflar

Yoldaki Büyük Serüven
1. baskı: 2018 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 136

Deniz kenarında kardeşleriyle yaşayan yavru köpek
Gece’nin, küçük bir çocukla kurduğu muhteşem dostluğun
ve ona tekrar kavuşabilmek için atıldığı serüvenlerin nefes
kesen hikâyesi… Gece, macera dolu bu yolculuğun sonunda
yeniden dostuna kavuşabilecek mi?
Gece - Yoldaki Büyük Serüven, sıcacık bir arkadaşlığın,
fedakârlığın, sevginin ve müziğin birleştirici gücünün
öyküsü.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Duygular
Yolculuk, dayanışma, aile, arkadaşlık, diğer canlılarla iletişim,
kendini tanıma

Harika Bir Plan
1. baskı: 2019 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 160

Gece, henüz bir yavruyken ayrı kaldığı ailesini bulmak
için nefes kesen bir maceraya atılıyor. Trenlerle yolculuk
yapıyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor, bilinmeyen tehlikelerle
karşı karşıya kalıyor.
Serinin ikinci kitabı Gece - Harika Bir Plan, aile sevgisinin,
dostluğun, zorlukları birlikte aşmanın sürprizlerle dolu
öyküsünü anlatıyor.
Erdemler / Duygular / Birey ve Toplum / Doğa ve Evren /
İletişim
Güven, sabır, sevgi, empati, bağışlama, dayanışma, üzüntü,
veda, mutluluk, canlılar, hayvanlar, diğer canlılarla iletişim
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Zamansız Öyküler
Küçük Tahta Atın Maceraları

4, 5, 6. sınıflar

Yazan: Ursula Moray Williams
Resimleyen: Joyce Lankester Brisley
1. baskı: 2017 / 3. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 240

Oyuncakçı Peder amca, o güne kadar yonttukları arasında
en güzeli olan küçük, tahta bir at yaptı. Bu cesur ve iyi kalpli
küçük tahta at, ustasını tüm kalbiyle seviyor; ne olursa olsun
onun yanından ayrılmak istemiyordu. Ancak öyle bir zaman
geldi ki çocuklar, Peder amcanın oyuncaklarıyla eskisi gibi
ilgilenmemeye başladı. Bu duruma içerleyen küçük tahta at,
ustasına destek olmak için zorlu bir yolculuğa çıktı. Uzak
diyarlara yaptığı tesadüflerle dolu bu yolculukta küçük tahta
atın yolu madenlere, sirklere, hatta saraylara düşse de tek bir
isteği vardı: Sevgili ustasının yanına geri dönebilmek…
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Meslekler, arkadaşlık, sadakat, yolculuk, mücadele, iletişim, mutluluk

Zıpzıp Ayıcık
Yazan: Mira Lobe
Resimleyen: Susi Weigel
1. baskı: 2017 / 3. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 192

Zıpzıp’ın eskiden talaşla dolu olan karnında şimdi yusyuvarlak, lastik bir top var. Zorluklar karşısında sürekli homurdanan bu sıradan ayıcık, artık bir türlü yerinde duramıyor. Hâl
böyle olunca, arkadaşı Kukla’yla macera dolu bir yolculuğa
çıkması da kaçınılmaz oluyor. Çocuk edebiyatı alanında klasikleşen eserleri dünya dillerine çevrilen ve çok sayıda ödüle
layık görülen Avusturyalı yazar Mira Lobe’dan zamansız bir
öykü!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Yolculuk, dünyayı keşfetme, arkadaşlık, yardımlaşma, hayvan hakları, macera, diğer canlılarla iletişim
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Agatha Mistery
Agatha Mistery, günün birinde polisiye roman
yazarı olmak isteyen genç bir kız. Mükemmel
bir hafızası ve güçlü dedektiflik sezgileri var.
Sakar ve pasaklı kuzeni Larry ise dedektiflik
okulu Eye’da okuyor ve ödev olarak verilen
birbirinden gizemli vakaları çözmesi gerekiyor.

Yazan: Sir Steve Stevenson
Resimleyen: Stefano Turconi
4, 5, 6. sınıflar
Birey ve Toplum / Zaman ve Mekân / Eğitsel ve
Sosyal Etkinlikler / Duygular
Aile, yardımlaşma, heyecan, gezi, tarihi ve
turistik yerler, macera, merak, dedektiflik,
farklı kültürler, dünya coğrafyası

Firavun’un Sırrı
1. baskı: 2014 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 136

Üzerinde önemli bir firavuna ait sırların yazılı olduğu,
Antik Mısır döneminden kalma bir tabletin çalınması
üzerine Agatha ve Larry, Mısır’ın ve Krallar Vadisi’nin
alışılmadık fakat büyüleyici atmosferinde şifreli hiyeroglifler, tuhaf profesörler ve Mistery ailesinin ilginç üyeleriyle
heyecan dolu bir maceraya atılıyorlar.

Bengal İncisi
1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 128

Bengal İncisi’nin Kali Tapınağı’ndan çalınması ve bekçi
Chandra’nın ortadan kaybolması üzerine, Mistery kuzenler
ilk uçakla Hindistan’a gidiyorlar. Sıra dışı amca Raymond,
Bollywood’un ünlü yıldızlarından Tom Chandra, kutsal
törenler, vahşi kaplanlar ve zehirli yılanlarla dolu bir maceraya atılan Agatha ve Larry kuzenlere eşlik edin!

109
İskoçya Kralı’nın Kılıcı
1. baskı: 2014 / 3. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 120

Birbirinden gizemli olayları çözmek için dünyanın çeşitli
ülkelerine yolculuk eden kuzenler Agatha ve Larry’nin yolu
bu kez İskoçya’ya düşüyor. Agatha’nın yardımı olmadan
kendisine Dedektiflik Okulu Eye’dan verilen görevleri
çözemeyen Larry, bir kez daha kuzeninin üstün gözlem
yeteneğinden faydalanıyor.

Niagara Şelalesi’nde Hırsızlık
1. baskı: 2015 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 128

Niagara Şelalesi’ndeki bir otelde gizemli bir hırsızlık olayı
gerçekleşir: Kanada’nın en çok aranan hırsızı Ratmusque
bir opera sanatçısının kasasını soyup sırra kadem basar.
Mistery kuzenler, geyiklerin ve ayıların yurdu, puslu ve
gizemli Kanada ormanlarında Ratmusque’ün izini sürüp
hırsızlık olayını çözmeye çalışır.

Eyfel Kulesi’nde Cinayet
1. baskı: 2015 / 2. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 128

Mistery kuzenler bu kez bir cinayet vakasıyla karşı karşıyalar. Eyfel Kulesi’nde öldürülen Rus diplomat Vasiliy
Prochnov’un katilini bulmak için Paris’e doğru yola çıkan
Larry, ağabeyi Gaspard’ın evinde kalan kuzeni Agatha’yla
buluşur.
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Yazan: Enne Koens
Resimleyen: Katrien Holland
1. baskı: 2018 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 208

4, 5, 6, 7. sınıflar
Siri Fransa’da, N19 karayolunun kenarındaki Otel
Bonbien’de yaşıyor. Bonbien, seyir hâlindeki insanların uğradığı bir otel. Siri’nin babası “İnsanlar her durumda yola
devam etmek ister,” diyor. Sahiden de insanlar çoğu zaman
sadece bir fincan kahve içiyor ya da tuvalete gidiyorlar.
Bazen de bir geceliğine kalıyorlar. Siri’ye göre Otel Bonbien
dünyanın en güzel yeri ve o buradan ayrılmayı hiç istemiyor. Ama otelde işler karışıyor. Siri, anne ve babasının oteli
satmak zorunda kalmalarından korkuyor.
Erdemler / Birey ve Toplum / Hak ve Özgürlükler / Zaman ve Mekân / Duygular
Sevgi, dürüstlük, empati, farklılıklara saygı, kültürel farklılıklar, sosyokültürel farkındalık, geçmiş, şimdi,
gelecek, güven, kardeşlik, üzüntü, mutluluk

Yazan: Jordi Cervera
Resimleyen: Berk Öztürk
1.ba skı:20 17/7 .ba skı:20 22S ayfas ayısı:20 0

4, 5, 6, 7. sınıflar
“Ben, egoistin, bencilin, yalancının tekiyim ve bir sürü
insanı kandırdım...” Bunlar, yaz tatilimi ve bir bakıma
hayatımı değiştiren bir yabancının sözleri. Garip mi geldi?
Evet, garip ama bütünüyle gerçek. Bir felakete dönüşeceğini
düşündüğüm yaz tatili; sonunda bir maceraya, muhteşem
ve sıra dışı bir deneyime dönüştü. Fakat bütün hikâyeyi
bir kerede anlatıp bitirmek istemiyorum. Böylesine ilginç
ve gizemli bir hikâyeyi adım adım, sakin bir şekilde ve
hiçbir şeyi atlamadan anlatmak daha iyi olacak galiba.
Böylece, olan bitenlerin bir rüyadan ibaret olmadığını, her
şeyin tam olarak aklımda kaldığı gibi yaşandığını kendime
hatırlatmış olurum.
Aile ve Toplum / Hayal Gücü ve Gizemler / Sevgi
Kardeş sevgisi, yaz tatili, futbol, gizem, ipuçları,
yardımlaşma

Bir Zamanlar Leonardo da Vinci
Yazan: Janna Carioli
Resimleyen: Gülşah Alçın
1. baskı: 2014 / 8. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 128

4, 5, 6, 7. sınıflar
1464 yılında, Vinci adında küçük bir İtalyan kasabasında
meraklı ve cesur bir çocuk yaşardı. Resim sanatından matematiğe, uçmaktan okyanusun derinliklerine dalmaya kadar
her şeyi bilmek, anlamak isterdi. Bu küçük çocuk, yaptığı
tuhaf deneyler ve ustaca hazırladığı şakalarla büyülü şehir
Floransa’daki hayatının macerasına hazırlandığının o
zamanlar farkında bile değildi.
Ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin hayatını şekillendiren
çocukluk günlerine şahit olmaya hazır mısınız?
Güzel Sanatlar / Zaman ve Mekân / Duygular / Toplum Hayatı
Resim, heykel, zanaat, İtalya, arkadaşlık, yardımlaşma, aile ilişkileri, usta-çırak ilişkisi
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Japler’in Sırrı

112

Olağanüstü Sınıf
Yazan: Tim Harris
Resimleyen: James Hart

4, 5, 6, 7. sınıflar

Şamata Başlıyor
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 248

6B sınıfının yeni bir öğretmeni var ve onlar için bir daha
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Mr Bambuckle sınıfa girdiyse, kahkahaya, şamataya, eğlenceye ve gerçekten öğrenmeye hazır olun.
Olağanüstü karakterler ve olaylarla dolu, olağanüstü bir
sınıf. Herkes sınıfın yeni öğretmeni Mr Bambuckle’a bayılacak. Okul müdürü hariç…
Erdemler / Birey ve Toplum / Hak ve Özgürlükler
Sevgi, güven, arkadaşlık, dürüstlük, empati, farklılıklara
saygı, kültürel farklılıklar, merak, macera

Atağa Geçiyor
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 232

Şimdi 6B sınıfı için atağa geçme zamanı. Okuldan uzaklaştırılan, çok sevdikleri Bay Bambuckle’ı okula geri getirmek
için birbirinden muzip maceralara atılıyorlar.
Bakalım başarılı olabilecekler mi? Yoksa “Yeni ilkemiz, disiplindir” yöntemini uygulayan yeni öğretmen Bayan Frost
mu galip çıkacak?
Erdemler / Birey ve Toplum / Hak ve Özgürlükler
Sevgi, güven, arkadaşlık, dürüstlük, empati, farklılıklara
saygı, kültürel farklılıklar, merak, macera
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4, 5, 6, 7. sınıflar
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1. baskı: 2018 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 200

K

Dr. Bugalu herhangi bir doktordan farklıydı. Karnınız ağrıdığında gittiğiniz doktorlardan biri değildi o. Hayır, Doktor
Bugalu gerçekten de kimselere benzemeyen bir doktordu.
Tedavi ettiği hastaların tuhaf şikâyetleri olurdu. Peki, doktor onları nasıl tedavi ederdi? İnsanlık tarafından bilinen en
güçlü ilacı kullanarak… Müziği!
Blue sıradan bir kız değildi. Öncelikle ismi Blue’ydu. Ama
onun en sıra dışı özelliği 712 gündür gülmemiş olmasıydı.
Heh-he, ho-ho ve hatta kih-kih dediğini bile duyan
olmamıştı.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Duygular / Sevgi / İletişim / Güzel Sanatlar
Müzik, macera, mizah, arkadaşlık, kendini tanıma, hayal kurma

LU YILIN K
İ
RU

Yazan: Lisa Nicol
Resimleyen: Daniel Gray-Barnett
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Ağaç
Yazan: Fulya Yılmaz
1. baskı: 2020 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 176

4, 5, 6, 7. sınıflar
İnsanlar ağaçları seviyordu sevmesine fakat onlarla yeterince ilgilenemeyecek kadar meşgullerdi. En sonunda ağaçlar
onları terk etti. Ormanlar ve ormanın sihri kayboldu. Neyse
ki büyük zahmetlerle son kalan meşe palamudu hayata
tutunmuş ve filiz vermişti. İnsanlar, zamanla tek bir ağaçla
yaşamaya alışmışlar ve ağaçlarla ilgili bilgilerini de çoktan
unutmuşlardı. Nesiller Boyu Ağaç Koruyucuları kasabasının sakinleri, son kalan ağaca gözü gibi bakıyordu. Fakat bu
böyle devam etmedi. Kasabayı ve tüm insanları yepyeni bir
macera bekliyordu.
Birey ve Toplum / Sevgi / Doğa ve Evren / Erdemler
Dayanışma, doğa sevgisi, olayları çözümleme, sorumluluk, gelecek

Uzun Şapkalı Adam

İ

YEN

Yazan: Fulya Yılmaz
1. baskı: 2021 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 176

4, 5, 6, 7. sınıflar
Tuna, yeni hayatına başlarken içi heyecan ve umut dolu.
Böylesine yeşil, doğayla iç içe bir köyde yaşamak herkese
kısmet olmaz. Fakat günden güne Tuna’nın etrafını saran,
bazen odasında bulduğu şu pis kokulu yapraklar da neyin
nesi? Bu yapraklar bir araya gelse insanlığın sonunu
getirebilecek kadar berbat kokuyorlar. Ve tuhaf bir biçimde
Tuna’yı takip ediyorlar. Bu koku yapraklardan geliyorsa, bu
yapraklar nereden geliyor? Tuna, bu gizemi çözmek için kolları sıvar ve eşi benzeri görülmemiş biriyle tanışır. Doğanın
bir “parçasıyla”...
Birey ve Toplum / Çevre / Doğa ve Evren / Erdemler
Dayanışma, doğa sevgisi, olayları çözümleme, sorumluluk, gelecek
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Lunalos Gizemi

Yazan: Rusalka Reh
1. baskı: 2016 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 128

4, 5, 6, 7. sınıflar
Garip olayların döndüğü bir ada; sualtında gizemli bir
mağara ve nefes kesici bir serüven...
Ailesiyle birlikte tatil için geldiği Lunalos Adası’nda bir
gariplik olduğunu daha ilk günden anlayan Katha, kendini
hiç ummadığı bir mücadelenin ve nefes kesici bir maceranın
içinde bulur!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü ve Gizemler / Doğa ve Evren
Dostluk, yardımseverlik, mücadele, gizemler, korku, korkuların üzerine gitme, hayvanlarla iletişim,
okyanus, yüzme dersleri

Ben Kaz Değilim!
Yazan: Vivian Vande Velde
1. baskı: 2014 / 5. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 104

4, 5, 6, 7. sınıflar
Kendi hâlinde bir çocuk olan Howard, o yaşlı ve çirkin
kadının aslında büyü yapabilen bir cadı olduğunu bilseydi
eğer, ona asla sataşmaya kalkmazdı. Çünkü bu yaşlı cadı,
tepesini attıran Howard’a bir ders vermek üzere onu bir
kaza dönüştürdü! Şimdi büyüyü bozup eski hâline dönebilmek için Howard’ın üç büyük iyilik yapması gerekiyordu.
Birey ve Toplum / İletişim / Kişisel Gelişim / Duygular /
Doğa ve Evren
Hoşgörü, yardımlaşma, endişe, diğer canlılarla iletişim,
kendini tanıma, empati, hayvanlar, mevsimler
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Juniper Berry Gizli Dünyaların Peşinde
Yazan: M. P. Kozlowsky
1. baskı: 2012 / 10. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 184

4, 5, 6, 7. sınıflar
İstediği her şeye sahip gibi görünen Juniper, son zamanlarda
çok yalnız ve mutsuzdur. Anne ve babası artık onunla eskisi
gibi ilgilenmezken bir de tuhaf davranışlar sergiliyorlardır.
Juniper bunun sebebini öğrenmek için soğuk ve yağmurlu
bir gecede, evden gizlice çıkıp ormanın derinliklerinde kaybolan anne ve babasını takip eder. Bulduğu şey çelişkilerle
dolu bir yer altı dünyasıdır.
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Kavramlar ve Çağrışımlar
Arkadaşlık, dayanışma, hayal gücü, macera, farklı dünyalar,
cesaret, inanç, anne-baba sevgisi, aile bütünlüğü, düş, hayal,
zıtlıklar, insanlarla iletişim, aile iletişimi

Ay’dan Korkan Fil
Yazan: Refik Durbaş
Resimleyen: Gökçe İrten
1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 88

4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
Ay’dan korkan filin başına gelenleri öğrenmek ister misiniz?
Peki, eşeğin beynine sizce ne olmuştur? Avcı ile ayı dost
olabilir mi? Fillerin vatanı Hindistan’a yola çıkıp geçmişin
bilgeliğine ortak olmaya ne dersiniz? Türkçe edebiyatın usta
ismi Refik Durbaş’ın Mevlana’dan esinlenerek kaleme aldığı
zamansız öykülerle tanışmaya hazır mısınız?
Erdemler / Birey ve Toplum / İletişim / Hak ve Özgürlükler /
Zaman ve mekân, duygular, doğa ve evren, ahlak,
alçak gönüllülük, azim, cömertlik, dayanışma, dostluk,
dürüstlük, güven, iyilikseverlik, kardeşlik, merhamet, paylaşma, sabır, sadakat, saygı, sevgi, vefa, vicdanlı olmak,
yardımlaşma, misafirperverlik, diğer canlılarla iletişim,
gezginler, bağışlama, takdir etme, üzüntü, canlılar, hayvanlar

117

Türk Dünyasından Masallar
Yazan: Yücel Feyzioğlu
Resimleyen: Onur Karadağ

4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Anadolu Masalları - İkinci Kitap:
Keloğlan ile Kahkaha Hanım
1. baskı: 2015 / 3. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 104

Azerbaycan Masalları Yanık ile Dilek Boncuğu
1. baskı: 2015 / 3. baskı: 2017 Sayfa sayısı: 112

“Yücel Feyzioğlu, Balkanlar’dan Sibirya’nın uçlarına kadar yeniden ele aldığı, yazdığı, yeni renk ve
müzik kattığı Türk masallarına bol bol şifa katmış. Masalları ayıklamak, onlara yeni bir üslup katmak, onları çocuk ruhunun zarifliğine uygun hâle getirmek, engin bir dil sevgisi ve bilgisi ile yoğurmak
Feyzioğlu gibi bir ustanın elinden gelirdi ancak.” - Orhan Aras, Cumhuriyet Kitap
Toplum Hayatı / Değerlerimiz / Hayal Gücü / Kültür ve Miras
İnsan sevgisi, dayanışma, arkadaşlık, farklılıklara saygı, hayvan sevgisi, sebep-sonuç ilişkisi, iyi ve kötü,
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mücadele, karar verme, özgüven, güçlü olmak
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Olay Yeri İnceleme
Dünyanın en ünlü bilim insanları “Olay Yeri
İnceleme” serisinde çocuklarla buluşuyor; bilim
tarihinin gizemleri nefes kesici polisiye öykülerle
yeniden gün ışığına çıkıyor.

4, 5, 6, 7, 8. sınıflar
Toplum Hayatı / Yenilikler ve Gelişmeler /
Zaman ve Mekân / Bilim ve Teknoloji
Buluşlar, macera, merak, mucitler, tarihi
mekânlar, şehirler

Simyanın Büyüsü
Bir Isaac Newton Polisiyesi
Yazan: Annette Neubauer
Resimleyen: Joachim Krause

1. baskı: 2016 / 5. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 120

Yıl 1688, yer Londra... Isaac Newton, laboratuvarında bir hırsızın
saldırısına uğrar ve simyacılık notlarıyla bazı deney aletleri çalınır.
Fakat simyacılık dönemin İngiltere’sinde ağır bir suçtur! O hâlde
böyle bir çılgınlığa kim, neden kalkışmış olabilir?

Zepline Sabotaj
Bir Ferdinand von Zeppelin Polisiyesi
Yazan: Annette Neubauer
Resimleyen: Joachim Krause

1. baskı: 2016 / 6. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 120

Yıl 1908, yer Almanya’nın Friedrichshafen kenti... Ferdinand von
Zeppelin’in ürettiği hava gemisi için kendisine 2 milyon marklık bir
ödenek ayrılır. Fakat bir şartla: Hava gemisinin sağlamlığını test
etmek üzere Zeppelin’in 24 saat içinde tam 700 km yol kat etmesi
gerekmektedir!

Yazan: Bellinda
Resimleyen: Yousun Koh

1. baskı: 2016 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 128

Yıl 1911, yer Paris... Marie Curie’nin Paris’teki laboratuvarı gizemli
birileri tarafından talan edilir. Curie’nin kızı Irene ile en yakın
arkadaşı Frederic, önemli bir gazetecinin de yardımıyla, Marie
Curie’nin araştırmalarına el koymaya çalışan bir şebekeyi açığa
çıkarmayı başarırlar.

Fuar Alanında Patlama
Bir Rudolf Diesel Polisiyesi
Yazan: Gerd Ruebenstrunk
Resimleyen: Hauke Koch

1. baskı: 2016 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 120

Yıl 1898, yer Münih... Rudolf Diesel, dizel motorunu ilk kez bir fuarda kamuoyuna sunacak. Ancak fuardan önce bazı tuhaf olaylar
yaşanıyor. Diesel’in oğlu Rudolf ve arkadaşları, bu gizemli olayların sorumlusunu bulmak için ipuçlarını birleştirmeye çalışıyorlar.

Gizemli X Işınları
Bir Wilhelm Conrad Röntgen Polisiyesi
Yazan: Renée Holler
Resimleyen: Yousun Koh

1. baskı: 2016 / 3. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 120

Yıl 1896, yer Würzburg... “X ışınları”nın mucidi Profesör Wilhelm
Conrad Röntgen’in ders verdiği Würzburg Üniversitesinde garip
şeyler dönmektedir. Michel ve Scorch kardeşler, arkadaşları
Klara’nın da yardımıyla, bu garip olayın sır perdesini aralamaya
karar verirler.
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Laboratuvarda Panik
Bir Marie Curie Polisiyesi

120

Yazan: Elisa Puricelli Guerra
Resimleyen: Gabo León Bernstein
5, 6, 7. sınıflar

Minerva Mint

Baykuşların Dostluğu
1. baskı: 2013 / 5. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 160

Yaşadığı yerin özel havasından mı, hiç tanımadığı gizemli
ailesinden mi bilinmez, Minerva’nın bir hayat felsefesi var:
“Her şey gerçekleşebilir... Gerçekten inanmak yeterlidir!”
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre / Duygular /
Zaman ve Mekân / Kişisel Gelişim
Yaşadığımız yer, arkadaşlık, farklı kültürler, doğa sevgisi, bitkiler,
hayvanlarla iletişim, mutluluk, ev, aile, düşler, macera, geçmiş,
umut, sosyal gelişim

Merlin’in Sırrı
1. baskı: 2013 / 5. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 160

Ünlü büyücü Merlin’in mağarası gerçekten büyücüye mi ait, yoksa
turistlerin ilgisini çekmek için uydurulmuş bir hikâye mi? Minerva,
Ravi ve Tami bu sırrı da çözmeye kararlılar...
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre / Duygular /
Zaman ve Mekân / Kişisel Gelişim
Yaşadığımız yer, dostluk, hayvanlarla iletişim, duygular, dayanışma,
macera, arkeoloji, doğa sevgisi, araştırma, merak, hayal, eğlence

Belalı Bart Efsanesi
1. baskı: 2013 / 4. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 160

Gelmiş geçmiş en zalim korsanlardan olan Belalı Bart’ın hayaleti,
kasabanın sakinlerine korkulu günler yaşatıyor. Hayattayken son
derece kötü kalpli olan bu korsanın hayaleti bir iyilik yapmadan
huzur bulamayacak mı acaba?
Birey ve Toplum / Hayal Gücü / Sağlık ve Çevre / Duygular /
Zaman ve Mekân / Kişisel Gelişim
Yaşadığımız yer, arkadaşlık, karar verme, cesaret, farklı kültürler,
gizem, macera, iletişim, sorumluluk, olayları çözümleme, oyun,
eğlence, okuma sevgisi, hayal
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Yazan: David Cirici
Resimleyen: Esther Burgueño
1. baskı: 2015 / 7. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 128

5, 6, 7, 8. sınıflar
Bu kitap, insanların başlattığı korkunç bir savaşın ortasında altüst olan hayatını yeniden kurmak için yılmadan
mücadele eden Yosun adında sevimli ve akıllı bir köpeğin
öyküsüdür... Nedenini hiçbir zaman anlayamadığı, adına
“savaş” denen bu felaket sırasında hem evini, hem de çok
sevdiği sahipleri Janinka ile Mirek’i kaybeden, fakat engeller
karşısında asla pes etmeyen bu cesur köpeğin öyküsü sadece
genç okurlara değil, yetişkinlere de esin verecek.
Toplum Hayatı / Değerlerimiz / Sevgi / Duygular / Zaman ve Mekân / Hak ve Özgürlükler / İletişim
Yaşama hakkı, savaş, barış, hayvanlarla iletişim, sevgi, özlem, açlık, barınma, aile

Mars Kedileri

İ

YEN

Yazan: Elif Bülbül
1. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 72

5, 6, 7, 8. sınıflar
Hepimizin her gün kullandığı eşyalar dile gelse bize ne anlatırlar? Kimlik kartları, kalemler, çaydanlıklar ve sandalyeler... Elif Bülbül’ün öykülerinde her eşyanın kendi dünyası,
farklı bir ruh hali, kullanıldıkça biriktirilen, biriktikçe
çoğalan anıları var. Eşyalar dile geldikçe, günlük hayatımızın, yaşadığımız dünyanın, evlerimizin içinin aynası oluyor.
Bu nedenle Elif Bülbül’ün öykülerinde herkes kendinden bir
şeyler buluyor.
Aile İlişkileri / Zaman ve Mekân / Evimiz Ailemiz / Okuma
Yazma Kültürü
Duygular, aile, ev yaşamı, okul, dayanışma, meslekler, kendini
tanıma, benzerlikler, farklılıklar, baskı görme, sorun çözme
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Maskelilerin Efendisi
Yazan: Thomas Mendl
1. baskı: 2018 / 4. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 280

5, 6, 7, 8. sınıflar
Leon kendini bildiği günden beri 12 yaşındadır. Üstelik
doğup büyüdüğü Valmot köyünün diğer sakinleri de tıpkı
onun gibi hiç yaşlanmıyordur. En büyük isteği dünyayı tanımak olan Leon, bir gün şehre gitmek üzere yaşlı
Morelli’yle birlikte yola çıkar. Yaşadığı köyün herkesten
saklanan geçmişine uzanacak ve gizemi çözecek bu yolculukta Leon’u türlü tehlikeler beklemektedir.
Erdemler / Kişisel Gelişim / Bilim ve Teknoloji / Zaman ve
Mekân
Ahlak, azim, dayanışma, dostluk, güven, kendini tanıma, merak duygusu, olay, olgu, keşif ve icatlar, geçmiş şimdi gelecek

Tuhaf Kuzey Serüvenleri
Kayıp Çocuklar
Yazan: Lars Joachim Grimstad
1. baskı: 2018 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 320

5, 6, 7, 8. sınıflar
Geçen Aralık ayında Norveç’te neler oldu duydun mu?
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps’un onları bulmak için
yaşadığı muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka!
Bütün gazeteler yazmıştı…
Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı mutlaka okumalısın!
The Ark Çocuk Kitapları Ödülü’ne üst üste iki defa aday
gösterilen, Norveç’te çok sevilen ve çok satan serinin ilk
kitabı Kayıp Çocuklar şimdi Türkçede!
Birey ve Toplum / Hayal Gücü
Arkadaşlık, macera, gizem, merak, heyecan, problem çözme
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Yaşam Öyküleri
Yazan: Nacide Berber
6, 7, 8. sınıflar

“Yaşam öyküleri dizimizle sizleri, çoğu zaman ağır bedeller ödeyerek önümüzü, yolumuzu açan kadınların ilham veren hikâyelerine tanıklık etmeye davet ediyoruz.
Her öykü bir mücadeleyle başladı; hepsi de tüm kadınların yaşamlarına dokundu, onlara daha eşit,
daha güçlü yarınlar armağan etti.
Bize ilham veren tüm kadınların ışığında, daha eşit, daha güçlü başlangıçlara...

Füreya Koral – Eteklerinde Kuşlar Taşıyan Kadın
Resimleyen: Baysan Yüksel

Hayal Gücü / Toplumsal Yaşam
/ Erdemler / Zaman ve Mekân
/ Birey ve Toplum / Sağlık ve
Çevre
Kadın hakları, farklılıklara
saygı, Türkiye tarihi, sosyokültürel farkındalık, meslekler,
güzel sanatlar

1. baskı: 2019 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 72

Füreya Koral, Türkiye’nin ilk çağdaş seramik sanatçısı.
Sanatında öncü, yenilikçi bir isim. Sanat aşkı ve yaşam
mücadelesi dolu hayatı ise yakın tarihimizin en ilham verici
hikâyelerinden birini anlatıyor.
Füreya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin tam arifesinde
Büyükada’da sanatla iç içe doğup büyür. Hem Doğu hem Batı
kültürünün içinde yaşar. Felsefe eğitimi, keman dersleri derken
Füreya’ya verem teşhisi konur. Bu zor hastalığın pençesinden
kurtulmaya çalışırken seramik hastalığının ilacı olur. Engellere
aldırmadan 40 yaşında başladığı seramikte 40. sanat yılını
doldurur. Toprak Füreya’nın elinde can bulur. Tabaklar,
kâseler, fincanlar ve vazolar müzelerden çıkıp evlere, masalara
hayatın içine girmeye başlar. Füreya’nın anlayışında sanat
dört duvar arasında hapsolmaktan kurtulur, sokaklara karışır.
Eteklerinde Kuşlar Taşıyan Kadın, işte bu cesur, çalışkan
ve her daim soran, sorgulayan, yenilikçi kadının öyküsünü
anlatıyor.
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Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
1. baskı: 2020 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 64

Hayal Gücü / Toplumsal Yaşam
/ Erdemler / Zaman ve Mekân /
Birey ve Toplum
Kadın hakları, farklılıklara saygı, Türkiye tarihi,
sosyokültürel farkındalık,
meslekler, arkeoloji, tarih,
spor, müzecilik

Halet Çambel, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden iki kadın
sporcudan biriydi. Bir bilim insanıydı, arkeoloji profesörüydü.
Türkiye’nin ilk açık hava müzesini yine o kurdu. Bir insan
ömrüne pek çok ilki sığdırmayı başardı.
Halet, çağının ötesindeki bakış açısıyla yüz yıla yakın ömrüne
bir koca tarihe sığacak deneyim ve miras biriktirmeyi başardı.
Sporcu, eğitmen, çevreci, arkeolog, dilbilimci ve etnoğraf gibi
çok farklı kimliklerle tanındı ve her birinde büyük bir gayretle
çalıştı ve üretti. Eskrim dalında katıldığı 1936 Berlin Olimpiyatları Halet’in iradesinin ve kararlılığının simgesi oldu. Genç
kadın, müsabakalarda Hitler’le tanıştırılmak istendi, ancak
karşısına çıkmayı kesinlikle reddetti. Böylece Halet gencecik
yaşında bir efsaneye dönüştü, İlham verici hikâyesi böylece
başladı. Google, Halet Çambel’in 99. doğum günü için bir
doodle hazırladı ve bütün dünya bu cesur kadına bir kez daha
saygılarını sundu.

Halide Edip Adıvar – Yolundan Dönmeyen Kadın
Resimleyen: İpek Konak
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 104

Hayal Gücü / Toplumsal Yaşam
/ Erdemler / Zaman ve Mekân /
Birey ve Toplum

Halide, mor salkım çiçeklerinin sardığı bir evde hayata
gözlerini açtı. Dünya, bir savaşlar döneminden geçiyordu. Zor
zamanlarda büyümesine rağmen, Osmanlı’da bir yüksekokuldan mezun olan ilk Müslüman kadınlardan biri oldu. Henüz
genç bir yaşta çevirisini yaptığı kitap Sultan Abdülhamit
tarafından ödüllendirildi.
Halide, işgal altındaki vatanını kurtarmak için cephede de
çalıştı. Kurtuluş Mücadelesi’nin sesini tüm dünyaya duyurmak
için Anadolu Ajansı’nın kuruluşunda yer aldı. Halide, ömrünü
kadınların sesi olmak ve özgürlüğüne kavuşması için çalışmaya da adadı. Vatan mücadelesinde hiç yılmadan gösterdiği
kararlılığını kadın hakları mücadelesinde de gösterdi.

Kadın hakları, farklılıklara saygı, Türkiye tarihi, sosyokültürel farkındalık, meslekler, Kurtuluş Savaşı
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Halet Çambel – Geçmişle Bugünü Buluşturan Kadın
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Seçilmiş
Yazan: Eva Balaguer-Cortés
1. baskı: 2017 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 184

7, 8. sınıflar ve lise sınıfları
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Kabile, dayanışma, doğal

LÜ

Gücü ve Gizemler / Sevgi

Ü

Toplum Hayatı / Hayal

Doğumu sırasında annesini kaybeden Ratucape Atta, birleşik bacakları yüzünden kabile tarafından lanetli kabul edilir. Kabilenin
bu uğursuzluktan kurtulmasının tek yolu, bebeği Toprak Ana’ya
kurban etmektir. Ancak kabilenin bilge büyücüsü Mabo, buna karşı çıkar. Ona göre Ratucape Atta, Tanrıça tarafından gönderilen
Seçilmiş kişidir ve ne pahasına olursa olsun hayatta kalmalıdır!
Kabile halkı, Tanrıça’dan gelen bu emre çaresizce boyun eğer. Bir
kişi dışında… Yaguame kendisini annesiz bıraktığı için kardeşini
asla affetmeyecek, Ratucape’nin varlığını asla kabullenmeyecektir.
Taino kabilesinin sürdüğü sakin hayat, Seçilmiş’in gelişinden
sonra asla eskisi gibi olmayacak! Amerika’nın keşfinden önce
Karayipler’de bir kabile ve tanrıların buyruklarıyla efsanelerin
birbirine karıştığı büyüleyici bir hikâye…

1. baskı: 2017 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 256

5, 6, 7, 8. sınıflar
Kendi hâlinde bir çocuk olan Guille, okuldaki tek arkadaşı Nazya
ile sene sonu için bir gösteri hazırlamak ister. Büyük bir gizemin
kapısını aralayan bu hazırlık, psikolog Maria ile yollarının kesişmesine de neden olur. Yüzünden eksik etmediği gülümsemesinin
ardında pek konuşmayan babası ve uzakta yaşayan annesiyle
yaşadığı sorunları saklayan Guille, şimdi herkesin hayatını değiştirecek bir gösteri için sahneye çıkmak zorundadır!
İçinize dokunacak, duygu yüklü ve sıra dışı bir kitap… Guille,
tanıdığınız hiçbir roman karakterine benzemiyor.
Aile ve Toplum / Duygular ve Hayaller / Kişisel Gelişim / Sevgi
Aile, anne-baba sevgisi, arkadaşlık, dans gösterisi, Mary Poppins, özlem, hayaller, umut
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Aldorian

Yazan: Aysun Pekşen
6, 7, 8. sınıflar

Kayıp Ülke
1. baskı: 2014 / 8. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 256

Elif, yaz tatilinde annesi, babası ve kız kardeşi Deniz ile birlikte
Uzakdoğu seyahatine çıkacağı için çok heyecanlıdır. Fakat uçak
yolculuğu sırasında başlayan esrarengiz olaylar tatil boyunca
Elif’in peşini bırakmaz.
Toplum Hayatı / Sevgi / İletişim / Kişisel Gelişim / Zaman ve Mekân /
Duygular / Kavramlar ve Çağrışımlar
Birey ve toplum, dayanışma, dostluk, kültürlerarası iletişim, sorumluluk, karar verme, ülkeler, heyecan, veda, umut, mutluluk, üzüntü,
uygarlıklar, macera

Puslu Ayna
1. baskı: 2015 / 7. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 352

Kayıp Ülke ile başlayan büyülü Aldorian yolculuğu, Puslu Ayna
ile devam ediyor! Aldorian’ın önemli sembollerinden Yeşim Maske
çalınır, büyülü orman sararıp solar ve yerle bir olmuş ağaçlarla
bitkilerin ortasında kötülüğün simgesi bir Siyah Dağ doğar.
Toplum Hayatı / Sevgi / İletişim / Kişisel Gelişim / Zaman ve Mekân /
Duygular / Kavramlar ve Çağrışımlar
Birey ve toplum, dayanışma, dostluk, kültürlerarası iletişim, sorumluluk, karar verme, ülkeler, heyecan, veda, umut, mutluluk, üzüntü,
uygarlıklar, macera

Son Savaş
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 432

Kayıp Ülke ile başlayan büyülü Aldorian yolculuğu, Son Savaş ile
devam ediyor! Büyü dengesinin bozulduğu Aldorian’da bu kez her
şey gerçek anlamda ters yüz olmuş durumda.
Toplum Hayatı / Sevgi / İletişim / Kişisel Gelişim / Zaman ve Mekân /
Duygular / Kavramlar ve Çağrışımlar
Birey ve toplum, dayanışma, dostluk, kültürlerarası iletişim, sorumluluk, karar verme, ülkeler, heyecan, veda, umut, mutluluk, üzüntü,
uygarlıklar, macera
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Çalınan Sihirli Keman
Yazan: Rusalka Reh
1. baskı: 2012 / 11. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 152
6, 7, 8. sınıflar

Dariusch, okulu tarafından bir proje kapsamında, bir keman yapımı ustasının atölyesine gönderilir. Fakat müziğin gizemli dünyasına adım atarken kendini tehlikeli olayların içinde bulur.
Güzel Sanatlar / İletişim / Kişisel Gelişim / Kavramlar ve Çağrışımlar
Müzik, keman, enstrüman yapımı, farklı kültürler, gizem, meslekler, insanlarla iletişim, meslek seçimi,
karar verme, hayal, estetik, zevk

Kâğıttan Kalpler

Yazan: Elisa Puricelli Guerra
1. baskı: 2014 / 7. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 240
6, 7, 8. sınıflar

İnsan, ne yüzünü gördüğü ne de sesini duyduğu, yalnızca mesajlaşarak iletişim kurduğu birine âşık olabilir mi? İmkânsız mı? Dan ve
Una’nın öyküsü tam olarak bu!
Toplum Hayatı / Kişisel Gelişim / Hak ve Özgürlükler / Duygular
Birey ve toplum, sevgi, dostluk, dayanışma, hakkını savunma, özgürlük, bireysel haklar, mutluluk, heyecan,
kaygı, karar verme, sorumluluk, kendini tanıma

Yazan: José María Plaza

6, 7, 8. sınıflar

Dünyanın Sonundaki Ev

1. baskı: 2013 / 8. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 176

Álvaro, Cris, Belén ve David... Yaz tatilini birlikte geçirmek üzere
yola koyulurlar. Fakat bu yolculuk, hiç de umdukları gibi
geçmeyecektir. Esrarengiz bir ev ve birbirinden tuhaf olaylar onları
beklemektedir.
Toplum Hayatı / Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren
Arkadaşlık, dayanışma, macera, farklı dünyalar, hayal gücü, tatil, gizemler, iz sürmek, problem çözme, karar
verme, merak, korku, heyecan

Başsız Savaşçılar Kalesi
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Korkusuzlar

pre
mio edebé

1. baskı: 2013 / 2. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 192

Gerçek bir maceraya cesaretin var mı? Lanetli kalelerde, terk edilmiş evlerde, esrarengiz ormanlarda dolaşmak ister misin? Korkusuzlar, heyecan dolu bir yolculuk için seni bekliyor...
Toplum Hayatı / Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren
Dostluk, macera, tarihi ve turistik yerler, coğrafya, hayal gücü, tatil, gizemler, iz sürmek, sırlar, problem
çözme, karar verme, merak, cesaret
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İntikamcı Zorro’nun Kampı
1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2014 Sayfa sayısı: 256

Korkusuzlar, bu kez yaz tatili için hep beraber kampa gidiyorlar ve
bu kamp tatili de heyecan dolu muhteşem bir maceraya dönüşüyor
elbette.
Toplum Hayatı / Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren
Arkadaşlık, macera, gizem, karar verme, gezi, kamp, merak, korku,
heyecan, mantık yürütme

Lanetli Bodrum
1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 256

16. yüzyıldan kalma bir okulun bodrumundan gelen esrarengiz
seslerle ilgili gizemi çözmek üzere Cordoba kentine giden korkusuz
dörtlümüz burada kendi kendine açılan kapılardan gizemli işler
peşindeki kimya öğretmenine dek çeşitli tuhaflıklarla karşılaşıyorlar.
Toplum Hayatı / Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren
Okulumuz, ülkeler, şehirler, heyecan, sevinç, korku, kaygı, macera,
tarihi yerler, yardımlaşma, dostluk, öğrenci-öğretmen iletişimi,

Lunaparkta Mahsur
1. baskı: 2014 / 2. baskı: 2016 Sayfa sayısı: 232

Àlvaro, Belén, Cris ve David’den oluşan cesur dörtlü
Korkusuzlar’ın yolu, bu kez bir lunaparka düşüyor; fakat burası,
sıradan bir lunapark değil...
Toplum Hayatı / Zaman ve Mekân / Duygular / Doğa ve Evren
Dostluk, macera, hayal gücü, problem çözme, karar verme, gizem,
merak, cesaret
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Cadılar Savaşı
Yazan: Maite Carranza
7, 8. sınıflar ve lise sınıfları
“Cadılar Savaşı üçlemesi; tutkulu, zekice ve nefes kesen bir eser.”
– El Pais
“Sizi uyarıyorum! İlk bölümden sonra kendinizi hikâyenin kahramanıyla öylesine özdeşleştireceksiniz
ki, bu heyecan verici cadı macerasının devamını iple çekeceksiniz.”
– Las Provincias
“Cadılar Savaşı, gençlik edebiyatına çığır açıcı bir karakter kazandırmıştır.”
– La Vanguardia
“Cadılığın tasviri, en az öyküye eşlik eden Pirene manzarası kadar canlı ve hayranlık uyandırıcı.”
– Financial Times
“Kitap, zengin ve karmaşık diliyle okuyucuları büyülüyor. Sürükleyici hikâyesi sizleri nefes nefese
bırakacak. ”
– Kirkus Review

Dişi Kurt Klanı
1. baskı: 2010 / 10. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 392

Pirene dağlarının eteklerinde yaşayan çelimsiz fakat zeki
Anaid’in hayatı, annesinin bir gün esrarengiz bir şekilde
ortadan kaybolmasıyla değişir. Annesini bulmak üzere çıktığı
yolculukta kendisini diğer gençlerden farklı kılan çok önemli
bir özelliği keşfeder: O, bir cadıdır. Üstelik birbirine düşman
iki cadı klanı arasında binlerce yıldır süregelen kanlı savaşı
durdurabilecek tek cadı olan “seçilmiş kişi”nin kızıdır. Atıldığı
serüvende Anaid, hem güçlerinin farkına varacak hem de
kehanetlerin ona bildirdiği görevi yerine getirecektir. Yolun
sonunda ise onu çok daha şaşırtıcı bir gerçek beklemektedir...
Kişisel Gelişim / Aile ve Toplum / Hayal Gücü ve Gizemler
Fantastik, aile, heyecan, korku, gizem, macera, sevgi, dayanışma, cesaret, mücadele

1. baskı: 2017 / 5. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 432

Omar cadılarını yüzyıllardır saklandıkları Odish’lerden kurtaracak seçilmiş nihayet geldi. Kehanetteki alev saçlı seçilmişin
Anaid olduğuna ve on beş yaşındaki bu genç kızın herkesin
kaderini belirleyeceğine inanılıyor. Peki, Anaid bu çetin göreve
hazır mı? Hem de sırılsıklam âşık olmuşken... Annesi Selene,
kızının cadılığı ve savaşmayı öğrenmesi için birlikte çıkacakları çok gizli bir yolculuk planlıyor. Anaid, üzerinde taşıdığı
ağır yük ve kalp ağrısıyla çıktığı bu yolculukta Selene’nin asi
ve hırçın gençlik yıllarına da gidecek. Seçilmişin doğumuyla
ilgili bütün gerçekler tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkarken,
peşlerinden gelen tehlike büyük savaşın kaderini belirleyecek.
Aile ve Toplum / Hayal Gücü ve Gizemler / Sevgi
Fantastik, aile, heyecan, korku, gizem, aşk, mücadele, yolculuk, Kuzey Kutup Dairesi

Odi’nin Laneti
1. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 520

Erdemler / Duygular / Birey ve
Toplum
Güven, sabır, sevgi, empati,
bağışlama, kaygı, üzüntü,
veda, yalnızlık, mutluluk,
korku, gizem, mücadele,
cesaret

Maite Carranza’nın olağanüstü üçlemesi Cadılar Savaşı’nın
üçüncü ve son kitabında düğüm çözülüyor!
Omar’lar ve Odish’ler arasında yüzyıllardır devam eden savaş
hiç bu kadar alevlenmemişti. Bu savaşa tek bir kişi son verebilir, o da kehanetin işaret ettiği, seçilmiş olan Anaid.
Ancak henüz çok genç olan Anaid, böyle bir görev için tecrübesiz, üstelik bu zorlu göreve hazırlanırken aynı zamanda
geçmişiyle de hesaplaşmak zorunda. Bir Omar olan annesi ve
Odish’lerin en güçlüsü Buzlar Kraliçesi’nin oğlu olan babası
arasında kalmamayı başarabilecek mi?
Seçilmiş, kaderin ona çizdiği yoldan gitmek zorunda mı? Güç
asası hiç olmadığı kadar kudretli ve Anaid’i kendisine çağırıyor. Kehanet Anaid’i işaret ediyor ve Odi’nin laneti gerçekleşmek üzere… Kehanet gerçekleşirse, Anaid kendi klanına ve
kendi ailesine karşı savaşmak zorunda kalacak. Ancak bilgelik
ve sevgi kaderin yolunu değiştirebilir.

131

Buz Çölü

132

Altın Yıldız

Yazan: Aysun Pekşen
7, 8. sınıflar ve lise sınıfları

Altın Yıldız
1. baskı: 2015 / 7. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 264

“Anne, nereye gidiyoruz?”
“Canım, cep telefonunu kapatabilir misin?” Burcu’nun
annesinin bir gözü sürekli dikiz aynasındaydı.
“Neler oluyor anne?” “Hadi bebeğim, söz dinle biraz,
lütfen!”
Yol artık ıssızlaşmaya başlamıştı. Burcu koltuğunda
huzursuzca kımıldandı.
Burcu, Efe, Gizem, Tolga, Betül ve Cenk... Ankara’da
üniversite sınavına hazırlanan 6 liseli genci sınava haftalar
kala Mısır’daki gizemli bir tapınağın karanlık koridorlarına ne sürükleyebilir? Soluksuz okuyacağınız bu serüven
sizi Altın Yıldız’a ulaştıracak...
Aile ve Toplum / Hayal Gücü ve Gizemler / Sevgi
Fantastik, arkadaşlık, aile, okul, macera, heyecan, ülkeler, korku, gizem, sevgi, dayanışma

Kara Kaplı Kitap

1. baskı: 2017 / 6. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 304

Üniversite sınavını geride bırakan Burcu, Efe, Gizem, Tolga, Betül ve Cenk’in yolları dalış kursu için Kaş’a düşüyor.
Kursla birlikte küçük bir tatil yapmayı planlayan arkadaşlar, kendilerini bir anda rüyayla gerçeğin iç içe geçtiği bir
serüvenin içinde buluyor. Şimdi, yüzyıllardır kayıp bir
Osmanlı kalyonunun gizemini çözmek zorundalar. Eski
haritalar ve elyazmalarının izini sürecek, aynanın içerisinden konuşan bir mumyanın kılavuzluğu ve altın yıldızın
ışığıyla Afrika kıtasına uzanan arayışlarında kendilerini de
yeniden keşfedecekler. Peki, gençler bu zorlu sınavın üstesinden gelebilecekler mi?
Altın Yıldız serisinin ikinci kitabı Kara Kaplı Kitap’ta,
Osmanlı’dan günümüz Afrika’sına uzanan gizemli ve renkli
bir yolculuğa çıkacaksınız.
Aile ve Toplum / Hayal Gücü ve Gizemler / Sevgi
Fantastik, gizem, Kaş, dalış kursu, Osmanlı, dostluk, aşk, iz sürme, tarihi eserler, karar verme, macera
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İstanbul Gezi Rehberi
Yazan: Yıldırım Büktel
Resimleyen: Hande Ünver

1. baskı: 2020 / 3. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 120

lise sınıfları
Deneyimli rehber Yıldırım Büktel eşliğinde İstanbul’da geziye
çıkıyoruz! Tarihî yarımadayı karış karış dolaşıyor, Arkeoloji Müzeleri’nde dünya tarihine tanıklık ediyoruz. Mısır
Çarşısı’nda baharatları kokluyor, Galata Köprüsü’nde balıklara olta atıyoruz. Belki de her gün geçtiğimiz gördüğümüz
ya da duyduğumuz yerlerin binlerce yıllık geçmişi olduğunu
öğreniyoruz. Bir şehre ait olmanın, o şehri tanımak, sevmek
ve korumak da olduğunu fark ediyoruz.
İstanbul Gezi Rehberi’nden elde edilecek gelir, yaşadığımız
coğrafyadaki kültür çeşitliliğini ortak insanlık mirası olarak
korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmakta olan
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’na bağışlanmıştır.

Birey ve Toplum / Çevre / Türkiye / Zaman ve Mekân / Kültürel Miras
Farklılıklara saygı, merak, araştırma, gözlem, coğrafya, tarih, İstanbul
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Vincent’ın Yıldızlı Gecesi
Sanat Tarihi Öyküleri
Yazan: Michael Bird
Resimleyen: Kate Evans

1. baskı: 2021 Sayfa sayısı: 336

lise sınıfları

Mağara resimlerinden günümüzün ünlü eserlerine, sanat
tarihinin en büyüleyici öyküleri bir araya geldi!
Frida Kahlo’dan Leonardo Da Vinci’ye Michelangelo’dan
Rembrandt’a sanatın önde gelen isimleriyle tanışın.
Sanatçılar nereden ilham alır, nasıl yaşarlar, eserlerini nasıl
üretirler gibi soruların ve daha pek çok sorunun cevabını
bulacağınız Sanat Tarihi Öyküleri her yaştan okurun ilgiyle
okuyacağı bir başucu kitabı.
Birey ve Toplum / Üretim ve Tüketim / Güzel Sanatlar / Hak ve Özgürlükler / Duygular / Kavramlar ve Çağrışımlar
Farklılıklara saygı, merak, araştırma, üretim ve tüketim, coğrafya, sanat tarihi, yaratıcılık, medeniyetler
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Dalış
Yazan: Sjoerd Kuyper
Resimleyen: Sanne te Loo

1. baskı: 2018 Sayfa sayısı: 112

Her yaş için
Curaçao’ya gidenler, günbatımındaki pembe gökyüzüne ve
iki yakayı birbirine bağlayan yüzen köprüye hayran kalırlar.
Çok eski bir köprüdür bu ve büyük bir sırrı saklar: Kim
altından yüzüp geçerse, geçmişe gidebilir.
Roly, annesine ve hatta en yakın arkadaşı Mila’ya bile
anlatmaması şartıyla köprünün kaptanlığını yapan babasından bu büyük sırrı öğrenir…
Roly, babasıyla birlikte geçmişe seyahat etmeye başlar. Ancak bir gece, babası tek başına geçmişe gider ve bir daha geri
dönmez. Roly, geçmişte kapana kısılan babasını kurtarmak
için büyük sırrı Mila’yla paylaşır.
Tarihin unutulan gerçekleri, büyük bir sevgi ve sırlar hakkında duygu yüklü bir macera…

Erdemler / Birey ve Toplum / Hak ve Özgürlükler / Zaman ve Mekân
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Sevgi, dürüstlük, çok kültürlülük, empati, farklılıklara saygı, kültürel farklılıklar, sosyokültürel farkındalık,
eşitlik, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, geçmiş, şimdi, gelecek
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Yeni Başlayanlar için Dünya Edebiyatı
Eğlenceli Bir Kılavuz!
Yazan: Katharina Mahrenholtz
Resimleyen: Dawn Parisi
1. baskı: 2017 / 5. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 184

Her yaş için

Okunması gereken binlerce klasik edebiyat eseri var
ve ne yazık ki ömrümüz bunların tümünü okumaya
yetmeyecek. Çünkü en az klasikler kadar değerli yeni
yeni romanlar, öyküler yayınlanmaya devam ediyor
ve her an bağlı olduğumuz internetin de katkısıyla
artık neye nasıl zaman ayıracağımızı şaşırıyoruz.
Peki ne yapmak lazım?
Her biri birer başyapıt değerindeki onca klasik eseri
okumaya nereden başlamak gerek?
Dünya edebiyatının başlıca klasik eserlerini eğlenceli
bir üslupla özetleyen Katharina Mahrenholtz, bilgi
bombardımanı altında yönünü şaşıran günümüz
kitapseverlerinin imdadına yetişiyor. Yeni Başlayanlar için Dünya Edebiyatı’nda Shakespeare ve Tolstoy
gibi klasik çağın ustalarından Nabokov ve Auster
gibi modern ustalara dek dünya edebiyatına yön
veren başlıca yazarların ölümsüz eserlerini çabucak
kavrayacak ve yazarları da yakından tanıyacaksınız.
Bu illüstrasyonlu, neşeli, bilgi dolu kılavuz edebiyata
bakışınızı kökten değiştirecek!

Edebiyat / Kültür / Tarih / Zaman ve Mekân / Kavramlar ve Çağrışımlar
Merak, araştırma, duygular, birey ve toplum, sanat, önemli isimler
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Sabahattin Ali

lise sınıfları

Kürk Mantolu Madonna
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 200

Berlin’de bir portrenin önünde başlayan bu hazin hikâye, yıllar
boyunca ortaya çıkmak için bir defterin içinde bekledi sabırla...
Kürk Mantolu Madonna, anlatımının yalınlığı, karakterlerinin
dünyalarını ve duygularını aktarmadaki ustalığıyla Türk edebiyatının başyapıtlarından biridir.
Hayal Gücü / Toplumsal Yaşam / Erdemler / Zaman ve Mekân / Birey
ve Toplum
Farklılıklara saygı, sosyokültürel farkındalık, aile ilişkileri, adalet,
arayış, cesaret, hak ve özgürlükler, duygular, dayanışma

Kuyucaklı Yusuf
1. baskı: 2020 / 2. baskı: 2022 Sayfa sayısı: 272

Kuyucaklı Yusuf, kimsesiz bir çocuğun isyankâr bir genç adama
dönüşme hikâyesidir. Sabahattin Ali’nin başyapıtı kabul edilen
eser, incelikle işlenmiş köy hayatı ve karakter tasvirlerinin eşliğinde, güçlü-güçsüz arasındaki mücadeleyi ve zorluklarla dolu bir aşk
hikâyesini sürükleyici bir kurguyla anlatır.
Hayal Gücü / Toplumsal Yaşam / Erdemler / Zaman ve Mekân / Birey
ve Toplum
Farklılıklara saygı, sosyokültürel farkındalık, aile ilişkileri, adalet,
arayış, cesaret, hak ve özgürlükler, duygular, dayanışma

Değirmen
1. baskı: 2020 Sayfa sayısı: 168

Bu kitapla Sabahattin Ali’nin öykücülüğüne derinlemesine bir
yolculuğa çıkıyoruz. Her öyküde bambaşka karakterlerin, dönemlerin ve mekânların okura eşlik ettiği Değirmen masalsı bir estetik
ve gerçeküstü unsurlar taşıyan anlatım biçimleriyle benzersiz bir
üslup zenginliği taşıyor.
Hayal Gücü / Toplumsal Yaşam / Erdemler / Zaman ve Mekân / Birey
ve Toplum
Farklılıklara saygı, sosyokültürel farkındalık, aile ilişkileri, adalet,
arayış, cesaret, hak ve özgürlükler, duygular, dayanışma
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Montessori Yöntemi
Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve
Etkinlik Rehberi
Yazan: Emel Çakıroğlu Wilbrandt
Resimleyen: Ayşe Kıtıl

1. baskı: 2019 Sayfa sayısı: 272

YETİŞKİN

Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve
eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan
biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi
etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim
alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir?
Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için
hazırlandı.
Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca
öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini
bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını
sağlamaktır.
Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk
açıcılığının paylaşılması için yazıldı.
Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her
şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır.
Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok
sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı.
Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın
yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.
Eğitim / Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler
Montessori yöntemi, Montessori tarihi
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Sesli Kitaplar
Sesli kitaplarımızı Storytel
üzerinden dinleyebilirsiniz.

Tilki Tilda ve Evcil İnsanlar
Yazan: Selçuk Ceylan
Seslendiren: Şebnem Ünaldı

Süre: 1 saat 17 dakika

Her yaş için

Tilki Tilda’nın dokunaklı ve bir o kadar da muzip
maceraları, evine misafir olduğu Sakallı’nın tekdüze
hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirir.
Şefkat, korku, güven, dostluk ve ayrılık… Tilkice
söylenmiş, insanca tınlayan eşsiz bir hikâye…
Şimdi Tilda’nın araladığı kapıdan bakan biz “evcil
insanlar” için toprağa yalınayak basma, kırlarda
oynama ve çimlerde yuvarlanma vakti!
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Beyazlar Ülkesi’nin Kahramanları
Yazan: Serap Şahin
Seslendiren: Nihan Omuz
Süre: 2 saat 14 dakika

3, 4, 5. sınıflar
Birbirinden farklı renklerdeki boncuk gözleri, kıvır kıvır
saçları ve tombul yanaklarıyla herkesin daha ilk görüşte
sevgisini kazanan Utku henüz sekiz yaşında; ama ona
sorarsanız dünyada görmediği yer, atılmadığı macera yok!
Çünkü Utku’nun hayal dünyasının sınırları yok… Bir gün
babaannesini elindeki takma dişlere emirler yağdırırken
gören Utku, tanık olduğu bu olağanüstü manzaranın sırrını
çözmeye karar veriyor ve böylece, en yakın dostları Can ve
İpek’in de yardımıyla, onu Beyazlar Ülkesi’nin kahramanı
yapacak bu müthiş maceraya atılıyor!

Cesur Tohum Pino
Yazan: Serap Şahin
Seslendiren: Zeynep Önen
Süre: 1 saat 49 dakika

3, 4, 5, 6. sınıflar
Minik tohum Pino’nun hayatı sıcak ve güvenli bir serada
başlar. Burada kendisi gibi pek çok tohumla birlikte mutluluk içinde yaşasa da, Pino seranın dışındaki hayatı merak
etmekten asla vazgeçmez. Çünkü Pino’yu diğer bütün minik
tohumlardan farklı kılan hayalleridir. Pino, hayallerini
gerçekleştiren bir kahraman olmak ister. Bir gün seradan
çıkacak, maceraya atılacak ve kocaman bir çam ağacı
olacaktır. Elbette bütün kahramanlar gibi bunu dostluğun
gücüyle başaracaktır…
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Mozaik Pasta ve Diğer Öyküler
Yazan: Zeynep Alpaslan
Seslendiren: Şebnem Ünaldı
Süre: 1 saat 29 dakika

3, 4, 5. sınıflar
Muziplik denince hemen akla gelen Ali ve arkadaşları,
kıvrak zekâlarıyla her fırsatta etrafı birbirine katıyor. Bu üç
arkadaşın en büyük eğlenceleriyse kamp ateşinin etrafında
toplanıp leziz yemeklerini kaşıklarken birbirlerine korku
hikâyeleri anlatmak… Tabii hayata böyle coşkuyla sarılacak arkadaşların varsa, her yeni gün başka bir serüven!
Zeynep Alpaslan’ın dokuz hikâyeden oluşan öykü kitabı
Mozaik Pasta, çocukluk kadar taptaze ve alabildiğine kıpır
kıpır!

Zizi Dedektif Hikâyeleri Yazıyor
Yazan: Zeynep Alpaslan
Seslendiren: Şebnem Ünaldı
Süre: 1 saat 26 dakika

3, 4, 5. sınıflar
Zizi ve onun biraz huysuz ama inanılmaz eğlenceli evcil
örümceği Ballı ile tanışın… Daktilosunda birbirinden esrarengiz dedektif öyküleri yazan Zizi’nin evcil örümceği Ballı,
bildiğiniz örümceklere benzemiyor. Ballı, eski bir şekerliğin
içinde uyukluyor, minyatür bir günlük tutuyor, aşçı şapkası
ve sekiz minik eldiveniyle turta yapıyor. İkisi birlikte yağmurlu bir havada Eyfel Kulesi’ne tırmanıyor, kendilerine
küçük bir fotoğraf stüdyosu kuruyor ve içinde dans eden
köpek balıklarının olduğu bir film çekiyorlar!
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Gece

Yazan: Fulya Yılmaz
Seslendiren: Nihan Omuz

Yoldaki Büyük Serüven

Süre: 2 saat 17 dakika

4, 5, 6. sınıflar
Deniz kenarında kardeşleriyle yaşayan yavru köpek
Gece’nin, küçük bir çocukla kurduğu muhteşem dostluğun
ve ona tekrar kavuşabilmek için atıldığı serüvenlerin nefes
kesen hikâyesi… Gece, macera dolu bu yolculuğun sonunda
yeniden dostuna kavuşabilecek mi? Gece - Yoldaki Büyük
Serüven, sıcacık bir arkadaşlığın, fedakârlığın, sevginin ve
müziğin birleştirici gücünün öyküsü.

Harika Bir Plan

Süre: 2 saat 40 dakika

4, 5, 6. sınıflar
“Suya düşen yansımasını fark etti biraz sonra. Dikkatle baktı yansımaya. Artık kocaman bir köpek olduğunu
görebiliyordu.” Gece, henüz bir yavruyken ayrı kaldığı
ailesini bulmak için nefes kesen bir maceraya atılıyor bu
kez. Trenlerle yolculuk yapıyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor,
bilinmeyen tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Serinin ikinci
kitabı Gece - Harika Bir Plan, aile sevgisinin, dostluğun,
zorlukları birlikte aşmanın sürprizlerle dolu öyküsü.
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Füreya Koral
Eteklerinde Kuşlar Taşıyan Kadın
Yazan: Nacide Berber
Seslendiren: Zeynep Önen

Süre: 56 dakika

6, 7, 8. sınıflar

Füreya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin tam arifesinde
Büyükada’da sanatla iç içe doğup büyür. Felsefe eğitimi,
keman dersleri derken Füreya’ya verem teşhisi konur. Bu zor
hastalığın pençesinden kurtulmaya çalışırken seramik hastalığının ilacı olur. Engellere aldırmadan 40 yaşında başladığı
seramikte 40. sanat yılını doldurur. Toprak Füreya’nın elinde
can bulur. Tabaklar, kâseler, fincanlar ve vazolar müzelerden
çıkıp evlere, masalara hayatın içine girmeye başlar. Eteklerinde Kuşlar Taşıyan Kadın, işte bu cesur, çalışkan ve her daim
soran, sorgulayan, yenilikçi kadının öyküsünü anlatıyor.

Halet Çambel
Geçmişle Bugünü Buluşturan Kadın
Yazan: Nacide Berber
Seslendiren: Zeynep Önen

Süre: 46 dakika

6, 7, 8. sınıflar

Halet, çağının ötesindeki bakış açısıyla yüz yıla yakın ömrüne
bir koca tarihe sığacak deneyim ve miras biriktirmeyi başardı.
Sporcu, eğitmen, çevreci, arkeolog, dilbilimci ve etnoğraf gibi
çok farklı kimliklerle tanındı ve her birinde büyük bir gayretle
çalıştı ve üretti. Eskrim dalında katıldığı 1936 Berlin Olimpiyatları Halet’in iradesinin ve kararlılığının simgesi oldu. Genç
kadın, müsabakalarda Hitler’le tanıştırılmak istendi, ancak
karşısına çıkmayı kesinlikle reddetti. Böylece Halet gencecik
yaşında bir efsaneye dönüştü, ilham verici hikâyesi böylece
başladı.
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Halide Edip Adıvar
Yolundan Dönmeyen Kadın
Yazan: Nacide Berber
Seslendiren: Zeynep Önen

Süre: 1 saat 29 dakika

6, 7, 8. sınıflar

Halide, mor salkım çiçeklerinin sardığı bir evde hayata gözlerini açtı. Zor zamanlarda büyümesine rağmen, Osmanlı’da
bir yüksekokuldan mezun olan ilk Müslüman kadınlardan biri
oldu. Halide, işgal altındaki vatanını kurtarmak için cephede
de çalıştı. Kurtuluş Mücadelesi’nin sesini tüm dünyaya duyurmak için Anadolu Ajansı’nın kuruluşunda yer aldı. Halide,
ömrünü kadınların sesi olmak ve özgürlüğüne kavuşması için
çalışmaya da adadı. Vatan mücadelesinde hiç yılmadan gösterdiği kararlılığını kadın hakları mücadelesinde de gösterdi.
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