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KAKA HAKKINDA BİLDİĞİM HER ŞEY

Tema: 
Tuvalet eğitimi, mizah, doğanın işleyişi, insan vücudu, aile içi iletişim, aile içi dayanışma

Yazan: Jaume Copons Resimleyen: Mercè Gali
Çeviren:  Mehmet Çilingir Çok özel bir kitapla karşınızdayız! Neden derseniz,

öyle görünmese bile, aslında çok önemli bir şeyden 
bahsediyor bu kitap. Öyle bir şey ki siz de yapıyorsunuz, biz 
de yapıyoruz, hatta hayvanlar bile yapıyor… Bütün dünya 

yapıyor bu şeyi! Tam da bu yüzden, evrensel bir şeyden ve 
evrensel bir kitaptan bahsediyoruz!

Dünya çocuklarının sevgilisi Susam Sokağı başta olmak 
üzere birçok televizyon programında metin yazarlığı, tiyatro 

ve müzikal yazarlığı da yapan Jaume Copons’un Kaka 
Hakkında Bildiğim Her Şey adlı kitabı gününüzü gülücüklere 

boğacak bir kitap!

İki-altı yaş aralığındaki çocukların hem insanların hem 
hayvanların vücudunun işleyişine dair çok şey bulacağı 
Kaka Hakkında Bildiğim Her Şey’i okuduğunuzda, Jaume 

Copons’un neden 11 dile çevrildiğini ve dünya çok satanlar 
listelerini nasıl sarstığını anlayacaksınız!

Sayfa Sayısı: 32, Ölçüler: 25 x 25 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786058118911 Yaş Grubu: 2, 3, 4, 5, 6 Satış Fiyatı: 32 TL

PYP:  Kendini tanıma, kendini ifade etme yolları

4.
BASKI

3+



KORSAN KIZ DANIELA

Tema: 
Cinsiyet, eşitlik, kadın hakları, demokrasi.

Yazan: Susanna Izern Resimleyen: Gomez
Çeviren:  Nazlı Gürkaş

Siyah Timsah’ın korsanları gemiye kızları kabul etmiyor.
Peki ya Daniela oraya gittiğinde neler olacak?

 
Cinsiyetçilikle ilgili harika bir kitap!

Hem kız hem erkek çocukları için yazılmış, cinsiyet 
ayrımcılığına değinen bu kitabı sizlerle paylaşmaktan gurur 

duyuyoruz.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 24 x 28 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786254440915 Yaş Grubu: 4, 5, 6, 7, 8 Satış Fiyatı: 36 TL

PYP:  Kim Olduğumuz, Kendimizi İfade Etme Yolları.

3+



 

İNSANLAR HAKKINDA BİLDİĞİM HER ŞEY

Tema: 
Benzerliklerimiz, farklılıklarımız, insan olma, çevremiz, dünyamız, meslekler, insanlar, uyum, 
farklı roller, farklı yaşam biçimleri

Yazan: Jaume Copons Resimleyen: Guridi
Çeviren:  Mehmet Çilingir

Hep, “İnsan insana benzer,” deriz de… Nedense gündelik 
hayatta karşılaştığımız insanların biri diğerine benzemez. 
Kısası da vardır, uzunu da; şehirde yaşayanı da vardır, 
ormanda yaşayanı da; cesurlar da vardır, korkaklar da; 

arkadaş canlısı olanlar ve huysuzlar da…

2-6 yaş aralığındaki çocuklara, birbirimizle hem benzer hem 
farklı olduğumuzu esprili bir dille anlatan İnsanlar Hakkında 

Bildiğim Her Şey, sürpriz sorulara ve bir o kadar sürpriz 
yanıtlara kucak açacak bir eser.

Sayfa Sayısı: 34, Ölçüler: 25 x 25 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9788058118922 Yaş Grubu: 3, 4, 5, 6,7 Satış Fiyatı: 32 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman

2.
BASKI

3+

ETKİNLİK
Yazar etkinliği:  Yüz yüze ve online  olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Boş bir sınıf (kütüphane veya spor salonu olabilir)
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: Anaokulu ve ilkokul 1. Sınıflar için

İÇERİK
İnsanların kişilik, görüntü, meslek ve duygularındaki farklılıkları ve benzerlikleri işlediğimiz 
etkinliği İngilizce veya Türkçe olarak yapmaktayız. Konusunda uzman tiyatro kökenli drama 
eğitmenleri ile çalışmaktayız.
Çocuklar yaratıcı drama etkinliğinde dinleyici olarak değil katılımcı olarak varolacaktır. 
Etkinlik bittiğinde yüzlerinde gülümseme göreceğimize eminiz.



UMUT VE LAMBİŞ

Yiyecek ve içeceğin kalmadığı,
insanların güneş ışığı ve sevgiyle beslendiği bir dünya…

Beş yaşındaki Umut ve biricik lambası Lambiş, gri bulutların 
gökyüzünü kapladığı bir günde ne yapacaklar?

Peki güneş yeniden görünecek mi?
Sevgiye ve inanca dair sımsıcak bir masal.

Sayfa Sayısı: 32, Ölçüler: 25 x 25 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 28 TL

Yazan: Ayça Dinçkök  Çizen: İpek Konak

3+

Tema: 
Anne Çocuk ilişkisi, sevginin önemi, tek başına uyuma korkusu, güven duygusunun gelişimi

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman



SEN VE BEN

Tema: 
Kardeş, duygular, sevgi, kıskanma, iletişim, dayanışma, paylaşma, yeni şeyler öğrenme

Yazan: Elisenda Roca Resimleyen: Guridi 
Çeviren:  Mehmet Çilingir

Evinize bir misafir geliyor. Bir kız ya da belki bir erkek bebek. 
Ama siz bu güzel haberi çocuğunuzla, ilk göz ağrınızla 

nasıl paylaşacağınızı bilmiyorsunuz. İspanyol yazar Elisenda 
Roca’nın “Sen ve Ben” adlı kitabı, böyle bir durumda tam da 

ihtiyaç duyduğunuz kitap demektir.

Elisenda Roca’nın yazıp Guridi’nin desenlediği Sen ve Ben, 
eve yeni bir bebek geleceği zaman, çocuğunuzun hangi 
süreçlerden geçeceğini ve neler hissedeceğini hassas 
bir uslup ve esprili bir hikayeyle anlatıyor. Üç yaş ve 

üstü okurların, ağabey ya da abla olarak yaşayacakları 
mutluluğu keşfetmelerine yardımcı olacak bu hikayeyi 

kaçırmayın.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 25 x 25 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786058118980 Yaş Grubu: 3, 4, 5, 6, 7 Satış Fiyatı: 34 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz, kendini ifade etme yolları

3+



KORKU HAKKINDA BİLDİĞİM HER ŞEY

Tema: 
Duygular, korku, cesaret, karanlık korkusu, tek başına uyuma korkusu, korkuların üstesinden gelmek

Yazan: Jaume Copons Resimleyen: Pep Montserrat
Çeviren:  Mehmet Çilingir

Korku korkunç bir duygu olabilir ancak hiçbir çocuk 
korkularıyla yaşamak zorunda değil. Korkmanın bir duygu 

olduğunu ve herkesin korktuğu bir şeyler olduğunu mizahi bir 
dille anlatan bu kitap ayrıca korku ile başa çıkma yollarını 

da gösteriyor.
Çocuklara başta karanlık korkusu veya tek başına uyuma 
korkusu olmak üzere, korkularıyla nasıl başa çıkacakları 
konusunda rehberlik edecek Korku Hakkında Bildiğim 

Her Şey’i okuduğunuzda Jaume Copons’un neden 11 dile 
çevrildiğini ve dünya çok satanlar listelerini nasıl sarstığını 

anlayacaksınız!  

Sayfa Sayısı: 34, Ölçüler: 25 x 25 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786056910708 Yaş Grubu: 4,5,6,7 Satış Fiyatı: 32 TL

PYP:  Kendini tanıma, kendini ifade etme yolları

3+



CİK

Tema: 
Dil, iletişim, macera, farklılıklar, dayanışma, cesaret, yeni şeyler öğrenme

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu

Cik!, ödüllü Alman yazar ve illüstratör Martin Baltscheit’tan, dilin 
gücüne dair şahane bir fabl. Kafiyeli anlatımı ve akıcı dili ile 

çocukların ilgisini hep üzerinde tutuyor.
Yuvasından düşen yavru bir kuşun, yuvasına geri dönme macerasının 

anlatıldığı Cik!’te, yavru kuş birçok hayvanla ve birçok farklı dille 
tanışır. “Vrak!” der kurbağa kuşa, ancak “Cik!” diye karşılık verir 
kuş. Herkesin birbiriyle konuştuğu fakat kimsenin, karşısındakini 

anlamadığı, yine de çok şey öğrendiği bir yolculuktur bu.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 29.8 x 19,5 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9788058118908 Yaş Grubu: 3, 4, 5, 6, 7 Satış Fiyatı: 32 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz, kendini ifade etme yolları

3+

2.
BASKI

ETKİNLİK
Yazar etkinliği:  Yüz yüze ve online  olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Boş bir sınıf (kütüphane veya spor salonu olabilir)
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: Anaokulu ve ilkokul 1. Sınıflar için

İÇERİK
     •Bu atölyede çocuklarla çeşitli hayvan postürlerini kullanarak; yaratıcı drama oyunları 
oynayacağız. 
     •İlk olarak sevdikleri hayvanın sesini taklit etmelerini isteyeceğiz.
     •Hangi dili konuştuğumuz ve diğer diller hakkında sohbet edeceğiz.
     •Kullandığımız dili değiştirip, gezegenimizde yaşayan diğer canlıların dillerini kullanmaya ve 
kendimizi ifade etmeye çalışacağız. Hep birlikte eğlenip, canlandırma oyunları oynayacağız.
     •Kitaptaki nidaları, çocukların da çıkartmalarını isteyeceğiz.
     •Cıbırca (uydurulmuş dil) kullanarak hikaye anlatacağız ve çocuklardan da cıbırca hikaye 
anlatmak isteyen varsa oyuna dahil edeceğiz.
     •Tekerlemeler söyleyeceğiz hep birlikte.
     •İki çocuk sessiz bir hikaye canlandıracak ve iki kişi de onlara dublaj yapacak.
     •Anasınıfı öğrencileriyle; kutuya koyacağımız nesneleri gözleri kapalı olan çocuklar 
tarafından sadece dokunarak, nesneyi tanımalarını isteyeceğiz. Sonrasında da hemen o 
nesneyle ilgili bir hikaye yaratmalarını sağlayacağız.



BÖCEK OTELİ Böcek Oteli’nin resepsiyonunda telefonlar
hiç susmuyordu! Bay Çekirge’yi arayan konukların hepsi

birbirini şikâyet ediyordu.
Bay Çekirge şikâyetlerin hangi birine çözüm bulacağını 

şaşırmıştı: Bay Kırkayak’ın tahta topuklu ayakkabılarına mı,
Bay Örümcek’in ağlarına mı, Bay Bok Böceği’nin yaptıklarına 

mı yoksa Bayan Sivrisinek’in… neyse neyse,
bakın saymakla bitmiyor!

Peki otelde kargaşa büyürken
Bay Çekirge ne yaptı dersiniz?

Sayfa Sayısı: 32, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786056969515 Yaş Grubu: 4,5,6,7 Satış Fiyatı: 25 TL

Yazan - Çizen: Gonca Mine Çelik

4+

Tema: 
Birlikte yaşama kuralları, mizah, gizem, akıl yürütme, böcek türleri, doğayı tanıma

PYP:  Gezegeni paylaşma, dünyanın işleyişi, kendimizi ifade etme yolları

ETKİNLİK
Yazar etkinliği:  Yüz yüze ve online  olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf veya konferans salonu olabilir
Gerekli malzemeler: Kraft kağıt, yapıştırıcı, kalem ve makas
Yaş grubu: Anaokulu ve ilkokul 1. Sınıflar için

İÇERİK
Kitabımızın yazar ve çizeri önce kitabı okuyacak. Sonrasında böcekler hakkında çocuklarla 
sohbet edecek. Böceklerin tabiattaki yeri ve faydalarından konuşulacak. Sonrasında kraft 
kağıda örümcek çizilecek. Vakit kalırsa örümcek ağına takılan diğer böcekler de çizilecek.



YAŞAMAK NE GÜZEL ŞEY

Tema: 
Dostluğun anlamı, dostluğun kaybı, yaşamın anlamı, yaşamın güzellikleri, gizem, kıskançlık

Yaşamak Ne Güzel Şey, ödüllü Alman yazar ve illüstratör 
Martin Baltscheit’tan, hayatın anlamına ve yaşamanın 

değerine dair eğlenceli bir ilk okuma kitabı. 

Arkadaşlığından büyük keyif aldığı tırtılın öldüğünü sanan 
Aslan Leo, ormanın dedektifinden bu gizemi çözmesini ister. 
Bütün orman halkını sorgulayan dedektif kuş, işin içinden 
bir türlü çıkamaz. Ancak Aslan Leo’yla birlikte hayata dair 

şahane bir keşif yapacaklardır.

Altı yaş ve üstü okurları hem esprili hikayesiyle hem de 
çarpıcı desenleriyle büyüleyecek Yaşamak Ne Güzel Şey, nasıl 

yaşadığımızın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. 

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786056910753 Yaş Grubu: 6, 7, 8 Satış Fiyatı: 22 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu

6+



ERKEKLER DE AĞLAR

Tema: 
Duygularımız, duygularımızı anlamanın ve ifade etmenin yolları, duygularımızı paylaşmak, 
dayanışma, dostluk, yardım isteme

Erkekler de Ağlar, ödüllü Alman yazar ve illüstratör 
Martin Baltscheit’tan, duygularımızı keşfetmeye ve onları 

benimsemeye dair eğlenceli bir ilk okuma kitabı. 

Aslan Leya gibi kolay gözyaşı dökemeyen Aslan Leo 
duygularının peşine düşer. Bütün orman halkı da bu 

yolculukta ona yardımcı olur. Tabii çoğu zaman birbirinden 
komik yöntemlerle. Nihayet işe yarayan çare en beklenmedik 

yerden gelir. 

Altı yaş ve üstü okurları hem esprili hikayesiyle hem de 
çarpıcı desenleriyle büyüleyecek Erkekler de Ağlar, hayatta 

herkesin hassas bir noktası olduğunu vurguluyor. 

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786056910746 Yaş Grubu: 6, 7, 8 Satış Fiyatı: 22 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu

6+



ZOR İŞ ŞU BABALIK

Tema: 
Sevgi, ebeveyn çocuk ilişkisi, masal, uyku rutinleri, oyunlar, karanlık korkusunu yenmek.

Zor İş Şu Babalık, Türkçe’de Cik! adlı kitabıyla çok sevilen 
ödüllü Alman yazar ve illüstratör Martin Baltscheit’tan, 

babalığa dair eğlenceli bir ilk okuma kitabı. 
 

Aslan Leya kız kardeşini görmeye gidince üç küçük 
maymuncuğa bakmak da Aslan Leo’ya düşer. Ancak Aslan 

Leo üç maymuncuğun varlığından bile yeni haberdar 
olmuştur. Üstelik üç küçük maymuncuğa babalık etmek, 

ormanın kralı olmaktan bile zordur.

Altı yaş ve üstü okurları hem esprili hikayesiyle hem de 
çarpıcı desenleriyle büyüleyecek Zor İş Şu Babalık, çocuk-

ebeveyn ilişkisine keyifli bir yaklaşım getiriyor. 

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm Cilt: Karton Kapak 
ISBN: 9786056910760 Yaş Grubu: 6, 7, 8 Satış Fiyatı: 22 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu

6+



BAZEN İŞLER KARIŞIR

Tema: 
Normal algısı, yardımlaşma, zıt kavramlar, dostluğun anlamı, mizah, anlaşmazlıkları çözme, 
toplumsal görevler

ETKİNLİK
Yazar etkinliği:  Yüz yüze ve online  olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf veya konferans salonu olabilir
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: ilkokul 1. ve 2.  Sınıflar için

İÇERİK
Normal nedir? Zaman, mekan ve diğer etkenler normal kavramını nasıl etkiler?
“Hayır” demek neden zordur? Nerelerde hayır derken zorlanırız?
Yazarımız öğrencilerle birlikte normal kavramını inceler ve “hayır” demenin zorlukları üzerine sohbet eder.

Lin ülkesinde her şey çok küçüktü. Dodi kapılardan sığamıyor, 
hapşırsa kasırga çıkıyor, kahkaha atsa deprem oluyordu. Ya 
ülkesinde ise her şey çok büyüktü. O kadar büyüktü ki, Dodi 

anahtar deliklerinden bile sığıyordu.

Ancak değişmeyen bir şey vardı: Hangi ülkede yaşarsa yaşasın, 
herkes sürekli Dodi’den bir şeyler yapmasını istiyordu. Dodi nereye, 
kime koşacağını şaşırıyordu. Üstelik işler sürekli karışıp duruyordu. 

İşler karıştıkça Dodi’nin de kafası karışıyordu.

Bu karışıklığı çözmek isteyen Dodi, günün birinde kendisine büyük 
bir söz verdi. Acaba bu sözü tutabilecek miydi?

Bazen İşler Karışır, Başak Abdula’nın kaleminden, normal olanın 
ne olduğunu sorgulatan, kendimizi tanımaya ve dostluğa dair 

sıcacık ve muzip bir hikaye.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786056910777  Yaş Gurubu: 6, 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 22 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan: Başak Abdula
Çizen:  Emre Mutaf

6+

2.
BASKI



BİT PAZARI

Tema: 
Sürdürülebilirlik, İhtiyaçlarımız, alışveriş, tüketim alışkanlıkları

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: P4C etkinliği (Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.)
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf veya konferans salonu olabilir, 20 kişi idealdir.
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: ilkokul 1, 2. ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
     •Bitpazarı kitabındaki karakterler ve olaylar hakkında konuşulur. Okuma sonrasında öncelikle 
kurgusal sorular ile hayal gücü çalışmaları yapılır, ardından P4C yöntemleri ile kitaptaki ana 
tema üzerinde sohbet edilir.
     •Sınıf dörderli gruplara ayrılır ve kitap hakkında hangi konuyu konuşmak istediğine gruplar 
karar verir. 
     •Hangi konu seçildiyse sınıfın yönlendirmesiyle o başlık işlenir. 
     •Atölye sonunda çocukların düşüncelerinde hangi noktaya geldikleri özetlenir.

Bu atölyede Bitpazarı kitabını P4C yöntemleri ile ele alıyoruz. Çocuklar İçin Felsefe 
(Philosophy for Children / P4C) pedagojisi, ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew 
Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu 
(Community of Enquiry Method) bugün dünyada en çok kullanılan yöntemdir. Buna göre, 
çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır ve bu şey 
karşısında bir soruya ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen (Kolaylaştırıcı) doğru cevabı 
veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişidir.

Her Şey kentinde herkes çok çalışır, hafta sonlarını ise Her Şey 
merkezinde alışveriş yaparak geçirirmiş. Hiçbir şeyi uzun süre kullanamaz 
hep daha yenisini isterlermiş. Bir zaman sonra aldıkları eşyalar evlerine 
sığamaz olunca da evlerini büyütürlermiş. Kentte terzilere tamircilere de 
pek iş düşmezmiş, çünkü herkes eskisini atıp hemen yenisini alırmış. Hepsi 
de çalışır, harcar, tekrar harcayabilmek için daha çok çalışırlarmış. Bu 

böyle sürüp gidermiş.

Ta ki bitler gelip kent sakinlerini bir kaşıntı sarana kadar…
Çocuklar için yaratıcı yazarlık ve felsefe eğitimleri veren Nilay 

Dalyan’ın kaleme aldığı Bitpazarı, tüketim alışkanlıklarımızın hayatımızı 
şekillendirmesi üstüne 7’den 70’e hepimizi düşündüren eğlenceli bir masal.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 16,5 x 20,7 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786254002960  Yaş Gurubu: 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 22 TL PYP:  Kim Olduğumuz, Kendimizi İfade Etme Yolları, Bulunduğumuz Yer ve 

Zaman, Kendimizi Düzenleme Biçimimiz, Gezegeni Paylaşma

Yazan: Nilay Dalyan
Çizen:  Eda Çağıl Çağlarırmak

6+



ÇÖP ADA

Tema: 
Sürdürülebilirlik, İhtiyaçlarımız, geri dönüşüm, plastik kullanımı, doğa.

Tüm dünya için alarm zilleri çalıyor! Dünyamız hızla kirleniyor! 
Loriket bu gidişe bir “Dur!” demenin yollarını arıyor. Gezegenimiz 

hem bireysel hem endüstriyel atıklarımızla dev bir çöplüğe 
dönüşürken acaba “atıksız yaşam” mümkün mü?

Çöp Ada bir dönüşüm hikâyesi. Önce bakış açımızı, sonra tüketim 
alışkanlıklarımızı, en sonunda da dünyayı dönüştürmenin hikâyesi!

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 21 x 26,5 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786257290180  Yaş Gurubu: 6, 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 32 TL PYP:  Kim Olduğumuz,  Bulunduğumuz Yer ve Zaman,

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz, Gezegeni Paylaşma.

Yazan: Gülten Güzel
Çizen:  Eda Çağıl Çağlarırmak

6+



PAPUDUK İLE SÜSLÜ KRAL

Tema: 
Bu kisim Eksik

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: yazarlar ile drama  etkinliği (Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.)
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf 
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: ilkokul 1, 2. ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
Yazarlarımız son dönemde uzaktan/online eğitimlerde edindikleri bilgi ve deneyimler 
ışığında çocukların eğitim esnasında ekran başında pasif değil aktif olacakları, bir dizi 
oyunların yer aldığı, çocukları kitap ve kitabın işlediği konu ile ilgili düşünmeye, üretmeye, 
hayal etmeye teşvik eden bir etkinlik gerçekleştireceklerdir.

ETKİNLİK KAZANIMI
     •Bazı hayvan türlerinin kürkleri için yakalandığını ve hayvan türlerinin hangileri 
olduğunu bilir. 
     •Tekstil ürünleri için hayvan kürklerinin kullanılması yerine farklı yöntemlerin olduğunu 
fark eder.

Hayvan Hakları Serisi
Hayvanlara ve doğaya zarar veren davranışlardan insanları 

vazgeçirmek için her kitapta yeni bir maceraya doğru yol alan 
Papuduk’u çok seveceksiniz.

Ormanda neşe içinde yaşayan Papuduk, çevresini tanıdıkça diğer 
canlıların onun kadar şanslı olmadığını fark eder. Süslü Kral’ın güzel 

görünmek uğruna hayvanlara zarar verdiğini anlayınca, şatoda tutsak 
olan dostlarını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar.

Sayfa Sayısı: 432, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002860  Yaş Gurubu: 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 15 TL

PYP:  Bu Kisim Eksik

Yazan: Tolga Öztorun - Lider Hepgenç 
Çizen: Ece Zeber

6+



PAPUDUK İLE MAVİYE DOĞRU

Tema: 
Bu kisim Eksik

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: yazarlar ile drama  etkinliği (Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.)
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf 
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: ilkokul 1, 2. ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
Yazarlarımız son dönemde uzaktan/online eğitimlerde edindikleri bilgi ve deneyimler 
ışığında çocukların eğitim esnasında ekran başında pasif değil aktif olacakları, bir dizi 
oyunların yer aldığı, çocukları kitap ve kitabın işlediği konu ile ilgili düşünmeye, üretmeye, 
hayal etmeye teşvik eden bir etkinlik gerçekleştireceklerdir.

ETKİNLİK KAZANIMI
     •Hangi hayvanların ne tür gösterilerde kullanıldığını bilir.
     •Gösterilerde kullanılan hayvanların yaşadıkları duygu durumlarının farkına varır.
     •Hayvanların kendi doğalarına aykırı bir şekilde hareket ettirilmeye zorlanmaları sonucu 
hissettiklerini empati yoluyla anlamaya çalışır. 

Hayvan Hakları Serisi
Hayvanlara ve doğaya zarar veren davranışlardan insanları 

vazgeçirmek için her kitapta yeni bir maceraya doğru yol alan 
Papuduk’u çok seveceksiniz.

Bir vadinin ortasında deniz canlılarının ne işi olabilir? Ateş 
çemberlerinden geçerken kim gülümseyebilir? Heyecanla beklediği 

sürpriz geziden hayal kırıklığıyla dönen Papuduk, gösteri yunusları Tom 
ve Mişa’yı yeniden maviye kavuşturmak için arkadaşlarından yardım 

ister.

Sayfa Sayısı: 432, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002877  Yaş Gurubu: 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 15 TL

PYP:  Bu Kisim Eksik

Yazan: Tolga Öztorun - Lider Hepgenç 
Çizen: Ece Zeber

6+



PAPUDUK İLE KOCA FİL

Tema: 
Bu kisim Eksik

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: yazarlar ile drama  etkinliği (Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.)
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf 
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: ilkokul 1, 2. ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
Yazarlarımız son dönemde uzaktan/online eğitimlerde edindikleri bilgi ve deneyimler 
ışığında çocukların eğitim esnasında ekran başında pasif değil aktif olacakları, bir dizi 
oyunların yer aldığı, çocukları kitap ve kitabın işlediği konu ile ilgili düşünmeye, üretmeye, 
hayal etmeye teşvik eden bir etkinlik gerçekleştireceklerdir.

ETKİNLİK KAZANIMI
     •Hangi hayvanın hangi doğal yaşam alanında yaşadığını bilir.
     •Hayvanların doğal yaşam alanı ile hayvanat bahçesinde hayvanlara sunulan yaşam 
alanını karşılaştırır.
     •Hayvanat bahçelerinin gerekliliğini ve varoluş sebebini sorgular. 

Hayvan Hakları Serisi
Hayvanlara ve doğaya zarar veren davranışlardan insanları 

vazgeçirmek için her kitapta yeni bir maceraya doğru yol alan 
Papuduk’u çok seveceksiniz.

Papuduk, neşe içinde çam ağaçları arasında gezinirken birden karşısına 
çıkan kocaman fil Dudu’dan çok korkar. Ama onun hikâyesini öğrenince 
korkusu sevgiye dönüşür. Hayvanat bahçesinin düşündüğü gibi güzel bir 
yer olmamasına çok şaşırır ve üzülür. Dudu’ya yardım etmek için planlar 

yapmaya başlar.

Sayfa Sayısı: 432, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002853  Yaş Gurubu: 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 15 TL

PYP:  Bu Kisim Eksik

Yazan: Tolga Öztorun - Lider Hepgenç 
Çizen: Ece Zeber

6+



PAPUDUK İLE BARINAK SAKİNLERİ

Tema: 
Bu kisim Eksik

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: yazarlar ile drama  etkinliği (Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.)
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf 
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: ilkokul 1, 2. ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
Yazarlarımız son dönemde uzaktan/online eğitimlerde edindikleri bilgi ve deneyimler 
ışığında çocukların eğitim esnasında ekran başında pasif değil aktif olacakları, bir dizi 
oyunların yer aldığı, çocukları kitap ve kitabın işlediği konu ile ilgili düşünmeye, üretmeye, 
hayal etmeye teşvik eden bir etkinlik gerçekleştireceklerdir.

ETKİNLİK KAZANIMI
     •Havai fişeklerin hayvanlar üzerindeki etkisini bilir.
     •Sokak hayvanlarında küpe uygulamasının önemini bilir.
     •Hayvan barınaklarının işlevini ve ihtiyaçlarını bilir.

Hayvan Hakları Serisi
Hayvanlara ve doğaya zarar veren davranışlardan insanları 

vazgeçirmek için her kitapta yeni bir maceraya doğru yol alan 
Papuduk’u çok seveceksiniz.

Havai fişeklerin gürültüsünden korkan yaşlı köpek, kahramanımız 
Papuduk ile karşılaşır. Yaşlı köpeğin düşen küpesini taktırmak için 

beraberce hayvan barınağına giderler. Bu ziyaret sayesinde, sokak 
hayvanlarına yardım eden hayvan barınaklarının önemini fark eden 

Papuduk, barınaklar için nasıl faydalı olabileceğini düşünür.

Sayfa Sayısı: 432, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002891 Yaş Gurubu: 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 15 TL

PYP:  Bu Kisim Eksik

Yazan: Tolga Öztorun - Lider Hepgenç 
Çizen: Ece Zeber

6+



PAPUDUK İLE DOĞRU ALIŞVERİŞ

Tema: 
Bu kisim Eksik

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: yazarlar ile drama  etkinliği (Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.)
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf 
Gerekli malzemeler: Yok
Yaş grubu: ilkokul 1, 2. ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
Yazarlarımız son dönemde uzaktan/online eğitimlerde edindikleri bilgi ve deneyimler 
ışığında çocukların eğitim esnasında ekran başında pasif değil aktif olacakları, bir dizi 
oyunların yer aldığı, çocukları kitap ve kitabın işlediği konu ile ilgili düşünmeye, üretmeye, 
hayal etmeye teşvik eden bir etkinlik gerçekleştireceklerdir.

ETKİNLİK KAZANIMI
     •“Hayvan Deneyi” kavramını bilir.
     •Hayvanlar Üzerinde Test Edilmemiştir” logosunun ne  anlama geldiğini ve önemini bilir.

Hayvan Hakları Serisi
Hayvanlara ve doğaya zarar veren davranışlardan insanları 

vazgeçirmek için her kitapta yeni bir maceraya doğru yol alan 
Papuduk’u çok seveceksiniz.

İlk defa tek başına markete giden Papuduk, reyonlar arasında gizli gizli 
gezinen Latte ile tanışır. Annesinin hazırladığı alışveriş listesini eksiksiz 
olarak almaya çalışan Papuduk, Latte sayesinde hayvanlar üzerinde 

denenen ürünlerden nasıl uzak durması gerektiğini öğrenir.

Sayfa Sayısı: 432, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002884 Yaş Gurubu: 7, 8, 9 Satış Fiyatı: 15 TL

PYP:  Bu Kisim Eksik

Yazan: Tolga Öztorun - Lider Hepgenç 
Çizen: Ece Zeber

6+



PLASTİK

Tema: 
Plastik üretimi, plastik kullanımı, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, doğa, doğanın dengesi, dün-
yanın küresel sorunları

Plastiğin hayatımızda kapladığı yer çok büyük.
Neden plastiği bu kadar çok kullanıyoruz ve neden bu kadar 

çok plastik çöpü üretiyoruz? Plastik çöpler doğaya diğer 
çöplerden neden daha çok zarar veriyor?

Doğayı plastikten korumanın bir yolu var mı?

Plastiğin, icat edilmesinden itibaren tüm hayatımıza nasıl 
yayıldığını, üretim süreçlerini ve tüketim alışkanlıklarını, bir 
yandan gündelik yaşantımızı kolaylaştırırken diğer yandan 
doğanın dengesini bozarak insanlara, hayvanlara ve tüm 

çevreye nasıl zarar verdiğini anlatan bu kitap, plastiği 
ne şekilde doğru kullanabileceğimiz üzerine çocukların 

düşünmesini ve fikir üretmelerini sağlıyor.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 21 x 26,5 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786056969560 Yaş Grubu: 8, 9, 10 Satış Fiyatı: 30 TL

PYP:  Bulunduğumuz yer ve zaman, dünyanın işleyişi, gezegeni paylaşma

Yazan: Eun-ju Kim Resimleyen: Ji-won Lee
Çeviri: Dr. Ferhat Hasırcı

7+



BİZ DÜNYAYI ÇOK SEVDİK: BALİ BORA OYUNCAKLARI İLE DÜNYAYI DOLAŞIYOR!
Ya da sadece rüya görüyor, kim bilir? 

Bora, oyuncak maymunu Monmon’a sarılıp
uyumaya çalıştığı bir gece, kendisini Bali’de bulur. 
Monmon’un ailesiyle tanışmak için gittikleri Bali’de 

hindistancevizi ağaçlarından birbirinden görkemli tapınaklara,
geleneksel Bali danslarından uçurtma festivaline kadar 

gezmedik yer, yaşamadık macera bırakmazlar.
Bora’yla gezerken siz de dünyayı çok seveceksiniz!

Sayfa Sayısı: 44, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786056910722 Yaş Grubu: 8, 9, 10 Satış Fiyatı: 25 TL

Yazan: Senem Kurt Resimleyen: Ece Zeber

7+

Tema: 
Dünyayı tanıma, gezi, farklı kültürler, farklı yaşam biçimleri, arkadaşlık, insan sevgisi, 
farklılıklarımız, insan olma, çevremiz,

PYP:  Gezegeni paylaşma, dünyanın işleyişi

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf veya konferans salonu olabilir
Gerekli malzemeler: Projeksiyon cihazı
Yaş grubu: ilkokul 2 ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
Yazarımız, seyahat etmenin amaçları ve insanlara kattığı değerler hakkında söz eder.
Seyahatlerde tutulan notların nasıl değerli olabileceğinden bahsederken seyyah Evliya 
Çelebi’den de bahsedilir.
Seyahatlerin hangi araçlarla yapılabileceğinden konuşulıur.
Yazarımız, seyahat ettiği ülkelerin kültürlerinden fotoğraflar eşliğinde bahseder. Yediği en 
ilginç yemek, kaldığı en farklı ev, gördüğü en değişik hayvan, yediği en lezzetli meyve….
Çocukların da aktif olarak katıldığı etkinliklerde küçük oyunlarla dikkatler hep uyanık 
tutuluyor. 



BİZ DÜNYAYI ÇOK SEVDİK: LONDRA BORA OYUNCAKLARI İLE DÜNYAYI DOLAŞIYOR!
Ya da sadece rüya görüyor, kim bilir? 

Bora oyuncak atı Ponpon’a sarılıp uyumaya çalıştığı bir 
gece, kendisini Londra’da bulur. Ponpon’un ailesiyle tanışmak 
için gittikleri Londra’da çift katlı kırmızı otobüse binip Hyde 
Park’tan Big Ben’e, sokak sanatçılarından kraliyet törenlerine 

gezmedik yer, yaşanmadık macera bırakmazlar.
Bora’yla gezerken siz de dünyayı çok seveceksiniz!

Sayfa Sayısı: 44, Ölçüler: 20 x 20 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786056969508 Yaş Grubu: 8, 9, 10 Satış Fiyatı: 25 TL

Yazan: Senem Kurt Resimleyen: Ece Zeber

7+

Tema: 
Dünyayı tanıma, gezi, farklı kültürler, farklı yaşam biçimleri, arkadaşlık, insan sevgisi, 
farklılıklarımız, insan olma, çevremiz,

PYP:  Gezegeni paylaşma, dünyanın işleyişi

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf veya konferans salonu olabilir
Gerekli malzemeler: Projeksiyon cihazı
Yaş grubu: ilkokul 2 ve 3. Sınıflar 

İÇERİK
Yazarımız, seyahat etmenin amaçları ve insanlara kattığı değerler hakkında söz eder.
Seyahatlerde tutulan notların nasıl değerli olabileceğinden bahsederken seyyah Evliya 
Çelebi’den de bahsedilir.
Seyahatlerin hangi araçlarla yapılabileceğinden konuşulıur.
Yazarımız, seyahat ettiği ülkelerin kültürlerinden fotoğraflar eşliğinde bahseder. Yediği en 
ilginç yemek, kaldığı en farklı ev, gördüğü en değişik hayvan, yediği en lezzetli meyve….
Çocukların da aktif olarak katıldığı etkinliklerde küçük oyunlarla dikkatler hep uyanık 
tutuluyor. 



FARE OKULU: DERSLER BAŞLIYOR

Tema: 
Birlikte yaşama kuralları, mizah, okul, öğretmen öğrenci ilişkileri, hayvanlar, farklı hayvanların 
davranışları, çiftlik hayatı, şehir hayatı

Şiir okumayı, bulmaca çözmeyi, koleksiyon yapmayı ve öğle 
uykularını seven Baykuş Elvis’in başı dertteydi. Çünkü tavan 
arasında durmaksızın gürültü yapan tam on üç yavru fare 

vardı!
Onların etrafta olmalarından hoşlanıyordu ama daha az 

gürültü yapmalarını nasıl sağlayabilirdi?

İnsanlar buna bir çözüm bulmuştu, çocuklarını okula 
yolluyorlardı! Bu fikri çok cazip bulan Elvis de bir Fare Okulu 

açmaya karar verdi. Peki bu dâhiyane fikir, yavru fareleri 
durdurabilecek miydi?

Fransa’da çok sevilen yazar Agnès Mathieu-Daudé’nin yazıp 
Marc Boutavant’ın resimlediği fareciklerin çılgın maceralarını 

anlatan seri Fare Okulu-Dersler Başlıyor! ve
Fare Okulu-Geziye Çıkıyor! şimdi Türkiye’den

okurlarıyla buluşuyor.

Sayfa Sayısı: 48, Ölçüler: 12,5 x 19 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786056969539 Yaş Grubu: 7, 8 ,9 Satış Fiyatı: 16 TL PYP:  Kendimizi düzenleme biçimimiz, kendini tanımak,

kendini ifade etme yolları

Yazan: Agnès Mathieu-Daudé Çizen:  Marc Boutavant
Çeviren: Zeynep Peker

7+



FARE OKULU: GEZİYE ÇIKIYOR

Tema: 
Birlikte yaşama kuralları, mizah, okul, öğretmen öğrenci ilişkileri, hayvanlar, farklı hayvanların 
davranışları, çiftlik hayatı, şehir hayatı

Şiir okumayı, bulmaca çözmeyi, koleksiyon yapmayı ve öğle 
uykularını seven Baykuş Elvis’in başı dertteydi. Çünkü tavan 
arasında durmaksızın gürültü yapan tam on üç yavru fare 

vardı!
Onların etrafta olmalarından hoşlanıyordu ama daha az 

gürültü yapmalarını nasıl sağlayabilirdi?

İnsanlar buna bir çözüm bulmuştu, çocuklarını okula 
yolluyorlardı! Bu fikri çok cazip bulan Elvis de bir Fare Okulu 

açmaya karar verdi. Peki bu dâhiyane fikir, yavru fareleri 
durdurabilecek miydi?

Fransa’da çok sevilen yazar Agnès Mathieu-Daudé’nin yazıp 
Marc Boutavant’ın resimlediği fareciklerin çılgın maceralarını 

anlatan seri Fare Okulu-Dersler Başlıyor! ve
Fare Okulu-Geziye Çıkıyor! şimdi Türkiye’den

okurlarıyla buluşuyor.

Sayfa Sayısı: 72, Ölçüler: 12,5 x 19 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786056969546 Yaş Grubu: 7, 8 ,9 Satış Fiyatı: 20 TL PYP:  Kendimizi düzenleme biçimimiz, kendini tanımak,

kendini ifade etme yolları

Yazan: Agnès Mathieu-Daudé Çizen:  Marc Boutavant
Çeviren: Zeynep Peker

7+



HANSEL VE GRETE
KAFİYELİ MASALLAR

Grimm Kardeşler’in en bilinen, en sevilen klasik masalları 
şimdi şiir olarak karşınızda! Memo Tembelçizer’in dizeleri 
ve Zeynep Özatalay’ın çizgileriyle bu şiirler de şimdiden 
klasikleşmeye aday. Okuması son derece keyifli “Kafiyeli 

Masallar dizisi” kafiyeleriyle kulağa, güzel resimleriyle göze 
hitap ediyor. Hansel ve Gretel 7’den 70’e her yaştan okuruna 

keyifli bir okuma vaat ediyor. 

Yaklaşınca görmüşler, bu ev biraz farklıymış.
Çatı kiremit değil, çikolata kaplıymış.

Duvarları yaş pasta, pencere camı şeker,
Pervaza bonibonlar yapışmış teker teker.
Kapı dev bir bisküvi, kızarmış çıtır çıtır,
Hansel bir köşesinden ısırmış kıtır kıtır.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 13 x 21,5 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002822 Yaş Grubu: 7, 8 ,9 Satış Fiyatı: 22 TL

Yazan: Memo Tembelçizer Çizen:  Zeynep Özatalay

7+



BREMEN MIZIKACILARI
KAFİYELİ MASALLAR

Memo Tembelçizer’in dizeleri ve Emre Karacan’ın çizgileriyle 
bu şiirler de şimdiden klasikleşmeye aday. Okuması son 

derece keyifli “Kafiyeli Masallar dizisi” kafiyeleriyle kulağa, 
güzel resimleriyle göze hitap ediyor. Bremen Mızıkacıları 7’den 

70’e her yaştan okuruna keyifli bir okuma vaat ediyor. 

“Haydi beraber şehre, Bremen’e gidelim,
Kendimize ‘Bremen Çalgıcısı’ diyelim.
Kim bilir, ünleniriz belki şarkıcılıkla,

Bir de ev bulduk muydu yaşarız rahatlıkla!..”
“Aa-ii!” “Hav!” “Ü-ürü-üü!” “Miyav!” diye bağırıp,

Oturmuşlar tepede, ağaç dibine varıp.

Sayfa Sayısı: 48, Ölçüler: 13 x 21,5 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002846 Yaş Grubu: 7, 8 ,9 Satış Fiyatı: 22 TL

Yazan: Memo Tembelçizer Çizen:  Emre Karacan
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ÇİZMELİ KEDİ
KAFİYELİ MASALLAR

Memo Tembelçizer’in dizeleri ve Murat Kalkavan’ın çizgileriyle 
bu şiirler de şimdiden klasikleşmeye aday. Okuması son 

derece keyifli “Kafiyeli Masallar dizisi” kafiyeleriyle kulağa, 
güzel resimleriyle göze hitap ediyor. Çizmeli Kedi 7’den 70’e 

her yaştan okuruna keyifli bir okuma vaat ediyor. 

Kedi demiş: “Hele ben şu devi bir yeneyim,
Siz korkudan titrerken ben hakkından geleyim.

Kral sorunca size, dersiniz ki: Orada, 
‘Yukarıköy Beyi’dir, işte tam yanınızda!
Ya böyle söylersiniz efendimin adını,
Veyahut tadarsınız kılıcımın tadını!..”

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 13 x 21,5 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002839 Yaş Grubu: 7, 8 ,9 Satış Fiyatı: 22 TL

Yazan: Memo Tembelçizer Çizen: Murat Kalkavan
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PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER
KAFİYELİ MASALLAR

Memo Tembelçizer’in dizeleri ve çizgileriyle bu şiirler de 
şimdiden klasikleşmeye aday. Okuması son derece keyifli 

“Kafiyeli Masallar dizisi” kafiyeleriyle kulağa, güzel resimleriyle 
göze hitap ediyor. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 7’den 70’e 

her yaştan okuruna keyifli bir okuma vaat ediyor. 

Kraliçe aynaya sormuş: “Söyle ey ayna,
Benden daha güzeli var mıdır bu dünyada?”
Ayna demiş: “Güzelsin, hem de oldukça güzel,
Fakat Pamuk Prenses senden çok daha güzel.

Hem de hâlâ yaşıyor, dağın ilerisinde,
Yedi Cüceler’in o minik kulübesinde.”

Sayfa Sayısı: 52, Ölçüler: 13 x 21,5 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002808 Yaş Grubu: 7, 8 ,9 Satış Fiyatı: 22 TL

Yazan ve Çizen:  Memo Tembelçizer
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KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
KAFİYELİ MASALLAR

Memo Tembelçizer’in dizeleri ve Oğuz Demir’in çizgileriyle bu 
şiirler de şimdiden klasikleşmeye aday. Okuması son derece 
keyifli “Kafiyeli Masallar dizisi” kafiyeleriyle kulağa, güzel 

resimleriyle göze hitap ediyor. Kırmızı Başlıklı Kız 7’den 70’e 
her yaştan okuruna keyifli bir okuma vaat ediyor. 

Kız demiş: “Ama hâlâ sende bir tuhaflık var,
Senin beyaz dişlerin, neden büyük bu kadar?”
Kurt demiş ki: “Çok açık, hiç sorulur mu niye!

Seni çok daha iyi yiyebileyim diye!”
Bunu der demez aç kurt, yutmuş kızı bir anda,
Kırmızı Başlıklı Kız, yem olmuş kurnaz kurda

Sayfa Sayısı: 48, Ölçüler: 13 x 21,5 cm Cilt: Karton Kapak
ISBN: 9786057002815 Yaş Grubu: 7, 8 ,9 Satış Fiyatı: 22 TL

Yazan: Memo Tembelçizer Çizen: Oğuz Demir

7+



ŞAMPİYONLAR:
DÜNDEN BUGÜNE BASKETBOLUN KAHRAMANLARI

Tema: 
Basketbol, azim, sabır, çalışkanlık, kararlılık, başarı, yaşam öyküsü, hayallerinin peşinden koşma, 
hayallerini gerçekleştirme.

Yazan: Luca Cognolato Çizen: Matteo Piana
Çeviren:  Elif Kahyaoğlu

Michael Jordan’dan Marco Belinelli’ye, Shaquille O’Neal’den Lebron 
James’e zirveye sıçrayan ve koşmayı hiç bırakmayan otuz sporcunun 

hikayelerini zevkle ve merakla okuyacaksınız. 

Michael Jordan’dan Kerim Abdül-Cabbar’a, Kobe Bryant’tan Larry 
Bird’e, basketbol tarihinin otuz unutulmaz ismi, biribirinden sıradışı 
hayat hikayeleriyle Dünden Bugüne Basketbolun Kahramanları adlı 

kitapta bir araya geldi.

Luca Cognolato’nun yazdığı, Matteo Piana’nın çizimlerini yaptığı 
Dünden Bugüne Basketbolun Kahramanları, asla asla dememenin 
önemini, sınırların tıpkı korkularımız gibi sadece birer illüzyondan 

ibaret olduğunu ortaya koyuyor.

Sadece basketbol meraklılarına değil, yedi yaş üstü bütün okurlara, 
hayallerinin peşinden koşma, zorlukların her türünü aşacak bir yol 

bulma konusunda, tartışmasız esin kaynağı olacak bir kitap.

Sayfa Sayısı: 88, Ölçüler: 13,5 ×18,5 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 25 TL PYP:  Kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman,

kendimizi düzenleme biçimimiz
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ŞAMPİYONLAR:
DÜNDEN BUGÜNE FUTBOLUN KAHRAMANLARI

Tema: 
Futbol, azim, sabır, çalışkanlık, kararlılık, başarı, yaşam öyküsü, hayallerinin peşinden koşma, 
hayallerini gerçekleştirme.

Yazan: Mark Menozzi Çizen: Giuseppe Ferrario
Çeviren:  Elif Kahyaoğlu

Pelé’den Messi ve Ronaldo’ya, Best’ten Zidane ve Beckham’a, futbol 
tarihinin otuz miti, sıradışı başarı hikayeleriyle Dünden Bugüne 

Futbolun Kahramanları adlı kitapta bir araya geldi.

Mark Menozzi’nin yazdığı, Giuseppe Ferrario’nun çizimlerini 
yaptığı Dünden Bugüne Futbolun Şampiyonları, yeşil sahada top 
koşturmanın çocukça coşkusunu kitap sayfalarına taşıyor. Attıkları 
goller, kaldırdıkları kupalar, geliştirdikleri teknikler ile futbol tarihine 
adlarını silinmez harflerle yazdıran bu otuz futbolcunun hayatından 

çarpıcı anekdotlar, çocuklara kuşkusuz ilham verecek.

Sadece futbol meraklılarına değil, yedi yaş üstü bütün okurlara, 
hayallerinin peşinden koşma, zorlukların her türünü aşacak bir yol 

bulma konusunda, tartışmasız esin kaynağı olacak bir kitap.

Sayfa Sayısı: 88, Ölçüler: 13,5 ×18,5 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 25 TL PYP:  Kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman,

kendimizi düzenleme biçimimiz

7+



DİLİN BÜYÜK MACERASI

Tema: 
Türkçe, Dil, Tarih

Yazan: İngrid Seithumer Çizen: Lili Scratchy
Çeviren:  Yağmur Ceylan Uslu

Dilin çok büyük bir macerası var, çünkü insanlar binlerce yıldan 
beri konuştukları binlerce dil sayesinde birbirleriyle anlaşıyorlar. 
Bu büyük macerayı konu edinen “Dilin Büyük Macerası,” dili her 

yönüyle inceliyor. Dillerin yapısını, tarihsel gelişimini, kullanım şeklini, 
beynimizde oluşumunu ve diller arasındaki etkileşimleri, hepsi 

birbirinden komik ve eğlenceli çizimler eşliğinde anlatıyor.

Ingrid Seithumer’in yazıp Lili Scratchy’nin resimlediği bu kitabı 
Mehmet Sait Aydın Türkçe’ye uyarladı.

Sayfa Sayısı: 60, Ölçüler: 21 × 21 cm
ISBN: 9786254440946 Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 36 TL
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MARSLI KIZ

Tema: 
Arkadaşlık, hayaller, aile ilişkileri, gizem, sevgi, farklılıklar

Çok sevilen çocuk kitaplarının ödüllü yazarı
Zeynep Alpaslan’dan bu kez bir ilk gençlik romanı: Marslı Kız.

Tila, aslında Çizgi Roman Kulübü’ne üye olmak isterken, 
annesinin izinden gidip Jimnastik Kulübü’ne yazılmıştır. 
İstemeye istemeye gittiği bu “havalı” kulüpte edindiği 

popülaritesine rağmen kendini yalnız hissetmekte ve on üç 
yaşının getirdiği karmaşık duygular içinde bocalamaktayken, 

Mars’tan gelen Yoko ile tanışır.

İki kız birlikte büyük bir serüvene atılırlar.
Bu macerada Yoko Dünya’yı, Tila da kendini daha

iyi tanıyacaktır.

Sayfa Sayısı: 120, Ölçüler: 13,5 x 19,5 cm
Cilt: Karton Kapak Satış Fiyatı: 20 TL

Yazan: Zeynep Alpaslan Resimleyen:  İpek Konak

12+

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: Çizgi roman atölyesi. Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Sınıf veya konferans salonu olabilir
Gerekli malzemeler: Kağıt, kalem ve silgi
Yaş grubu: Ortaokul 1 ve 2. Sınıflar için 

İÇERİK
Kendi çizgi romanını çizmeye hazır mısın? O zaman başlayalım...
Bir uzaylı olsaydın dünyayı nasıl anlatırdın? 
Öğrencilerle birlikte küçük hikayeler oluşturup onları çizgi romanlaştıracağız. 



İSTANBUL’UN KUŞLARI
Yazan - Resimleyen: Alpay Erdem

İstanbul’u, kaldırımlarında yayılan, trafikte önümüzden 
kaçışan ve tepemizde uçuşan hayvanlar olmadan düşünmek 
imkansız. Yıllardır eserlerinde kedi, köpek, kuş çizen İstanbullu 
karikatürist Alpay Erdem şehir hayatının bu yönünü literatüre 
geçirmek için kolları sıvadı ve ortaya İstanbul’un Kuşları kitabı 

çıktı.

Alpay Erdem’in İstanbul aşkını ve hayvan sevgisini yaratıcı 
mizahıyla biraraya getirdiği İstanbul’un Kuşları’nda, çoluk 

çocuk, hısım akraba, kayınço görümce, elti bacanak, dede 
torun tombalak birlikte takılan serçeler, leğenlerde yıkanmayı 

seven güvercinler, kolaçancı kuzgunlar, düğüncü kargalar 
ve daha birçok kuşa dair ilgici çekici ve komik ayrıntı 

bulacaksınız.

Sayfa Sayısı: 88, Ölçüler: 13,5 x 19,5 cm Cilt: Karton Kapak,
ISBN: 9786056910715 Yaş Grubu: 14, 15, 16 Satış Fiyatı: 22 TL
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Tema: 
Mizah, İstanbul’un habitatı, İstanbul’da gündelik yaşam, İstanbul doğası, kuşlar, kuş çeşitleri

ETKİNLİK
Yazar etkinliği: Kuş Gözlemi, İstanbul Yüz yüze ve online olarak yapilabilmektedir.
Süre: 40 Dakika
Mekan: Konferans salonu - Minimum 100 öğrenci 
Gerekli malzemeler: Kağıt, kalem ve silgi
Yaş grubu: Ortaokul 1 ve 2. Sınıflar için 

İÇERİK
Stand-up sanatçısı, karikatürist, mizah yazarı ve bir doğa sever Alpay Erdem gençlerle 
İstanbul’u konuşacak. Mizah dolu bu sohbette İstanbul’un simgesi haline gelmiş hayvanlar 
ve bitkilerden konuşulacak. 
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