


MERHABA ÇİFTLİK 
Bu sabah Çiftçi Ali’yi göremeyen hayvan dostları 
meraklanıyorlar ve her yerde O’nu aramaya 
başlıyorlar.Çiftlikte,ormanda,kasabada,evinde…
Bakmadıkları yer kalmıyor ama Çiftçi Ali bir 
türlü ortalıkta görünmüyor.Bu hareketli macera 
ele avuca sığmıyor, cırtlı hayvan karakterleri 
sayfadan sayfaya koşuyor! Karakterleri metne 
göre yerlerine yerleştir ve hayvan dostlarının 
Çiftçi Ali’yi bulmasına yardım et.

Çocuklar;
 ❱ Çiftlik hayvanlarını ve yavrularını yaşam alanlarında öğrenecekler.
 ❱ Hikâyenin karakterlerini cırt cırtlı yapıştırarak interaktif öğrenme imkânı 

bulacaklar.
 ❱ Hikâyedeki yönergeleri dinlerken sıralı öğrenme mantığını kavrayacaklar.
 ❱ Cırt cırtlı hayvanları doğru yerlere yerleştirmeye çalışırken dikkat, algı ve 

konsantrasyon becerileri artacak.
 ❱ Eğlenceli bul yapıştır etkinliğini yaparken motor kas becerileri gelişecek. 
 ❱ Dil ve konuşma becerilerini geliştirirken kelime hazineleri artacak.
 ❱ Özel eğitim alan çocuklar için eğitici materyal ve etkinlik kitabı olarak 

kullanılabilir.

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 20,5x21
Sayfa: 12

HİKAYE KİTABINI CIRT CIRT’LI SEVEN ÇOCUKLARA
Cırt cırt’lı tam 5 hayvan karakteri ile bu kitap eğlence dolu! 

Kuzu,köpek,tavuk,at ve inek. Çiftçi Ali’nin çiftliğindeki sevimli 
hayvan dostlarımızla sayfadan sayfaya macera dolu bir hikyeye 
koşun! Siz de hikayenin bir parçası olacaksınız. Haydi eğlenceye!



MERHABA DUYGULARIM 
Bir duygularla tanışma hikayesini anlatan 
kitabımız cırt cırt’lı duygu durumu ifadeleri ile 
çocukların duyguları daha kolay kavramasını 
sağlıyor.  Her sayfasında ayrı bir duygu ile 
tanışan çocuk; kitap karakterinin duygularına 
uygun cırt’ları doğru şekilde yapıştırarak bir 
bakıma kendi duygularını keşfediyor!

Özel eğitim alan çocuklar için eğitici materyal 
ve etkinlik kitabı olarak kullanılabilir.

Ebat: 20,5x21
Sayfa: 12

DUYGULARI İLE TANIŞMAYA HAZIR ÇOCUKLARA
Çocuğun duygusal yeterliği ve eğitimi ; okula uyumunu ve sağlıklı 
ilişkiler kurabilme yeteneğini doğrudan etkiler. Yaşamı boyunca 
uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, etrafındaki insanlarla 

anlaşabilmesi için de vazgeçilmez bir farkındalıktır. 
İşte bu kitap ‘duygu eğitimi’ne güzel bir başlangıç sunuyor.

6 farklı cırt cırt içeren  MERHABA DUYGULARIM ile çocuklar:
 ❱ Duygu eğitimi ve empati gelişimi için gerekli temeli alacak.
 ❱ Hikâyedeki duygu ifadelerini cırt cırtlı yapıştırarak interaktif öğrenme imkânı 

bulacak.
 ❱ Hikâyedeki yönergeleri dinlerken sıralı öğrenme mantığını kavrayacak.
 ❱ Cırt cırtlı duygu ifadelerini doğru yerlere yerleştirmeye çalışırken dikkat, algı 

ve konsantrasyon becerileri artacak.
 ❱ Eğlenceli bul yapıştır etkinliğini yaparken motor kas becerileri gelişecek. 
 ❱ Dil ve konuşma becerilerini geliştirirken kelime hazineleri artacak.
 ❱ MEB’in okul öncesi eğitim müfredatında da yer alan 

Mutlu,Üzgün,Şaşkın,Korkmuş,Kızgın duygularını çocuğunuz bu kitapta 
eğlenerek öğrenecek.                                                                            

Bilmekte Fayda Var!



MERHABA ORMAN
“Ormanın sevimli yavru hayvanları oyun 
oynamak için toplanmıştı. Ormanda neşeli 
kahkahalar duyuldu. Derkeeen akşam oldu 
ve eve dönme vakti geldi. Acaba eve dönüş 
yolunda yuvalarını bulabilecekler miydi?” 
Her yavru hayvanın yuvası farklı, hikayedeki 
yönergeleri takip ederek arkadaşlarımıza 
yuvalarına ulaşmaları için yardım edelim mi?

Çocuklar;
 ❱ Merhaba Orman ile küçük, orta ve büyük kavramlarını öğrenecekler.
 ❱ Dil ve konuşma becerilerini geliştirirken kelime hazineleri artacak.
 ❱ Cırt cırt’lı Merhaba serisi kitaplarımızla çocuklar sıralı öğrenme mantığını 

kavrayacaklar ve küçük orta büyük gibi kavramları öğrenecekler.
 ❱ Çocuklar, kitaplardaki cırt cırt’ları yerlerine yapıştırarark interaktif öğrenme imkanı 

elde edecekler.
 ❱ Dikkat,algı ve konsantrasyon becerilerinin gelişimine destek sağlanır.
 ❱ Özel eğitim alan çocuklar için eğitici materyal ve etkinlik kitabı olarak 

kullanılabilir.

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 20,5x21
Sayfa: 12

HAYVANLARI VE DOĞAYI SEVEN ÇOCUKLARA
Hayvan sevgisi, yaşamın ilk yıllarında kazanılabilecek çok önemli bir 
değerdir. Cırt cırt’lı Merhaba Orman kitabında çocuklar sevimli yavru 
hayvanlarla tanışıp, onların oyunlarına dahil olacak ve yuvalarına geri 
dönmeye çalışan hayvan dostlarına yardım etmenin haklı gururunu 
yaşayacaklar. Ayrıca küçük-orta-büyük, yanında-altında-üstünde gibi 

kavramları öğrenerek gelişimleri desteklenecek.
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MERHABA EŞYALARIM
“Mert ve ablası Mine tüm gün oyunlar oynadılar, 
resimler yaptılar. Her şey harikaydı ama eşyalar 
çok dağılmıştı. Dağılan eşyaları toplamak için 
Mert çok istekli. Sen de ona yardım etmek ister 
misin? Dağılan eşyaları metne göre yerlerine 
yerleştirirken hem iş birliği yapmanın hem de 
düzenli olmanın ne kadar keyifli olduğunu keşfet! 

Ebat: 20,5x21
Sayfa: 12

DÜZENLİ OLMAYI SEVEN YARDIMSEVER ÇOCUKLAR İÇİN
Düzenli olmak ve iş birliği yapmayı sevmek aslında çocukların doğuştan 
getirdiği kıymetlerdendir. Merhaba Eşyalarım tam da buna uygun bir hikaye. 
Dağılan eşyalarını toplamaya gönüllü olan Mert ile birlikte cırt cırt’lı eşyaları 

eline alan çocuklar, kitaptaki yönergelerle tüm dağılan eşyaları 

yerlerine koyarak çok eğlenecekler..

 ❱ Cırt cırt’lı Merhaba serisi kitaplarımızla çocuklar sıralı öğrenme mantığını 
kavrayacaklar.

 ❱ Merhaba Eşyalarım’da düzenli olmak ve sorumluluk almak konularında çocukların 
sosyal gelişimi desteklenir.

 ❱ Çocuklar, kitaplardaki cırt cırt’ları yerlerine yapıştırarark interaktif öğrenme imkanı 
elde edecekler.

 ❱ Dikkat,algı ve konsantrasyon becerilerinin gelişimine destek sağlanır. 
 ❱ Eğlenceli bul-yapıştır etkinliği ile ince motor kas becerileri gelişecek.
 ❱ Dil ve konuşma becerileri gelişirken, kelime hazineleri de artacak.
 ❱ Özel eğitim alan çocuklar için eğitici materyal ve etkinlik kitabı olarak 

kullanılabilir.

Bilmekte Fayda Var!
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BUL BENİ - ORMANDA SAKLAMBAÇ
Saklambaç oynamayı seviyorsunuz değil mi? 

Bu kez çocuklar değil; çok sevdikleri birbirinden 
sevimli hayvan dostları saklanıyor, çocuklar her 
sayfada yer alan flip-flap’ların arkasında kimin 
saklandığını merakla takip ediyor. 

Kitaplığınızda mutlaka olması gereken, yanınızdan 
ayıramayacağınız Ormanda Saklambaç ile 
çocukların kitap sevgisi pekişecek!

 ❱ Merak ve keşif duyguları gelişecek,
 ❱ Görsel okuma ve görsel hafıza becerileri gelişecek,
 ❱ Oyun temalı kitapla keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlayacak,
 ❱ Drama yoluyla öğrenme istekleri artacak,
 ❱ Soru-cevap yoluyla öğrenme becerilerine katkı sağlayacak,
 ❱ Erken öğrenme döneminde ses bilgisi ve kelime öğrenme aşamalarına 

önemli bir katkısı olacak.

Bilmekte Fayda Var!
Ebat: 16,5cm x 23cm

SAYFA: 12

SAKLAMBAÇ OYNAMAYI SEVEN ÇOCUKLARA!           
Çocuklar saklanmayı ve saklambaç oynamayı çok severler. Oyunla 
hayatın provasını yapan çocuklar için saklambaç oyunu oynamanın 

kazanımı çoktur. Dünyanın her yanında severek oynanan saklambaç 
oyununu bir kitaba sığdırdık!

Saklambaç oyununu bir kitaba sığdıran  
Bul Beni Ormanda Saklambaç ile çocukların:
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İLK DOKUN HİSSET KİTABIM ORMANA DOKUN
Hiç kükreyen koca yeleli bir aslana dokundunuz 
mu? Ya da bal yemeyi seven tüylü bir ayıya? İşte İlk 
Dokun Hisset Kitabım Ormana Dokun’da bunların 
hepsi mümkün! Hem sevdiğiniz hayvanlara 
dokunacak hem de her sayfada yer alan sürpriz 
kapakçıkların altında o hayvanların gerçek 
görselleri ile tanışacaksınız. Merak-keşif ve 
dokunsal deneyimin bir arada olduğu pofuduk bir 
macera için Ormana Dokun!

EBAT: 24cm x 21cm
SAYFA: 12

DOKUNARAK KEŞFETMEYİ SEVEN ÇOCUKLARA!      
Erke öğrenme döneminde çocukların farklı dokularla tanışması ve 

farklı dokuları keşfetmesi onların ilerleyen dönemlerde gelişimlerine 
katkı sağlıyor. Dokunsal deneyim Ormana Dokun kitabımız ile başlıyor!

 ❱ Farklı dokuları keşfetmesini sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunacak,
 ❱ Sorgulama ve soru sorma yetenekleri gelişecek,
 ❱ Her sayfada yer alan özellikleri ile hayvanları yakından tanımalarını 

sağlayacak,
 ❱ Ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlayacak,
 ❱ Görsel okuma becerilerini geliştirip; kelime haznesi ve ses bilgi düzeylerini 

arttıracak
 ❱ Dikkat-algı ve konsantrasyon becerilerinin gelişimine destek sağlayacak.

Bilmekte Fayda Var!
İlk Dokun Hisset Kitabım Ormana Dokun, çocukların;
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DOLU BOTLAR
Çocukların dünyasına onların gözünden bakmaya hazır mısınız? 

Herkes biricik ve farklı, kendi olmak herkesin hakkı!

Büyükbabanın hayalleri, büyükannenin koruyuculuğu, babanın kaygıları, annenin 
beklentileri bir çift bota sığar mı?

Peki Can DOLU BOTLARın ağırlıklarından kurtulup kendi hayallerinin peşinden 
gidebilir mi?

Ebat: 23,5 x 27 
32Sayfa

Bir Cesaret ve Kendi Olabilme 
Hikâyesi!

Çocukların dünyasına yolculuk yapmaya ne dersiniz?

HİKÂYE VE MASAL SEVEN HAYALPEREST ÇOCUKLARA
Çocukların dünyasına onların gözünden bakmaya hazır mısınız? 

Herkes biricik ve farklı, kendi olmak herkesin hakkı!

HEPİMİZİN HİKAYESİ
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BİLGİ DOLU İLK KİTAPLARIM HAYVANLAR AİLESİ

 ❱ Bilgi Dolu İlk Kitaplarım Hayvanlar Ailesi, çocukların erken öğrenme 
döneminde hayvanları gerçek görselleri ve ait oldukları sınıflandırma içinde 
öğrenmelerini sağlar.

 ❱ Bilişsel öğrenmelerine katkıda bulunur.
 ❱ Hayvan isimlerini Türkçe ve İngilizce olarak öğrenmelerine destek olur.
 ❱ Dikkat,algı ve konsantrasyon becerilerini arttırır.
 ❱ Eğlenceli HAYVANLAR AİLESİ ETKİNLİK KİTABI ile ince motor kas gelişimine 

katkıda bulunur.
 ❱ Dil ve konuşma becerilerini geliştirirken kelime hazinelerini arttırır.
 ❱ Yap-boz içeriği ile ince motor gelişimlerini destekler.

Bilmekte Fayda Var!

HAYVANLARI GERÇEK GÖRSELLERİ İLE 
ÖĞRENMEYİ İSTEYEN MERAKLI ÇOCUKLARA

Merak ve hayal gücü olmazsa olmazımız! Bilgi Dolu İlk Kitaplarım Hayvanlar Ailesi de bu eğitici 
kitaplarımızdan. Gerçek hayvan görsellerinden oluşan 4 Kitabı (70’e yakın farklı hayvan görseli) 

ve 1 Etkinlik Kitabı ile çocukların hayvan dostlarını yakından tanımasını sağlıyor. 

Ayrıca 5 adet büyük hayvan şekilli yap-bozu( 12 parça) ile öğrenmeye eğlence katıyor.

Ebat: 12 x 12 
Her bir kitap: 10 

Sayfa
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AYNI BENİM GİBİ FARKLI

Farklılıklarımızla bir arada mutlu yaşamın çözüm yolunu sunacak.

Dünyanın en en en güzel şeyi ile tanışmaya

Farklılıklarla barışmaya hazır mısınız?

Ebat: 26,5x24
Sayfa: 32

DÜNYADAKİ EN EN EN GÜZEL ŞEYİ 
ANLATAN FARKLI BİR HİKÂYE!

“Farklılıklara Saygı” konusunda farkındalık kazandıracak.

FARKLILIKLARLA MUTLU OLABİLEN ÇOCUKLARA
“Farklılıklarımızla mutlu olabilir miyiz?” sorusuna hikâyenin sonunda 

“Farklı bir yolu daha var!” diyeceğimiz bir hikaye!

HEPİMİZİN HİKAYESİ
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BAZEN OLUR BÖYLE!

Klinik Psikolog Mehmet Teber’in kaleminden “Bazen Olur Böyle” serisi, soyut 
duyguları balon metaforuyla somutlaştırarak her yaştan insana “Bazen 

olur böyle ama bir yol var kalbinde!” dedirten, duygulara yön vermekle ilgili 
farkındalık kazandıracak sıcacık hikâyelerinden oluşuyor.

Her biri
Ebat: 24 x 22

32Sayfa

KALBİMİZDEKİ RENKLİ BALONLARLA 
TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?

DUYGULARA YÖN VERME HİKÂYELERİ
Duyguları fark etmek, kabul etmek, yön vermek zordur. 

Peki bir balonla duygulara yön vermek mümkün mü?
HEPİMİZİN HİKAYESİ

Mehmet Teber’ın 
kalemınden YÖNERGELER 

KI���N��� KO��T�� KI���M ÜZÜ��ÜM

Her biri
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TUTİ
TUTİ kitaplarında, hayatı çocukların diliyle anlatan, onların duygu ve 
hayallerini en güzel yansıtan hikâyeler sizi bekliyor. Üstelik çizgi filmi ve 
oyunuyla birlikte çocuklarımız, Tuti’nin arkadaşlarıyla ve ailesiyle olan 
dünyasını daha yakından tanıyıp maceralarına ortak olacak. 

Her kitabın arkasında bulunan karekod ile çocuklar her hikâyeye özel şarkıyı 
Youtube kanalından izleyebilecekler!

Ebat: 22 x 22
Sayfa: 24 
(Her biri)

Çocuklara Kendi Hikâyelerini
Anlatmanın En Tatlı Yolu!

Çocukların dünyasına yolculuk yapmaya ne dersiniz?

HİKÂYE VE MASAL SEVEN HAYALPEREST ÇOCUKLARA
Masallar değil midir uzaktakini yakınlaştıran, ulaşılmazı ulaşılır yapan? 
Umutsuzlara umut aşılayan, engelleri ortadan kaldıran, güçsüze güç, lidere 
empati kazandıran… Çocuklar bu masallardan keyif alacak, kendilerini 
bu masalların içinde bulacaklar. Hikâye ve masal seven miniklere kitaplar 

dolusu hayal!
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Tuti kitapları ebeveyn ve eğitimcilerin,
 ❱ Hayata çocukların gözünden bakmalarını sağlayacak.
 ❱ Çocukların duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olacak. 
 ❱ Kendini sevmek, sağlıklı beslenmek, duyarlı olmak, nazik olmak, büyümek 

konularında çocuklarına rehberlik edebilecekler.
 ❱ Çocuklarıyla doğru iletişim kurmaları için yol gösterecek.

Çocukların,
 ❱ Duygularını ifade etme becerisi artacak.
 ❱ Sözel iletişim becerileri gelişecek.
 ❱ Akıcı bir dille, güzel bir üslupla yazılmış, eğlenceli çizimle resmedilmiş 

hikayelerle kitap okuma sevgisi artacak.
 ❱ Hikâye kahramanlarını 3D animasyon videoları ve şarkılarında görmek 

çocuklar için görsel ve işitsel öğrenme imkânı sağlayacak.

Bilmekte Fayda Var!

PEDAGOG ONAYLI
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AYICIK MAVİ İLE
İYİ GECELER MASALLARI

Ayıcık Mavi ile İyi Geceler 
Masalları, büyükannesiyle birlikte yaşayan 
Mavi’nin hayatı keşfetme maceralarını konu 
ediniyor. Onun oynadığı oyunlar ve sorduğu 
sorular tüm çocuklarımızın hayal dünyasına 
dokunacak.

Uyku treni kalkışa hazırlanıyor! Ayıcık Mavi’ye 
yetişip beraber uyumaya hazır mısınız?

“Masal dinlememiş çocuklar 
büyüdüklerinde kedi resmini 

bile cetvelle çizerler.”
 -Cemal Süreya

Ebat: 12 x 13
Sayfa: 14 (Her biri)
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Masal kitapları çocukken sahip olduğumuz ilk kitaplardandır. Her aile 
çocuğuna küçük yaşlardan itibaren masal okuyarak onların gelişimine 
katkıda bulunmalıdır.

AYICIK MAVİ İLE İYİ GECELER MASALLARI setiyle,
 ❱ Çocuklar kahramanımız Mavi’nin maceralarına ortak olurken uykuya 

hazırlanacak.
 ❱ Anne-babalar çocuklarıyla verimli vakit geçirmenin tadını yaşayacak.
 ❱ Hayal gücünün sınırları zorlanırken aynı zamanda çocuklar kelime 

dağarcığını geliştirecek. 
 ❱ Çocukların neden-sonuç ilişkisini kurmaları kolaylaşırken problem çözme 

becerileri de artacaktır.

Bilmekte Fayda Var!
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KIPIRTILI-PIRILTILI
GÖKYÜZÜ HİKÂYELERİ SERİSİ

Merak ve Hayalleri Bilgiye Dönüştüren 
Hikâyeler
Kıpırtılı Pırıltılı Gökyüzü kitapları ile merak eden 
çocuklar hayallerini oyuna, oyunu bilgiye, bilgiyi 
tecrübeye dönüştürecekler.

Hayal ve merakı bilgiyle buluşturan KIPIRTILI PIRILTILI GÖKYÜZÜ kitapları ile 

çocuklar,
 ❱ 6 farklı hikâye içinde güneş, ay, yıldız, bulut, gökyüzü ve gökkuşağı hakkında 

bilgiler öğrenecek. 
 ❱ Sorgulama ve soru sorma yeteneklerini geliştirecek. 
 ❱ Hayallerini oyuna, oyunu bilgiye, bilgiyi tecrübeye dönüştürecek.
 ❱ Öğrendikleriyle günlük yaşamda karşılaştıkları durumlar arasında bağ 

kurabilecekler.

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 14,8 x 10,3
Sayfa: 6 (Her biri)
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POFİ İLE
TAM ZAMANINDA 

Sağlıklı bir yaşam için öz bakım becerilerinin doğru 
zamanda kazanılması kalıcılık adına çok önemlidir.

Çocuklar yemek yemek, banyo yapmak, diş fırçalamak, 
uyumak, tuvalete gitmek gibi becerileri 2 yaşından 
itibaren kazanmaya başlarlar.

POFİ ile TAM ZAMANINDA SERİSİ, çocukların bu becerileri 
daha eğlenceli bir şekilde tanımasına, benimsemesine 
ve bu becerilerin alışkanlığa dönüşmesine yardımcı 
olur.

Çocuk gelişiminde 2 yaş en kritik dönemlerdendir. Bu dönemde çocuklara öz 

bakım becerilerini kazandırmak çok önemlidir.

POFİ İLE TAM ZAMANINDA seti ile çocuklar,
 ❱ Yemek yeme, banyo yapma, tuvalete gitme, dişlerini fırçalama ve vaktinde 

uyuma gibi öz bakım becerilerini kazanacak.
 ❱ Kahramanımız Pofi’yi örnek alarak öz bakım becerilerini keyifli birer 

alışkanlık haline getirecekler.
 ❱ Öz bakım becerilerini kazanırken aynı zamanda özgüvenli ve bağımsız 

bireyler olma yolunda önemli birer adım atacaklar. 

Bilmekte Fayda Var!
Ebat: 15,4 x 15,4

Sayfa: 14 (Her biri)
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BU KOCAMAN
GÖZLER KİMİN?

Hareketli çocuklar için hikâye dinlemek 
zordur. Hareket ister, hikâyenin parçası 
olmak ister. İşte bu kitaplar oynayan 
gözleriyle, akılda kalan eğlenceli 
hikayeleriyle zıp zıp neşeli çocuklara 
göre!

Okuyucu “… kocaman gözlerini 
yuvarladı.” dediği an, kahramanın 
gözlerini hareket ettirmek çocuğun 
görevidir. Kim bu eğlenceye hayır diyebilir 
ki?

Kocaman hareketli gözleriyle sevimli dostlarımızın 
eğlenceli hikayelerini dinlerken çocuklar,

 ❱ Merak
 ❱ Keşif
 ❱ Dostluk
 ❱ Hayal Kurma
 ❱ Farklılıklara Saygı 
 ❱ Nezaket Kuralları
 ❱ Özgüven

 ❱ Cesaret
 ❱ Sabırlı olmak
 ❱ Dil Gelişimi
 ❱ Hayvanlara ve diğer 

canlılara saygı
 ❱ Kardeş sevgisi

       konularını öğrenecekler 

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 20x20,5
Sayfa: 10 (Her biri)

YERİNDE DURAMAYAN, HAREKET SEVEN ÇOCUKLARA
Hareketli çocuklarla birlikte hem kitap okumak hem de keyifl i vakit 

geçirmek zordur.İşte Bu Kocaman Gözler Kimin? Serisi tam da hareketli 
çocuklara göre! Çocuklar, hareketli kitapların etkileyici gücüyle 

sakinleşir ve dikkatlerini kitaba verirler. Hareketli gözlere sahip hayvan 
karakterleri ile bu kitaplarda oyun ve öğrenme bir arada!
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TEKERLEKLER İŞ BAŞINDA
HAYDİ DÖNDÜR TEKERLERİ, BAŞLASIN 
ARAÇLARIN EĞLENCELİ SERÜVENİ!
Ahşap kolay dönen tekerlekleriyle 
hareketli araçların eğlenceli 
dünyasına bir yolculuğa ne dersin?  

Dört farklı yaşam alanı ile yirmi 
aracın renkli ve canlı görselleri, 
kafiyeli tekerlemeleri, interaktif 
okumayı sağlayan soruları ve 
hareketli tekerlekleriyle bu kitapta!

Çocuklar araçların özelliklerini, kulanım alanlarını keşfederken
 ❱ Kendilerini şoför koltuğunda hayal ederek hayal güçleri ve sosyal zekâları,
 ❱ Ahşap kolay dönen tekerleklerle motor kas gelişimleri ile el-göz 

koordinasyon becerileri,
 ❱ Her sayfada düşündüren sürpriz bir etkinlik ile interaktif okuma, dikkat ve 

algıları,
 ❱ Kafiyeli, kolay ezberlenebilir tekerlemelerle kelime hazineleri ve dil 

gelişimleri,
 ❱ Trafik kuralları ve güvenlikle ilgili farkındalıkları,
 ❱ Günlük hayatla ilişki kurma becerileri gelişir.

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 20x20,5
Sayfa: 10 (Her biri)

OYUNCAK VE KİTABI BİR ARADA SEVEN ÇOCUKLARA!
Oyuncak arabaları,tekerleği olan her aracı seven çocuklar bu 

kitaplara bayılacak! Çocuğunuz hem araçları tanıyacak hem de her 
sayfada yer alan tekerlekleri döndürerek hikayeye dahil olacak. 

Haydi minik parmaklar; dönsün tekerlekler, başlasın yolculuk!
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BAK BURADA KİM VAR
“Gezgin Balık Barbu”

Gezgin Balık Barbu acaba arkadaşı 
Penguen Peti’yi görmeye gidebilecek 
mi? Yolda karşılaştığı deniz canlıları ile 
nasıl bir maceraya atılacak? Merak 
edenler haydi sayfaları çevirmeye 
başlayın!

Hikayeli Pop-Up kitap Bak Burada Kim Var- “Gezgin Balık Barbu” ile çocuklar:
 ❱ Pop-up kitap ile ekranlardaki sanal gerçeklik yerine, hareketli kitaplardaki 2 

boyutlu gerçekliği keşfedip hayal güçlerini geliştirecekler. 
 ❱ Her sayfada karşılarına çıkan hareketli sürpriz hayvanlarla kitap okumanın 

eğlenceli dünyasıyla tanışacaklar.  
 ❱ Kitap okuma alışkanlığını durağan kitaplardan farklı olarak dinamik 

(hareketli) kitaplarla kazanacaklar. Böylece her yaş grubunda kendilerine 
uygun olan kitapları okuma istekleri gelişecek. 

 ❱ Drama yoluyla öğrenmeye istekli hâle gelecekler.  
 ❱ Dil, sözcük bilgisi, anlatım ve okuduğunu anlama gelişimleri desteklenecek.                                                                                                    

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 20x20,5
Sayfa: 10 (Her biri)

GEZMEYİ SEVEN, MERAKLI KAŞİFLERE
Pop-Up yani hareketli kitabımızda bu kez deniz canlıları 

canlanıyor ve kocaman hareketli ağızları ile hikayeye dahil 
oluyorlar.Pop-Up kitapları herkes çok seviyor,macera 

büyüdükçe büyüyor! Meraklı minikler bu kitabın sayfalarını 
çevirdikçe çoook mutlu olacaklar!
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POP-UP İLE KEŞFET:
ARKADAŞLIK ORMANI-MACERACI ARAÇLAR

Her çocuğun büyürken hayal dünyasını 
zenginleştiren üç boyutlu hareketli 
kitapları olmalı!

Sürprizlerle dolu açılan pencere ve 
pop-up eğlencesine hazır olun!

Kolayca akılda kalan hikayeleri ile 
çocukların en sevdiği kitaplar arasına 
katılan ARKADAŞLIK ORMANI ve MACERACI 
ARAÇLAR; okulda ve evde hikaye 
saatlerinin vazgeçilmezi olacaklar! 

Okulda ve evde hikâye saatlerinin vazgeçilmezi hâline gelen, kolayca akılda 

kalan şiirsel bir üslupla yazılan ARKADAŞLIK ORMANI ve MACERACI ARAÇLAR ile 

birlikte çocuklar,
 ❱ Üç boyutlu görseller ve pop-up sürprizleriyle kitap okumanın eğlenceli 

dünyasını keşfedecek.
 ❱ Açılan pencerelerle merak ve keşif duygusunu artıracak.
 ❱ Her sayfada eğlenceli pop-up sürprizi sayesinde interaktif okuma 

yapabilecek, dikkat ve algılarını geliştirecek. 
 ❱ Üç boyutlu resimlerle günlük hayattaki gerçek nesneler arasında ilişki kurma 

becerilerini geliştirecek. 

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 20x20,5
Sayfa: 10 (Her biri)

SÜRPRİZLERİ SEVEN ÇOCUKLARA
Sürprizleri kim sevmez ki? Özellikle çocuklar bayılırlar.

Bir çocuğun gözlerinin içinin gülmesi, bu mutluluğun kitapla
buluşması için hareketli kitapların büyüleyici dünyasını keşfet!

Bu kitaplar tam da SÜRPRİZLERİ SEVEN ÇOCUKLAR için;
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NE SORSAN BİLİR MİNİK
Bilgileri yaşam alanlarında, canlı ve renkli görsellerle 
anlatan resimli çocuk ansiklopedisi NE SORSAN BİLİR 
MİNİK kitapları sayesinde çocuklar kitabı kendi başına 
inceleyebilir, resimlerle hikâye oluşturabilir, sözlük 
bölümündeki İngilizce destekli gerçek görseller 
sayesinde gerçek hayat ve yaşam alanları arasında 
bağ kurabilirler.

Okul öncesi müfredatına uygun olarak hazırlanmış NE SORSAN BİLİR MİNİK 
kitapları,

 ❱ Çocukların sözcük dağarcığının gelişmesine
 ❱ Görsel materyalleri okumasına
 ❱ Nesne ve varlıkları gözlemleyerek öğrenmesine yardımcı oluyor.

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 23,5 x 34
Sayfa:16

ARAŞTIRMACI - MERAKLI ÇOCUKLARA
Geleceğin bilim insanları, merak ettiklerini öğrenerek yetişiyor! Merak duygusu, 

öğrenmeyi kamçılar ve her sorulan sorunun bilgi dolu bir cevabı vardır. Çocuğunuz 
okumayı öğrenmeden ‘görsel okuma’ yoluyla da okuyabilir, çıkarımda bulunabilir ve 
bilişsel sınıflandırma yeteneğini geliştirebilir. İşte NE SORSAN BİLİR MİNİK serisi tüm 

bunları kuvvetlendirecek kitaplardan oluşur.
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 ❱ Serinin bu dinozor kitabında diğerlerinden farklı olarak sürpriz 
pencerelerde şaşırtıcı bilgiler okurlarını bekliyor.

 ❱ Zorlu dinozor isimlerini heceleme ile telaffuzda kolaylık sağlayacak.
 ❱ Çocuklar bu kitap ile çağlar öncesi dönemde keyifli bir yolculuğa çıkarak 

eğlenerek öğrenecek.

Bilmekte Fayda Var!

En Yeni ve Farklı Bir 
“Ne Sorsan Bilir Minik”

Çocuklar dinozorları neden 
çok seviyor dersiniz?  
Bu canlılar neden bu kadar etkileyici? 
Apartman kadar büyük oldukları için mi, 
yoksa birbirinden tuhaf 
görünüşleri için mi? 
Hayır! Gerçek oldukları için.
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 AKTİVİTELİ UPUZUUUN
BOYAMA KİTAPLARIM

Okul öncesi dönemde, boyama yapmayı seven çocuklar için bambaşka bir boyama 
kitapları seti hazırladık!

Eğlenirken öğren! Boyamanı tamamladığında şaheserini istediğin yere as. Kendi 
özgür dünyanda, çocukluğunu doyasıya yaşa!

Kolaydan zora öğrenme ilkesi doğrultusunda hazırlanan aktiviteli upuzun boyama 
kitapları ile çocuklar görsel materyalleri okurken hayal gücü ve özgür düşünme 

becerilerini geliştirecekler.

BİLGİYİ EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRMEYİ BAŞARAN UPUZUN BOYAMA KİTAPLARI ile 

çocuklar, 
 ❱ Nesneleri sayabilme ve rakamları tanıma gibi matematiksel becerileri 

kazanacaklar.
 ❱ Kurallara uyma, duyarlı olma gibi değerleri kazanırken acil yardım araçlarının 

numaralarını da öğrenebilecekler.
 ❱ Kolaydan zora öğrenme ilkesi doğrultusunda kendi gelişimsel özelliklerine göre 

nesne ve kas kontrolü geliştiren hareketleri yapacaklar.

Bilmekte Fayda Var!

BİR BOYAMA KİTABINDAN ÇOK DAHA FAZLASI!

İÇİNDEKİLER: 5 kitap, toplam 10 metre boyama / 140 Çıkartma
Ebat: 21 x 24 cm
Sayfa:18 (Her Biri)
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KODLAMALI EĞİTİCİ
BOYAMA KİTAPLARI

Klasik boyama kitapları hem eğitici hem eğlendirici 
olsun istedik, KODLAMALI EĞİTİCİ BOYAMA KİTAPLARINI 
getirdik!

Kodlama ve Boyama İkisi Bir Arada!
Sayılara, Şekillere, Renklere ve Okuma-Yazmaya 
Hazırlık Çalışmalarına Eğlenceli Bir Başlangıç!

KODLAMALI EĞİTİCİ BOYAMA KİTAPLARI ile çocukların, 
 ❱ İnce Motor Gelişimi
 ❱ Yer- Yön Kavramı
 ❱ Matematiksel Beceri
 ❱ El-Göz Koordinasyonu
 ❱ Adım Adım Kodlama Mantığını Kavrama
 ❱ Dikkat ve Odaklanma
 ❱ Algoritmik ve Analitik Bakış Açısı
 ❱ Parça - Bütün İlişkisini Kavrama
 ❱ Problemleri Farklı Yollardan Çözme Yetenekleri gelişir.

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 21 x 26,5
Sayfa: 32 (Her biri)

HAYAL DÜNYASI RENKLİ ÇOCUKLARA
Çocuklar renkleri ve renkli olan her şeyi çok severler. Uçsuz bucaksız hayal dünyaları 

artık renklerle kodlanıyor! Gelişen dünyada ilk kodlama eğitimine destek olarak 
hazırladığımız boyama kitaplarımızla çocuklar “yaratıcı düşünme”nin kapılarını da 

aralıyor. Haydi hayal dünyanızı renklerle kodlayın!
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HAYDİ PARKA
Bu Kitabın Anlatıcısı Sensin!

Sessiz Kitap’ta sadece bir öykü yok. Bu kitapta 
onlarca hikâye saklı. Bu sefer çocuklar 
kendi hikayelerini anlatırken ebeveynler de 
hayal gücü yüksek çocuklarının hikayelerini 
dinleyecek.

Yönerge kartı anne-babalara ilham verecek, 
hikaye içinde hikaye üretmelerine destek 
olacak. Mavi gözlüklü Mine, Sarı Kazaklı Efe 
ve Kırmızı Kıyafetli Kız Ece ile hikayelerin hepsi 
hayal gücü yüksek çocuklar için! 

Keşfetmeyi seven ve hayal gücü yüksek çocuklar sessiz kitap Haydi Parka ile:
 ❱ Hayal güçlerini kullanıp hikâye anlatma becerisi kazanacaklar.
 ❱ Her sayfada yeni bir detay fark ederken dikkat, algı ve yorumlama 

becerileri artacak.
 ❱ Hikâyeleri kendi bakış açılarından anlattıktan sonra, kitabın sonundaki 

zarfta yazarın hikâyesiyle yeni bir bakış açısı kazanacaklar.
 ❱ Hikâyelerin sonunda yardımseverlik, sabır ve sevgi değerlerini 

öğrenecekler.
 ❱ Sıra bekleme, farklılıklara saygı, paylaşma, selamlaşma, empati, sağlıklı 

beslenme gibi yaşam değerlerini kendileri keşfedecekler.                                                             

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 23,5 x 27,5
Sayfa: 16

                 KENDİ HİKAYESİNİ ANLATMAYI SEVEN, 
HAYAL GÜCÜ YÜKSEK ÇOCUKLARA

Yazısı olmayan kitap olur mu? Eğer bu kitabın anlatıcısı sensen; 
tabii ki olur! İşte karşınızdaa ‘sessiz kitap’ Haydi Parka! Mine, Efe ve 

Ece’nin sana anlatmak istedikleri hikayeleri bul, herkese anlat! Bizim 
hikayelerimizi merak edersen; büyüklerinden sana yönerge kartlarımızı 

okumalarını iste. Hayal gücünün sana yeni hikayeler anlatmasına izin 
ver! Dinlenip ara vermek istersen; kitabınla birlikte HAYDİ PARKA! 

Zarf içinde 3 farklı
Yardımcı Hikayesi İle
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 ❱ Özgün tasarım ve hayal gücünü geliştirmek için çocuğa fırsat verilir.
 ❱ “Timsahın ayakları leyleğinkiyle yer değiştirse neler olurdu sence?” gibi 

sorularla farkındalık ve düşünme becerisi geliştirilir.
 ❱ Baş, gövde ve ayak parçalarıyla parça-bütün ilişkisi öğretilir.
 ❱ Açıklayıcı yazılarla hayvan, meslek ve mevsim özellikleri tanıtılır.
 ❱ Yazılarında karışmasıyla yazın terlik yerine, kışlık bot giyilir şeklinde absürd 

hale gelen yazılarla düşünsel beceri geliştirilir. 
 ❱ Görsel hafıza ve görsel okuma teknikleriyle hayvan, meslek ve mevsimlerle 

ilgili bilmeceler sorulur. 

Bilmekte Fayda Var!

KARIŞTIR-EŞLEŞTİR

Hayvanların, mesleklerin ve mevsimlerin en eğlenceli hâlini tanırken, KARIŞTIR-
EŞLEŞTİR oynamaya ne dersin?

Ebat: 16,5 x23
Sayfa: 14 (Her Biri)

HAYDİ KARIŞTIR EŞLEŞTİR! EĞLEN VE ÖĞREN!

ÖZGÜR RUHLU ÇOCUKLARA
Sorgulayan, merak eden, keşfeden bir çocuk yetiştirmek kolay değil. 

Kimi çocuk hayata özgürce yorum katmayı sever.
Kimi çocuğa sizin özgür olmayı öğretmeniz gerekir. Çocuğun hayata dokunmasına 

izin verin! Çocuk merak edince, keşfedince çocuk olur!

Bu kitaplar tam da ÖZGÜR RUHLU ÇOCUKLAR için;
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BEBEĞİM ÖĞRENİYOR
İLK KARTLARIM 0-12 AY

Sevgili Anne-Babalar, oyunla öğrenmenin en 
güzel hâli, BEBEĞİM ÖĞRENİYOR eğitici kartlar seti!

Bebekler doğduklarında renkler, grinin 
tonlarıdır ama minik afacanlar renk farkını ayırt 
ederler. Keskin bakışlar hızla geliştikçe, renk 
geçişleri ve geometrik desenlerin büyüleyici 
hareketleri heyecan vericidir. Büyüdükçe 
tüm renkleri görebilen bebeğiniz, görsel ve 
işitsel algısı geliştikçe ilişki kurma becerisini 
desteklemeniz gerekmektedir.

Bebeğim Öğreniyor 0-12 Ay setiyle çocuklar,
 ❱ Erken Öğrenme
 ❱ Görsel Ayrımlaştırma
 ❱ Odaklanma
 ❱ İletişim Becerisi
 ❱ Dil ve Konuşma Becerisi
 ❱ Renkleri Ayırt etme

 ❱ Dikkat ve Odaklanma
gibi kazanımları elde edeceklerdir. 

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 13 x 12
Kart Sayısı: 25

HAYATA İLK BAKIŞ KİTAPLARI
Anne ve çocuk arasındaki iletişim anne karnında başlar. Minicik eller, minicik gözler 

hayatı tanımaya başlamışken, anne ve bebeğin iletişim kurması için en büyük yardımcı 
bebek kartlarıdır. Bebeği için en doğru seçimi yapmak isteyen anneler uzman 

denetiminde, bebeğin gelişimine uygun kartları seçmelidir.

Bu kartlar tam da HAYATA İLK BAKIŞ, İLK BAŞLANGIÇ için;

0-3 ay / 3-6 ay / 6-12 ay olarak 3 gruba ayrılmış kartlar, bebeğinizin tüm 
gelişim ihtiyaçları düşünülerek, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Pedagog Doç. Dr. Şengül İlgar denetiminde hazırlanmıştır.
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BEBEĞİM ÖĞRENİYOR
TAK-ÇIKAR KARTLARIM 12-24 AY

Sevgili Anne-Babalar, oyunla öğrenmenin en 
güzel hâli, BEBEĞİM ÖĞRENİYOR eğitici kartlar seti!
Bebeğiniz Hızla Büyüyor, Gelişimini Desteklemek 
İçin Tam Zamanı!
Bebeklerin gelişim özelliklerine uygun olarak 
hazırlanan setimizde, 
• Üçgen-Daire- Kare kartlar 
• Gerçek görseller
• Yaşam alanlarında renkli ve canlı çizimler
• Tak-çıkar ve eşleştirme oyunu
• Yapboz ve doğru yerleştirme oyunu bir 

aradadır.

 ❱ Temel şekil ve renkleri öğrenecek.
 ❱ Dikkat, algı ve konsantrasyon artacak. 
 ❱ El-göz koordinasyon becerisi gelişecek.
 ❱ Parça-bütün ilişkisini kavrayacak.
 ❱ Motor-kas gelişimi desteklenecek. 
 ❱ Günlük hayatla ilişki kuracak.
 ❱ Hayal gücü ve görsel hafızası gelişecek. 
 ❱ Kelime hazinesi ve dil gelişimi desteklenecek. 

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 12 x 1 4
Kart Sayısı: 15

Sevgili Anne-Babalar,

12-24 ay bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişimlerine 
uygun olarak hazırlanan BEBEĞİM ÖĞRENİYOR TAK-ÇIKAR 
KARTLARIM’ la minik adımlar hayatı oyunla keşfederken,
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İNGİLİZCE DESTEKLİ 
EŞLEŞTİRME OYUN KARTLARI  

ÇOCUKLAR OYUN KARTLARIYLA İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR!
Çocuklar eğlenceli ev maketiyle ya da kamyonla 
hayal dünyalarını geliştiren oyunlar oynarken 96 
adet kart ve 4 farklı oyun onları bekliyor olacak.

• Hayvanlar, meslekler, spor dalları ve yiyecekler 

• İngilizce-Türkçe karşılıkları

• 4 farklı oyun seçeneği

• Eşleştirme ve hafıza kartları

İngilizce Destekli Oyun Kartları çocukların;
 ❱ El becerilerini geliştir.
 ❱ Mantık ve gözlem kapasitesini artırır.
 ❱ Dikkatini ayrıntılara vermesini sağlar.
 ❱ Görsel hafızasını güçlendirir.
 ❱ Dikkat yeteneğini ve konsantrasyonu artırır.
 ❱ Dil gelişimini destekler.
 ❱ Kişisel tercih ve karar verme becerilerini güçlendirir.

Bilmekte Fayda Var!

EŞLEŞTİRME OYUN KARTLARI
ÇOCUKLAR OYUN KARTLARIYLA İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR!
Çocuklar eğlenceli ev maketiyle ya da kamyonla 
hayal dünyalarını geliştiren oyunlar oynarken 96 
adet kart ve 4 farklı oyun onları bekliyor olacak.

• Hayvanlar, meslekler, spor dalları ve yiyecekler 

• İngilizce-Türkçe karşılıkları

• 4 farklı oyun seçeneği

• Eşleştirme ve hafıza kartları

Ebat: 7,8 x 7,8
Kart Sayısı: 96

OYUNLA ÖĞRENEN ÇOCUKLARA
Oyun oynamak çocukların bilişsel ve duygusal gelişimi için önemlidir. Çocuk oyunla 

hayatın provasını yaparken empati yeteneği gelişir. Oyunun iyileştirici gücüyle çocuk 
güçlü ve sağlıklı büyür. Çocuğum yeteri kadar beslendi mi, uyudu mu sorularına 

“Çocuğum bugün yeteri kadar oynadı mı?” sorusu da eklenmelidir.

Bu kitaplar ve kartlar tam da OYUNLA ÖĞRENMEYİ SEVEN çocuklar için;
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BİLGİ DOLU MİNİK KÜTÜPHANEM

 ❱ İngilizce Destekli Bilgi Dolu Minik Kütüphanem, çocuklarımızın temel 
kavramları eğlenerek öğrenmelerini sağlar. Gelişim süreçlerinde İngilizce 
kelime hafızalarını desteklemeyi, düşünme, seçme ve karar verme yetilerini 
geliştirmenin yanı sıra nesneleri, kavramları, canlıları kolay ve hızlı bir 
şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. 

 ❱ Yeni kelime ve sayı sayma yeteneklerini geliştirmeyi, çevrelerinde 
karşılaşabilecekleri şekilleri gerçeğe yakın görsellerle algılamalarını, dikkat 
gelişimlerini ve bilişsel gelişim gibi kazanımları artırmayı hedefler.

 ❱ Çocuklarının sağlıklı gelişimlerine önem veren ailelerin ilgisini çekecek 
bu set, çocuk gelişim uzmanı gözetiminde, kalın karton ve avuç içi 
büyüklüğünde hazırlanmıştır. Sağlığa zararlı kimyasallar içermez, çocukların 
kullanımı açısından güvenlidir.

Bilmekte Fayda Var!

Ebat: 7.1 x 7.1 cm
Sayfa: 10 (Her Biri)
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