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Çocuk Kitapları

Sığırcık Hopti
Uykucu Sığırcık Hopti bir sabah uyanıyor ve kendisini İstanbul’da yapayalnız
buluyor. Bütün arkadaşları göç etmiş ve o uyuyakalmış. Ama mahallenin
haşarı kızı Yıldız yardımına yetişiyor ve Acar çocuğun, martının desteğiyle
mesaj iletimi başlıyor.Hep birlikte heyecanlı bir maceraya atılıyorlar.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Bir Zamanlar Bir "Ernestocuk" Varmış Bir Ülkede!
Bir zamanlar, uzakta bir ülkede, yemyeşil ve sımsıcak bir ada ülkesi olan Küba’da
Ernesto isminde bir çocuk varmış. Ernestocuk, büyümüş ve bütün dünyanın
tanıdığı kahraman, Che olmuş. İşte bu kitap onun çocukluğunun öyküsünü
çizimlerle anlatıyor.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL
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Ucubik
“Geldiğimiz yerde her şey bizim için çok kötüydü,” dedi Kurdato.
“İnsanların bizi neden kendi istedikleri gibi davranmamız ya da kendilerine
benzememiz için zorladıklarını ve farklılıklarımızı neden kabul etmediklerini,
aykırı görünenlere neden bu kadar hoşgörüsüz olduklarını anlamıyorduk.”
Bir eve toplanmış tuhaf, ucube, canavarımsı, kepçe kulaklı, yani “farklı”
çocuklar… Hepsinin de ayrı bir hikâyesi var. Ama en sonunda ne diyorlar
biliyor musunuz?
“KİM NE DERSE DESİN BİZ BİZİZ!”
Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL

Oyun, Eğlence ve Matematik - İlköğretim 7. ve 8.
Sınıflar İçin
Oyun-Eğlence ve Matematik, baskıları tükenmiş kitaplardan, köy odalarında ve
aile toplantılarında oynanan oyunlardan derlendi. Bu küçük kitap büyük
insanlığın binlerce yıl süren doğayı anlama ve ona egemen olma serüveninden
alınmış küçük bir kesittir.
Oyun-Eğlence ve Matematik, sınıf düzeylerine göre hazırlanmış dört kitaptan
oluşuyor. Elinizdeki kitap bu setin dördüncü kitabıdır. Her kitapta bulunan
düşündürücü soruların yanıtları “Çözümler” bölümünde verildi. Zorlandığınız
sorularda biraz daha düşünmenizi ve çözümlere bakmakta acele etmemenizi
öneriyoruz.
Bu derleme, sizlerin matematiğe karşı duyduğunuz ilgiyi artıracak, onu
anlamanıza ve sevmenize biraz olsun yardımcı olacaksa mutlu olacağız.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL
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Oyun, Eğlence ve Matematik - İlköğretim 5. ve 6.
Sınıflar İçin
Oyun-Eğlence ve Matematik, baskıları tükenmiş kitaplardan, köy odalarında ve
aile toplantılarında oynanan oyunlardan derlendi. Bu küçük kitap büyük
insanlığın binlerce yıl süren doğayı anlama ve ona egemen olma serüveninden
alınmış küçük bir kesittir.
Oyun-Eğlence ve Matematik, sınıf düzeylerine göre hazırlanmış dört kitaptan
oluşuyor. Elinizdeki kitap bu setin üçüncü kitabıdır. Her kitapta bulunan
düşündürücü soruların yanıtları “Çözümler” bölümünde verildi. Zorlandığınız
sorularda biraz daha düşünmenizi ve çözümlere bakmakta acele etmemenizi
öneriyoruz.
Bu derleme, sizlerin matematiğe karşı duyduğunuz ilgiyi artıracak, onu
anlamanıza ve sevmenize biraz olsun yardımcı olacaksa mutlu olacağız.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Oyun, Eğlence ve Matematik - İlköğretim 3. ve 4.
Sınıflar İçin
Oyun-Eğlence ve Matematik, baskıları tükenmiş kitaplardan, köy odalarında ve
aile toplantılarında oynanan oyunlardan derlendi. Bu küçük kitap büyük
insanlığın binlerce yıl süren doğayı anlama ve ona egemen olma serüveninden
alınmış küçük bir kesittir.
Oyun-Eğlence ve Matematik, sınıf düzeylerine göre hazırlanmış dört kitaptan
oluşuyor. Elinizdeki kitap bu setin ikinci kitabıdır. Her kitapta bulunan
düşündürücü soruların yanıtları “Çözümler” bölümünde verildi. Zorlandığınız
sorularda biraz daha düşünmenizi ve çözümlere bakmakta acele etmemenizi
öneriyoruz.
Bu derleme, sizlerin matematiğe karşı duyduğunuz ilgiyi artıracak, onu
anlamanıza ve sevmenize biraz olsun yardımcı olacaksa mutlu olacağız.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Sayfa: 3

2018 / Yazılamaya devam ediyoruz...

Timur ve Arkadaşları
Sovyet yazar Arkadiy Gaydar'ın çocuklar için yazdığı Timur ve Arkadaşları,
1940'ta hem Pionerskaya Pravda (Öncü Gerçeği) isimli gazetede hem de
Moskova Radyosu'nda yayımlandı. 1941'de kitap olarak yayımlandığında etkisi
devasa oldu. Bütün ülkede çocuk "bölükleri" oluşmaya başladı. Pionerskaya
Pravda'nın ifadesiyle "Binlerce genç Sovyet öncüsü Timur'u örnek alarak alçak
faşistlerle savaşta büyüklerine yardım etmeye" başladı.
Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL

Âşık Prenses
“Bu öykü bir prenses öyküsüdür. Daha önce okuduğunuz prenses öyküleri gibi
başlar; ama sonu bambaşka bir şekilde biter(…)”
Fiyat: 18,00 TL 12,60 TL
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Ji bo Zarokan Çîrokên Kurdî
Çîrokên ku gelê Kurd di nêzî deh parêzgehan û pêncî gundan de vegotin hatin
tomarkirin, bi dû re jî hatin nivîsandin. Ev berhem ku bi vê xebatê çêbû, ji bo
yên ku vê herî zêde heq dikin, ji bo zarokan hat amadekirin.
Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL

Bil Bakalım Bu Hangi Hayvan
Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL
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