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ÇOCUKLARDA DUYGU DERİNLİĞİ
Duygu derinliği bir bireyin duygusunun, mantığının ve eylemlerinin aynı ahenkte 
olması anlamına gelir. Bu uyumu yakalamak için çocuklara erken yaşlarda hangi 
davranışları hangi yollarla kazandırmalıyız? Onların yetişkin bireyler olduklarında 

nezaket sahibi, yardımsever, sevecen ve paylaşımcı olmalarının hayali, şansa 
bırakılacak veya kendiliğinden gelişebilecek bir beceri değildir. 

Değil mi ki bu hayaller bizi bağlayan hayata, biz de siz sevgili eğitimciler ve 
ebeveynlerle bu gerçeğin peşinden koşmak istiyoruz. Bu sayede çocuklarımızın 

daha duyarlı bireyler olma çabasında olacağına inanıyoruz. 

EBEVEYN VE ÖĞRETMEN KİTABI
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Sayfa sayısı: 120
Boyut: 19 cm x 24 cm
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Çocuk afişleri kat kat açıldıkça büyüyen 16 poster olarak 
hazırlanmıştır. 

Her bir katında ele alınan bitkiye veya hayvana dair özel 
ve detaylı bilgiler vardır. Gerçek ve büyük görseller 
kullanılmasından dolayı çocukların ilgi ve dikkatini 
kolaylıkla çekmektedir.

Öğretmenin konu anlatımı esnasında ekstra araştırma 
yapmasını gerektirmeyecek bir yardımcı eğitim 
materyalidir.

Gözlem * Keşif * Duyular * Analiz-İnceleme
Afiş sayısı: 16 (Yaş grubuna göre 8 hayvan, 8 bitki)
Boyut: 36 Ay+ için Katlamalı: 68 cm x 48 cm  Akordion: 96 cm x 23 cm
            48 Ay + için: 96 cm x 68 cm
            60 Ay + için: 96 cm x 68 cm
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 c
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ÇİZGİ SEPETİM

DİL ÇALIŞMA KİTABI DİL ÇALIŞMA KİTABI 
ÖĞRETMEN KILAVUZU

Çocuklarımızın okul öncesi dönemde aldıkları 
kaliteli ve doğru eğitim, onların hayat boyu elde 
edecekleri başarıları etkiler. Uzman kişiler 
tarafından hazırlanan Çizgi Sepetim adlı kitabımız 
ilköğretim müfredatına uygun olarak tasarlanmıştır. 
Kitabımız incelemeler sonucunda 5 ve 6 yaş için 
uygun bulunmuştur. Bu projemizde hedefimiz; 
çocukların kalemi uygun şeklide tutarak, çizgi 
çizmeye doğru yerden başlayıp, doğru yerde 
bitirmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak, görsel 
dikkatini geliştirici etkinlikler sunmak, verilen 
yönergeleri uygulamayı başarmalarını sağlamak, el-
göz koordinasyonunu kurma becerilerini geliştirmek 
ve bilişsel-psikomotor gelişimini desteklemektir. 
Kitap ayrıca ev etkinlikleri ile ailenin eğitime destek 
olmasını hedefler.

Fonolojik duyarlılığı geliştirmek adına 32 haftalık 
hazırlanmış bir uygulama kitabıdır. Fonolojik 
duyarlılığın gelişimsel basamakları temel alınmıştır. 
Oyun kartlarına dönüşebilen çocuk kitabıdır.

Öğretmenin oyun ve 
günlük rutinler ile 
fonolojik duyarlılığı nasıl 
geliştirebileceğini içeren 32 
haftalık etkinlik paketidir. 
Çocuk kitabı ile birlikte 
kullanılacak öğretmen 
kılavuzudur. 

El-göz koordinasyonu * Görsel Dikkat
Okuma-Yazmaya Hazırlık * İnce Motor Gelişimi
Sayfa sayısı: 92 Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Fonolojik Duyarlılık 
Okuma-Yazmaya Hazırlık
İşitsel ve Görsel Dikkat 
Ses Farkındalığı
Sayfa sayısı: 89
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Öğretmen Kılavuzu * Fonolojik Duyarlılık * Okuma-Yazmaya 
Hazırlık * İşitsel ve Görsel Dikkat * Ses Farkındalığı

Sayfa sayısı: 64
Boyut: 19 cm x 26 cm

ÖĞRETMEN

60+ 
Ay

60+ 
Ay
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Multibem Matematik Oyunları Kılavuz Kitabı 36 aylık, 48 aylık ve 60 aylık çocukların 
farklı gelişim özellikleri düşünülerek üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Bu amaca 
hizmet edecek şekilde her yaş grubu için 32 haftayı kapsayan ayrı bir program 
oluşturulmuştur. Kılavuz kitap bağımsız düşünülemez, çocuklar için hazırlanmış 
‘Multibem Matematik Oyunları’ kitapları ile desteklenmelidir.

Bu kitapta ele alınan konular çocukların sayı sayma, sayı tanıma, örüntü oluşturma, 
şekil tanıma, kavram tanıma, sayı yazma, dikkat becerileri, renklerin algısı, 
gruplandırma, eşleştirme, hafıza, görsel algı, motor becerileri, hayal gücü, görsel 
dikkat, el göz koordinasyonu, grup çalışması, işbirliği ve hareket kabiliyetlerini 
geliştirmeyi hedefler.

MATEMATİK OYUNLARI

MATEMATİK OYUNLARI ÖĞRETMEN KILAVUZU

Matematik Oyunları kitabı okul öncesi dönemde çocukların 
matematik becerilerine doğal bir başlangıç oluşturmayı hedefler. 
Kitap, oyunun gücüne inanarak hazırlanmış ve çocukların bilişsel 

gelişimine önemli katkı sağlayacak etkinlikler içermektedir.
Turuncu ve kırmızı kitaplar kesilerek oyun kartlarına 

dönüştürülüp kullanılabilir.

Eğlenerek Öğrenme 
Matematik Oyunları * Sayısal Beceriler 
3 Boyutlu Çalışma Materyalleri 
Oyun Kartları
Sayfa sayısı: 88 - 104 - 110
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Sayfa sayısı: 112
Boyut: 19 cm x 26 cm

ÖĞRETMEN

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
Ay
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DİKKAT ÇALIŞMALARI 36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
Ay

Multibem Dikkat Çalışmaları’yla amaçlanan; çocukların anlama, anlamlandırma, farkı fark edebilme, 
problem çözme ve sonuca ulaştırma yetilerini geliştirmektir. Kitaptaki etkinlikleri uygularken dikkat 
edilecek en önemli husus eğitimci tarafından kullanılan dilin yüreklendirici ve teşvik edici olmasıdır. 
Çünkü duygusal olarak zedelenmiş bir çocuğun gerçek performansını sergilemesi zordur. Multibem 

eğitim felsefesiyle aynı hareket etmek üzere etkinlikleri ayrıca üç boyutlu materyallerle somutlaştırmayı 
desteklemenizi tavsiye ederiz. Örneğin sudoku uygulamasını lego veya bloklarla deneyimlemek süreci 
hızlandıracaktır. Çocuk etkinlikleri yaparken gözlemlenip kayıt altına alınması çocuğun dikkat süresi 

ve zorlandığı konularla ilgili veri olacaktır. Kitabın sonuna konulan öğretmen kayıt sayfası doldurulmalı 
çocuğun iyi olduğu ve zorlandığı konular belirlenip benzer sorular çözülmelidir.

Elinizdeki kitap hem çocuğun dikkat süresini hem de kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Unutulmaması gereken her çocuğun özel olduğu sevgiyle, ilgiyle ve itinayla davranılmayı hak ettiğidir.

Dikkat*Örüntü*Labirent*Fark Bulmaca*Eşleştirme*Sudoku
Sayfa sayısı: 64

Boyut: 21 cm x 29,7 cm
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Şehir*Ülke*Dünya*Nerede Yaşıyorum?*Dünya Harikaları*Kıtalar*Hayvanlar
Boyut: 90 cm x 60 cm

OYUN HARİTALARI 36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
Ay

DÜNYA OYUN HARİTASI TÜRKİYE OYUN HARİTASI ŞEHİR OYUN HARİTASI

Çocuklara yaşadıkları çevreyi 
kuş bakışı olarak göstermektir. 

Çocuklar bu harita ile yaşadıkları 
şehrin, hastanesinin, okulunun, 
itfaiyesinin, lunaparkının, tren 
garının olup olmadığı hakkında 
düşünecek, bu gibi farklı işlevi 

olan mekanları, araçları da tanımış 
olacaklardır. Bu harita onlara aynı 
zamanda yaşadıkları şehirde yalnız 
olmadıklarını, büyük bir topluluğun 
parçası olduklarını gösterecektir.

Türkiye Oyun Haritası ile çocukların 
yaşadıkları ülkeyi, tarihi dokusunu, 

yöresel ve kültürel özelliklerini 
görsel olarak somutlaştırma ları 
hedeflenir. Çocuklar bu harita ile 
yaşadıkları ülkenin bölgelerini, 
şeh irlerini, il kodlarını, tanımış 

olacaklardır. Bu harita onlara aynı 
zamanda yaşadıkları ülkede yalnız 
olmadıklarını, büyük bir topluluğun 
parçası olduklarını gösterecektir.

Dünya Oyun Haritası ile çocukların 
yaşadıkları gezegeni, kıtaları, 

ülkeleri ve coğrafi özelliklerini 
görsel olarak somutlaştırma ları 
hedeflenir. Bu harita onlara aynı 
zamanda yaşadıkları gezegende 
yalnız olmadıklarını, büyük bir 
topluluğun parçası olduklarını 
gösterecektir. Çocuklar Dünya 

haritasıyla birlikte her bir kıtada 
yaşayan farklı hayvanları ve turistik 

mekanları tanımış olacaklardır.
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KILAVUZ KİTAPLARI

Hayvanlar ve bitkiler programı çocukların bütün gelişim alanlarını desteklemek üzere 
hazırlanmıştır. Kitap bir kaynak olarak düşünülebilir. Bu kılavuzlar multibem uygulamalarının 
başında gelir. Müzik, drama, türkçe, matematik, fen, sanat alanlarında etkinlikler oluşturulup 

dengeli bir dağılım gözetilmiştir. Her bir grup için 8 bitki ve 8 hayvan konusu belirlenmiştir. Hayvan 
ve Bitki uygulamaları ile çocuklar dünyanın güneşin etrafında dönmesi gibi adım adım bir bitkinin 

veya hayvanın etrafında dönerek her açıdan gerekli bilgiyi süzme fırsatı elde etmiş olacaklar. Sadece 
bir etkinlikle sınırlandırılmış uygulamalar olmadığından konular uzun bir sürece yayılıp yoğun bir 

şekilde hissedilerek harmanlanmış oluyor. Çalışmalarla birlikte çocukların görsel farkındalıklarının 
arttırılması ve resim yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenir. Aynı şekilde boyut, sayı, hacim, 

ağırlık çalışmaları ile sayısal tecrübeler edinmeleri de amaçlanmaktadır.

OKUL ÖNCESİ
TURUNCU PROGRAM

ÖĞRETMEN KILAVUZU

OKUL ÖNCESİ
KIRMIZI PROGRAM

ÖĞRETMEN KILAVUZU

OKUL ÖNCESİ
YEŞİL PROGRAM

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Oryantasyon Oyunları 
Öğretmen Kılavuzu

Hayvanlar ve Bitkiler
Tatil Oyunları

Oryantasyon Oyunları 
Öğretmen Kılavuzu

Hayvanlar ve Bitkiler
Tatil Oyunları

Oryantasyon Oyunları 
Öğretmen Kılavuzu

Hayvanlar ve Bitkiler
Tatil Oyunları

16,5 cm

23
,5

 c
m

ÖĞRETMEN
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YILLIK AİLE TAKVİMLERİ

Aile Katılımı * Aylık Aile Bilgilendirme Etkinlik Bülteni
Sayfa sayısı: 24 Boyut: 45 cm x 30,7 cm

36-48 
Ay48-60 

Ay60+ 
Ay

Yıllık Aile Takvimleri ile aileler bir at boyunca çocuğunun öğreneceği konuları görecek, verilen 
örneklerle konuların nasıl işlendiğine dair fikir edinmiş olacak.Ayın projesi ve ayın tavsiyesi 
ile çocuklarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçirebilecek.Ayrıca özel öneriler ile ebeveyinlik 

tecrübelerini güçlendirebilecekler..Çocuklarıyla beraber okudukları kitapları gezdikleri yerleri ve 
projelerini not edip çocuğu ile ilgili özel cümleleri yazabilecek.Kısacası aile takvimi ile aile-çocuk 

aile-okul ilişkileri yeniden şekillenecek
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KENDİM YAPABİLİRİM SINIF AFİŞLERİ

Yardımcı Öğretmen Materyali
Konu Tanıtımı
Öz Bakım Afişleri
Büyük Görsel
Afiş sayısı: 16
Boyut: 35 cm x 50 cm

ÖĞRETMEN

Adım Adım Kendim Yapabilirim Seti günlük hayatta çocukların karşısına çıkan 16 önemli konuyu içermektedir. 
Her konu onların hayata geçirebilecekleri bilgilere dair genel bakış açısı ve tecrübe geliştirmeleri üzerine 
hazırlanmıştır. Örneğin “Ellerimi yıkıyorum” çalışmaları ile çocuklar el yıkamanın püf noktalarını öğrendiği gibi 
sabun yapımında da bulunurlar. Uygulamalar toz alıyorum, sandalye taşıyorum, çiçek yetiştiriyorum, banyo 

yapıyorum gibi konulardan oluşuyor.

Kılavuz kitapçığı öğretmene tüm konuyu adım adım nasıl yöneteceği konusunda rehberlik eder. Her bir konu ön 
hazırlık, çember saati, uygulamalar, konuyu sonlandırma ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.

Konular deneyler, şiirler ve tekerlemeler, bilmeceler ve oyunlarla zenginleştirilmiştir. Kitapçıkta kullanılan 
semboller terminolojisi etkinliklerin şeklini hızlıca kodlayabilmek adına öğretmene kolaylık sağlar. Neler 
öğrendik sayfası ile konunun özeti yapılır. Her bir konu için kullanılan spot cümleler, çocukların bu yeni 

alışkanlıkları pekiştirmelerini ve aynı zamanda sınıf ritüeline dönüştürmelerini sağlar.
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KENDİM YAPABİLİRİM FLAŞ KARTLARI

KENDİM YAPABİLİRİM ÇOCUK FLAŞ KARTLARI  

Flaş Kart * Günlük Yaşam 
Kelime Hazinesi *  Öz Bakım 

Dil: Türkçe - İngilizce - Arapça 
Kart sayısı: 80

Boyut: 21 cm x 15 cm

Kendim yapabilirim setinin her bir konu için beş olmak üzere toplam 80 adet flaş kartı 
bulunur. Büyük flaş kartlar öğretmenin etkinliklerde kullanabileceği yardımcı eğitim 

materyali olarak kullanılır.Kelime hazinesini destekler.
Sınıfta sergilenmesiyle konu güncelliğini korur.

Hafıza oyunu olarak da kullanılır.
Afiş tanıtımından önce kullanılıp, konu tahmin ettirilir.

Resimlerle hikaye oluşturma, kafiye gruplama gibi çalışmalarda kullanılarak, dil gelişimini 
destekler. İngilizce ve Arapça karşılıkları ile yabancı dil öğrenmeye yardımcıdır..

Çocuk flaş kartları; dikkat çalışmaları, bilmeceler, örüntüler, tarifler, şiirler, 
sloganlar, tekerlemelerden oluşur. Çocuk kartları aynı zamanda okul aile 

üçgeninin desteklenmesi için düşünülmüştür.

Dikkat Artırma/Gelişmesi
Bilmece-Tekerleme - Şiir
Ev Etkinlikleri
Öz Bakım * Oyun
Pratik Tarifler
Kart sayısı: 96
Boyut: 7 cm x 11 cm

ÖĞRETMEN

ÖĞRETMEN

36-48 
Ay
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AKILLI PANOLAR

2- DÜNYA HARİTASI

Türkiye haritası üzerinde bulunan 
görseller yardımıyla bitkilerin 
nerelerde yetiştiğini göstermektedir. 
Aynı zamanda haritayla çocuklar 
bulundukları konumu ve uzak-yakın 
kavramını öğrenmiş olur. Çocuklar 
akrabalarının bulunduğu şehirleri 
veya seyahat ettikleri mekanları 
harita üzerinde somutlaştırma fırsatı 
bulurlar. 

Dünya haritası üzerinde bulunan 
görseller hayvanların nerelerde 
yaşadığını göstermektedir. Aynı 
zamanda haritayla çocuklara 
ülkeler, kıtalar hakkında bir 
giriş yapılmış olur. Harita yerde 
kullanıldığında bir oyun halısına 
dönüşebilir. 

Harita okuma * Bölgeler ve Özellikleri
Nerede Yaşıyorum? * Kültür
Dünyadaki Hayvanlar
Boyut: 130 cm x 200 cm (vinil baskıdır)

1- TÜRKİYE HARİTASI
Harita okuma * Bölgeler ve Özellikleri
Nerede Yaşıyorum? * Kültür
Türkiye’deki Bitkiler
Boyut: 90 cm x 200 cm (vinil baskıdır)

200 cm

90 cm

200 cm

130 cm

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
Ay

Çocuklara yaşadıkları çevreyi kuş 
bakışı olarak göstermektir. Çocuklar 
bu harita ile yaşadıkları şehrin, 
hastanesinin, okulunun, itfaiyesinin, 
lunaparkının, tren garının olup 
olmadığı hakkında düşünecek, bu gibi 
farklı işlevi olan mekanları, araçları da 
tanımış olacaklardır.

Kroki okuma * Mahalle, Sokak, Cadde * 
Nerede Yaşıyorum? * Yaşadığım Yerde 
Neler Var?
Boyut: 130 cm x 200 cm (vinil baskıdır)

3- ŞEHİR HARİTASI

150 cm
100 cm

HAYVAN KARTLARI KELİME KARTLARI
Hayvan flaş kartlarıyla 
çocukların öncelikli 
olarak kelime hazinesinin 
artırılması ve dil 
gelişiminin desteklenmesi 
hedeflenmektedir. Kartın 
arka yüzeyindeki İngilizce 
cümle kalıpları ile yabancı 
dil öğretiminde etkili bir 
eğitim materyali olarak 
da kullanılabilir.

Bitki flaş kartlarıyla 
birlikte kelime 
hazinesinin artırılması 
ve dil gelişiminin 
desteklenmesi 
hedeflenmektedir. 
Kartın arka yüzeyindeki 
İngilizce cümle kalıpları 
ile yabancı dil öğretiminde 
etkili bir eğitim materyali 
olarak da kullanılabilir.

Meslekler, taşıtlar, 
akrabalar, kıyafetler ve 
yapılar İngilizce ve Türkçe 
isimleriyle kartlarda 
yer alır. Multibem Şehir 
Haritası ile eşleştirme 
kartı olarak kullanılabilir.
Kesik çizgilerden 
kesilip Türkçe veya 
İngilizce resim ve isim 
eşleştirmesi yapılabilir.

60 adet

21 cm

14,8 cm

BİTKİ KARTLARI

60 adet

21 cm

14,8 cm

40 adet

21 cm

14,8 cm
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4- ÇEMBER SAATİ PANOSU

Multibem Çember Panosu, öğretmene güne başlama ve günü organize etme anlamında destek olacak bir yardımcı 
eğitim materyalidir. Takvim çalışması içerisinde birçok kavramı ve farklı uygulamaları barındırması ile günlük 

rutinler arasında önemli bir yere sahiptir. Sınıf içi kural ve görev dağılımını günlük rutinlerin içine almak öğretmen 
açısından sınıf içi düzeni sağlamada önemli bir araç oluşturmaktadır. Buna ek olarak öğrenme merkezleri çalışması, 
sınıf içinde çocukların hangi merkezleri kullandığı yönünde öğretmene veri sunar ve merkezlerin kullanımı açısından 

düzen sağlar. Ses panosu sınıf içi düzeni sağlamada öğretmenin kullanacağı bir araçtır. Çocukların etkinliğe göre 
kullanacakları ses tonunu ayarlaması için bir oto kontrol kazanmasına yardımcı olur. Yoklama ile çocukların gruba 

aidiyeti artırılır ve okula devam konusunda otokontrolü desteklenir.

Çember Saati * Güne Başlama * Sınıf Yönetimi * Davranış Panosu * Sınıf Görevleri * Ses Panosu 
Günün Akışı * Takvim * Hava Durumu * Haftalık Akış * Yoklama * Sınıf Kuralları

Dil: Türkçe-İngilizce Boyut: 200 cm x 130 cm

Yıl - Aylar
Yıl kartı kesilerek uygun kart uhutak 
(patafiks) yardımı ile yıl alanına 
yapıştırılır. Ay kartları kesilerek panoda 
bulunulan aya kadar uhutak ile yapıştırılır. 
Örneğin; ekim ayında isek ekime kadar 
olan tüm aylar panoda yer alır. 

Takvim

Hava Durumu

Haftanın Akışı Öğrenme Merkezleri

Günün Akışı Sınıf Kuralları

Yoklama

Takvim kartları 1’den 31’e kadardır. 2 
adet yedek boş kart vardır. Kartlar duvara  
çivi yardımı ile sabitlenen iplere mandal 
ile asılarak kullanılır. Günü gelen kart ipe 
asılarak takip edilir. 

Hava durumu kartları her karttan 5 
adet olacak şekilde 8 farklı  karttan 
oluşmaktadır. Toplam 40 adet küçük kart 
bulunmaktadır. Kartlar kesilerek her 
gün haftanın akışı bölümünün üzerinde 
bulunan alana yapıştırılır. Haftanın son 
günü tüm hafta hava durumu gözden 
geçirilir.

Kartlar kesilerek haftanın 
akışına göre her hafta panoya 
azsılır.  Düzenleme haftanın 
başında yapılır. 18 tane kart 
vardır. 

Öğrenme Merkezi Sayı Kartları kesilerek 
her çocuk için bir sayı kullanılır. Çocuklar 
öğrenme merkezlerinde çalışma zamanında 
kendi sayısını çalıştığı merkeze yapıştırır. 24’e 
kadardır. Yedek boş kartlar mevcuttur.

28 tane günlük akış kartı 
bulunmaktadır. Bunlar 4’lü haldedir. 
4’lü kartlar kesilip hergün akışa göre 
panoya yerleştirilir. Setin içerisinde 
bulunan 4 adet yedek kart öğretmenin 
ihtiyacı doğrultusunda kullanması için 
hazırlanmıştır. 

Davranış panosu kartları 
bulunmamaktadır. Öğretmen bu 
panoyu üzerine çocukların isimlerini 
yazdığı ahşap mandalları kenarına 
takarak kullanabilir ya da öğrenme 
merkezlerinde bulunan sayı 
kartlarını gün içerisinde bu panoda 
kullanabilir. 

Ses panosunun kartı 
bulunmamaktadır. Öğretmen 
sınıf içi ses düzeyini çocuklar 
tarafından düzenlenmesi için 
panodaki görselleri kullanır. 

Yoklama kartları 24’e kadardır. Kartların 
bir yüzünde sayı, diğer yüzündede 
çocukların resimlerinin yapıştırılması için 
çerçeve bulunmaktadır. Kartlarda 2 adet 
boş yedek kart vardır. 

Sınıf görevlilerinin 8 adet kartı 
bulunmaktadır. Öğretmen kendi isteği 
doğrultusunda farklı kartlar ekleyebilir. 
Sınıf görevlilerinin belirlenmesi için 
karşılarına yapıştırılıcak sayı kartları 
bulunur. Öğretmen yaş grubuna göre 
bu kartlara çocukların resimlerini 
yapıştırarak kullanabilir. 

Sınıf  Görevlileri

Davranış Panosu

Ses Panosu
14 adet kural kartı 
bulunmaktadır. Öğretmen 
ihtiyacı doğrultusunda bu 
kartların sayılarını arttırabilir. 
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PORTFOLYOM

ÖĞRENCİ GÜNLÜĞÜ

Portfolyom sayesinde 
çocuğun 1 yıllık gelişimi adım 
adım takip edilir. İçerisine 
çocuğun çalışmalarını, sınıf 
etkinliklerini, fotoğraflarını, 
öğretmenin gözlemlerini ve 
çocuk hakkındaki notlarını 
kaydedebilirsiniz.

Süreç Değerlendirme
Ben ve Ailem
Okulum ve Yaptıklarım * Takip
Öğretmen Gözlem Formu * Yıllık 
Sayfa sayısı: 64
Boyut: 21,5 cm x 27,5 cm

Günlük Aile İletişim
Sayfa sayısı: 160

Boyut: 14,8 cm x 21 cm

Multibem öğrenci günlükleri sınıf içerisinde yapılan 
gözlemlerin veli ile paylaşımını ve velinin öğretmene aktarmak 
istediği bilgilerin de okula ulaşmasını hedefler. Özel bilgilerin 

not alınmasıyla birlikte çocukların bir dönemlik gözlem ve 
gelişimi de kayıt altına alınmış olur. Çocuklar her gün resim 

sayfasını kullanarak gün içerisinde yaşadığı özel anları 
belgeleyip resim yoluyla kendini ifade etme yeteneğini de 

geliştirecektir.

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
Ay

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
Ay KOLEKSİYON DEFTERİM

Koleksiyon Defterinde her 
bir bitki için özel alanlar 
ayrılmıştır. Çocuklar 
yaptıkları gözlemler ve 
incelemeler sonucunda, elde 
ettikleri notları bu deftere 
kaydedip, incelenen bitkilerin 
tohum veya yapraklarını 
bu defterde saklama fırsatı 
bulacaklardır.

Doğa Gözlemi * 
Yaprak Tohum 
Koleksiyonu *
Çevre Farkındalığı
Sayfa sayısı: 20
Boyut: 15 cm x 21 cm

48-60 
Ay
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KODLAMAYA GİRİŞ

Sayfa sayısı: 36
Boyut: 19 cm x 27 cm

48-60 
Ay

60+ 
Ay

Keyifli uygulamalarla erken çocukluk döneminde kodlamaya giriş yapmayı destekler.
Hedefe ulaşma, gerekli adımları takip etme gibi örneklerle çocukların algoritmik 

düşünme becerilerini geliştirir.
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48-60 
AyETKİNLİKLİ HİKAYE KİTAPLARI

Bu kitaplar çocukların tasarım, sanat, yorum, analitik düşünme, gözlem,

muhakeme yeteneklerini geliştirmek için hazırlanmıştır.

Hem hikaye hem de etkinlik kitabı olarak tasarlanmıştır.

QR kod ile desteklenen ingilizce sayfalar sunar.

Ailelere ve eğitimcilere tavsiyeler verir.

Ucu açık sorularla çocuğa yorum yeteneği kazandırır.

Sayfa sayısı: 12
Boyut: 24 cm x 22 cm
Konular:
Ceviz
Karınca
Nar
Güvercin
Kırmızı Lahana
Kedi
Portakal
Deve
Havuç
At
Soğan
Yunus
Elma
Örümcek
Çilek
Kelebek
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60+ 
AyETKİNLİKLİ HİKAYE KİTAPLARI

Bu kitaplar çocukların tasarım, sanat, yorum, analitik düşünme, gözlem,

muhakeme yeteneklerini geliştirmek için hazırlanmıştır.

Hem hikaye hem de etkinlik kitabı olarak tasarlanmıştır.

QR kod ile desteklenen ingilizce sayfalar sunar.

Ailelere ve eğitimcilere tavsiyeler verir.

Ucu açık sorularla çocuğa yorum yeteneği kazandırır.

Sayfa sayısı: 12
Boyut: 24 cm x 22 cm
Konular:
Mısır
Denizanası
Üzüm
Arı
Ayva
Penguen
Ispanak
İnek
Balkabağı
Kanguru
Yer Fıstığı
Fil
Domates
Kaplumbağa
Bezelye
Aslan
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MULTIBEM

5D ILKOKUL 

EGITIM PROGRAMI

YAYINLARI
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Bu set MEB tarafından belirlenen ses eğitimine uygun olarak hazırlanmıştır. Çocukların 
okuma şevkini ve heyecanını destekleyecek şekilde alışılmışın dışında tasarlanmıştır. Hızlı 

okumayı da destekleyecek olan kitaplar aynı zamanda çocukları tekerleme, bilmece ve 
manilerle de tanıştırıyor.

Çiziyorum Okuyorum I Okuyorum II

Yazıyorum Yazı Defterim

İLKOKUL 1. SINIF OKUMA-YAZMA EĞITIM SETI
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Milli Eğitim Bakanlığı matematik öğretim 
programı kazanımlarıyla uyumlu olarak 
hazırlanmış olan Dikkat Matematik kitabı 
ilkokul eğitim sürecinde sayısal becerilerin 
geliştirilmesini amaçlar. Sayı sistemi, işlem 
becerileri, geometrik şekiller gibi uygulama 
örnekleri içerir. 

Bu çalışma kitabı çocukların bilim, sanat, müzik ve spor alanlarında genel 
kültürlerinin artmasını hedeflerken bitki, hava, hayvan, evren gibi konularda derin 
bilgilere sahip olmalarını amaçlar.

Sayfa sayısı: 112
Boyut: 19 cm x 27 cm

Sayfa sayısı: 104
Boyut: 19 cm x 26 cm

DİKKAT MATEMATİK

KEŞİF PUSULAM
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DÜNYA KADAR YETENEK

TÜRKÇE OYUN KARTLARI

HİKAYE ÇARKI

MATEMATİK OYUN KARTLARI

Dünyaca tanınmış 
sanatçıların ve bilim 
adamlarının hayat 
yolculuklarını çocuklar 
için etkileyici bir dille 
hikayeleştirilmiştir.

Okuma-yazma çalışmalarını 
desteklemek üzere hazırlanmıştır. 
Harf kartları ses temelli eğitime 
uygun şekilde gruplandırılmıştır. 
Harfler yeni kelimeler oluşturmak 
üzere interaktif kullanılabilir.
Harflerin üzerinden kalem ile 
geçilerek yazma çalışması yapılır. 
Özel kartlar sayesinde isim-şehir, 
balon patlatmaca, kelime kulesi, 
atasözü tombalası gibi oyunlar 
oynanabilir. Kartların üzerine tahta 
kalemi ile yazılıp silinebilir.

Sayı kartları kesilip üst üste 
yerleştirildiğinde bir, iki ve üç 
basamaklı sayılar oluşturulabilir.
Sayı kartlarının arkasındaki 
sorularla dört işlem alıştırmaları 
yapılır. Çarpım tablosu ile ritmik 
sayma denemeleri yapılır. Sayıların 
üzerinden kalem ile geçilerek 
yazma çalışması yapılır. Özel 
kartları sayesinde sudoku, nim, 
nokta birleştirme, geometri tahtası 
gibi oyunlar oynanabilir. Kartların 
üzerine tahta kalemi ile yazılıp 
silinebilir.

Çocukların doğa, tarih, bilim, 
duygu, kültür, değerler ile 
tanışabilecekleri sıcak ve samimi 
hikayeler.

Sayfa sayısı: 92
Boyut: 13,5 cm x 19 cm

Kart sayısı: 40
Boyut: 14,8 cm x 21 cm

Kart sayısı: 40
Boyut: 14,8 cm x 21 cm

Sayfa sayısı: 92
Boyut: 13,5 cm x 19 cm
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RESIMLI HIKAYE 

KITAPLARI
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ACIKTIM

PIJAMAM NEREDE?

2+

2+

3+Ya Tutarsa
Bu kitap günümüze kadar ulaşmış olan “Göle yoğurt 
mayalama” hadisesini anlatırken bizleri Nasrettin 
hocayla tanıştırıp sahip olduğu derin duyarlılıkları 
yeniden hatırlamamıza yardımcı olacak.

Bu kitap maymunun ormanda gezinirken karsısına 
çıkan yiyecekleri başka hayvanlara kaptırmasını 
anlatıyor. Çok acıkan maymun bu yolculukta farklı 
duygularını yansıtıyor. Açlığı tam zirveye ulaşmışken 
karşısına çıkan muzu...

Bu kitap yatmadan önce pijamasını arayan bir 
zebranın hikayesi. Hayvanların farklı özelliklerini 
keşfetmeye yardımcı olacaktır.

Yazan: Semra ALKAN
Resimleyen: Büşra Nur İSLAMOĞLU
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Fatma ARICI
Resimleyen: Serra Nur TUDAN
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 36
Boyut: 22 cm x 24 cm

Yazan: Fatma ARICI
Resimleyen: Büşra Nur İSLAMOĞLU
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 22 cm x 24 cm
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Sera ve Kocaman Kalbi

Yazan: Semra ALKAN
Resimleyen: Başak BİLGİN
Dil: Türkçe-İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan - Resimleyen: Peter CARNAVAS
Dil: Türkçe-İngilizce
Sayfa Sayısı: 38
Boyut: 23 cm x 25 cm

“Uçmayı sorar herkes kuşlara
Oysa bilmezler, cevabı zürafada...”

Bu hikayede çocuklar zürafanın 
hayaline ortak olabilirler.

Küçük bir kızın dostluk ve sevgi arayışı hakkında sürükleyici bir hikaye.
Sera’yı bu yolculuğunda takip et ve kendi kalbinin taşınmasına fırsat ver.
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Yazan- Resimleyen: Peter CARNAVAS
Dil: Türkçe-İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan - Resimleyen: Briony Stewart
Dil: Türkçe-İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Alican babasının yokluğuyla 
yüzleşirken hayatındaki önemli şeyleri 
keşfeder. Bir babayı hatırlatmak ile 
ilgili farkındalık uyandıran etkileyici bir 
hikaye...

‘Rüzgar dağıtıyor düşen yaprakları,
ve ben ne kadar isterdim şu an yanımda olmanı...’

Mevsimler gelip geçerken küçük bir oğlan çocuğu
bahçesinin büyüleyici değişimini özel bir arkadaşıyla paylaşır.

ÖNEMLI SEYLER

Bu Bahçe
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Yazan: Nurefşan ÇAĞLAROĞLU   Resimleyen: İlknur SALMAN
Sayfa Sayısı: 20   Boyut: 22 cm x 22 cm

Çocukların sevgi konusunda edinebilecekleri tecrübelerini artırmak ve ufuklarını genişletmek için Adım Adım 
Değerler Kitaplığı tarafından özenle hazırlanmıştır. Pedagoglar tarafından tavsiye edilmektedir.

DEĞERLER HİKAYELERİ 4+
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BİR KAMIŞ BİR ŞİİR

Beklenmedik bir daveti kabul edip sazlıktan ayrılan

ve yolculuğa kucak açan bir kamışın hikâyesi...

Yazan: Fatma Kübra KAYA
Çizen: Ayse Kubra KAHYA
32 sayfa
16,5 cm x 22 cm

BİR TOHUM BİR ŞİİR

Bir erguvan ağacı ve bir delikanlının birbirine

çok benzeyen ve çok özel bir şehirde kesişen hikâyeleri...

Yazan: Fatma Kübra KAYA
Çizen: Büşra Nur İslamoğlu
32 sayfa
16,5 cm x 22 cm
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Bu Deve Neden Kızdı?

İsimsiz Kitap

Hayvanlar kimin onları sevdiğini,
önemsediğini, anladığını bilirler.
Bir gün sabrı taşıp kızan deve de
biliyordu kime gitmesi gerektiğini.
Onu en iyi anlayacak olana döktü içini...

Hem çevresini hem de kendini tanımlamak isteyen
çocuklar için eğlenceli bir hikâye.

Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32

Boyut: 24 cm x 22 cm

Yazan: Semra ALKAN
Resimleyen: Seda Çubukçi Antlı
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 36
Boyut: 24 cm x 22 cm

3+

3+
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Dünyanın En Güzel Kalbi

Gerçek Olsa Rüyalar

Adım Adım Değerler kitaplığının yeni 
üyesi olan “Dünyanın En Güzel Kalbi” 
Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) sevgisinin 
önemini ve büyüklüğünü anlatıyor.

Gül yüzünü rüyamızda görelim Ya Rasulallah,
Gül bahçene dünyamızda girelim Ya Rasulallah.

 “Dünyanın en güzel kalbinde sen de yer almak ister misin?”

Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 56

Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Semra ALKAN
Resimleyen: Hüseyin SÖNMEZAY
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

3+

3+
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Bu seri erken erken çocukluk döneminde dikkate alınması gereken 
hassasiyetlere uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kitaplar peygamberlerin hayatını anlatırken yaşadıkları ülkeye ve şehre 
ait detayları da belirtiyor. Aynı zamanda hayatlarında önemli kimseleri de 

tanıma fırsatı sunan hikayeler her bir peygamber ile özdeşleşmesi gereken 
erdem ve özelliklerine dair çocuklarda bir farkındalık oluşturuyor. Hikayelerde 

peygamberlerin içinde yaşadığı toplumu ikna etme ve zorluklarla mücadele etme 
serüveni de çocuklara yeni bir bakış açısı sunuyor.

PEYGAMBERLER SERISI 3+
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IBRAHIM 
PEYGAMBER

YUNUS 
PEYGAMBER

NUH
PEYGAMBER

EYYÛB
PEYGAMBER

SÜLEYMAN
PEYGAMBER

ADEM
PEYGAMBER

Yazan: Sümeyye ÖCAL
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32   Boyut: 23 
cm x 25 cm

Yazan: Zeynep AKYILDIZ
Resimleyen: Hüseyin SÖNMEZAY
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Sümeyye ÖCAL
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32 
 Boyut: 23 cm x 25 cm

YUSUF 
PEYGAMBER

SALIH 
PEYGAMBER

MUSA
PEYGAMBER

Yazan: Zeynep AKYILDIZ
Resimleyen: Hüseyin SÖNMEZAY
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Elif SANTUR
Resimleyen: Ayşe Kübra KÂHYA
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Fatma KAYHAN YILMAZ
Resimleyen: Ayşe Kübra KÂHYA
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Elif SANTUR
Resimleyen: Hüseyin SÖNMEZAY
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Fatma KAYHAN YILMAZ
Resimleyen: Hüseyin SÖNMEZAY
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan: Fatma YILMAZ
Resimleyen: Hüseyin SÖNMEZAY
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Yazan:Elif SANTUR
Resimleyen: Gamze ÇAKIR
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

DA  UD
PEYGAMBER
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ÇOCUKLARLA HADİSLER 1
   OYUN�                     �

ÇOCUKLARLA HADİSLER 2

Çocuklarla Hadisler 1 oyunu; 4 adet ana kart ve 20 adet hadis 
kartlarından oluşmaktadır. Birbirinden renkli resimlerle 
hazırlanan bu oyun çocukların Peygamber Efendimiz’in (sav) güzel 
davranışlarını öğrenmelerini hedeflemektedir. Çocuklar; aile 
bireyleri ve arkadaşlarıyla bu oyunu zevkle oynarken kolaylıkla 20 
hadisi ezberleleyecektir.

Çocuklarla Hadisler 2 oyunu; ailece, arkadaşlarla ve sınıf 
içinde eğlenceli bir şekilde oynanabilir. 4 ana kart, 20 
adet hadis kartı, 4 adet hikaye afişinden oluşmaktadır. 
Peygamber Efendimiz’i (sav) rol-model alarak Onun 
hadis-i şeriflerinin hayatımıza taşınması hedeflenmiştir.

ANA KARTLAR

ANA KARTLAR

HİKAYE AFİŞLERİ

21,5  cm
21,5  cm

31 cm

31 cm

5 cm

5 cm

8 
cm

8 
cm

HADİS KARTLARI

HADİS KARTLARI

Afiş Sayısı: 4
Boyut: 96 cm x 68 cm

Dil: Türkçe - İngilizce

Dil: Türkçe - İngilizce

Kart Sayısı: 4

Kart Sayısı: 4

Kart Sayısı: 20

Kart Sayısı: 20

3+

5+

   OYUN�                     � YAKINDA
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BOYA - EĞLEN - ÖĞREN

Çocuklar resimleri boya 
ve farklı malzemelerle 
süslerken hadisleri, 
abdest ve namazı 
eğlenerek öğrenirler. 
Her bir yaş grubu için 
özel hazırlanmış boyama 
kitaplarıyla bu değerleri 
hayatlarına geçirmeye 
çalışırlar.  

Sayfa Sayısı: 44
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Sayfa Sayısı: 22
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Sayfa Sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Türkçe

Arapça

Fransızca

İngilizce

Kart Sayısı: 41
Boyut: 15 cm x 21 cm

Dil: Türkçe - Arapça - İngilizce - Fransızca

40 HADİS
40 Hadis kartları çocuklarımızın Peygamber Efendimiz'in (sav) hayatını rol-model 

olarak alıp; onun gibi yaşamalarını sağlamaktır.
Kutu içinde bulunan 40 Hadis kartını çocuklara oyun şeklinde de sunabilirsiniz.

6+

3+ 4+ 5+
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HAREKELER

Kur’an Dünyasına Yolculuk 
Serisi’nin ikinci kitabı olan 
Harekeler, çocukların harflerden 
sonra harekeleri eğlenerek 
öğrenmelerini sağlar.

KUR’AN DÜNYASINA YOLCULUK

Sayfa Sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

HARFLER

Kur’an Dünyasına Yolculuk Serisi 
iki kitaptan oluşmaktadır. Çocuklar, 
harfler kitabındaki boyamalar ile 
harfleri zevke öğrenirken, CD ve 
harf kesesi ile harfleri daha iyi 
pekiştirecektir.

Sayfa Sayısı: 76
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

4-5

4-5

İnteraktif CD hediye!
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HİKAYELERLE HARFLERİN YOLCULUĞU

4 yaş ve üzeri için hazırlanmıştır. 
İçerisinde 16 hikaye bulunmaktadır. 

Hikayeler çocukların harfleri 
kolaylıkla ve severek öğrenmelerini 

sağlayacaktır. Harf kartları, 
çıkartmalar ve başarı belgesiyle 

zenginleştirilmiştir.

Sayfa Sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

ELİF BA
6 yaş ve üzeri için hazırlanmış olan kitap, çocuklara 
sıkılmadan adım adım harfler,  Arapça bazı 
kelimeler ve Kur’an-ı Kerim’in kolayca öğrenilmesi 
amaçlamaktadır. Tecvit kuralları hafıza yöntemi 
kullanılarak anlatılmıştır. Ayrıca CD ile desteklenerek 
toplu eğitim kolaylaştırılmıştır.

Sayfa Sayısı: 48   Boyut: 21 cm x 29,7 cm

DUALAR VE NAMAZ SÛRELERİ SÛRELER VE DUALAR
İnteraktif olarak hazırlanan bu 
cd, namaz sûre ve dualarını 
kapsamaktadır. Her ayet bittiğinde 
çocuk 1 altın kazanarak hazine 
sandığını doldurmaktadır. Mahreç ve 
harflerin yerleşmesi, sure ve duaların 
kolayca ezberlenmesi amaçlanmıştır.

 Sureler ve Duaların görüntüleri 
ile doğru okunuşlarının 
birleştiği içerikte çocuklar 
kelime kelime okunan kısımları 
görebiliyor.

Okuyan: Doç. Dr. Fatih Çollak

Okuyan: Doç. Dr. Fatih Çollak

İlkokul

4+
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SÛRE VE DUA KARTLARI

Namaz kitapları kız ve erkek çocukları için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çocukların, namazı ve sûreleri severek 
öğrenmeleri amaçlanmıştır. Ezan, abdest ve namazı adım adım anlatmaktadır.

24 adet Sûre ve Dua Kartları selefonlu olarak hazırlanmıştır. Kartların bir yüzünde sûre ve duaların 
Arapçası, diğer yüzünde ise Türkçe anlamları yer almaktadır.

36 sayfa
24,5 cm x 24,5 cm

36 sayfa24,5 cm x 
24,5 cm

Kart Sayısı: 24
Boyut: 21 cm x15 cm

6+NAMAZ KİTABI
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RESİMLİ ARAPÇA KELİMELER 1

ARAPÇA KEŞFİ

İçerdiği 10 rakam, 10 renk, 10 meyve ve 28 
hayvandan oluşan 58 kelimeyle ve renkli 
resimleriyle çocuğunuzun Arapça’yla 
tanışması için hazırlandı. Söylemekten 
keyif alacağı ve seslendirirken eğleneceği 
kelimelerden oluşan bu sözlükte 
çıkacağınız Arapça keşfinde yolunuz ve 
zihniniz açık olsun.

Her kelime için etkinlik sayfaları oluşturulmuş bu kitapta 
çocuklar meyveleri, hayvanları, rakamları, renkleri yazarak, 

çizerek ve boyayarak öğrenecekler. Kitabın sonunda 
hazırlanmış alıştırma sayfaları ile öğrendikleri kelimeleri 

kalıcı hale getirecekler.

Sayfa Sayısı: 64
Boyut: 16 cm x 21 cm

Sayfa Sayısı: 64
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Sayfa Sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

5+

5+
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Masal Patikası oyunu ile kültürümüzün hakim olduğu masal anlatma 
geleneğiyle tanışacak çocuklar. Bu oyunu oynadıkça masal dinleme 
keyfinin yanında, masal anlatmanın da eğlenceli ve farklı yollarını 

deneyimleyip hayal dünyalarını keşfedecekler.

Masal Patikası oyunu ile çocukların;

· Dil gelişimi desteklenir.

· Hayal dünyaları genişler.

· Olaylar arası bağlantı ve ilişki kurma becerisi artar.

· Takım ruhu bilinci artar.

· Masal anlatma ve dinleme yeteneği artar.

1 adet masal patikası
oyun kartı

60 adet
masal kartı

60 adet
görev kartı

26 adet
bohça kartı

4 adet
oyun kartı
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DEĞERLER EĞİTİMİ
ÖĞRETMEN GÜNLÜĞÜ

REYYAN KAPISI

Eğitimcilerin eğitim sürecinde 
öğrencileri daha iyi takip 
etmek, günlük, haftalık ve 
aylık raporlarını yazmak ve 
en önemlisi öğrencilerinin 
tüm yılını takip edebilmek için 
tasarlanmıştır. 

Reyyan Kapısı oyunu çocuklara Ramazan ayının bereketini, iyiliğini ve duyarlılıklarını kazandırmak üzere 
hazırlanmıştır. Çocuklar Reyyan Kapısı Oyununu oynarken, bazı tarihi ve dini bilgiler öğrenir. İyilik puanları 
toplarken duygu derinliği kazanır.

288 sayfa
16,5 cm x 23,5 cm

140 adet Kart

120 iyilik kartı

8  cm

30  cm

5,5 cm

42 cm

7+

Öğretmen



“Çocuklar büyüyor,
dünya onları bekliyor.”
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