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Yazan: Şeyma Göksay
Resimleyen: Seda Çubukçi Antlı
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

3+Ormanda Bir Misafir

Erken çocukluk dönemi için tasarlanmış bir hikayedir. Ormanda 
papağanla başlayan hikayede farklı bir misafir karşılanıyor. 
Çeşit çeşit hayvanlar misafirin kim olduğunu anlamaya 
çalışıyorlar. Daha sonra hiç tanımadıkları ama tüm hayvanlara 
da benzeyen okapi ile karşılaşıyorlar.
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada Türkçe-İngilizce 
metinlerle tasarlanmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık kazandırabilir ya da İngilizce 
öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.
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I’M HUNGRY

ACIKTIM

Ormanda gezinirken bulduğu yiyecekleri başka hayvanlara kaptıran maymun,

her durumda farklı duygularını yansıtıyor. Ve sonunda açlığı tam zirveye ulaşmışken...

Whenever the monkey finds some food, it is grabbed by other animals in the forest.

A specific feeling is emphasized each time the food is taken away.

And then when the monkey is really hungry at the end... Yazan

Fatma ARICI

Resimleyen

Serra Nur TUDAN

2+Acıktım

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

Çocukların okul öncesi dönemde duygularını ifade etmeleri ve 
tanımaları çok önemlidir. Rengârenk hazırlanan çocuk hikâye 
kitabın da maymun acıkmış. Bulduğu yiyecekleri başkaları 
maymundan önce alınca maymun farklı duygular yaşamış.
Asıl mutluluğu ise muzunu paylaştığında yaşamış.
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada Türkçe-İngilizce 
metinlerle tasarlanmıştır. İngilizce metinlerle farkındalık 
kazandırabilir ya da İngilizce öğrenme sürecinde kaynak 
olabilirler.
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2+Ya Tutarsa

Yazan: Semra ALKAN
Resimleyen: Büşra Nur İSLAMOĞLU
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

Nasrettin Hoca’nın hikâyelerini bizler okuyarak büyüdük.
Peki ya çocuklarımız? Ya Tutarsa, hepimizin severek okuduğu, 
hepimizin çok iyi bildiği günümüze kadar ulaşmış “Göle 
yoğurt mayalama” hadisesini anlatırken, bizleri Nasrettin 
Hoca’yla tanıştırıp sahip olduğu derin duyarlılıkları yeniden 
hatırlamamıza yardımcı olacak. 
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada Türkçe-İngilizce 
metinlerle tasarlanmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık kazandırabilir ya da İngilizce 
öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.
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5+Önemli Şeyler

Yazan- Resimleyen: Peter CARNAVAS
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 23 cm x 25 cm

Çocuklar hayatlarında bazen zor dönemler yaşayabilirler.
Ebeveyn olarak bizlere düşen, onların da bu dönemlerde yoğun 
duygular yaşadığını unutmamak, çocukların hissettiklerini 
anlamak, önemsemek olmalı. Tam da Önemli Şeyler’de 
anlatıldığı gibi. Peter Carnavas bu kitabında babasının yokluğuyla 
mücadele etmeye çalışan bir çocuğun kalbini bize açıyor.
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada Türkçe-İngilizce 
metinlerle tasarlanmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık kazandırabilir ya da İngilizce 
öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.
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3+

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

Rüzgâr dağıtıyor düşen yaprakları,
Ve ben ne kadar istedim şu an yanımda olmanı...
Mevsimler gelip geçerken küçük bir oğlan çocuğu bahçesinin büyüleyici 
değişimini özel bir arkadaşıyla paylaşıyor. Ödüllü yazar ve illüstratör Briony 
Stewart tarafından kayıp, sevgi ve dostluk üzerine kaleme alınmış bir 
hikâye. “Güneş batmadan ve çekirgeler şarkılarına başlamadan sen uykuya 
geçmez, bense huzur bulmazdım” sözleri ile çocukların hayal dünyalarını 
genişletiyor. Tavşanına verdiği önemi ve hayallerini dile getiriyor.
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada Türkçe-İngilizce metinlerle 
tasarlanmıştır. Küçük çocuklara İngilizce metinlerle farkındalık 
kazandırabilir ya da İngilizce öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.

Bu Bahçe
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Yazan: Fatma ARICI
Resimleyen: Büşra Nur İSLAMOĞLU
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

Pijamasını kaybeden Zebra’ya arkadaşları kendi pijamalarını 
veriyorlar. Zebra verilen her pijamada arkadaşlarına teşekkür 
ediyor ancak hiçbir pijama üzerine olmuyor. Her yeri arayan 
Zebra bu arama sırasında sağ – sol, alt – üst kavramlarının yanı 
sıra farkına varmadan birçok kavramı da öğretiyor.
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada Türkçe-İngilizce 
metinlerle tasarlanmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık kazandırabilir ya da İngilizce 
öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.

2+Pijamam Nerede ?
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Asya’da yaşarız.

Afrika’da yaşarız.

9 786257 278003

Bu Deve

Neden

KIZDI?

Yazan

Elif SANTUR

Resimleyen

Esra Özlem BALCI

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...

nimals know who loves them, who understands
them, who cares about them. The camel also

Yazan: Elif Santur
Resimleyen: Esra Özlem Balcı
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

Hayvan sevgisinin ve onlara olan merhametin en güzel örneğini 
göreceğimiz “Bu Deve Neden Kızdı?” kitabımızı çocuklarımıza 
okurken, bizler de yeniden gözden geçireceğiz hayvanlara olan 
sevgimizi ve merhametimizi...
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in sevgi, 
merhamet ve nezaketini hissedeceğimiz bu kitapta; “Develerin 
hörgüçleri neden var, doğar doğmaz yürürler mi?” gibi develer 
ile ilgili çocuklarımızın merak ettiği birçok soruyu da cevaplamış 
olacağız.
Hikâye kitaplarımızın tamamı çift dilli olup aynı sayfada Türkçe - 
İngilizce metinlerle yazılmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık kazandırabilir ya da İngilizce 
öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.

3+Bu Deve Neden Kızdı?
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Yazan: Şeyma GÖKSAY
Resimleyen: Ayşe Betül İŞERİ
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

Taşınmak ne anlama geliyor?
Bir valize sığacak kadar eşya taşımak mı yoksa
küvet ve lavabolar dahil mi? Bu hikaye doğup
büyüdüğü evden başka bir eve taşınma
sürecinde bir kız çocuğunun bu eylemi
anlamlandırma çabasını anlatıyor.

Hikâye kitaplarımızın tamamı çift dilli olup aynı
sayfada Türkçe - İngilizce metinlerle yazılmış
ve tasarlanmıştır. İngilizce öğrenme sürecinde
çok faydalı bir destekleyici kaynak olacaktır.

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

Erken çocukluk dönemi için tasarlanmış 
hikaye kitabıdır. Farklı farklı hayvanların 
isimlerinin başka ne olabileceği ile ilgili 
kelime oyunlarının ve espirinin yer aldığı 
kitap çocuklara farklı düşünme yeteneği 
kazandırmayı hedeflemiştir. 
Hikâye kitaplarımızın tamamı çift dilli olup 
aynı sayfada Türkçe - İngilizce metinlerle 
yazılmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık 
kazandırabilir ya da İngilizce öğrenme 
sürecinde kaynak olabilirler.

3+İsimsiz Kitap
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Yazan: Semra ALKAN
Resimleyen: Başak BİLGİN
Dil: Türkçe-İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

Uçmayı ister hep Zürafa, aklı gökyüzündedir. 
Şaşırır uçamadığına. Sonra yanına uçmayı bilen 
arkadaşları gelir, tavsiyeler verir, her tavsiyeyi 
değerlendirir Zürafa. 
Peki nasıl bir sonuca varır dersiniz?
Hayal dünyalarını destekleyen bu kitabı çocuklar 
elinden düşürmeyecek.
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada
Türkçe-İngilizce metinlerle tasarlanmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık kazandırabilir
ya da İngilizce öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.

3+Bir Zürafa Beş Kuş Eder Mi?
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Yazan: Semra ALKAN
Resimleyen: Hüseyin SÖNMEZAY
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okul öncesi çocuklara hiç bu kadar 
güzel anlatılmamıştı.
O’nun güzel kişiliğini anlatan “Gerçek Olsa Rüyalar” hikâyesi, 
çocuklarımız daha küçükken doğru davranışları hikâyenin içinde
duyup içselleştirmelerini sağlarken Efendimize olan gönül 
muhabbetlerini de artırıyor.
Hikâye kitaplarımızın tamamı aynı sayfada Türkçe-İngilizce
metinlerle tasarlanmıştır.
İngilizce metinlerle farkındalık kazandırabilir ya da
İngilizce öğrenme sürecinde kaynak olabilirler.

3+Gerçek Olsa Rüyalar
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Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 56
Boyut: 24 cm x 22 cm

3+Dünyanın En Güzel Kalbi

Peygamber Efendimizin kalbini, onun sevgi biçimini, sadece 
insanları değil, hayvanları, dağları, bulunduğu yerleri de sevdiğini, 
sevginin çok yönlülüğünü ve Efendimizin kalbinin büyüklüğü 
anlatılmaktadır. Kitapta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
Mustafa’nın hayatına giren herkes ve her şey kronolojik sırayla ve 
öne çıkan özellikleriyle verilmiştir.
Bu kitap Peygamber Efendimiz hazreti Muhammet 
Mustafa’nın kalbinde sevgisini taşıdıklarını hiçbir 
benzeri olmayacak şekilde sunar.
Kitapta Türkçe-İngilizce metinler aynı sayfada
tasarlandı. İngilizce metinlerle farkındalık
kazandırabilir ya da İngilizce öğrenme
sürecinde kaynak olabilirler.
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Yazan: Şeyma GÖKSAY
Resimleyen: Zeynep GÜNEŞ
Dil: Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 24 cm x 22 cm

Boyut: 14 cm x 14 cm

Mini boyut da mevcuttur.

Bazen bir can sıkıntısı gelir, gitmez. Bir karın ağrısı 
tutar, geçmez. Göz yaşı akar akar, durmaz. Böyle 
zamanlarda etraf sanki biraz karanlık görünür. 
Karanlığı aydınlatacak doğal bir ışıktır şifa. Küçükten 
büyüğe tüm kalplere şifa olması temennisiyle...

3+Şifa
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6+Peygamber Hikayeleri 1 

Peygamber Hikayeleri 1, Adem Peygamber, İdris 
Peygamber, Nuh Peygamber, Salih Peygamber, 
İbrahim Peygamber ve Yusuf Peygamber olmak 
üzere, Peygamber hayatlarını öğrenirken, 
çocukların kendilerinin okuyabileceği ilk okuma 
kitabı niteliğindedir.

Yazan: Hatice Uğur
Çizen: Büşra Nur İslamoğlu
Sayfa Sayısı: 96
Boyut: 19 cm x 24 cm
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6+Peygamber Hikayeleri 2 

Peygamber Hikayeleri 2, Süleyman Peygamber, 
Davud Peygamber, İsa Peygamber, Yunus 
Peygamber ve Eyüp Peygamber olmak üzere, 
Peygamber hayatlarını öğrenirken, çocukların 
kendilerinin okuyabileceği ilk okuma kitabı 
niteliğindedir.

Yazan: Hatice Uğur
Çizen: Büşra Nur İslamoğlu
Sayfa Sayısı: 96
Boyut: 19 cm x 24 cm
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6+Bir Tohum Bir Şiir

Bu kitap ünlü Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı’nın hayatını, 
İstanbul sevgisini ve bu sevginin sonucunda yazdığı “Bir 
Başka Tepeden” şiirini çocuklara tanıtmayı amaçlar.
Hikâyenin kahramanı olan erguvan ağacının tohumdan 
ağaca yolcuğuna şahit olunur.
Bu esnada erguvan Agah isminde bir delikanlı ile tanışır.
Bu delikanlı memleketinden ayrılıp İstanbul’a gelmek 
zorunda kalmıştır.
Memleketini özleyen bu delikanlı erguvanla dertleşir.
Erguvan kendi hayat yolculuğundan bahsederek Agah’a 
öğütler verir. Agah da onun öğüdünü dinler.

Yazan: Fatma Kübra KAYA
Çizen: Büşra Nur İslamoğlu
Sayfa Sayısı: 32
Boyut:  16,5 cm x 22  cm
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6+Bir Kamış Bir Şiir

Bu kitap Mesnevi’deki ilk 18 beyitten yola 
çıkarak Mevlâna Celaleddin-i Rumi’yi ve ney 
çalgısının oluşumunu çocuklara tanıtmayı 
amaçlar. 
Hikâyenin kahramanı olan gezgin günlerden bir 
gün nehrin kenarından bir kamış alır.
Kamış, sürpriz bir dönüşüm tecrübe edeceği bu 
yolcuğunda oldukça heyecanlıdır.
Okuyucu her aşamasında kamışın duygularına 
ve değişimine şahit olur.

Yazan: Fatma Kübra KAYA
Çizen: Ayse Kubra KAHYA
Sayfa Sayısı: 32
Boyut:  16,5 cm x 22 cm
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6+Bir Ağaç Bir Şiir

Bu kitap Türk edebiyatına katkıda bulunmuş olan Aşık 
Yunus’un Dertli Dolap şiirini ele almaktadır. Dertli 
Dolap sürekli dönmekten şikayet ettiğinden bir gün 
durmaya karar verir.
Dolabın durması ile bütün şehir tekrar dönmesi için 
onu ikna etmeye çalışır fakat bu konuda pek başarılı 
olamaz.
Günler kuraklıkla geçerken ancak Aşık Yunus ona kim 
olduğunu hatırlattığında Dönme Dolap tekrar dönmek 
için ikna olur.

Yazan: Fatma Kübra KAYA
Çizen: Aynır Erol Özbay
Sayfa Sayısı: 44
Boyut:  16,5 cm x 22  cm



21

4+

Hoşgeldin Ramazan kitabı ailelere Ramazan 
ayı boyunca uygulayabilecekleri öneriler 
sunuyor. Bu uygulamalar özellikle bu ayını 
manevi atmosferini çocuğunuza yaşatmayı 
ve dini hassasiyetlerini aktarmanız 
üzerine kurgulanmış durumdalar. Kitap 
ayrıca uygulamalar esnasında ihtiyaç 
duyabileceğiniz çalışma sayfalarını da 
içeriyor. Kitap beraberinde kullanılacak 
“Hoşgeldin Ramazan Posteri” bu ay 
içerisinde çocuğunuzun tuttuğu oruçlar, okuduğu 
Kuran-ı Kerim, kıldığı namazlar ve yaptığı iyiliker 
için onu motive edecek şekilde kurgulanmıştır.

Yazan: Merve Gülcemal
Grafik Tasarım: Didem Fidan
Sayfa Sayısı: 140
Boyut:  21,5 cm x 28,5 cm

Hoş Geldin Ramazan
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6+Uzun Solucan’ın Uzun Yolculuğu

Uzun Solucan yürürken kıvrılıp düğüm oluverir. Koşmaya 
kalktığında, oyun oynadığında, arkadaşlarıylayken hooop 
kıvrılır ve kendine dolanır. Uzun Solucan bunu o kadar dert 
eder ki kendine dolanmaktan tamamen kurtulmak ister. Ve 
bir gün bir karar alır: Artık ne olursa olsun dümdüz gitmek! 
Uzun Solucan’ın bu kararından sonra başına neler gelmez 
ki? Önce Gıdıklanan Ağaç’la tanışır. Köklerinden gıdıklanan 
bu ağacı “kıkır kıkır” güldürür. Sonra Tespih Böceği görüp 
hayret eder. Ardından karşısına çıkan Kırkayak’ın onlarca 
ayağını görüp hâline şükreder. Kırmızı Karıncalar, Koca 
Örümcek, korkunç bir Yılan ve daha neler neler... Evinden 
uzakta kaldığı bu yolculuğu ona şaşırtıcı şeyler gösterir. 

Yazan: Feyza Şahin
Çizen: Feyza Koyunoğlu
Sayfa Sayısı: 64
Boyut:  16,5 cm x 22 cm
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6+Uzun Solucan’ın Yeni Yolculuğu

Uzun Solucan’ın serüvenleri, serinin ikinci kitabı olan Uzun 
Solucan’ın Yeni Yolculuğu’nda soluksuz devam ediyor. 
Ormanların tadını alan, değişik canlılarla tanışan Uzun 
Solucan yeniden yolculuğu atılır.  Rengârenk dünya ona 
o kadar farklı görünür ki heyecandan yerinde duramaz. 
Kocaman bir kelebekle tanışır önce. Bir zamanlar tırtıl olan 
bu kocaman kelebeğin kanatlarının büyüklüğüne şaşırır 
kalır. Bir Kertenkele çok uzun olduğu için onu hasta sanıp 
Bilge Baykuş’a götürmek ister. Kuşlardan, kelebeklerden, 
böceklerden ve çiçeklerden sonra Uzun Solucan kendisi 
gibi bir solucanla karşılaşır ama o farklıdır: Kısa Solucan. 
Kısa Solucan’la çok iyi arkadaş olup devasa ormanın içinde 
maceraya koşarlar. 

Yazan: Feyza Şahin
Çizen: Feyza Koyunoğlu
Sayfa Sayısı: 64
Boyut: 16,5 cm x 22 cm



24

6+Dünya Kadar Yetenek

Dünyaca tanınmış; Graham Bell, Leonardo da 
Vinci, Aziz Sancar, Mimar Sinan, Van Gogh, Claude 
Monet, Cezeri, Barış Manço gibi sanatçıların ve bilim 
adamlarının hayat yolculukları çocuklar için etkileyici 
bir dille hikâyeleştirilmiştir.

Yazan: Feyza Şahin
Grafik Tasarım: Nuran Uzun
Sayfa Sayısı: 96
Boyut: 21 cm x 24 cm
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6+Hikaye Çarkı

İlkokul çocuklarını zevkle okuyacağı Hikâye Çarkı beş bölümden oluşmaktadır.
Her bölüm birbirini tamamlayarak devam eden kısa hikâyeciklerdir.
Okumaya yeni başlayan çocukların ellerinden düşürmeyeceği bir kitaptır.

Yazan: Feyza Şahin
Resimleyen: Ayse Kubra KAHYA
Sayfa Sayısı: 92
Boyut: 13,5 cm x 19 cm
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6+Yıldızların Peşinde

Dalgın Deve , astronomiye ilgi duyan, vaktinin çoğunu kâh 
hesap yaparak kâh yıldızları düşünerek geçiren bir devedir. Yine 
bir gün kafasında hesaplar kara kara düşünen Dalgın Deve, 
elinde pergeller, kalemler, kâğıtlarla koşan bir çocuk görür. 
Çocuk öyle değişiktir ki daha önce böyle bir çocuk 
hiç görmemiştir. Çok geçmeden çocuğu takip edip 
neler yaptığına, neleri incelediğine kafayı takar. O 
değişik çocuğun da kendi gibi astronomi meraklısı 
olduğunu anlar. Onların arkadaşlığına yıldızlar, 
bilim, matematik, çöller, yollar ve hatta El Harezmi 
dahi ortak olur. Yıldızların Peşinde; astronomi ve 
bilim meraklısı Dalgın Deve ile onun peşine takılan 
tuhaf bir çocuğun macera dolu hikâyesi.

Yazan: Feyza Şahin
Resimleyen: Büşra Nur İslamoğlu
Sayfa Sayısı: 32
Boyut: 16,5 cm x 22 cm
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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.

Sevgi Zinciri 4+
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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.

3+Peygamberler Serisi
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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

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

İbrahim 
Peygamber

Yunus
Peygamber

Nuh
Peygamber

Adem
Peygamber

Yusuf 
Peygamber

Eyyûb
Peygamber

Süleyman
Peygamber

Salih 
Peygamber

Musa
Peygamber

Davud
Peygamber
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Kutu Oyunları
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7+Masal Patikası 

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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21,5  cm

31 cm

5 cm

8 
cm

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.

Ana Kartlar

4 kart

Hadis Kartları

20 kart

3+Çocuklarla Hadisler  1 

Dil: Türkçe - İngilizce
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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

21,5  cm

31 cm

4 kart

Hikaye Afişler

Afiş Sayısı: 4
Boyut: 96 cm x 68 cm

Hadis Kartları

20 kart

5 cm

8 
cm

5+Çocuklarla Hadisler  2 

Dil: Türkçe - İngilizce
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120 iyilik kartı

140 adet Kart

8  cm

5,5 cm

30  cm

42 cm

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.

7+Reyyan Kapısı
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40 Hadis kartları çocuklarımızın Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hayatını rol-model

olarak alıp; onun gibi yaşamalarını sağlamaktır.

Kutu içinde bulunan 40 Hadis kartını çocuklara oyun şeklinde de sunabilirsiniz.

7+40 Hadis

Türkçe

Arapça

Fransızca

İngilizce

Kart Sayısı: 41
Boyut: 15 cm x 21 cm

Dil: Türkçe - Arapça 
İngilizce - Fransızca
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Eğitim Kartları
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Bitki Kartları

Hayvan Kartları

Kelime Kartları

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.

60 Kart
11 cm x 16 cm

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.

40 Kart
11 cm x 16 cm

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.

60 Kart
11 cm x 16 cm
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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.

Kart sayısı: 40
Boyut: 11 cm x 16 cm

Kart sayısı: 40
Boyut: 11 cm x 16 cm

Matematik Oyun Kartları

Türkçe Oyun Kartları
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Dil: Türkçe - İngilizce
Kart sayısı: 80
Boyut: 11cm x 16 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. Hafıza oyunu olarak da 
kullanılır. Afiş tanıtımından önce kullanılıp, konu tahmin ettirilir. Resimlerle hikaye 
oluşturma, kafiye gruplama gibi çalışmalarda kullanılarak, dil gelişimini destekler. 

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

Kendim Yapabilirim Kelime Kartları

Kendim Yapabilirim Oyun Kartları

www.multibem.com.tr

ISBN: 978-605-85021-7-8

9 786058 502178

PEÇETE
Napkin

TER
LİK

Slip
per
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Haritalar-Afişler
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Boyut: 90 cm x 60 cm

Multibem Takvimi güne başlama ve günü organize 
etme anlamında destek olacak bir yardımcı eğitim 
materyalidir. Takvim çalışması içeriğinde birçok 
kavramı ve farklı uygulamaları barındırması ile günlük 
rutinler arasında önemli bir yere sahiptir. Farklı 
öğrenme merkezlerini kullanımı açısından düzen 
sağlar. Beraberinde aktif olarak kullanabileceğiniz 
kartlar mevcuttur.

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
Ay

Takvim

Hava Durumu

Haftanın Akışı

Günün Akışı

Sınıf Kuralları

Çember Takvimi
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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

48
 c

m

68 cm

23 cm

16 cm

3 
YA

Ş

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
AyHayvan-Bitki Afişleri
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5

96 cm
68 cm

24 cm

1

2

3

4

24 cm

34
 c

m
34

 c
m

48 cm
48 cm

68 cm

17
 c

m

5 
YA

Ş
4 

YA
Ş

Afişler kat kat açılarak büyüyor.
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Yardımcı Öğretmen Materyali
Konu Tanıtımı
Öz Bakım Afişleri
Büyük Görsel
Afiş sayısı: 16
Boyut: 35 cm x 50 cm

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.

Kendim Yapabilirim Sınıf Afişleri
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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 (vinil baskıdır.)

Çember Pano

Takvim

Hava Durumu

Haftanın Akışı

Günün Akışı
Sınıf Kuralları
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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. 

200 cm

90 cm

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.

Boyut: 130 cm x 200 cm (vinil baskıdır)

Boyut: 90 cm x 200 cm (vinil baskıdır)

Boyut: 130 cm x 200 cm (vinil baskıdır)

150 cm

100 cm

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. 

200 cm

130 cm

DÜNYA HARİTASI

TÜRKİYE HARİTASI

ŞEHİR HARİTASI

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
AyVinil Haritalar
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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. 

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. 

Boyut: 90 cm x 60 cm

Boyut: 90 cm x 60 cm

Boyut: 90 cm x 60 cm

Dünya Oyun Haritası ile çocukların yaşadıkları gezegeni, 
kıtaları, ülkeleri ve coğrafi özelliklerini görsel olarak 
somutlaştırmaları hedeflenir. Bu harita onlara aynı 
zamanda yaşadıkları gezegende yalnız olmadıklarını, 
büyük bir topluluğun parçası olduklarını gösterecektir. 

DÜNYA OYUN HARİTASI

TÜRKİYE OYUN HARİTASI

ŞEHİR OYUN HARİTASI

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
AyOyun Haritaları
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Okul Öncesi Eğitim
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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.

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

Boyut: 21 cm x 29,7 cm

36-48 
Ay

48-60 
Ay

60+ 
AyDikkat Çalışmaları
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Fonolojik duyarlılığı geliştirmek adına 32 
haftalık hazırlanmış bir uygulama kitabıdır. 
Fonolojik duyarlılığın gelişimsel basamakları 
temel alınmıştır. Oyun kartlarına dönüşebilen 
çocuk kitabıdır.

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

Dil Çalışma Kitabı

Dil Çalışma Kitabı (Öğretmen)
Öğretmenin oyun ve günlük rutinler ile fonolojik 
duyarlılığı nasıl geliştirebileceğini içeren 32 
haftalık etkinlik paketidir. Çocuk kitabı ile
birlikte kullanılacak öğretmen kılavuzudur. 

Öğretmen Kılavuzu * Fonolojik Duyarlılık * Okuma-Yazmaya 
Hazırlık * İşitsel ve Görsel Dikkat * Ses Farkındalığı
Sayfa sayısı: 64
Boyut: 19 cm x 26 cm
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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.

Eğlenerek Öğrenme 
Matematik Oyunları * Sayısal Beceriler 

3 Boyutlu Çalışma Materyalleri 
Oyun Kartları

Sayfa sayısı: 88 - 104 - 110
Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Portfolyom
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

Matematik Oyunları
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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.

Sayfa sayısı: 160
Boyut: 14,8 cm x 21 cm

Öğrenci Günlüğü

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.

El-göz koordinasyonu * Görsel Dikkat
Okuma-Yazmaya Hazırlık * İnce Motor Gelişimi

Sayfa sayısı: 92 Boyut: 21 cm x 29,7 cm

Çizgi Sepetim
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Sayfa sayısı: 36
Boyut: 19 cm x 27 cm

Keyifli uygulamalarla erken çocukluk döneminde kodlamaya giriş yapmayı destekler.

Hedefe ulaşma, gerekli adımları takip etme gibi örneklerle çocukların algoritmik 
düşünme becerilerini geliştirir.

Kodlamaya Giriş
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Hem etkinlik hem de 
hikaye kitabı olarak 
tasarlanmıştır.

Ailelere ve 
eğitimcilere 
tavsiyeler verir.

Ucu açık sorularla 
çocuğa yorum yeteneği 
kazandırır.

QR kod ile desteklenen 
ingilizce sayfalar sunar.

Hayvanların ve Bitkilerin Dünyası kitapları 
hikaye ile desteklenmiş etkinlik kitaplarıdır. Bu 
kitaplar çocukların bitkilere ve hayvanlara dair 

farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir.
Uygulamalar çocukların hayvanlar ile 

bağını güçlendirirken aynı zamanda empati 
duygusunu da güçlendirmektedir. Hayvanların 

farklı özelliklerini öğrenmesiyle birlikte 
çocuklar karşılaştırmalar yapabilmektedir.

Bitkilerin yaşam döngüsü öğrenmek, bitkinin 
farklı kullanım alanlarını keşfetmek çocuklara 

ayrı bir farkındalık kazandıracaktır.

Sayfa sayısı: 12
Boyut: 24 cm x 22 cm

36+ Ay, 48+ Ay ve 60+Ay
Hikayeli Etkinlik Seti
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MANDALİNANIN
Dünyası

MANDALİNANIN
Dünyası

TAVUĞUN
Dünyası

8

TAVUĞUN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

36+ Ay

Dünyası Dünyası

KOYUNUN
Dünyası

10

KOYUNUN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

36+ Ay

SALATALIĞIN
Dünyası

SALATALIĞIN
Dünyası

AHTAPOTUN
Dünyası

14

AHTAPOTUN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

36+ Ay

36+ Ay Hikayeli Etkinlik Seti

36+ Ay Konular
Fasulye - Zürafa - Mantar - Tavşan - Antep Fıstığı - Panda - Mandalina - Tavuk - Muz - Koyun

 Patates - Köpek - Salatalık - Ahtapot - Erik - Papağan

ANTEP FISTIĞININ
Dünyası

ANTEP FISTIĞININ
Dünyası

PANDANIN
Dünyası

6

PANDANIN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

36+ Ay

ERİĞİN
Dünyası
ERİĞİN
Dünyası

16

PAPAĞANIN
Dünyası

PAPAĞANIN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

36+ Ay

FASULYENİN
Dünyası

FASULYENİN
Dünyası

36+ Ay

1

Dünyası Dünyası

MANDALİNANIN
Dünyası

7

MANDALİNANIN
Dünyası

TAVUĞUN
Dünyası

TAVUĞUN
Dünyası

36+ Ay

MANTARIN
Dünyası

3

MANTARIN
Dünyası

TAVŞANIN
Dünyası

TAVŞANIN
Dünyası

36+ Ay

MUZUN
Dünyası

9

MUZUN
Dünyası

Dünyası Dünyası

36+ Ay

PATATESİN
Dünyası

PATATESİN
Dünyası

KÖPEĞİN
Dünyası

12

KÖPEĞİN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

36+ Ay

SALATALIĞIN
Dünyası

13

SALATALIĞIN
Dünyası

AHTAPOTUN
Dünyası

AHTAPOTUN
Dünyası

36+ Ay
FASULYENİN

Dünyası
FASULYENİN

Dünyası

ZÜRAFANIN
Dünyası

36+ Ay

2

ZÜRAFANIN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

ANTEP FISTIĞININ
Dünyası

5

ANTEP FISTIĞININ
Dünyası

Dünyası Dünyası

36+ Ay

ERİĞİN
Dünyası

15

ERİĞİN
Dünyası

PAPAĞANIN
Dünyası

PAPAĞANIN
Dünyası

36+ Ay

Dünyası Dünyası

TAVŞANIN
Dünyası

4

TAVŞANIN
Dünyası

ISBN: 978-625-7278-48-5

9 786257 278485

36+ Ay

PATATESİN
Dünyası

11

PATATESİN
Dünyası

KÖPEĞİN
Dünyası

KÖPEĞİN
Dünyası

36+ Ay
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48+ Ay Konular
Ceviz -Karınca - Nar - Güvercin - Kırmızı Lahana - Kedi - Portakal - Deve - Havuç - At - Soğan - Yunus - 

Elma - Örümcek - Çilek - Kelebek

48+ Ay Hikayeli Etkinlik Seti
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60+ Ay Konular
Mısır - Denizanası - Üzüm - Arı - Ayva - Penguen - Ispanak - İnek - Balkabağı - Kanguru - Yer Fıstığı - 

Fil - Domates - Kaplumbağa - Bezelye - Aslan

60+ Ay Hikayeli Etkinlik Seti
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İlkokul Eğitim
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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. 

Sayfa sayısı: 112
Boyut: 19 cm x 27 cm

Sayfa sayısı: 112
Boyut: 19 cm x 27 cm

Dikkat Matematik
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Bu çalışma kitapları çocukların bilim, sanat, müzik ve spor alanlarında 
genel kültürlerinin artmasını hedeflerken bitki, hava, hayvan, evren gibi 

konularda derin bilgilere sahip olmalarını amaçlar.

Sayfa sayısı: 104
Boyut: 19 cm x 26 cm

Sayfa sayısı: 104
Boyut: 19 cm x 26 cm

Keşif Pusulam
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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.

Sayfa sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 20 cm

Sayfa sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 20 cm

Sayfa sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 20 cm

Sayfa sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 20 cm

Sayfa sayısı: 48
Boyut: 21 cm x 20 cm

Okuma - Yazma Seti
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Değerler Eğitimi
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6+

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

Kartların bir yüzünde sûre ve duaların Arapçası, diğer yüzünde ise Türkçe 
anlamları yer almaktadır.

Sayfa Sayısı: 36 
Boyut: 24,5 cm x 24,5 cm

Sayfa Sayısı: 36 
Boyut: 24,5 cm x 24,5 cm

Kart Sayısı: 24
Boyut: 21 cm x15 cm

Namaz Kitabı

6+Sure ve Dua Kartları
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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

Çocuklara sıkılmadan adım adım harfler,  
Arapça bazı kelimeler ve Kur’an-ı Kerim’in 
kolayca öğrenilmesi amaçlamaktadır. 
Tecvit kuralları hafıza yöntemi kullanılarak 
anlatılmıştır. 

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

Mahreç ve harflerin 
yerleşmesi, sure ve duaların 
kolayca ezberlenmesi 
amaçlanmıştır.

Okuyan: Doç. Dr. Fatih Çollak

3+

7+

Hikayelerle Harflerin Yolculuğu

Dualar ve Namaz Sureleri

Elif Ba

3
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Günlükle bağlantılı 
olarak hazırlanan 
akademik takvimde 
bir yıllık ilkokul/
okul öncesi değerler 
müfredatı verilmiştir.

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.  

3+ 4+

5+
Sayfa Sayısı: 288
Boyut:16,5 cm x 23,5 cm

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

Boya - Eğlen - Öğren

Değerler Eğitimi
Öğretmen Günlüğüm

R N

NĞ L
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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.

4-5

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

4-5

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

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

Kuran Dünyasına Yolculuk

Harfler

Harekeler
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5+

5+

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: 21 cm x 29,7 cm

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

İçerdiği 10 rakam, 10 renk, 10 meyve ve 28 hayvandan oluşan 58 kelimeyle ve renkli 
resimleriyle çocuğunuzun Arapça’yla tanışması için hazırlandı. 

Sayfa Sayısı: 64
Boyut: 16 cm x 21 cm

Arapça Keşfi

Resimli Arapça Kelimeler
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Eğitim Kitapları
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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. 

69

Sayfa sayısı: 120 Boyut: 19 cm x 24 cm

Çocuklarda Duygu Derinliği
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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.

Oryantasyon Oyunları - Öğretmen Kılavuzu - Hayvanlar ve Bitkiler - Tatil Oyunları

16,5 cm

23
,5

 c
m

36-48 
Ay48-60 

Ay

Öğretmen Kılavuz Kitapları

60+ 
Ay
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Aile Katılımı * Aylık Aile Bilgilendirme Etkinlik Bülteni
Sayfa sayısı: 25 Boyut: 32 cm x 30,5 cm

Yıllık Aile Takvimleri ile aileler bir ay 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.

Yıllık Aile Takvimleri

36-48 
Ay

48-60 
Ay60+ 

Ay
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Eğitim Halıları
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Masal Halısı
Masal halısı oyun içinde oyun sunuyor. Masal Patikası birden fazla anlatıcı ile birlikte 

masal kartlarını kullanarak bir masal oluşturmanızı sağlıyor. Bana Masal Anlat kartlarını 

kullanarak bireysel masallar oluşturmak mümkün. Domino masal farklı objeleri birbiriyle 

ilişkilendirdiğiniz bir masal kurgusu sunuyor. Masal Üçgeni bir problem üzerinden masal 

anlatmayı teşvik ediyor. Oyun halısı üzerinde her bir oyunu keyifle oynayabilirsiniz.

40 Adet Masal Kartı

Kart Boyut: 9,5 cm x 6 cm

10 Adet Masal Üçgeni Kartı 20 Adet Domino Masal Kartı

Ebat: 180 cm x 180 cm
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Dünya Haritası Halısı

Dünya Oyun Haritası ile çocukların yaşadıkları 
gezegeni, kıtaları, ülkeleri ve coğrafi özelliklerini 
görsel olarak somutlaştırmaları hedeflenir.
Bu harita onlara aynı zamanda yaşadıkları 
gezegende yalnız olmadıklarını, büyük bir 
topluluğun parçası olduklarını gösterecektir. 

Oyun halısı üzerinde her bir oyunu keyifle 
oynayabilirsiniz.

Ebat: 150 cm x 100 cm

Hayvan flaş kartlarıyla birlikte oynayabilirsiniz.
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Türkiye Haritası Halısı

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, şehirlerini, il kodlarını, tanımış 
olacaklardır. 

Oyun halısı üzerinde her bir oyunu keyifle 
oynayabilirsiniz.

Bitki flaş kartlarıyla birlikte oynayabilirsiniz.

Ebat: 178 cm x 80 cm
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İngilizce Halısı
Roboland oyun halısı İngilizce öğrenmek sürecini desteklemek üzere hazırlanmıştır. 
Günlük rutinler, renkler, sayılar, duygular gibi önemli başlıkları içeriyor.

326 flaş kart ile birlikte kullanıldığında eşleştirme,

dikkat gibi alternatif oyunlar da oynamak mümkün.

“Tell me tell me” ve “All about...” oyunları ile çocukların
konuşmaları teşvik ediliyor.

Oyun halısı üzerinde her bir oyunu keyifle oynayabilirsiniz.

Ebat: 180 cm x 100 cm

Happy Tired Sleepy Surprised Scared Excited Sad Angry Thirsty Hungry

Wake up Wash your hand Brush your teeth Have breakftast Go to school Have lunch Go home Have dinner Have a bath Go to bed

1
One

2
Two

3
Three

4
Four

5
Five

6
Six

7
Seven

8
Eight

9
Nine

10
Ten

Tell Me a
STORY !

Put an

Animal

Flashcard

Put

a Flashcard

Put

a Flashcard

Put

a Flashcard

Put

a Flashcard

Put

a Flashcard

OrangePurplePinkBrownGreenBlueRedYellowWhiteBlack

Train

Frog

Kite

Eggs

Windy

Sh
ov

el

Ba
g

So
ck

s

Milk

CarrotTomatoes

Tree

Doll

Dolphin

Partly Cloudy

A
rm

ch
ai

r Binoculars

Apple
Shoes

Hive

Bike

Storm
y

W
alnuts

Sunny

Sn

ow
y

Donkey Onions

Cloudy

Crayons

Salt

Cheese

Pu
m

pk
in

Po

tatoes

Put a

Food

Fruit

Vegetable

Flashcard

WeightTaste

Shape

Season

Smell

Texture

SizeColour

Tell Me, Tell Me ...
All About ...

326 Adet Flaş Kart

Kart Boyut: 9,5 cm x 6 cm
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Kodlama Halısı
Kodlama halısında çocukların beden 
koordinasyonunu sağlayarak komutları 
takip etmeleri isteniyor. Halı üzerinde 
sayılar çocuklara sayı farkındalığı da 
sunuyor.

Halıda bireysel oynanabileceği gibi 
bir kaç çocukla birlikte de oynamak 
mümkün.

Kodlama halısı çocukların algoritmik 
düşünme becerilerini desteklemektedir.

Oyun halısı üzerinde her bir oyunu 
keyifle oynayabilirsiniz.

Ebat: 120 cm x 80 cm
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