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2020 - 2021 Okul Öncesi Kataloğu
Erdem Yayınları Okul Öncesi 2020-2021 Kataloğu’na hoş geldiniz.

Bilindiği gibi okul öncesi eğitiminin amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 
olarak, çocukların beden, zihin, duygu gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları 
ilkokula hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme 
ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Bu bakış açısıyla 
nitelikli ve özgün okul öncesi yayınlar yapan markalarımız 2020-2021 öğretim yılında da MEB Okul 
Öncesi Eğitim Programına uygun kitaplar ile karşınızda.

Tecrübeli yazar ve eğitimci kadromuz, saygın satış temsilcilerimizle eğlenerek öğrenen, edindikleri dil 
becerileri ile sağlıklı iletişim kurabilen, soran ve sorgulayan bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak 
dileğiyle...
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Aile Katılımı: Okulda öğrenilen kavramların, kazanımların 
pekiştirilmesi ve okul-aile iş birliğinin desteklenmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. 

MEB’in Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocuklara kazandırılması 
hedeflenen temel kavramlar ve kazanımların yanı sıra günümüz çocuklarının 
algılarına, meraklarına hitap eden konulara yer verildi.

Çocukların merak, keşfetme, araştırma duygularını tetiklemek amacıyla her dergi 
bilimsel bir konuya ayrıldı. Bütünleşik sarmal eğitim mantığına göre hazırlanan diğer 
etkinlikler de bu konu çerçevesinde tasarlandı.
Çizgi, kavram, dikkat, fen doğa, matematik, scamper (beyin etkinlikleri), etnospor 
etkinlikleri, görgü kuralları ve bilişsel etkinliklerin yanında çocuklar için rol model olacak sporcu, bilim adamı ve sanatçılar tanıtıldı. 
Müzik ve ritim eğitiminin de unutulmadığı sette her derginin konusuna özel şarkılar bestelenerek ritim etkinlikleri tasarlandı.
Çocuklarımızın yaşadıkları Dünya’yı, uzayı ve çevreyi keşfetmeleri; büyük bir sistemin parçası olarak ‘bilinçli insan’ sorumluluğunu 
hissetmeleri, sezmeleri ve bütün canlılara karşı farkındalık kazanmaları; farkındalığın gereklerine uygun davranışlar geliştirebilmeleri 
amacıyla bilimsel bilginin ön plana çıkarıldığı bu sette Montessori, Reggio Emilia eğitim sistemleri dikkate alınmış, çocuklara küçük 
yaşlardan başlayarak disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve öğrenilen soyut bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini 
sağlaması açısından STEM (FeTeMM) bağlamında bütünleşik öğretmenlik uygulamaları önemsenmiştir. 
* Uyum haftası etkinlikleri ilk dergiye eklenmiştir.

ÖĞRENCİ KİTAPLARI

Öğrenci Etkinlik Kitapları:
3  Öğrenmeyi kolaylaştıracak asetat sayfaları
3  Her dergide özel çıkartmalı etkinlikler
3  Dokun-Hisset-Öğren özel kesim karton sayfalar
3  Ritim etkinlikleri
3  Set içeriğini destekleyen bilgilendirici içerikli videolar, 

masal-hikâye videoları ve dijital içerik 
3  Tamamı akıllı tahtaya uyarlanmış etkinlikler

23,5x29,7 cm
128 sayfa
Kopartılabilir

BİLGE KÂŞİFLER (60-72 ay / 6 yaş)
Okul Öncesi Eğitim Seti (15 kitap)

AKILLI
TAHTA

UYUMLU

• 8 adet Öğrenci kitabı
• 1 adet Aile Katılımı
• Dikkat Hafıza Geliştirme
• Belirli Günler ve Haftalar
• Matematik
• Motor Becerileri Geliştirme
• Çizgi - Okuma Yazmaya Hazırlık
• Deneyler

Bilge Kâşifler Seti
İçindekiler

60 ay ve üzeri
15 kitap
ISBN: 978-605-4890-49-1

23,5x29,7 cm
52 sayfa
Spiral cilt
Asetatlı
Çıkartmalı 
Özel kesim karton sayfalar

Belirli Gün ve Haftalar: 
MEB programına bağlı 
olarak belirli günler ve 
haftalarla ilgili farkındalığı 
sağlayan etkinlikleri 
içermektedir.

23,5x29,7 cm
32 sayfa

Matematik: Sayılar, gruplama, 
toplama ve çıkarma etkinlikleri 
öğrenmeyi kolaylaştıracak 
çıkartmalı etkinliklerle 
desteklenmiştir.

23,5x29,7 cm
48 sayfa

Çizgi - Okuma Yazmaya Hazırlık: 
Okuma yazma çalışmalarına hazırlık 
niteliğinde ekstra çizgi çalışmaları 
içermektedir. Yazılıp silinebilir sayfaları 
sayesinde çocuklar istedikleri kadar çizip 
silebilecekler.

23,5x29,7 cm
42 sayfa
Yaz-Sil sayfalar
Özel dokulu sayfalar

Deneyler: Sınıfta uygulanabilecek 
deney önerileri ve uygulama 
aşamalarına yer verilmiştir.

23,5x29,7 cm
16 sayfa

Dikkat Hafıza Geliştirme: Setin temel 
mantığına uyumlu öğretmenlere 
ekstra etkinlik yapma imkânı sağlayan 
dikkat etkinlikleri ve hafıza egzersizleri 
bulunmaktadır. 

23,5x29,7 cm
48 sayfa

Motor Becerileri Geliştirme: Yıl 
boyunca yapılabilecek, küçük kas 
ve motor becerilerini geliştirecek 
32 faaliyet ile özellikle kesme 
becerileri desteklenmiştir.

23,5x29,7 cm
64 sayfa

Ritim Etkinlikleri*: Öğretmenler 
için sınıfta uygulanabilecek 
ritim etkinlikleri ve öneriler 
içermektedir.

16x23 cm
32 sayfa

*  Bu kitap öğretmen seti 
içinde yer almaktadır.

SETE ÖZEL
POSTER

HEDİYELİ
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MEB’in Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre hazırlanan setimiz 
programın bütünleşik sarmal eğitim metoduna göre şekillendi.

48-60 aylık çocukların temel gelişim alanları desteklenirken, eğlenecekleri ve keyif 
alacakları etkinlikler hazırlandı.
Çizgi, kavram, akıl-zekâ-dikkat, fen doğa, matematik, müzik-ritim, görgü kuralları ve 
bilişsel etkinliklerin dışında çocuklar için rol model olacak büyükler (ayın kişisi) ve 
eserleri tanıtıldı. Ayrıca neden yapılır, sosyal sorumluluğum, ayın doğru davranışı, 
ayın sanatı, ayın güzel sözü, ayın icadı, ayın tarihi mekânı, olay tamamlıyorum, eksik 
tamamlama, değerler eğitimi vb. konulara da her ay yer verildi.  
Kazanım ve bilgileri tamamlama ve pekiştirme amacıyla öğrenci çalışma kitaplarına 
ek olarak set için tamamlayıcı kavram kitapları da hazırlandı. 
* Uyum haftası etkinlikleri ilk dergiye eklenmiştir.

Öğrenci Etkinlik Kitapları:
3  Öğrenmeyi kolaylaştıracak asetat sayfaları
3  Her dergide özel çıkartmalı etkinlikler
3  Dokun-Hisset-Öğren özel kesim karton sayfalar
3 Akıllı tahtaya uyumlu etkinlikler

Çizgi - Okuma Yazma Farkındalık: Okuma 
yazma farkındalığını ve çocukların ilkokula 
hazırbulunuşluğunu pekiştirmek amacıyla motor 
gelişimi destekleyen etkinlikler içermektedir. 
Yazılıp silinebilir sayfaları sayesinde çocuklar 
istedikleri kadar çizip silebilecekler.

Zekâ - Dikkat - Hafıza Etkinlikleri: 
Birbirinden farklı çalışmalarla 
çocukların dikkatlerini ve algılarını 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

21x29,7 cm
48 sayfa
Yaz-Sil sayfalar
Özel dokulu sayfalar
Kopartılabilir

21x29,7 cm
48 sayfa
Kopartılabilir

Matematik Etkinlikleri: 
Sayılar, gruplama, toplama ve 
çıkarma etkinlikleri öğrenmeyi 
kolaylaştıracak özel dokulu 
sayfalarla desteklenmiştir.

Sanat Etkinlikleri: Motor becerileri geliştirmeye 
ve sanatsal çalışmaları desteklemeye yönelik, 
dergi içindeki konularla ilişkili 32 faaliyet 
içeriyor.

21x29,7 cm
64 sayfa

21x29,7 cm
48 sayfa

48 ay ve üzeri
13 kitap
ISBN: 978-605-4890-50-7

21x29,7 cm
48 sayfa
Spiral cilt • Asetatlı
Çıkartmalı
Özel kesim karton sayfalar

AKILLI
TAHTA

UYUMLU

SEVİMLİ KÂŞİFLER (48-60 ay / 5 yaş)
Okul Öncesi Eğitim Seti (13 kitap)

ÖĞRENCİ KİTAPLARI Aile Katılım: Okulda öğrenilen kavramların, 
kazanımların pekiştirilmesi ve okul-aile 
iş birliğinin desteklenmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. 

21x29,7 cm
128 sayfa
Kopartılabilir

• 8 adet Öğrenci kitabı
• 1 adet Aile Katılım Kitabı
• Çizgi - Okuma Yazma Farkındalık
• Zekâ - Dikkat - Hafıza Etkinlikleri
• Sanat Etkinlikleri
• Matematik Etkinlikleri

Sevimli Kâşifler Seti
İçindekiler

Sunum Dosyası (Portfolyo): 
İçindeki örnek 48 yaprağın 
yanı sıra öğrencilerin 
seçeceği etkinlikleri sunmak 
için sevimli bir dosya.

• Gözlem Gelişim 
   Dosyası

• Benim Dosyam • Katılım Belgesi • Becerikli Eller

• Becerikli Cetvelim
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ÖĞRENCİ KİTAPLARI
MEB’in Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre hazırlanan setimiz 
programın bütünleşik sarmal eğitim metoduna göre şekillendi.

Bu setle 36-48 aylık okul öncesi dönemi çocuklarının kitapla ve etkinliklerle 
tüm gelişim alanlarının desteklenmesi hedeflenmiştir. İçerikte; eşleştirme, 
planlama, görsel okuma yapabilme, dikkati arttırma, ince ve kaba motor 
becerilerini çalıştırma, gelecekte işe yarayacak kavramları öğrenme gibi becerileri 
destekleyecek etkinliklere yer verilmiştir. Set, etkileşimli çalışmalar sayesinde 
çocuklara başarı ve özgüven duygusunu hissettirecek, basitten zora doğru 
sıralanmış, keyifli ve eğitici etkinlikler içermektedir.

Öğrenci Etkinlik Kitapları: Okula uyum sağlamanın kolaylaştırılma, 
belirli gün ve haftalara yönelik içerik, sosyal ortamlara uyum, çevre 
bilinci, değerler eğitimi, görgü kuralları, matematik, fen, öz bakım 
becerileri gibi konuların işlendiği zengin içerikli 8 adet öğrenci etkinlik 
kitabını içermektedir. Uyum haftası etkinlikleri ilk dergiye eklenmiştir.

Aile Katılımı: Öğrenci etkinlik 
kitabının, belirlenen okul 
müfredatının içeriğine uygun; 
aile, öğrenci ve çocuk üçlüsünün 
uyumlu çalışmasına yardımcı 
olacak etkinliklerden oluşmaktadır.

Çizgi Etkinlikleri: Bu çalışma 
kitabı, asıl etkinlikler ve pekiştirici 
çizgi etkinlikleriyle kas gelişimini 
destekleyen, kolay çalışmalarla başlayıp 
kolektif çizgi çalışmalarına doğru 
ilerleyen sayfalardan oluşmaktadır. 
Yazılıp silinebilir sayfaları sayesinde 
çocuklar istedikleri kadar çizip 
silebilecekler.

Matematik Etkinlikleri: Temel 
matematik becerileri ile sayı/
rakam öğrenme, örüntü, 
gruplama, sınıflama, ölçme, 
gözlemleme gibi matematiksel 
işlemleri anlamaya yönelik 
renkli etkinliklere yer verilmiştir.  

Dikkat ve Kodlama Etkinlikleri: 
Bu kitap, çocuğun dikkatini 
eğlenceli şekilde destekleyen, 
zihinsel süreçleri geliştiren 
etkinlikler içermektedir.

Renk, Kavram Etkinlikleri: Seçilen 
fotoğraf ve resimler özenli bir 
çalışma ile sayfalara yerleştirilmiş, bu 
görsellerle çocuklara gerçeğe yakın 
olanı göstermek amaçlanmıştır. 
Bu kitap, renklerin ve kavramların 
ilişkilendirilmesi ile oluşturulmuş 
etkinlikleri içermektedir.

Sanat ve Motor Becerileri: İnce 
ve kaba motor becerilerinin 
farklı ve keyifli etkinliklerde 
desteklendiği, sanatsal becerilere 
ön izleme oluşturan faaliyetleri 
içermektedir.

36 ay ve üzeri
14 kitap
ISBN: 978-605-4890-60-6

23,5x29,7 cm
32 sayfa
Spiral cilt
Çıkartmalı
Özel dokulu karton sayfalar

AKILLI
TAHTA

UYUMLU

23,5x29,7 cm
16 sayfa
Kopartılabilir

23,5x29,7 cm
48 sayfa
Kopartılabilir

23,5x29,7 cm
20 sayfa
Yaz-Sil sayfalar
Özel dokulu sayfalar
Spiral cilt

23,5x29,7 cm
64 sayfa
Kopartılabilir

23,5x29,7 cm
32 sayfa
Kopartılabilir

23,5x29,7 cm
32 sayfa
Kopartılabilir

AFACAN KÂŞİFLER (36-48 ay / 4 yaş)
Okul Öncesi Eğitim Seti (14 kitap)

Sunum Dosyası (Portfolyo): 
İçindeki örnek 48 yaprağın 
yanı sıra öğrencilerin 
seçeceği etkinlikleri sunmak 
için sevimli bir dosya.

• Gözlem Gelişim 
   Dosyası

• Benim Dosyam • Katılım Belgesi • Becerikli Eller

• Becerikli Cetvelim

• 8 adet Öğrenci kitabı
• 1 adet Aile Katılımı
• Çizgi Etkinlikleri
• Matematik Etkinlikleri
• Dikkat ve Kodlama Etkinlikleri
• Renk, Kavram Etkinlikleri
• Sanat ve Motor Becerileri

Afacan Kâşifler Seti
İçindekiler
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PROMOSYONLAR

• Posterler, 14 adet, 50x70 cm

• Merkez Afişleri, 6 adet, 25x35 cm

• Değerler Eğitimi Hikâye Kartları, 8 adet, 24,5x34 cm •  Hikâye Kartları, 8 adet, 24,5x34 cm

BEDEN HAREKETLERİ
Sabahları güne başlarken 
öğrencilerinizle birlikte yapacağınız 
küçük egzersizler hem onların ilgisini 
çekecek hem ileriki hayatlarında spor 
yapma bilincini yerleştirecek hem de 
küçük ve büyük kas gelişimlerine katkı 
sağlayacak.

KAVRAM/İNGİLİZCE KELİME KARTLARI
Soyut kavramların ve İngilizcenin kolay öğretimi için 
yardımcı olacak flaş kartlar.

•  Boy Ölçüm Posteri
•  Öğretmen  

Yoklama Defteri

• Okul Öncesi Dijital Materyaller
• Beden Hareketleri (32 sayfa) 
• Kavram/İngilizce Kelime Kartları (112 kart) 
• Öğretmen Yoklama Defteri
• Değerler Eğitimi Hikâye Kartları (8 adet)
• Hikâye Kartları (8 adet) 
• Posterler (13 adet)
• Merkez Afişleri (6 adet)
• Boy Ölçüm Posteri
• Galoş Giyiniz Posteri
• Gözlem Gelişim Dosyası
• Benim Dosyam (Gelişim Raporu)
• Katılım Belgesi
• Karagöz-Hacivat Kuklası

ÖĞRENCİ PROMOSYONLARI

ÖĞRETMEN PROMOSYONLARI

• Karagöz-Hacivat Kuklası

16x23 cm
32 sayfa

15x21 cm
112 kart

Sunum Dosyası 
(Portfolyo): 
İçindeki örnek 
48 yaprağın yanı 
sıra öğrencilerin 
seçeceği etkinlikleri 
sunmak için 
sevimli bir dosya.

•  Gözlem Gelişim 
Dosyası

• Becerikli Eller
• Benim Dosyam• Katılım Belgesi

PROMOSYONLAR

• Becerikli Cetvelim
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ÖĞRETMEN PAKETİ
OKUL ÖNCESİ DİJİTAL MATERYALLER
Minik Ada markasıyla hazırladığımız bütün eğitim setlerinin akıllı tahta uygulaması mevcuttur. Akıllı tahta 
uygulamalarına ek olarak her sayfa için dijital materyaller hazırlanmıştır. Bu materyaller Okul Öncesi Eğitim Programına 
uygun ve ona yardımcı olacak şekilde, öğretmenlerin uygulamalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Okul öncesi 
dönemde öğretilmesinde zorluk çekilen pek çok soyut kavram ve duygu; videolar, pandomimler, dijital interaktif etkinlikler, 
kukla tiyatrosu, konulara özel bestelenmiş şarkılar ve tekerlemelerle somutlaştırılarak daha anlaşılır hâle getirilmiştir.
minikadadijital.com adresinden erişilebilen etkinlikler internet üzerinden kullanılabileceği gibi tablet, akıllı tahta ve 
projeksiyonda da kullanılabilir.

BİLGE KÂŞİFLER (6 Yaş)
DİJİTAL MATERYALLER

SEVİMLİ KÂŞİFLER (5 Yaş)
DİJİTAL MATERYALLER

AFACAN KÂŞİFLER (4 Yaş)
DİJİTAL MATERYALLER

• 186 Çift Pandomim Anlatım Filmi
• 690 İnteraktif Etkinlik
• 72 Şiir-Tekerleme
• 91 Ses Efekti (doğa, hayvan sesleri, araçlar vd.)
• 33 Şarkı
• 16 Kukla Film
• 10 Animasyon Film (sayılar)
• 16 Enstrümantal Müzik
• 8 Masal Videosu
• 32 Bilgilendirici Video
• Hikâye Kartları ve Poster Görselleri

29,7x21 cm
Her biri 64 sayfa
Çıkartmalı
Spiral cilt

3 yaş
ISBN: 978-605-4890-18-7

5 yaş
ISBN: 978-605-4890-17-0

4 yaş
ISBN: 978-605-4890-19-4

6 yaş
ISBN: 978-605-4890-16-3

SAĞ BEYİN - SOL BEYİN ETKİNLİKLERİ

Sağ Beyin-Sol Beyin Etkinlikleri kitabı faaliyetlerle beyin gelişimi için oluşturulmuş 
sistematik bir programdır.

Sol beyin mantıklıdır, analitiktir, akıl yürütür ve ‘dilin beyni’ olarak da bilinir. Sağ beyin, 
kapsamlıdır, yaratıcıdır, sezgiseldir ve aynı zamanda ‘görüntünün beyni’ olarak da bilinir. İki 
tarafın birlikte, uyumlu çalışması için sol ve sağ beyin arasında bir denge oluşturmak farklı 
yaşlardaki gelişmişlik düzeylerine göre kolay ve basit aktivitelerle organize edilir. Bu beyin 
geliştirme programı hem sol hem de sağ beyni geliştirmek için çocuklara yardımcı olacak.

3 YAŞ

5 YAŞ

4 YAŞ

6 YAŞ
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KAVRAM KİTAPLARI 
(6 yaş, 60-72 ay)

KAVRAM KİTAPLARI 
(6 yaş, 60-72 ay)

MATEMATİK ETKİNLİKLERİM - 6 YAŞ
Matematik kavram kitabı, 1-20 arası sayıları tanıma, sayma, yazma, eşleştirme, tamamlama, 
gruplama, sıralama, örüntü, temel şekil ve kavramları tanıma, basit toplama-çıkarma işlemleri, 
alıştırmalar ve değerlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Kitap işlenirken öğretmenlere tavsiye 
edilen, verilen yönergeleri sınıfın dikkat süresine ve çocukların seviyesine göre zenginleştirmeleridir.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARIM - 6 YAŞ
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan kitapta basitten zora 
doğru çizgi çalışmalarına yer verilmiştir. Çocukların ilköğretime hazırlanması önemli bir süreçtir. 
Çocuklar okula hazır olmadığında okuma yazma, matematik vd. derslerde problem yaşarlar. 
Dolayısıyla bu hususa önem verilerek kitapta dik, eğik, dairesel ve yatay çizgi çalışmalarının hepsine 
yer verilmiştir. 

60 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-48-4

21x29,7 cm
112 sayfa
Özel kesim karton sayfalar

MATEMATİK BECERİLERİM - 6 YAŞ
Bu kitapta, çocuklara, okul öncesi dönemden başlayarak temel matematik becerilerinin 
kazandırılması amaçlanmıştır. Okul öncesi dönemde çocukların öğrenmesi öngörülen 
evrensel standartlar (sayı kavramı; modele bakarak yapmak ve ilişkilendirmek, örüntü; 
geometri; ölçme; bilgi toplama, organize etme ve ifade etme) dikkate alınmıştır. Çocukların 
ilk deneyimlerinin daha sonra öğreneceklerinin temeli olacağı unutulmamıştır. Kitaptaki 
alıştırmalarla hem öğrenilen bilgilerin tamamlanması hem de pekiştirilmesi hedeflenmiştir. 

60 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-54-5

21x29,7 cm
128 sayfa
Özel baskılı kapak

DİKKAT GÖRSEL ALGI VE DÜŞÜNME BECERİLERİM - 6 YAŞ
Dikkat, Görsel Algı ve Düşünme Becerileri kitabı çocukların, okuma yazmaya hazırlık niteliğinde 
olan gördüğünü doğru algılama, görsel dikkat, görsel ayrımlaştırma yeteneklerini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Ayrıca kitapta, çocukların düşünmeyi ve problem çözmeyi öğrenmesi için de birçok 
alıştırma yer almaktadır. 

FEN DOĞA VE BİLİM ETKİNLİKLERİM - 6 YAŞ
Okul öncesi dönemde, çevresine farklı gözle bakabilmeyi, incelemeyi, sorgulamayı, deney ve 
gözlem yapmayı öğrenmenin, ileri yaşlardaki üretkenliğin ve bilimsel başarının temeli olacağına 
inanılmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan Fen ve Doğa kitabı, insan vücudu, mevsimler, uzay, sağlık 
bilgisi, sağlıklı yaşam, bitkiler, hayvanlar ve geri dönüşüm gibi konuları kapsamaktadır.

60 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-44-6

21x29,7 cm
112 sayfa
Asetatlı
Çıkartmalı
Özel kesim karton sayfalar

60 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-46-0

21x29,7 cm
112 sayfa
Çıkartmalı
Özel kesim karton sayfalar

60 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-52-1

21x29,7 cm
128 sayfa
Çıkartmalı
Özel baskılı kapak

DİKKAT, ALGI, HAFIZA ETKİNLİKLERİM - 6 YAŞ
Eşleştirmeler, fark bulmacaları, görsel tamamlama, aynısını/farklısını bulma çalışmaları ve parça 
bütün ilişkilerini kolaylıkla kavrayabilecekleri etkinliklerle hazırlanmış kitapta çocukların dikkat ve 
algılarının aşamalı olarak gelişmesi ve desteklenmesi amaçlanmıştır.

60 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-52-1

21x29,7 cm
112 sayfa
Çıkartmalı
Özel baskılı kapak
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KAVRAM KİTAPLARI
(5 yaş, 48-60 ay)

MATEMATİK ETKİNLİKLERİM - 5 YAŞ
Matematik kitabında, 1-10 arası sayıları tanıma, yazma, eşleştirme, gruplama, sıralama, örüntü, temel şekil ve 
kavramları tanıma, basit toplama ve çıkarma işlemleri, alıştırma ve değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir. 
Çocuğun sayıyı ve şekli hissederek öğrenmesini sağlayan özel karton sayfalarla düzenlenmiştir.

48 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-45-3
21x29,7 cm

96 sayfa
Çıkartmalı
Özel kesim karton sayfalar

FEN DOĞA VE BİLİM ETKİNLİKLERİM - 5 YAŞ
Okul öncesi dönemde, çocukların çevresine farklı gözle bakabilmesi, incelemesi, sorgulaması, deney ve gözlem 
yapmayı öğrenmesi önemlidir. Bu kitapta, doğa, hayvanlar, bitkiler, insan vücudu ve sağlığı, besinler, madde, 
uzay ve bilim ile çocukların Dünya’yı ve canlıları tanıması, fen ve doğa alanında farkındalık kazanması 
amaçlanmıştır. Özel hazırlanmış sayfalar ve çıkartma ekleri verilmiştir. 

48 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-43-9
21x29,7 cm

96 sayfa
Asetatlı
Çıkartmalı

ÇİZGİ ÇALIŞMALARIM - 5 YAŞ
Bu kitap kalemle yeni tanışan çocuğun, kalem tutma ve kullanma becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Çizgi çalışmalarıyla hem küçük kas becerilerini özellikle parmak kaslarını ve el-göz koordinasyonunu 
desteklemeyi hem de okuma yazmaya hazırlık hedeflenmiştir. 

48 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-47-7

21x29,7 cm
96 sayfa
Çıkartmalı
Özel kesim karton sayfalar

DİKKAT GÖRSEL ALGI VE DÜŞÜNME BECERİLERİM - 5 YAŞ
Bu kitapla okul öncesi çocuklarının gördüğünü doğru algılama, görsel dikkat, görsel ayrımlaştırma 
yeteneklerini geliştirmeleri; düşünmeyi ve problem çözmeyi öğrenmeleri hedeflenmiştir. Öncelikle şekil 
algısının gelişmesine yönelik görsel algı alıştırmalarına ve dikkat çalışmalarına yer verilmiştir. Düşünme 
becerilerini destekleyen çalışmalarsa kitabın içine yayılmış durumdadır. 

48 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-51-4

21x29,7 cm
96 sayfa

MATEMATİK BECERİLERİM - 5 YAŞ
Bu kitapta, çocuklara, okul öncesi dönemden başlayarak temel matematik becerilerinin kazandırılması 
amaçlanmıştır. Okul öncesi dönemde çocukların öğrenmesi öngörülen evrensel standartlar (sayı kavramı; 
modele bakarak yapmak ve ilişkilendirmek, örüntü; geometri; ölçme; bilgi toplama, organize etme ve ifade 
etme) dikkate alınmıştır. 

48 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-53-8

21x29,7 cm
128 sayfa
Özel baskılı kapak

KAVRAM KİTAPLARI
(4 yaş, 36-48 ay)

36 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-56-9

21x29,7 cm
48 sayfa
Çıkartmalı

ÇİZGİ ÇALIŞMALARIM
Basitten karmaşığa doğru hazırlanmış olan çizgi çalışmaları ile çocuğun motor becerilerini 
geliştirmek hedeflenmektedir. Etkinliklerin yaş grubunun seviyesine uygun olmasına özen 
gösterilmiştir.

36 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-57-6

21x29,7 cm
48 sayfa
Çıkartmalı

KAVRAM ETKİNLİKLERİM
Çocuğun görsel algısına uygun tasarlanan bu kitapta, çocuğun ilgisini çekecek renk tonlarıyla 
hazırlanmış resimli sayfalarla dikkat gelişimi ve kavram öğrenimini geliştirecek faaliyetler yer 
almaktadır. Kavramlar, MEB’in okul öncesi Eğitim Programı’ndan seçilmiştir. Soyut düşünceler olan 
kavramlar, olabildiğince somut örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

36 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-58-3

21x29,7 cm
48 sayfa
Çıkartmalı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİM
Matematik kitabı, rakamları yazma alıştırmaları ve canlı renkler kullanılarak tasarlanan sayfalardaki 
sayma çalışmaları ile çocuğu matematiksel kavramlarla tanıştırıp olumlu bağ kurmasını sağlayacak 
niteliktedir. Etkinliklerle, çocukta matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmıştır.

36 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-4890-59-0

21x29,7 cm
48 sayfa
Çıkartmalı

RENK VE ŞEKİL ETKİNLİKLERİM
Şekil ve renklerin ortak noktalarını kullanarak çocukların öğrenmesini kolaylaştıran etkinlikler 
içermektedir. Gelişim ve eğitim özelliklerine dikkat edilerek yaş dönemi için en uygun örneklerin 
seçimine özen gösterilmiştir.
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İlk Etkinlik Kitabım Matematik Becerileri, Çizgi/Şekil kitabı, çocuklarda matematiğe 
karşı olumlu bir tutum kazandırmak ve çocukların önceden getirdikleri kavramsal 
bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel 
kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını 
taşımaktadır. 
Kitaptaki etkinlikler ayrıca temel çizgileri tanıtarak kalemle yeni yeni tanışmaya 
başlayan çocuğun, kalem tutma ve kullanma becerisini geliştirmeyi de 
amaçlamaktadır. 

MATEMATİK BECERİLERİ - ÇİZGİ/ŞEKİL

24 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-349-041-8

21x29,7 cm
32 sayfa

İlk Etkinlik Kitabım Düşünme Becerileri, Kavram/Renk kitabında kavramların ve 
renklerin öğretilmesine yardımcı olabilecek bilişsel etkinlik örnekleri yer almaktadır. 
Soyut düşünceler olan kavramlar, olabildiğince somut örneklerle anlatılmaya 
çalışılmıştır. Etkinliklerde eşleme, ilişkilendirme, gruplama ve sınıflandırmaya dikkat 
edilmiştir. 

DÜŞÜNME BECERİLERİ - KAVRAM/RENK

24 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-349-040-1

21x29,7 cm
32 sayfa

İlk Etkinlik Kitabım Dil Becerileri kitabı ile çocuklarımızın dil gelişimine destek 
olmak ve onlara rehberlik etmek amaçlanmıştır. 
Dil gelişimi, sözcük dağarcığı, dili doğru kullanma ve ifade etme yetisidir. Dil 
gelişimi olgunlaşmaya ve öğrenmeye bağlı olan bir gelişim alanıdır. 

DİL BECERİLERİ

24 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-349-039-5

21x29,7 cm
32 sayfa

KAVRAM KİTAPLARI
(3 yaş, 24-36 ay)

Görsel Dikkat, İşitsel Dikkat ve Düşünme Becerilerini Geliştirici Etkinlikler

Bu set çocuklarınızın var olan dikkat becerilerini ya da eksik olan dikkatlerini 
uyararak geliştirmek amacıyla hazırlandı. Bugüne kadar hazırlanan kitapların 
aksine, sadece “dikkat eksikliği yaşayan” çocukların değil, bu yaş grubunda dikkat 
sorunu olmayan çocukların da zihinsel potansiyelini geliştirmek hedeflendi.
Görsel uyaranların çok yoğun olduğu günümüzde, dinleyerek öğrenmeye olan 
yatırımın ve işitsel ayrımlaştırmanın azalması nedeniyle “işitsel dikkatin” gelişimine 
yönelik çok özel çalışmalar oluşturuldu. Çocuklar, “görsel-algısal ve işitsel dikkat” 
becerilerinin gelişimi için hazırlanan tüm alıştırma ve uygulamaları severek yapacak 
ve eğlenerek öğrenmenin keyfine varacaklardır. 

Müzik insanları her anlamda etkilemeyi başaran güçlü bir sanattır. Özellikle çocuklar 
müziğin çağrısına hep açık olmuşlardır. Bu kitapla çocukların eğlenceli müzikal bir 
yolculuk yapmaları, bunun yanı sıra müziğin etki alanından yararlanarak hazırlanmış 
çalışmalarla başta dil gelişimleri olmak üzere bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor 
gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi. Etkinlikler müzik, dans, hareket ve ritim ögeleri 
kullanılarak çocukların düşünmelerini, üretmelerini, keşfetmelerini ve kendilerini ifade 
etmelerini sağlayacak şekilde hazırlandı. Sayfalara yerleştirilen QR kodları ile ses 
dosyalarına akıllı cihazlarla ulaşabilmek mümkün hâle getirildi.

3 Kitap + 3 CD
(60-72 ay)
ISBN: 978-605-4890-06-4

19,5x27,5 cm
Her biri 128 sayfa
CD hediyeli

Çıkartmalı
Ödül kartonu hediyeli
Spiral cilt

IQ+ DİKKAT VE DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ
3 KİTAP + 3 CD

SESLERDEN MÜZİĞE YOLCULUK
CD HEDİYELİ

6 Yaş

48 ay ve üzeri
ISBN: 978-605-279-108-0

21x29,7 cm
96 sayfa
Renkli resimli

YENİ
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ISBN: 978-605-349-991-6

ISBN: 978-605-349-985-5

ISBN: 978-605-349-993-0

ISBN: 978-605-349-986-2

ISBN: 978-605-349-995-4

ISBN: 978-605-349-987-9

Örnek 
Sayfalar

Örnek 
Sayfalar

ISBN: 978-605-349-992-3 ISBN: 978-605-349-988-6 ISBN: 978-605-349-989-3

ISBN: 978-605-349-982-4 ISBN: 978-605-349-983-1 ISBN: 978-605-349-984-8

Karşılaşılan ilk kitaplar çocukların öğrenme alışkanlıklarını belirleyecektir. Kavram ve kazanımların hayatın içinden varlıklarla 
öğretilmesi okul öncesi için en güvenilir yöntemdir. Çocuğun tanıyabildiği varlıkları kullanarak çözebildiği etkinliklerle 
çalışmaya başlamak öz güven, benlik saygısı ve başarabilme duygusu için çok önemlidir. Ayrıca etkinliklerde zekâ ve hayal 
gücünün birlikte aktif kullanımını sağlayabilmek sağ ve sol beyin gelişimi açısından en etkili uygulamadır. 
Öğrenmeye İlk Adım üst başlığıyla hazırlanan etkinlik kitaplarıyla çocuğun okul öncesi etkinliklere aşinalık kazanması ve bir 
üst seviyeye geçebilmesi, sağ ve sol beyin gelişimini desteklemesi, tekrarlarla soyut kavramları somut bilgilere dönüştürüp 
içselleştirmesi amaçlanmıştır. 

Matematikle Tanışıyorum kitabında yaş özelliklerine dikkat edilerek temel matematik etkinliklerine yer verilmiştir. 

Matematikle Tanışıyorum

3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ
3 Eşleştirme
3  Matematiksel Kavramlar
3 Sayılar/Rakamlar

Hayata Hazırlanıyorum kitabında yaş özelliklerine dikkat edilerek temel öz bakım becerileri, günlük alışkanlıklar ve uygun davranış 
kazanımı, görgü kuralları ve fen doğa farkındalığıyla ilgili etkinliklere yer verilmiştir. 

Hayata Hazırlanıyorum

21,5x28 cm
Her biri 64 sayfa
Çıkartmalı

21,5x28 cm
Her biri 64 sayfa
Çıkartmalı

3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ
3 Öz Bakım Becerileri
3 Günlük Alışkanlıklar
3 Görgü Kuralları
3 Fen Doğa

ÖĞRENMEYE İLK ADIM SERİSİ
Kavramları Öğreniyorum kitabında yaş özelliklerine dikkat edilerek temel renk, şekil ve kavram etkinliklerine yer verilmiştir. Soyut 
kavramların somut örneklerle anlatılmasına özen gösterilmiştir. Etkinliklerde ayırt etme, eşleştirme, ilişkilendirme, gruplama ve 
sınıflandırmanın kullanılmasına dikkat edilmiştir.

Düşünüyorum Öğreniyorum (Matematiksel Kavramlar)

Düşünüyorum Çözüyorum kitabında yaş özelliklerine dikkat edilerek çocuğun dikkat algı gelişimini destekleyen, problem çözme ve 
farklı düşünme becerilerini, hayal gücünü aktif olarak kullanmayı sağlayan etkinliklere yer verilmiştir. 

Dikkat Ediyorum, Düşünüyorum, Çözüyorum

3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ
3 Dikkat Algı 
3 Problem Çözme
3 Farklı Düşünme
3  Hayal Gücünü Kullanma

21,5x28 cm
Her biri 64 sayfa
Çıkartmalı

21,5x28 cm
Her biri 64 sayfa
Çıkartmalı

3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ
3 Şekiller
3 Renkler
3 Kavramlar
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İBİ ÖYKÜLÜ BOYAMA
1. Serüven Başlıyor
2. Kunkun Köyü
3. Kütüphane Şehri Sobo
4. Baldiyar Üçgeni
5. Su Altı Şehri Vagu

4-7 yaş
5 Kitap

21x29,7 cm
Her biri 48 sayfa
Çıkartmalı

4+ yaş
5 kitap

Barkot: 8680628431114
21x29,7 cm
Her biri 16 sayfa

4-6 yaş ve üzeri
5 kitap

22x22 cm
Her biri 24 sayfa
Çıkartmalı

4-6 yaş ve üzeri
2 kitap

21x29,7 cm
Her biri 32 sayfa

Çocuklar farklı iklimlerde yaşayan hayvanları ve bitkileri, çizim, renklendirme, kesme, yırtma yapıştırma ve çeşitli 
sanat etkinlikleri (fırça baskısı, parmak boyama vb.) kullanarak öğrenecekler.

Bu beş kitap, fotoğraflar ve çizim kullanarak tasarlanmıştır. Her kitapta ilgili iklime ait bilgiler, ayırt edici özellikler; iklimin 
Dünya’daki coğrafi konumu, bitki örtüsü, o iklimde yaşayan farklı hayvanlar yer almaktadır. Hayvanlara ve bitkilere ait temel 
bilgiler ile çocuklar hem farklı iklimlerdeki bitki ve hayvanları tanıyacaklar, onlara dair bilimsel gerçekleri öğrenecekler hem de 
sanat etkinlikleri ile eğlenerek Dünya’ya ait farkındalık ve kazanımlarını pekiştirecekler. 

Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinliklerle

EKOLOJİ

Çocuklar İçin Yaratıcı 
Etkinliklerle
EKOLOJİ
1. Tropik İklimler
2. Çöller
3. Akdeniz İklimi
4. Ilıman İklim
5. Kutuplar

ISBN: 978-605-349-999-2

ISBN: 978-605-279-002-1

ISBN: 978-605-349-998-5

ISBN: 978-605-279-001-4

ISBN: 978-605-279-000-7

ISBN: 978-605-279-051-9

ISBN: 978-605-279-054-0

ISBN: 978-605-279-053-3

ISBN: 978-605-279-050-2

ISBN: 978-605-279-052-6

ISBN: 978-605-279-117-2 ISBN: 978-605-279-116-5 ISBN: 978-605-279-115-8

4-7 yaş ve üstü TRT ÇOCUK BOYAMA KİTAPLARI

RAFADAN TAYFA BOYAMA

İBİ ÖYKÜLÜ BOYAMA

MOMO AKILLI TAVŞAN BOYAMA

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa boyama kitabı sizlerle! Rafadan Tayfa’nın 
sevilen karakterleriyle boyama yaparken çok eğleneceksiniz.

İbi’nin öykülü boyama kitapları sizleri bekliyor! 
İbi ve arkadaşları maceradan maceraya koşarken 
onlara eşlik edecek, bir yandan da boyama ve çıkartma 
sayfalarıyla eğlenceli vakit geçireceksiniz. Sticker 
etkinlikleri ise motor becerilerinin gelişimini destekleyecek.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Momo Akıllı 
Tavşan boyama kitabı sizlerle! Sevdiğiniz 
karakterle boyama yaparken çok eğleneceksiniz.

4-6 yaş ve üzeri
ISBN: 978-605-279-115-8

21x29,7 cm 
32 sayfa

KARE BOYAMA KİTABI
TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Kare’nin boyama 
kitabı sizlerle! Sevdiğiniz karakterler Kuti, Enda, Rupi 
ve Enda ile boyama yaparken çok eğleneceksiniz.

YENİYENİ
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5 yaş ve üzeri
ISBN:978-605-279-133-2

21x29,7 cm
48 sayfa

KARE İLE ETKİNLİK ZAMANI

4 yaş ve üzeri
ISBN: 978-605-279-134-9

21x29,7 cm
32 sayfa

MOMO AKILLI TAVŞAN İLE KODLAMA

Kuti, Aypa, Rupi, Enda
Hepsi Birlikte KARE
Oyun oynamayı seven ama aynı zamanda meraklı, araştırmacı bir ekip onlar.
Çocuklar Kare ile eşleştirme, dikkat, fark bulma, mantık etkinliklerini yaparken hem 
eğlenecek hem bilişsel gelişimlerine katkı sağlamış olacaklar. Sticker etkinlikleri ise motor 
becerilerinin gelişimini destekleyecek.

MOMO AKILLI TAVŞAN

EGE İLE GAGA

TRT Çocuk’un sevilen karakteri Momo ve arkadaşları kodlama öğrenirken size 
yol arkadaşı olacak. Okul öncesi dönemde temel bazı dikkat ve matematik 
becerilerinin geliştirilmesiyle kodlama öğreniminin temeli oluşturulur. Kodlama 
etkinlikleri Momo ile daha eğlenceli.

Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşlarının Şarkılı Orman’da geçirdiği maceralara davetlisiniz!
Sevimli karakterler her kitapta yepyeni bir macerayla karşılaşıyor, doğru soruları sorarak kayıpları 
bulmaya çalışıyor. İzin almak, dürüst olmak, teşekkür etmek, sabretmek ve günlük bakım gibi 
önemli konuları eğlenceli hikâyeler aracılığıyla aktaran seri, çocukların gelişim sürecine destek 
olacak ve merak etme, sorgulama becerilerini güçlendirecek.

Doğa dedektifleri iş başında!
Ekranların sevilen karakterleri Ege ile Gaga’nın doğa maceraları eğlenceli diyaloglar, basit ve 
anlaşılır bir anlatımla kitaplaştırıldı. Okulöncesi dönemine uygun bir içerikle hazırlanan seride 
minik okurlarımız soru sormanın ve öğrenmenin en keyifli yanlarını keşfedecek. 

5 yaş ve üzeri
ISBN: 978-605-279-031-1

21x29,7 cm
32 sayfa

ELİF’İN DÜŞLERİ - BOL VİTAMİNLİ
Meyve ve sebzelerin rengârenk dünyası Elif’in Düşleri’nde!
Meyve ve sebzelerin içinde ne saklı? Hangi vitamin hangi organa iyi geliyor? 
Eğlenceli ara-bul ve boyama etkinlikleriyle vitaminleri yakından tanıyacaksınız.

5 yaş ve üzeri
ISBN: 978-605-279-030-4

21x29,7 cm
32 sayfa

ELİF’İN DÜŞLERİ - SEBZELİ MEYVELİ
Meyve ve sebzelerin rengârenk dünyası Elif’in Düşleri’nde!
Bu kitapta meyve ve sebzeleri mevsimine göre tanıyacak, 
çıkartmalı etkinliklerle keyifli vakit geçireceksiniz. 

MOMO AKILLI TAVŞAN
1. Kayıp Kaykay
2. Şıp ile Tıp Nerede?
3. Teşekkürler Momo
4. Tako’nun Dişleri
5. Teşekkürler Momo

YENİ

TRT ÇOCUK ETKİNLİK KİTAPLARI TRT ÇOCUK OKUMA KİTAPLARI

YENİ

YENİ

YENİ

4 yaş ve üzeri
5 kitap
Barkot: 8680628431084

19x27 cm
Her biri 16 sayfa
Renkli, resimli

4 yaş ve üzeri
5 kitap
Barkot: 8680628431091

19x27 cm
Her biri 16 sayfa
Renkli, resimli

EGE İLE GAGA
1. Kayıp Tavuk Nerede?
2. Tohumlar Nasıl Yayılır?
3. Çekirdekler Nerede?
4. Boncuk Nereye Gitti?
5. Havucu Kim Yedi?
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3 yaş ve üzeri
8 kitap
Barkot: 8680628430476

24x33 cm
Her biri 20 sayfa
Renkli, resimli
Özel baskılı kapak

TRT ÇOCUK ETKİNLİK ve OKUMA KİTAPLARI

YENİ

EFE İLE ECE
Büyüyor Öğreniyor

Üç yaş ve üstü çocuklar için hazırlanan bu dizi, ebeveynlere ve çocuklara 
yaşanan problemlerin çözümü ve hayatı tanıma noktasında bazı ipuçları 
sunuyor.

Çocuklar, bebeklikten itibaren bilmedikleri bir dünyayı adım adım tanımaya ve öğrenmeye 
çalışırlar. Büyürler ve büyürken de birçok değişik olay ve problemle karşılaşabilirler. Bunlar 
yetişkinlere göre çok basit, çocuklara göre önemli ve büyük ayrıntılardır: Yeni bir arkadaşla 
tanışmak, iletişim kurmak ve oynamak; giyeceği kıyafeti seçmek; ellerini yıkamak; temizlik; 
görgü kuralları vb.
Efe ile Ece işte bu ve benzer pek çok olayı anlatan sade hikâyeleri ve canlı resimleriyle kendi 
yaşıtlarına yoldaşlık edecekler. Ayrıca bu dizi, eğlenceli etkinlikleri sayesinde çocukların tüm 
gelişimlerini destekleyecek.

EFE İLE ECE
Büyüyor Öğreniyor

1. Evde
2. Misafirlikte
3. Parkta 
4. Piknikte
5. Doktorda
6. Bayramlaşma
7. Meslekler
8. Uçakta

Örnek 
Sayfalar

ÖYKÜ VE MASALLAR
3 yaş ve üstü 

KUZUCUK “Biliyorum Serisi”

KARE İLE KAVRAMLARI ÖĞRENİYORUM

Sosyal-duygusal gelişimi destekleyici çıkartmalı hikâye kitapları... 
Sevilen karakter Kuzucuk ve arkadaşlarının maceralarından oluşturulan çıkartmalı etkinlik 
kitapları, okul öncesi için anlaşılır ve eğlenceli görsel anlatımıyla çocukların keyifli vakit 
geçirmesini sağlıyor. Her kitapta farklı kazanımlara, çocukların farkındalık sahibi olmasını 
amaçlayan kurgu içine yerleştirilmiş bilgilere yer verildi. 

Kuti, Aypa, Rupi, Enda
Hepsi Birlikte KARE
Kare ile Kavramları Öğreniyoruz!
Oyun oynamayı seven ama aynı zamandı meraklı, araştırmacı bir ekip onlar. Dört arkadaşın neşeli öyküleriyle zıt kavramları öğrenirken 
eğleneceksiniz. Öykülerin sonunda yer alan etkinliklerle öğrenme süreci daha keyifli olacak.

4 yaş ve üzeri
3 kitap
Barkot: 8680628431084

19x27 cm
Her biri 16 sayfa
Renkli, resimli
Çıkartmalı

4-6 yaş ve üzeri
5 kitap
Barkot: 8680628431084

22x22 cm
Her biri 24 sayfa
Renkli, resimli

KUZUCUK “BİLİYORUM SERİSİ” 
1.  Nasıl Davranacağımı Biliyorum! “Duygularım”
2.  Hangi Sporu Yapacağımı Biliyorum! “Spor Dalları”
3.  Ne Oynayacağımı Biliyorum “Oyunlarım”

ISBN: 978-605-279-048-9

ISBN: 978-605-279-112-7

ISBN: 978-605-279-121-9

ISBN: 978-605-279-111-0

ISBN: 978-605-279-122-6

ISBN: 978-605-279-110-3

ISBN: 978-605-279-049-6 ISBN: 978-605-279-047-2
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ISBN: 978-605-349-997-8

TOHUMUN YOLCULUĞU
Bu kitapta tohumların çiçeklerde ve meyvelerde bulunduğunu, rüzgârla ve hayvanların yardımıyla 
çeşitli yerlere savrulduğunu, bir süre uyuduktan sonra yeni bir bitkiye dönüştüğünü; kısacası 
tohumdan bitkiye uzanan ilginç yolculuğun tüm ayrıntılarını bulacaksınız.

ISBN: 978-605-349-994-7

KUYRUKLAR NE İŞE YARAR?
Hayvanların irili ufaklı, uzunlu kısalı, tüylü, tüysüz farklı farklı kuyrukları var. Kuyrukların görünüşleri 
gibi kullanım amaçları da farklıdır. Kimi hayvanlar kuyrukla bir şeye tutunur, kimi kendini onunla 
savunur, kimi kuyruğunu ayakta durmakta kullanır ve daha neler neler… Kuyruk deyip geçmemek 
lazım, kuyruklarla ilgili pek çok ilginç özelliği bu kitapta bulacaksınız.

ISBN: 978-605-349-990-9

DOĞAL ÇEVRELER
Dünyamızda çok çeşitli bölgeler var: Sık ormanlar pek çok hayvanın yaşam alanı olurken çöllerde 
kuraklığa ve sıcağa dayanıklı hayvanlar ve bitkiler bulunur. Kuzey Kutbu’na yakın yerlerde tundralar; 
Güney Kutbu’nda penguenler; okyanuslarda küçük deniz canlıları ve balinalar... Dünyamızda doğal 
çevrelerde hayat sürdüren başka neler neler var; hepsi ve daha fazlası bu kitapta.

ISBN: 978-605-349-981-7

CAN DOSTUMUZ AĞAÇLAR
Salıncakla dallarında sallandığımız; kitap, dolap, masa yaptığımız ağaçlar; hayvanların hem yuvası 
hem de besini, tüm dünyanın da oksijen kaynağıdır. Elbette can dostumuz ağaçların faydaları bu 
kadar değil, daha fazlası bu kitapta.

4 yaş ve üzeri
8 kitap

21x26 cm
Her biri 24 sayfa

ÖYKÜ VE MASALLAR
4 yaş ve üstü

ISBN: 978-605-279-118-9

YUMURTADAN NE ÇIKTI?
Bazı hayvanların yavruları yumurtadan çıkar. Her bir türün yumurtası diğerinden çok farklıdır. Deve 
kuşu yumurtası kocaman, uğur böceği yumurtası toz kadardır. Martı yumurtası sivri, timsah yumurtası 
sert kabukludur. Bu kitapta yumurtalar hakkındaki pek çok ilginç bilgiye, harika resimler eşlik ediyor.

ISBN: 978-605-279-119-6

OKYANUSTAKİ DOSTLARIMIZ
Okyanusta pek çok ilginç canlı yaşar. Sular çekildiğinde gel-git düzlüğünde; kayalar üstünde deniz 
salyangozunu, kuma gömülü kum kurdunu, dikenleriyle kendini koruyan denizkestanesini, hayalet 
yengeci ve pek çok ilgi çekici canlıyı görmek mümkündür. Bu kitap okyanus kıyılarını tüm detaylarıyla 
çocuklara sunuyor.

SUYUN DÖNGÜSÜ
Bu kitapta sabahın erken saatlerinde dağlarda ve denizin üzerinde sis tabakalarının oluştuğunu, 
bunların önce bulut sonra da yağmur damlalarına dönüştüğünü, damlaların pek çok yerden geçtikten 
sonra tekrar denize ulaştığını; kısacası suyun bitip tükenmeyen macerasını okuyacaksınız.

ÖYKÜ VE MASALLAR
4 yaş ve üstü

YENİ

YENİ

YENİ

Okul öncesi dönemdeki çocukların çevrelerinde ve dünyada olanlara karşı bitip tükenmeyen merakları olur. Çocukların ilgilerini, 
bilmeye ve bilime olan meraklarını desteklemek amacıyla hazırlanan bu seride, seviyeye uygun anlatım kullanılıyor. Nitelikli 
ve gerçekçi görsellerle her kitap belgesel niteliğinde sunuluyor. Merakı dürten, öğrenmeye ilgi uyandıran bu bilim serisi, küçük 
bilim insanlarına öncülük edecek.

BİLİM ÖYKÜLERİ

ISBN: 978-605-349-996-1

HANGİ MEVSİM?
Mevsimler ve doğada yaşanan değişiklikler çocukların dikkatini çeker. Kar, kışın bir battaniye gibi 
her yeri kaplar. İlkbaharda her yerde rengârenk çiçekler açar. Yazın güneş ışıl ışıl parlar. Sonbaharda 
yapraklar sararır. Peki, mevsimlerde başka neler olur? Bu kitapta mevsimsel döngü, muhteşem 
resimlerle çocuklara anlatılıyor.

ISBN: 978-605-279-120-2
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4 yaş ve üzeri
6 kitap
Barkot: 8680628430445

20x20 cm
Her biri 24 sayfa
Renkli, resimli
Özel baskılı kapak

DEĞERLER EĞİTİMİ SETİ

Değerler eğitiminde amaç, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel 
değerleri kazanmasını sağlamaktır. Çocuğun kendi kendini tanımasını, kendi 
ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan 
özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının sağlanması gerekir.

Değerler Eğitimi Seti’nde konularla ilgili 16 hikâye kitabı yer almaktadır. Değerler Eğitimi 
Seti ile 5-6 yaş arası çocuklara kazandırılması hedeflenen 13 temel evrensel ve geleneksel 
insani değer belirlenmiştir.

Örnek 
Sayfalar

DEĞERLER EĞİTİMİ SETİ
  1. Sevgiyi Görmek / Sevgi

  2. Sağım Solum Sobe / Sevgi

  3. Saklanın Mandarin Geliyor / 

        Sorumluluk-Duyarlı Olmak

  4. Uzaya Yolculuk / Sorumluluk-Duyarlı Olmak

  5. Zıp Zıp Kurbağa / Öz Saygı

  6. Lütfen Beni Dinleyin / Saygı

  7. Penguenlerin Oyunu / Dürüstlük-Doğruluk

  8. Karıncanın Öğüdü / Başarı-Çalışkanlık

  9. Bal Partisi / Sabır

10. Yağız’ın Doğum Günü / Hoşgörü

11. Kış Pastası / Adil Olma-Paylaşma

12. Dedemin Madalyası / Vatanseverlik

13. Hoş Geldin Oya / Farklı Kültürler-Misafirperverlik

14. Annem İçin / Yardımlaşma-Dayanışma

15. Islak Pati / Empati-İyilik

16. Uçurtma Şenliği / Güven-Engellilik

5 yaş ve üzeri
16 kitap
ISBN: 978-975-501-915-4

24x33 cm
Her biri 16 sayfa
Renkli, resimli

ÖYKÜ VE MASALLAR
5 yaş ve üstü

TAŞ MASALLARI

Masal ve oyuna kim hayır diyebilir ki?
Taş Masalları serisi sizi masallı bir oyuna çağırıyor.

Doğadaki en sade ve kolay bulunan malzeme olan taşlar oyun arkadaşlarımız. 
Bu seride, taşlar ile yaratıcılık, farkındalık, problem çözme becerileri desteklenirken birlikte 
hareket etme, paylaşma, saygı, sevgi, dostluk, farklı olanı kabul etme vb. pek çok değere 
yer verilmektedir. Açık uçlu metin yapısı ve görsel yalınlık ile çocukların yaratıcılıkları ve 
kendilerini rahat ifade edebilme becerileri desteklenmiş olacaktır.

İlk kitap ile çocuklar, taşlarla nasıl oynayarak resim yapabileceklerini ve bu resimlerle nasıl 
masallar kurabileceklerini keşfedecekler. 
Bu masalları okuduktan sonra çocuklarla taş toplamaya çıkabilirsiniz. Onun istediği taşları 
toplamasına izin verin. Hatta isterseniz siz de onunla birlikte taş toplayın. Sonra da toplanan taşları 
kullanarak istediği gibi resimler yapsın, oyunlar oynasın, masallar anlatsın. Hep birlikte masallar anlatarak 
oynamanın tadını çıkartın.

TAŞ MASALLARI

1. Yalnız Taşın Masalı
2. Taşlangoz’un Masalı
3. Taş Oyunları
4. Afacan Taşların Masalı
5. İsimsiz Taşın Masalı
6. Taşların Şarkısı

Örnek 
Sayfalar

ÖYKÜ VE MASALLAR
4 yaş ve üstü 
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TİMSAH TEMSİ

ÖYKÜ VE MASALLAR
5 yaş ve üstü

Pitipat, dünyanın en güzel ormanında yaşayan sıradan bir ağaçtır. Ormandaki diğer tüm canlıların 
övgüyle anlattıkları özel yetenekleri varken, o kendini farklı ve özel kılan hiçbir şey bulamaz. 
Pitipat’ın biricikliği, bir gün ormanı ziyarete gelen çocuklarca keşfedilecektir. Çocukların ilgisini bu 
denli çeken şey nedir acaba? Daha da önemli soru: Bu kitabın okurlarını biricik kılan özellikleri nedir 
acaba? 

ORMANIN EN SIRADAN AĞACI

ISBN: 978-605-349-932-9
21x26 cm
24 sayfa
Sıvama cilt 
Renkli resimli

Küçük Tüy, Kargalar Diyarı’na gelen hayal satıcılarının ne sattığını herkes gibi çok merak eder 
ve onların hayallerini gerçekleştirebileceğini düşünür. Hayal satıcılarının sattığı birbirinden 
güzel eşyalardan almak ister, İran Şahı’nın parfüm şişesini alır. Fakat şişe ne doludur ne de güzel 
kokuyordur. Küçük Tüy, şişeyi kendisi doldurup mis gibi kokmasını sağlayacaktır ama nasıl?

İLKBAHAR PRENSİ

ISBN: 978-605-349-927-5
21x26 cm
32 sayfa
Sıvama cilt
Renkli resimli

5 yaş ve üzeri
3 kitap
21x26 cm 
Her biri 24 sayfa
Renkli resimli

Gümüş Göl; Timsah Temsi, Tıstıs Yılan, Telli 
Kopter, Yangelir Yengeç, Kaplumbağa Bilgeduruş 
ve daha pek çok sevimli sakinin yaşadığı mutlu 
bir mahalledir ama her yerde olduğu gibi bazen 
orada da işler yolunda gitmez. Üç kitaplık bu 
seri de Temsi’nin Tıstıs yılanla su yarışı yaparken 
yaşadıklarını, can sıkıntısından kurtulmak 
için denediği yolları ve diş ağrısından nasıl 
kurtulduğunu okuyacaksınız.

Çocukları ihmal ve istismardan korumanın yolu onları güçlendirmektir. Kırmızı Çizgi kitabı, bir kurgu 
içerisinde, çocuk dünyasına uygun bir anlatımla ürkütmeden, çocuklara kendilerini koruyabilme 
bilincini vermeye çalışıyor. Emir, kırmızı çizgilerin izinsiz yaklaşılmayan alanlar olduğunu, sadece 
evimizin, ülkemizin değil; vücudumuzun da kırmızı çizgimiz olduğunu öğreniyor.

KIRMIZI ÇİZGİ

ISBN: 978-605-349-927-5
21x24 cm
24 sayfa
Renkli resimli

Çınar ile Sincap’ta sincabın kimseyle paylaşmak istemediği çınar ağacını kaybedişi; kendini 
yapayalnız hissettiği bir anda başka bir ağaca bağlanıp tekrar sevebilmeyi, hayata umutla 
bakabilmeyi öğrenişi anlatılır. Kitap; çınar ağacı ve sincap metaforu üzerinden şiirsel bir dille, kaygı 
bozukluğu ve yas sürecini anlatıyor.

ÇINAR İLE SİNCAP

ISBN: 978-605-279-093-9
21x26 cm
24 sayfa
Renkli resimli

YENİ

ATM ve banka kartları, günümüz çocuğunda sınırsız bir kaynaktan para alındığı algısına sebep 
olmaktadır. Süper Kart işte tam bu noktadan hareket ederek çocukların para kullanma becerisi 
kazanmalarını hedefliyor. Babasının Süper Kart’ı olduğunu düşünen Cemil, kontrolsüz harcama 
yapar. Böyle davrandıkça popüler olur. Cemil’in süper sandığı kart aslında nedir?
Süper Kart, çocuklara paranın harca harca bitmeyen bir şey olmadığını, öz denetim sahibi olmak 
gerektiğini anlatıyor. 

SÜPER KART

ISBN: 978-605-279-094-6
21x26 cm
24 sayfa
Renkli resimli

YENİ

Çocukların büyürken birey olma bilinçlerini geliştirmeleri, yaratılıştan gelen özelliklerinin 
farkına varmaları ve kendileri ile barışık bir kişilik sahibi olabilmeleri için hazırlanan bu dizinin 
en önemli özelliği parmak izi tekniği ile resimlendirilmiş olmasıdır.

GAKGUKLARIN MACERALARI

5 yaş ve üzeri
6 kitap
Barkot: 978-975-5016085

20x20 cm
Her biri 24 sayfa
Renkli, resimli
Özel baskılı kapak

ISBN: 978-605-279-027-4 ISBN: 978-605-279-026-7 ISBN: 978-605-279-028-1
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KİTAP ADI AİT OLDUĞU SERİ TÜR

Bilge Kâşifler Seti (6 yaş)  (15 kitap) Etkinlik
Sevimli Kâşifler Seti (5 yaş)  (13 kitap) Etkinlik
Afacan Kâşifler Seti (6 yaş) (14 kitap) Etkinlik
Sağ Beyin Sol Beyin Etkinlikleri ((3 yaş) Etkinlik
Sağ Beyin Sol Beyin Etkinlikleri (4 yaş) Etkinlik
Sağ Beyin Sol Beyin Etkinlikleri (5 yaş) Etkinlik
Sağ Beyin Sol Beyin Etkinlikleri 6 yaş) Etkinlik
Matematik Etkinliklerim (6 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Fen Doğa ve Bilim Etkinliklerim (6 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Çizgi Çalışmalarım (6 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Matematik Becerilerim (6 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Dikkat, Görsel Algı ve Düşünme Becerilerim (6 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Dikkat, Algı ve Hafıza Etkinliklerim (6 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Matematik Etkinliklerim (5 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Fen Doğa ve Bilim Etkinliklerim (5 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Çizgi Çalışmalarım (5 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Dikkat, Görsel Algı ve Düşünme Becerilerim (5 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Matematik Becerilerim (5 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Çizgi Çalışmalarım (4 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Renk ve Şekil Etkinliklerim (4 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Kavram Etkinliklerim (4 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Matematik Etkinliklerim (4 yaş) Kavram Kitapları Etkinlik
Dil Becerileri İlk Etkinlik Kitabım Etkinlik
Düşünme Becerileri, Kavram/Renk İlk Etkinlik Kitabım Etkinlik
Matematik Becerileri, Çizgi/Şekil İlk Etkinlik Kitabım Etkinlik
Seslerden Müziğe Yolculuk Etkinlik
IQ+ Dikkat ve Düşünme Etkinlikleri (6 yaş) Etkinlik
Matematikle Tanışıyorum (3 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Matematikle Tanışıyorum (4 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Matematikle Tanışıyorum (5 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Hayata Hazırlanıyorum (3 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Hayata Hazırlanıyorum (4 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Hayata Hazırlanıyorum (5 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Düşünüyorum, Öğreniyorum, Matematiksel Kavramlar (3 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Düşünüyorum, Öğreniyorum, Matematiksel Kavramlar (4 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Düşünüyorum, Öğreniyorum, Matematiksel Kavramlar (5 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Dikkat Ediyorum, Düşünüyorum, Çözüyorum (3 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Dikkat Ediyorum, Düşünüyorum, Çözüyorum (4 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Dikkat Ediyorum, Düşünüyorum, Çözüyorum (5 yaş) Öğrenmeye İlk Adım Etkinlik
Tropikal İklim Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinliklerle Ekoloji Etkinlik
Çöller Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinliklerle Ekoloji Etkinlik
Akdeniz İklimi Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinliklerle Ekoloji Etkinlik
Ilıman İklim Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinliklerle Ekoloji Etkinlik
Kutuplar Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinliklerle Ekoloji Etkinlik
Rafadan Tayfa Boyama Kitapları (5 kitap) Boyama Kitabı
İbi Öykülü Boyama (5 kitap) Boyama Kitabı
Momo Akıllı Tavşan Boyama Boyama Kitabı
Momo Akıllı Tavşan Boyama - Sayılar Kavramlar Boyama Kitabı
Kare Boyama Kitabı Boyama Kitabı
Momo Akkılı Tavşan ile Kodlama Etkinlik
Kare ile Etkinlik Zamanı Etkinlik
Elif’in Düşleri Sebzeli Meyveli Etkinlik
Elif’in Düşleri Bol Vitaminli Etkinlik
Kayıp Kaykay Akıllı Tavşan Momo Animasyon Uyarlama - Masal
Şıp ve tıp Nerede? Akıllı Tavşan Momo Animasyon Uyarlama - Masal
Teşekkürler Momo Akıllı Tavşan Momo Animasyon Uyarlama - Masal
Tuhaf Çiçek Akıllı Tavşan Momo Animasyon Uyarlama - Masal
Tako’nun Dişleri Akıllı Tavşan Momo Masal
Kayıp Tavuk Nerede? Ege ile Gaga Animasyon Uyarlama - Masal
Çekirdekler Nerede? Ege ile Gaga Animasyon Uyarlama - Masal
Tohumlar Naasıl Yayılır? Ege ile Gaga Animasyon Uyarlama - Masal
Boncuklar Nereye Gitti? Ege ile Gaga Animasyon Uyarlama - Masal
Havucu Kim Yedi? Ege ile Gaga Animasyon Uyarlama - Masal
Nasıl Davranacağımı Biliyorum! Kuzucuk “Biliyorum Serisi” Animasyon Uyarlama - Masal - Etkinlik
Hangi Sporu Yapacağımı Biliyorum! Kuzucuk “Biliyorum Serisi” Animasyon Uyarlama - Masal - Etkinlik
Ne Oynayacağımı Biliyorum! Kuzucuk “Biliyorum Serisi” Animasyon Uyarlama - Masal - Etkinlik
Kare ile Kavramları Öğreniyorum (5 kitap) Animasyon Uyarlama - Masal - Etkinlik
Efe ile Ece Büyüyor Öğreniyor (8 kitap) Hikâye
Suyun Döngüsü Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Tohumun Yolculuğu Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Kuyruklar Ne İşe Yarar? Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Can Dostumuz Ağaçlar Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Doğal Çevreler Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Yumurtadan Ne Çıktı? Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Okyanustaki Dostlarımız Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Hangi Mevsim? Bilim Öyküleri Bilgilendirici Hikâye
Taş Masalları (6 kitap) Masal
Değerler Eğitimi Hikâye Seti (16 kitap) Masal - Hikâye
Timsah Temsi’nin Can Sıkıntısı Masal
Timsah Temsi’nin Diş Ağırısı Masal
Timsah Temsi’nin Su Yarışı Masal
Ormanın En Sıradan Ağacı Masal
İlkbahar Prensi Masal
Çınar ile Sincap Masal
Süper Kart Hikâye
Kırmızı Çizgi Hikâye

KİTAP LİSTESİ
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