Çocuk demek; umut, özgürlük, hayal yani gelecek demek...
Çocuklar için bir araya geldik.
Önce hayal ettik sonra tıpkı bir çocuk gibi
hayallerimize inandık ve azimle yola koyulduk.
İşte biz, çocuklardan aldığımız ilhamla çıktığımız bu yolda;
ailelerle el ele, öğretmenlerle kol kola hep beraberiz.
Yaş yazmaz kitaplarımızda!
Her çocuk; gelişimi, karakteri, ilgi alanlarıyla biriciktir.
Doğru kitabı seçmen için çocuğun sana yol gösterecek!

Kitap tanıtım
videolarımıza
ulaşın

Sincap Atölye
etkinlik sandığı

w�w.s�n�a�k�t�p.c�m

Serinin Diğer Kitapları

ISBN: 978-605-74496-9-6

Eğlencesi yüksek, cırt cırtlı bir kitabın olsun ister misin?
Yönergeleri takip et, hikâyedeki eksik parçaları tamamla!

978-605-06399-2-6
ISBN: 978-605-06399-1-9

Her hikâyede karakterleri metne
göre yerleştir, maceraya sen de katıl!

ISBN: 978-605-06399-0-2

ISBN: 978-605-305-086-5

MERHABA! CIRT CIRTLI KİTAPLAR

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

Asiye Aslı Aslaner
Resimleyen: Dilek Altıntaş Birben
10 sayfa
20cm x 20,5cm

Cırt cırtlı parçalar

izle bak
neler var

KALBİMİZDE SAKLI DUYGU BALONLARI

978-605-70184-7-2

Serinin Diğer Kitapları

Balon hediyeli
metaforik hikâye

978-605-70184-4-1

978-605-70184-1-0

İnteraktif
okuma

Duygularla baş etmeyi
balonlarla anlatmak
mümkün mü?
Kalbindeki balonlarla tanışmaya hazır mısın?
Duyguları fark etmek, kabul etmek, yönetmek zordur.
Bazen olur böyle ama bir yol var kalbinde!

978-605-70184-8-9

Klinik Psikolog Mehmet Teber
Resimleyen: Burcu Güdücü
24 sayfa
24cm x 22cm

Klinik Psikolog
Mehmet Teber’in kaleminden
yönerge ve oyun önerileri

izle bak
neler var

RENKLER, SAYILAR, ŞEKİLLER

Dokun!
Tümsekleri,
çukurları
hisset
Serinin Diğer Kitapları

978-605-70645-1-6

Sürpriz
pencereler

978-605-74496-1-0

978-605-74496-0-3

Şaşırtıcı delikler

Kevser Aya
Resimleyen: Çağrı Odabaşı
11 sayfa
23,5cm x 15,5cm

izle bak
neler var

Tonki’yi takip et, deliklere dikkat! Düşmeden sonraki sayfaya geç!
Renkleri, sayıları, şekilleri keşfetmenin en eğlenceli yolu...
Kıtır kıtır ısırılmış sayfalar

Bırakın da çocuklar, kendi ellerini ve
ağzını kullanarak keşfetsin.
Onlara gerçek sanatı ve doğayı gösterin.
Onlar, çimlerin kokusunu duymalı,
sırtüstü uzanıp gelip geçen bulutları
izlemelidir en çok.
Susan Striker

Sürpriz pencerelerin arkasında
gerçek hayvan görselleri

DOKUN HİSSET

978-605-74496-4-1

978-605-70184-6-5

978-605-70645-2-3

Serinin Diğer Kitapları

Melek Dinçer
Resimleyen: Damla Tutan
12 sayfa
24cm x 21cm

izle bak
neler var

Her sayfada pofuduk
bir macera seni bekliyor!
Minik parmaklar kitapları dokunarak keşfediyor.
Bal seven tüylü bir ayı, kükreyen koca yeleli bir
aslan, yumuşacık tüylü bir kuzu, kırt kırt havuç
yiyen bir tavşan ve daha pek çok sevimli
hayvan dostumuz bu kitaplarda!

Çok yakında
Okyanusa Dokun
bizimle!

Her sayfada
başka dokun
başka hisset

BİR CESARET VE
KENDİ OLABİLME HİKÂYESİ
Çocuk olmanın haﬁﬂiği için dolu botların ağırlığından
kurtulmak gerek! Can’ın botları yetişkinlerin hayal,
kaygı ve beklentileriyle dolu. Özgürlük ve mutlulukla
bitecek hikâyenin sonu!
Büyükbabanın hayalleri, büyükannenin koruyuculuğu,
babanın kaygıları, annenin beklentisiyle dolu botlar,
Can’a çok ağır geldi.
Ve sonunda Can, kendi hayallerinin peşinden gitti.
Neyse ki biraz su birikintisi ve biraz dostlukla Can,
bir kuş gibi haﬁﬂedi…
Dolu botlar gitti, Can eve yeni hazinelerle geldi.

978-605-06399-9-5

izle bak
neler var

Her yaştan insana,
hayallerinin peşinden özgürce
koşabilme cesareti veren hikaye!
Yazan-Resimleyen: Leila Brient
Danışman: Murat Moroğlu
Çevirmen: Gülüş Türkmen
32 sayfa
23,5cm x 27,5cm

BAK-BUL- SOBE!
Tahmin et, ben kimim?

Serinin Diğer Kitapları

Sobelemeyi sevenler burada mı?

978-605-74496-5-8

Rengârenk sayfaların arkasında kimler saklanıyor?
Sevdiğin hayvanları sobelemek için ihtiyacın olan
her şey bu kitapta! Meraklı Kedi, Oyuncu Zürafa ve
Gezgin Ayıcık ile keşif turuna çık, yeniden sobele!
İpucu, gölgesi ve bilmecesi... Haydi sobele şimdi!

978-605-70184-9-6

Çok yakında
Gezgin Ayıcık
bizimle!

Sürpriz
pencereli kitap

Resimleyen: Dilek Altıntaş Birben
14 sayfa
16,3cm x 18cm

Gölge oyunları

izle bak
neler var

Öz bakım becerileri edinmek
hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Çocuklar, kahramanımız POFİ’yi örnek alarak
öz bakım becerilerini keyiﬂi birer alışkanlık haline
getirirken aynı zamanda öz güvenli ve bağımsız
bireyler olma yolunda adım atacaklar.

978-605-305-081-0

AYICIK MAVİ İLE
7 GECE 7 MASAL

978-605-305-072-8

POFİ İLE TAM ZAMANINDA!

978-605-305-079-7
978-605-305-078-0

Melek Dinçer
Resimleyen: Merve Ceylan
12 sayfa
12cm x 13cm

2 yaştan itibaren

Serinin Diğer Kitapları

978-605-305-067-4

978-605-305-070-4

Her gece uyumadan önce
Ayıcık Mavi’den bir masal dinle!

978-605-305-069-8

978-605-305-068-1

978-605-305-082-7

Dr. Nurşen Şirin
Resimleyen: Ayşın Eroğlu
14 sayfa
15,4cm x 15,4cm

izle bak
neler var

978-605-305-077-3

978-605-305-080-3

978-605-305-071-1

Klinik Psikolog Dr. Nurşen Şirin

Uyku öncesi okunan masallar, çocukların gelişimine
katkıda bulunur. Ayıcık Mavi’nin maceralarını dinleyen
çocuklar uykuya hazırlık yapacak ve tatlı mı tatlı rüyalara
doğru yola çıkacaklar.
İyi geceler Ayıcık Mavi, iyi geceler çocuklar!

izle bak
neler var

POP-UP KİTAPLAR
Merak, keşif ve hayal
tüm çocukları mutlu eder.

978-605-305-038-4

Hareketli POP-UP kitaplarda, sayfaları çevirdikçe
üç boyutlu görseller, açılan pencereler ve eğlenceli
hikâyeler sizleri bekliyor.

Hareketli sayfalar

Üç boyutlu görseller

M. Sacide Kafalı
Resimleyen: Asıf Rahimoğlu
10 sayfa
20cm x 21cm
Pop-up sürprizler

978-605-305-089-6

978-605-305-039-1

978-605-305-087-2

Serinin Diğer Kitapları

izle bak
neler var

Çocuk kitabı okumak, kaçmak değil bulmaktır.
Çocuk kitapları bir saklanma yeri değil, bulma yeridir.
Katherine Rundell

SAKLAMBAÇ OYNAMAYI SEVENLER!

AYNI BENİM GİBİ FARKLI

Serap Armutlu Acar
Resimleyen: Dilek Altıntaş Birben
14 sayfa
16,5cm x 23cm

Dayanıklı
kalın sayfalar

Farklı biri

Farklı biri daha

Bir farklı daha
Yazan-Resimleyen: Tom McLaughlin
Çevirmen: Beyhan Ataş
32 sayfa
26,5cm x 24cm

Dünyanın en en en güzel şeyi
ile tanışmaya, farklılıklarla barışmaya
hazır mısınız?
“Farklılıklarımızla mutlu olabilir miyiz?”
sorusuna hikâyenin sonunda “Farklı bir yolu daha var!”
diyeceğiz bu kitapla! Çocuklar, arkadaşlarını sevmenin
ve aynı sınıfı paylaşmanın önemini anlayacak.
Aynı zamanda zorbalığın herkesi mutsuz edeceğiyle
ilgili farkındalık kazanacaktır.

Her sayfada var bir ebe;
aç-bak-sobele!
Bugün saklambaç günü!
Ormanda uzun hortumlu fil , çiftlikte yumuşak
tüylü kedi, okyanusta çizgili aslan balığı
arkadaşlarını arıyor.
Neşeli bir saklambaç oyunu başlıyor!
Sayfaların arkasında acaba kimler saklanıyor?
Sürprizle dolu
f lip-f lap’lar

izle bak
neler var

978-605-70184-2-7

978-605-70645-8-5

978-605-70184-3-4

978-605-74496-3-4

Serinin Diğer Kitapları

izle bak
neler var

Serinin Diğer Kitapları

978-605-305-048-3

978-605-305-030-8

Canlılara saygı

Farklılıklara saygı

978-605-70184-5-8

978-605-305-031-5

Kendine güven ve cesaret

Merak ve hayal gücü

978-605-70184-0-3

978-605-305-028-5

Yardımlaşma

978-605-305-091-9

Azim ve kararlılık

978-605-305-090-2

Her sayfada farklı bir hayvan ve
yerinde duramayan hareketli gözler

978-605-305-029-2

BU KOCAMAN GÖZLER KİMİN?

Kardeşlik ve vaktini iyi değerlendirmek

Dostluk

Sevdiğiniz hayvanları eğlenceli
kocaman gözleri ile görmeye
hazır mısınız?
978-605-74496-7-2

Asiye Aslı Aslaner
Resimleyen: Erkan Bastem
10 sayfa
20cm x 20,5cm

Mutlu anları paylaşmak

izle bak
neler var

Sevimli hayvan dostlarımız, tam on farklı hikâyede seni arkadaşları ile tanıştıracak.
Kedi Tırmık ile dostluk kavramı,
Balık Noni ile azim ve kararlılık,
Sincap Simi ile yardımlaşma,
Dinozor Stego ile merak ve hayal gücü,
Kurbağa Kuki ile farklılıklara saygı,
Koala Kori ile kendine güvenmek ve cesaretin önemi,
Ayı Balküpü ile canlılara saygı,
Penguen Piku ile kardeşlik ve vaktini iyi değerlendirmek,
Civciv Ciki ile sabırlı olmak ve Tavşan Taptap ile mutlu anları paylaşmak
‘’Bu Kocaman Gözler Kimin?’’ serisinde!

Sabırlı olmak

Serinin Diğer Kitapları

978-605-305-051-3

978-605-305-050-6

NE SORSAN BİLİR MİNİK

M.Sacide Kafalı - Ceren Çukadar
Resimleyen: Ercan Polat
14 sayfa
23,5cm x 34cm

izle bak
neler var

Minikler merak ediyor,
yeni şeyler keşfetmeyi seviyor!
Hayvanların ilginç dünyasına dalıp
birbirinden marifetli araçları
tanıyabileceğin, bitkilerin nasıl
yetiştiğini öğrenebileceğin, uzay ile
ilgili her detayı görebileceğin ve
milyonlarca yıl önce yaşamış olan
dinozorları keşfedebileceğin resimli
çocuk ansiklopedisi serisine
kütüphanende yer aç.

978-605-305-017-9
978-625-8082-13-5

978-605-74496-2-7

978-605-305-018-6

Resimli çocuk
ansiklopedisi

İngilizce destekli
gerçek görseller

KODLAMALI EĞİTİCİ BOYAMA

AKTİVİTELİ UPUZUUUN BOYAMA
izle bak
neler var

Matematik dünyasına ilk adım:
Renklerle Kodlama!

Tam 2 metrelik bir boyama kitabı!
Kalemlerini al ve boya; ister kendi başına, istersen arkadaşlarınla!

Dikkat-Algı-Odaklanma

978-605-305-061-2

4-5 yaş ve 5-6 yaş için
iki farklı seviye

978-605-305-060-5

978-605-305-024-7

978-605-305-026-1

978-605-305-023-0

Kolaydan zora öğrenme ilkesi doğrultusunda hazırlanan ‘’Aktiviteli Upuzuuun Boyama’’ kitapları ile
hayvanlarla bir gemiye binecek, sayılarla oyuncak trenini ziyaret edecek, köprü ve taşıtları
renklendirecek, meyve ve sebzelerin rengârenk dünyasına dalacak ve güzel bir odayı en sevdiğiniz
renklere boyayacaksınız!

Serinin Diğer Kitapları

978-605-305-027-8

Resimleyen: Silvana Benaghi
32 sayfa
21cm x 26,5cm

978-605-305-059-9

Çıkartma hediyeli

18 sayfa
21cm x 24cm

Kodlamaya; sayılarla, renklerle ve şekillerle eğlenceli bir
başlangıç yapmak isteyenler parmak kaldırsın!
Matematiksel beceriyi çocuklara erken yaşta
kazandırmanın en keyiﬂi yolu bu seride.
Çünkü kodlamayı öğrenmek bu set ile çok eğlenceli!

978-605-305-062-9

978-605-305-025-4

2 metre
uzunluğunda
boyama

izle bak
neler var

Bütün yetişkinler bir zamanlar çocuktu
ama sadece çok azı bunu hatırlar.
Küçük Prens

Serinin Diğer Kitapları

978-605-06399-4-0
978-605-06399-7-1

978-605-06399-3-3

978-605-06399-5-7

Keşfedilecek bir dolu şey var!
Hepsi bu sarı kutunun içine sığar!

978-605-06399-8-8

BİLGİ DOLU İLK KİTAPLARIM
HAYVANLAR AİLESI

978-605-06399-6-4

Bir sarı kutu düşünün:
İçinde okyanus, çiftlik ve orman hayvanları var.
Üstelik kuşlar ailesi de kutunun içine sığmış!
Etkinlik kitabı ve 5 tane de yap-boz eklemişler yanına!
Bu kutu bir harika!..

İnteraktif okuma etkinlikleri

5 kitap ve yap-bozlardan
oluşan kutulu set

Kevser Aya
10 sayfa
12cm x 12cm

Gerçek hayvan
görselleri

izle bak
neler var

TEKERLEKLER İŞ BAŞINDA

KARIŞTIR- EŞLEŞTİR
Haydi döndür tekerlekleri,
başlasın araçların eğlenceli serüveni!
Araçların eğlenceli dünyasında acil yardım araçları ile kahramanlığa,
taşıyıcı araçlar ile eğlenceye, çiftlik araçları ile yorulmadan çalışmaya,
inşaat araçları ile faydalı işler yapmaya hazır mısın?
O zaman bağla kemerini, tekerlekler dönmeye başlıyooor!

Oyun oynarken hayvanların, mesleklerin, mevsimlerin
en eğlenceli halini keşfetmeye ne dersiniz?
Boynunda steteskopu olan bir doktor, başında aşçı şapkasıyla,
ayağında itfaiyeci çizmesiyle nasıl görünür acaba?
Peki, sonbaharda şapkası, yazlık deniz topu, kışlık
çizmeleriyle dört mevsim bir arada bir çocuğa ne dersin?
Bu da ne? Leylek gövdesinin üstünde ﬁl hortumu!
Peki bu ayaklar timsahın değil mi?

Karıştır, ayırt et,
eğlenerek öğren!

978-605-305-047-6

978-605-305-033-9

Dönebilen
ahşap
tekerlekler

Hilal Sivri
Resimleyen: Asıf Rahimoğlu
10 sayfa
20cm x 20,5cm

M. Sacide Kafalı
Resimleyen: Merve Uygan
14 sayfa
16,5cm x 22cm

İnteraktif okuma

978-605-305-049-0

978-605-305-046-9

978-605-305-034-6

978-605-305-035-3

izle bak
neler var

978-605-305-032-2

Serinin Diğer Kitapları

Dikkat, algı
ve görsel hafıza

izle bak
neler var

KIPIRTILI PIRILTILI GÖKYÜZÜ

HAYDİ PARKA! SESSİZ KİTAP

Serinin Diğer Kitapları

Hayal ve merakı bilgiyle buluşturan kitaplar!
Hayatı masallarla keşfetmeyi seven, hayal kurmaktan
vazgeçmeyen çocuklar!
Hayallerini oyuna, oyunu bilgiye, bilgiyi tecrübeye dönüştürecekler.

978-605-305-054-4

izle bak
neler var

Tabağımdaki
minik minik yıldızlar
sizce midemde parlar mı?

İlham verici üç hikâye
ve yönerge.
Dahası senin yazacağın
sonsuz hikâyeler...

978-605-305-088-9

Kıpırtılı Pırıltılı Gökyüzü’ne
çocuk dürbünüyle bakmaya hazır mısınız?

978-605-305-057-5

Nermin Sağır
Zeynep Tarık
Resimleyen: Murat Tanhu Yılmaz
12 sayfa
10,5cm x 15cm

978-605-305-053-7

978-605-305-055-1

978-605-305-052-0

978-605-305-056-8

izle bak
neler var

Emine Şahin Tursun
Resimleyen: İsmail Hakkı Baran
Danışman: Doç. Dr. Şengül İlgar
16 sayfa
23,5cm x 27,5cm

UNUTMA!
Hikâyelerin sayısı senin hayal
gücün kadar ve yazar sensin!
Merhaba, parka hoş geldin!
Bu parkta onlarca hikâye saklı.
Değişen olayları takip et, kahramanların
neler hissettiğini anlat!

İlk kavramları tatlı hikâyelerle
keşfetme zamanı!

978-605-06399-3-3

Küçük-Büyük kavramları için mini mini bir bebek masalı!
Bir çocuğun “Nasılsın? “sorusuyla başlayıp dünyayı dolaşan bir
iletişim hikâyesi!
Bebeğinizin dokunarak keşfedeceği ilk şekiller, şaşırtıcı bir
masalda bir arada!
Renklerin en tatlı hali, tatlı bir hikâyede saklı şimdi!

9786057112873

BEBEK ÜNİVERSİTESİ
HİKâYELİ İLK KAVRAMLARIM 1

978-605-06399-4-0

Serideki Diğer Kitaplar

9786057112859

9786057112866

Şekillerden
yola çıkan bir hikaye

Çağrı Odabaşı
12 sayfa (her biri)
11.7 x 12.5 cm

9786057112835

Renklerin en
tatlı hali bu
hikâyede saklı!

NE SORSAN BİLİR MİNİK
YENİ TASARIM MEVSİMLER

978-625-8082-13-5

Mevsimlerde saklı minik
detaylar!

Eğlenceli sorular var!

Yazan: Ceren Çukadar
Resimleyen: Merve Uygan
14 sayfa
23,5cm x 34cm

Gel seninle bir keşfe çıkalım,
mevsim mevsim dolaşalım.
İlk baharda açan çiçekleri koklayalım.
Yazın lezzetli meyveler yiyelim.
Kış ayında bembeyaz karlarla kardan
adam yapalım.
Her mevsimde saklı pencereler

Sayılar saymak için mi sadece?
Hayır, günlük hayatın içinde hep bizimle!
Zıtlıklar paylaşmaya engel mi?
Hay ı r! Tüm farklılı k ve zıtlı klara rağ men paylaşmakla
başlıyor güzel şeyler.
Beş duyumuz var bizim! Peki, başka kimlerin?
Hava olayları içinde duygular saklı !
Güneş , rüzgâr, yağmur, kar ve şimşek neler hissettirir bakalım mı ?

9786258082081

İlk Kavramları Tatlı Hikâyelerle
Keşfetmeye Devam Ediyoruz

9786057112873

BEBEK ÜNİVERSİTESİ
HİKAYELİ İLK KAVRAMLARIM 2

978-605-06399-4-0

Serideki Diğer Kitaplar

9786057112859

9786057112866

her havanın
bir hikayesi vardır.

Çağrı Odabaşı
12 sayfa (her biri)
11.7 x 12.5 cm

9786057112835

SAyılarınen
tatlı hali bu
hikâyede saklı!

Serinin Diğer Kitapları

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ (BİYOLOJİ)
Bilimin En Kolay Hali
Anatomiyi, genetiği, üremeyi çocukların seveceği görsellerle
ve yine onların yaşına uygun bir dille ele alan bu set, bilimi
herkese sevdiriyor. Nasıl mı? İşte birkaç ipucu…

GENETİK: Sana %100 benzeyen sadece SENSİN!
ÜREME: Yavrusunu karnında taşıyanlar, yavrusu
YUMURTADAN çıkanlar... Peki, bitkiler nasıl çoğalırlar?

978-605-70645-9-2

978-605-71128-1-1

ANATOMİ: Çook eskiden beri insanlar vücutlarını hep merak
etmişler. Bu merakla, "İÇİMİZDE NELER VAR?" araştırmışlar.

978-605-71128-0-4

Çocuklara bilimi
sevdiren kitaplar!

978-605-71128-2-8

Çağrı Odabaşı
12 sayfa (her biri)
15,5 x 15,5 cm

BİYOLOJİ işte
bu kadar basit!
İç içe
flip f laplar

Serinin Diğer Kitapları

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ (FİZİK)
Bilimin En Kolay Hali
Ünlü ﬁzikçi İsaac Newton ile tanışmaya hazır mısın?
Peki, Güneş olmasaydı neler olurdu?
Fotoğrafçı, pilot ve cerrah! Bu mesleklerin çalışırken
ışığa ihtiyacı var!

Fizik, işte bu kadar basit!
Çocuklara bilimi
sevdiren kitaplar!

9786258082104

Çekim Yasası, Işık ve Enerji Kaynakları!

978-625-8082-09-8

9786258082128

Çevreyi kirletmeyen ve asla tükenmeyen enerji kaynakları
olduğunu biliyor muydun?

9786258082111

Çağrı Odabaşı
12 sayfa (her biri)
15,5 x 15,5 cm

Fizik işte
bu kadar basit!
İç içe
flip f laplar

HAYALLER BİR BALONCUĞA SIĞAR MI?
Sormazsam olmaz P4C

Hayal kurmadan yaşamak mümkün müdür?
Hayallerimizi anlatmazsak onlara neler olur?
Hayal kırıklığı nedir?

Özgürce sordukları sorularla dünyayı tanımak
isteyen çocuklar ve öğrenmenin tadına
doyamamış yetişkinler için ilham verici bir set
sizleri bekliyor!
Çocuklar merak ederler,sonu gelmeyen soruları
vardır… Kendilerine, hayata,doğaya ve daha pek
çok şeye dair… Sorarlar,sorgularlar.’’Neden?’’leri
öğrenmek isterler.

9786057064578

“Bu yolculukta onlara eşlik etmek isterseniz
kitabın sonundaki ipuçları sizi keşfe davet
edecektir. P4C pedegojisi ile kaleme alınan bu
kitaplar size yardımcı olacaktır.’’

Serinin Diğer Kitabı

Yazan: Deniz Alter
Resimleyen: Sezen Aksu Taşyürek
24 sayfa
24cm x 24cm

Oburcuk’un Maceraları

Kitap içinde kitaplar!
OBURCUK, Delikli, eğlenceli farklı bir kitap okuma
serüvenine hazır mısınız? Oburcuk Kitap Canavarı
serisinde "Kitap içinde kitap" ﬁkrini biraz abartan, harika
hikayeler sizleri bekliyor.
“Kitap okumayı severim! Kim sevmez ki! En çok da kitap
canavarları hakkında olanları…”diye başlayan, sıradan bir
çocuk kitabını eline aldığını düşünen çocuklar, kıkır kıkır
gülecekleri, eğlenceli bir yolculuğa çıkacak.
OBURCUK, sayfaları kemire kemire kendi hikayesinden
çıkıp farklı masalların içine kaçtı!

978-605-74496-6-5

9786057449689

Emma Yarlett
Çeviren: : Sima Özkan
20 sayfa
24.5 ×28 cm

Serinin Diğer Kitabı

Serinin Diğer Kitapları

Elimde fenerim var,
saklanamazsın ki!
Bulurum seni…

Ormanda, çiftlikte,
okyanusta, şehirde ve evde
bulurum seni,
bu hiç kolay değil ki!
Karanlıkta gizlenen birileri var.
Sincap Simsim'i takip et, ormanı,
çiftliği, okyanusu ve şehri keşfet!
Feneri hiç bırakma, ipuçları yardım edecek sana!
Birbirinden eğlenceli çizimleriyle
“Bulurum Seni Serisiyle” fenerli bir keşif başlıyor.

9786057112897

M.Sacide Kafalı
Resimleyen: Merve Uygan
10 sayfa
20cm x 19cm

97860571128-8-0

9786057064554

9786057064561

9786057064547

BULURUM SENİ SERİSİ

Feneri hiç bırakma!
İpuçları yardım
edecek sana.

Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk,
hiçbir yere gitmiyor.
Edip Cansever

Hayata İlk Bakış, İlk Başlangıç
İlk iletişim aracı kartlarla
bebeğiniz hayatı oyunla keşfedecek!

15 kart
12cm x 13cm

978-605-305-014-8

TAK-ÇIKAR KARTLARIM - İngilizce destekli
Temel renk, şekil ve nesneler bir arada.
Şekillerle yap-boz, renklerle eşleştirme oyunları.
Hem çizim hem gerçek görselleri ile nesneler .

978-605-305-013-1

978-605-305-037-7

978-605-305-036-0

İLK KARTLARIM
0-3 ay - Siyah beyaz ağırlıklı, üç ana renkten oluşan kartlar.
3-6 ay - Zıt renklerle arkalı önlü ilişki kurma becerisini destekleyen kartlar.
6-9 ay - Tüm renkler bir arada, düşünme becerisini geliştiren kartlar.

978-605-305-019-3

BEBEĞİM ÖĞRENİYOR

İNGİLİZCE DESTEKLİ
EŞLEŞTİRME OYUN KARTLARI

BİLGİ DOLU MİNİK
KÜTÜPHANEM

96 Kart
7,8cm x 7,8cm
10 Sayfa 9 kitap
7,1cm x 7,1cm

Yap-boza dönüşen
arka kapaklar

Çocuklar oyunla öğreniyor! Oyunun iyileştirici
gücüyle güçlü ve sağlıklı büyüyor!

Gerçek görsel

30 kart
12cm x 13cm

Kutu aldım 1 tane,
açtım baktım 9 tane!
Tak-Çıkar yap-boz

Renk eşleştirme
Yaşam alanında çizim

Eğlenceli kamyon maketiyle hayal dünyasını geliştiren tam 96 adet kart ve
4 farklı oyunla çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor! Hayvanlar, meslekler,
spor dalları ve yiyecekler. Çocuklar bu kartlarla kaliteli zaman geçirecekler!

Bu kütüphanede tam 9 kitap ve
çocuklarımız için birçok kazanım var.
Görsel hafıza, sayısal beceri, dikkat
ve algı gelişimi...
İki farklı renk seçeneğiyle!

Çocuk gelişim
uzmanı denetiminde
hazırlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi - PedagogDoç. Dr. Şengül İlgar denetiminde hazırlanmıştır.

izle bak
neler var

İngilizce-Türkçe
karşılıklarıyla
İngilizce destekli
gerçek görseller

izle bak
neler var

izle bak
neler var

Azıcık Aklım Karıştı!

Başka Kim Var? Bana Benzer

Annemiz kızınca, üzülünce,
endişelenince aklımız karışır,
“Annem Beni Seviyor Mu?’’ diye düşünürüz.
Dur üzülme, bazen olur böyle.

Deliklerden Gözükeni Tahmin Et Sonra
Benzer ‘’Başka Kim Var?’’ Keşfet!
Kaç tane çizgili hayvan tanıyorsun?
Peki, kaşık gibi gagası olan bir kuşa rastlamış
mıydın? Gergedanın boynuzları kemikten mi
sanıyorsun? Ya da armodillonun kabuğu ne işe
yarıyor, biliyor musun? Albatros o eşsiz
kanatları ile kaç kişiyi kucaklar sence?

Yazan: Mehmet Teber

978-625-8082-02-9

978-625-8082-01-2

Resimleyen: Berk Öztürk
24 sayfa
24cm x 22cm

Kötü düşünceleri kovmaya yerine
güzellerini koymaya ne dersin

Yazan: Ceren Çukadar

Resimleyen: Çağrı Odabaşı
10 sayfa
19cm x 18,5cm

Ücretsiz olarak indir, kitapları
etkinliklerle birleştir.

SİNCAP ATÖLYE NEDİR?
Sincap Atölye www.sincapkitap.com sitesi
üzerinden ulaşabileceğiniz etkinlik durağımızdır.
Sincap Atölye sayfasından, kitaplarımıza özel ücretsiz ve basıma hazır etkinlik dosyalarını
kolaylıkla indirip bireysel ve grup çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.
Sincap Kitap’ın eğlenceli ve interaktif kitaplarını okuduktan sonra
etkinlik saatini kitapla birleştirmenin artık harika bir yolu var.

Uygulamalı
etkinlik videoları

