KASIM AYI YENİLİKLERİ

Winnie The Pooh
Bu öykülerde bir oyuncak ayı,
oyuncak domuz, oyuncak eşek,
oyuncak kanguru ve yavrusunun
maceraları anlatılmaktadır.
Yazar: A.A. Milne

Koca Dev'in Koca Meyveleri
Etkisi git gide artan küresel ısınma
ve diğer çevre sorunları, büyükleri
olduğu kadar çocukları da etkiliyor.
Bu kitapta da hormonlu tarım
ürünlerinin bizlere ne kadar zarar
verdiklerini göreceğiz.
Yazar: Banu Bozdemir
Koca Dev'in Koca Sebzeleri
Bu kitap, masalsı bir öyküyle,
neredeyse her gün haberlere konu
olan GDO'lu besinlere dikkat
çekiyor.Besin kaynaklarını
çoğaltmak için bitki ve hayvanlara
uygulanan genetik müdahale ciddi
sağlık sorunlarına neden oluyor.
Yazar: Banu Bozdemir

Yalancı Aynalar
Tıpkı sana benzeyen
Muhteşem kızların hikayeleri.
Hin fikirli bir cad, krallığın tüm
aynlarının üstüne düşen
görüntünün tam tersini yansıtmasını
sağlar. Güzel kraliçe Olga, büyülü
aynalara bakınca kendini çirkin
görür ve ümitsizliğe kapılır.
Yazar: Beatrice Masini

Kocaman Ayaklı Çocuk
Menta sekiz yaşında ve kocaman,
kocaman ayakları var. Tıpkı
kayaklar kadar uzun ayaklar bunlar.
Bu ayaklar dans etmete hiç uygun
değiller mesela; ama bir o kadar da
becerikliler başka birçok şeyi
yapmakla.
Yazar: Beatrice Masini

Sofia'nın Yeni Arkadaşı
Artık Sofia'nın sarayda yeni
bir arkadaşı var! Onunla
tanışmaya hazır mısın?
Yazar: Kolektif

Bu kitaplar çocukları saatlerce eğlendirerek oyalayacak!
İster farklılıkları bulsun, ister resimleri boyayıp çıkartmalarla
kendi resmini yaratsın isterse de gözlem yaparak sorulan
soruları yanıtlasın.
Yaratıcılar: James Maclaine, Lucy Bowman

Bale Prensesi
Bayan Melekkanat bale derslerinin
saatini artırınca, Gelincik ile Nilüfer çok
heyecanlandılar. Gelincik başlangıçta
bu dersleri çok sevdi, ama bir süre
sonra balenin bütün hayatını
kapladığını düşünmeye başladı.
Yazar:Janey Louise Jones
Winnie The Pooh-Kayıp Kuyruk
Yüz Dönüm Ormanı'nda bir şeyler ters
gidiyor! İyor, kuyruğunu kaybetmiş.
Winnie ve sevimli dostları ona yardıma
koşuyorlar çünkü arkadaşlık her
şeyden önce gelir!
Yazar: Kolektif

Nar Alfabesi
Nar Alfabesi'nde ilk kez yeryüzünde bir
yolculuk yapmayı denedim. Kızım
Nar'la birlikte çıktığımız bu şiirli
yolculukta, insanı insan yapan şeylerin
neler olduğunu öğrendik.
Yazar: Haydar Ergülen

Bale Stüdyosu
Çocukların rüyalarını süsleyen pırıltılı
bir dünyadır bale... Işıkların rengarenk
aydınlattığı sahnelere çıkmadan önce
her şey, bale stüdyosunda başlar.
Yazar: Tan Sağtürk

Bob ile Uzayda Eğlence
Simon Bartram tarafından yazılıp
resimlendirilen bu kitapta neler yok ki?
Uzayda Eğlence kitabı öncelikle Bob
ve Barry'nin başından geçen nefes
kesici bir macerayı anlatan yepyeni bir
hikaye içeriyor.
Yazar: Simon Bartram

Winnie The Pooh- Arkadaşım Winnie
Yüz Dönüm Ormanı'nın sarkık kulaklı
ve sevimli eşeği İyor biraz üzgün
görünüyor. Arkadaşları gerçekten de
onun doğumgününü unutmuş olabilirler
mi?
Yazar: Kolektif

Sakar Cadı Vini Denizkızı
Sokakta eğlenceye katılıyor, farelerle
müzik yapıyor, kocaman kar topları
yuvarlıyor ve şimdi de denize dalıyor.
Yazarlar: Korky Paul, Laura Owen

Gizemli Miço
Bir oğlan çocuğu, Doğu'ya yaptığı bir
yolculuk sırasında kaybolan babasını
aramak üzere gemiye biner. Geminin
kaptanı Efendi Dandolo, böyle bir
miçoyu ömründe görmemiştir.
Şaşırmakta haklıdır kaptan, üstelik
yakında şaşıracağı çok şey çıkacaktır
ortaya.
Yazar: Beatrice Masini

Uçaklar
Dusty yükseklik korkusu olan küçük bir
tarım uçağı ve ünlü bir yarışçıolma
hayalleri kuruyor.
Acaba Dusty'nin hayalleri gerçek
olacak mı?
Yazar: Kolektif
Sakar Cadı Vini Spor Yapıyor
Sessiz kalarak para kazanıyor,
uzaylılara evlerinin yolunu gösteriyor,
tavadaki keki havada çeviriyor ve aşırı
kiloyla mücadele ediyor.
Yazar: Korky Paul- Laura Owen

Sakar Cadı Vini Yarasa Peşinde
İnişleri ve çıkışları vardır!
Çıkar yüksekteki bir tele,
İner koca bir çukura,
Çıkar bulutlara ya da
İner karanlık mağaralara!
Yazar: Korky Paul-Laura Owen

Hitler Oyuncağımı Çaldı
Her yıl yeni bir ülkede yeni bir dille
yeni baştan, başka bir okula
başlayan çocuk düşününüz. Eski
arkadaşlarını unutmak, yeni
arkadaşlar edinmek zorunda olan bir
çocuğun, göçmen birisi olarak yerli
çocukların oyununa katılabilmek
uğruna verdiği inanılmaz sınavlar,
güçlükler ve bir çocuğun gözüyle
faşizmin yargılanması...
Yazar: Judith Kerr

Kapiland'ın Karanlık Yüzü
Kapiland'a iki bilet lütfen!
Kemerlerinizi sıkı bağlayın: Dünyanın
“en güçlü”, “en saygın”, “en çok turist
çeken” ülkesi Kapiland'a
yolculuğumuz başlıyor.
Kapiland'ın kobaylar'nın devamı olan
bu kitap sizi heyecanlandırmaya
devam ediyor.
Yazar: Miyase Sertbarut

Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma
Çocukların kolaylıkla öğrenebileceği bir
teknikle kazırlandı. Renkli ve resimli
alıştırmalar sayesinde çocukların
eğlenerek öğrenmesi, uygulamalı
alıştırmalar ve çocuklara özgü kişisel
gelişim öyküleriyle de anladıklarını
pekiştirmeleri amaçlandı.
Yazar: Öznur Karaeloğlu

Gelin Çocuklar Birlikte Düşünelim
Çocuk ve yetişkin hakları, şiddetin
olmadığı bir dünya, kadın-erkek
eşitliği, medya bilinci, çevre ve
demokrasi... Tüm bunlar çağdaş
toplumun temek kavramlarından
sadece bazıları. Peki bu kavramları
ne kadar biliyorsunuz, ne kadarı
günlük yaşantınızın bir parçası
olarak sizinle yaşıyor?
Yazar: Zehra İpşiroğlu

