Şubat Ayı Yenilikleri

Dedemin Sihirli Dolabı
Dikkat et sihirli dolaptır. Kapağını kendi kendine açayım deme
sakın !
Yazar : Aytül Akal

Saray Horozu’nun Doğum Günü
Küçük Prens, « Peki ama Saray Horozu nerede ? » diye sormuş
merakla. « Saatlerdir ortalarda görünmüyor. » Saray Horozu’nun
nerede olduğunu Kral’la Kraliçe’de bilmiyormuş.
Yazar : Aytül Akal

Jack’in Fasülye Ağacı
Bir varmış bir yokmuş... Jack adındaki küçük oğluyla birlikte köyde
yaşayan fakir bir dul kadın varmış. Fazla paraları yokmuş ama
Karbeyaz adlı bir inekleri varmış. Ama bir gün inek hasta olmuş...
Yazar : Marie Emanuelle Lips

Uçuçböceği
Uçuçböceği en uğurlu böcektir. Çocukların en sevdiği böcektir. En
güzel böcek odur ! Öyleyse nasıl uçtuğunu, nelerle beslendiğini,
dostlarını ve düşmanlarını öğrenmelisin.
Yazar : Kolektif

Kedi
Kedi her zaman sessizce yaklaşır. Her kedinin kendine
özgü tüyü olur ! Bunu duydunuz mu ? Man adasında
yaşayan kedilerin hiç kuyruğu yoktur. Mavi İran kedisinin
uzun ve gür kuyruğu vardır.

Yazar : Kolektif

Vücudumuz
İnsanlar binlerce yıldan beri yeryüzünde çoğaldılar. İnsan
kendisine benzeyen canlılar dünyaya getirir. Bunun adı
üremedir. Senin oluşumun sırasında, annen baban
aracılığıyla hücrelerine bilgi iletilir.

Yazar : Kolektif

Yeryüzü ve Gökyüzü
Şöyle bir gökyüzüne bak bir de yeryüzüne. Dünyamız ay
ve güneşle sanki saklambaç oynuyor değil mi ?
Yeryüzünde volkanları, yeraltı kaynaklarını ve ırmaklarını
birlikte öğrenmeye ne dersin ?

Yazar : Jean-Pierre Verdet

Küçük Kral Dagobert Savaş Açıyor
Dagobert doğrusu garip bir çocuk ! Germaine’i pek sıradan
buluyor ve bu yüzden ona savaş açıyor... Ama ne savaş !
Gülünç bir savaş ! Kartopu savaşı !

Yazar : Zidrou

Küçük Kral Dagobert Nice Yıllara !
Bugün dagobert’in doğum günü ! Bütün krallık bu olayı gerektiği
gibi kutlamak için hazırlık yapıyor. Bu arada, hiç kimse, hatta
küçük kralın öğretmeni Bayan Annoş bile kendilerini bekleyen
sürprizden habersizdirler.

Yazar : Zidrou

Küçük Kral Dagobert Her Şeyi Tersine Yapar
Küçük Kral Dagobert bildiğiniz gibi herşeyi tersine yapar.
Üstelik huysuz ve inatçıdır. Kral hazretleri bir köpek istiyor.
İstediği yapılmayınca da yemek yemiyor.

Yazar : Zidrou

Burun
Ali, bir sabah uyandığında burnunun yerinde olmadığını fark
etti. Yani yüzünün tam ortasında.

Yazar : Yekta Kopan

Şirinler ve Korkunç Kuş Krakukas
Şirin Baba, laboratuarında bir gübre üretiyordu. Gübre
fazlasıyla güçlüydü. Bununla küçük bir bitkiyi suladı Bitki tüm
odayı kaplayana kadar büyüdü.

Yazar : Peyo

Kelimeleri 3 dilde öğrenin
Kelimelerin zenginliğini bu sözlükte 3 dilde birden
keşfedeceksiniz.
Yazar : Kolektif

Kedi Bakımı
Kedinizin sağlığını nasıl korursunuz ? Kedinizin dilinden nasıl
anlarsınız ? İki kedi birbirini nasıl selamlar ? Kediler mutlu
veya öfkeli olduklarını nasıl anlatırlar ?

Yazar : Katherine Starke

Köpek Bakımı
Köpeğinizin sağlığını nasıl korursunuz ? Köpeğinizin dilinden
nasıl anlarsınız ? Köpeğinize oturmayı nasıl öğretirsiniz ?
Köpekler neden hep birşeyler çiğner ? İki köpek birbirini nasıl
selamlar ?

Yazar : Katherine Starke
Defne Ağacı ve Orman Kardeşliği
Söz dinlemeyen büyükler her yerde var ! Söz dinlemedikleri
gibi çevrelerine de zarar veriyorlar... Onlardan korunmak için
yüksek karlı dağların ardına sığınan hayvanları ve ağaçları
bile rahatsız ediyorlar.

Yazar : Ömer Faruk

Hepsi Mavi Böğürtlenlerin Suçu
Sempatik ve yaramaz, sevecen ama birazcık da alıngan,
pullu mu pullu ve masmavi... Kim hayali arkadaş olarak
böyle bir ejderha istemez ki ?

Yazar : Silvia Roncaglia

Ejder Çocuk
Min adlı küçük kız arkadaşlarıyla alay ederek eğlenirdi.
Fakat bir keresinde alayın dozunu iyice kaçırmış ve
sonunda ceza almıştı. Tam bir yıl boyunca tüm dünyayı bir
ejderha görünümünde gezecekti.

Yazar : Beatrice Masini

Sümbüllü Köşk
Ödevleri için araştırma yapmaya Akıntı Burnu’na giden
çocuklar, Sümbüllü Köşk ile ilgili bir konuşmaya kulak
misafiri olur. Harekete geçen çocuklar, Sümbüllü Köşk’ün
geleceğini değiştirebilecek mi dersiniz ?

Yazar : Bilgin Adalı

Madiba Büyüsü
Nelson Mandela’nın dünya çocukları için hazırladığı bu
kitapta, Afrika’nın eski masallarından bazıları, yüzyıllar
boyunca çok uzak yerlere yolculuk ettikten sonra, yeni
seslerle dünya çocuklarına geri dönüyor.

Yazar : Nelson Mandela

Hobbit ve Felsefe
Hobbitler oyun oynamayı neden sever ? Tolkien gerçekte bir
adil savaş teorisyeni miydi ? Hobbit bize sanatın felsefesi
hakkında neler sunabilir ? Tolkien’in kahramanları aslında
birer filozof mudur ?

Yazar : William İrwin

Küçük İnsanlardan Büyük Sorular
Hayli Mühim İnsanlardan Basit Cevaplar
Deniz neden tuzludur ? Neden kendimi gıdıklayamıyorum ?
Solucan yemek normal mi ? Nasıl aşık oluruz ? Tanrı
kimdir ? Neden uçamıyoruz ? Çişimiz neden sarı ?

Yazarlar : Kolektif

Kanatlı Kirpiyle Uçan Kaplumbağa
Kirpicik ile Kaplumbağa uçan kuşlara baktıkça onlara
özeniyor, « Ah, Keşke biz de uçabilsek !» diyorlarmış.
Sihirli pınar onların bu isteğini duyup hemen kanat
takmış gövdelerine. Peki mutlu olmuşlar mı ?

Yazar : Bilgin Adalı

Garfield ve Arkadaşları
Acımasız ve bencil görünen Garfield’in aslında ne kadar
yufka yürekli olduğuna tanık olduğumuz maceralardan
biri.

Yazar : Jim Davis

Yalnız Atlı
Bu kitapta ilk kez Dalton Kardeşler birbirlerinden ayrılıyor,
kardeşliği sorguluyor, yasa dışı olmaya devam ederken
yasaları ilk kez arkalarına almayı başararak haydutluğu
Red Kit’e bırakıyor

Yazar : Daniel Pennac – Tonino Benacquista

