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 KVA Çocuk ailesi olarak, hayat başarısı ve akademik başarının kalıt-
sal olmadığına, küçük yaşta kazanılan doğru becerilerle gelişebileceğine 
inanıyoruz.
 Bu yüzden, çocukların küçük yaştan itibaren onları başarıya götüre-
cek  6 temel beceriyi kazanmasını sağlayacak yayınlar çıkarıyoruz:

1- Azim
2- Duyguları tanıma ve yönetme
3- Başarılardan ilham alma
4- Zorluklarla baş etme
5- Yaratıcılık
6- Yeniliklere adapte olma

 
 Kitaplarımızı, çocukların bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, 
hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde seçiyor ve ha-
zırlıyoruz. Okurlarımız mutfakta, parkta, oyun odasında, sınıfta, labora-
tuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine güvenen, yaşamın farklı 
alanlarını ustalıkla birleştirebilecek, kendi ayakları üzerinde durabilen, 
yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven bireyler haline gelsin ve 
biz de onlarla birlikte gelişelim, zenginleşelim istiyoruz. 

 KVA Çocuk, dünyayı ve kendimizi anlamak, sevgiyi çoğaltıp paylaş-
mak, bilgi ve becerilerimizi geliştirmek için sizlerle birlikte çıktığımız sihirli bir 
yolculuk. Bu yolculukta okurlarımızın kimi ilk bilgisayar programını mutfakta 
yazacak, kimi diplomasını aldığı gün anneannesinin çorba tarifini deneye-
cek, kimi Nobel alacak, kimi bizi kanatlandıran yeni kitaplar yazacak, resim-
leyecek, bizden ilham alanlar bize ilham verecek. İşte sihir...
 
 Bu sihri sizinle paylaştığımız için çok mutluyuz!



Kaplan Uykusu  Logue - Zagarenski
Etkinlik: Birlikte Uyuyoruz!
Fısıltı Zagarenski
Etkinlik: Bizim Hikâyemiz
Kükrek Zagarenski
Etkinlik: En Sevdiğim...
Zola’nın Fili de Seve - Zagarenski
Etkinlik: İşte Benim Arkadaşım
Semih’in Öfkesi Bhadra - Arbona
1. Etkinlik: Öfke, Seni Yenebilirim!
2. Etkinlik: Öfke, Evine Dön!
Tangram Kedi Rinck - van der Linden
Etkinlik: Tangramla Bir ... Yaptım!
Nehir Martin
Etkinlik: Benim Şehrim
Filiz Walker
Etkinlik: Benim Bahçem
Mükemmel  Parker - Blackwood
Etkinlik: Mükemmel Günüm
Maya ve Mavi Parker - Blackwood
Etkinlik: Yolculuk
Eski Dostum Lodos Hest - Bates
Etkinlik: Özledim
Kırmızı Köpek Garibal - Benaglia
Etkinlik: Farklılıklarımızla Zenginleşiyoruz
Luna ve Mavi Oda Guirao Jullien - Davenier
Etkinlik: Hikâye Kazanı
Güney Duncan
Etkinlik: Yolculuğa Çıkıyoruz! 
Yaprak Dieckmann
Etkinlik: Ama O Farklı!
Kedinin Dileği Brill - Pak
Etkinlik: Üç Dilek
Dışarı, Buradan Uzaklara 
Woodworth - Miao
Etkinlik: Duygu Yolculuğum
Su Birikintisine Basmamanın Dokuz Yolu
Etkinlik: Hopla, Zıpla, Şlap, Şlop!
Ağaç Kale
Etkinlik: Ağaç
Grafiklerin Mucidi Becker - Tremblay
Etkinlik: Benim İcadım
Küçük Kaptan Arsenio’nun Hayalleri
Bernasconi
Etkinlik: Benim İcadım
Scratch ile Kodlamayı Öğreniyorum
Magic Makers
Etkinlik: Scratch ile Kendi Oyununu Yaz!

KVA ÇOCUK KİTAPLARIYLA ÖNERİLEN ETKİNLİKLER

Bu katalog ve etkinlik rehberinde önerilen etkinlikler, kitaplar okunduktan sonra yapılacak 
etkinliklerdir. Tüm bu kitaplar grupla duyusal okuma (“sensory storytime”) ile de okunabilir. 

Okuma esnasında çocukların “Sizce bundan sonra ne olacak? Sen olsaydın ne yapardın?” 
gibi sorularla düşünceleri alınabilir, öğrencilerle kitabın çeşitli yerlerinde düşünce köşeleri 
oluşturabilir. 

Düşünce köşeleri:  Kitabın bir bölümü ya da bir olgusunda “Katılıyorum,” “Katılmıyorum,” 
“Kararsızım.” diye üç köşe oluşturulur. Öğrenciler, o durumda hangi fikre katılıyorlarsa 
söz geldiğinde fikirlerini savunmak kaydıyla istedikleri köşeye geçerler. Doğru yanlış 
yoktur ama sebeplerini belirtmeleri gerekmektedir. Bir söylemden ikna olurlarsa sebebini 
açıklayarak köşelerini değiştirebilirler. Ayakta ve hareketli geçen bir etkinliktir. Kitabın 
çeşitli yerlerinde (okuma esnasında) bu durum tekrarlanır.

Ayrıca KVA Çocuk kitapları; hayal gücünü serbest bırakma, duyguları tanıma, 
onlarla baş etme ve çocukların yaratıcılığını açığa çıkarmaya yaptıkları özel vurgu 
nedeniyle çocuklarla felsefe, yaratıcı yazarlık, drama, sanatla terapi ve resim 
atölyelerinde temel kitaplar olarak kullanılmaktadır.

Fısıltı, Nehir, Eski Dostum Lodos, Kırmızı Köpek, Semih’in Öfkesi başta olmak üzere pek 
çok kitabımız, yetişkinler için atölye ve drama terapi seanslarında da kullanılmaktadır.

Kanat Birsin - Sak
Etkinlik: Hayallerinin Peşinde...
Şans Birsin - Sak
Etkinlik: Hayallerinin Peşinde...
Zürafa Pupa Birsin - Güvendağ
Etkinlik: Farklılıklarımızla Zenginleşiyoruz 
Pupa Ayy!  Birsin - Güvendağ
Etkinlik: Korkum 
Petunya’nın Gizemi Tevetoğlu - Yanarateş
Etkinlik: Eşsiz Yaprağım
Yaşasın Kirlenmek! Tevetoğlu - Özge
Etkinlik: Kirlenmek Güzeldir!
Sihirbaz Kıvrık Bıyık ve Muhteşem Gösterisi
Kocabuğa - Ünal
Etkinlik: Hokus Pokus!
Ege ve İpek’in Değerleri Birsin - Sak
Etkinlik: Hepimiz Değerliyiz!
ÇoTo’dan Mektuplar Karagöz - Lafcı
Etkinlik: Ben de böyle yazıyorum 
Merak Ediyorum Kutucular - Erel
Etkinlik: Merak Ediyorum
Ne Olsam? Kutucular - Erel
Etkinlik: Olsam Olsam Ne Olsam?
Mutlu İnsanlar Kutucular - Erel
Etkinlik: Duygu Avcısı
Bahçemizdeki Kirpi Ekinci
Etkinlik: Hikâye Kazanı 
Büyükada’nın Küçük Şefi Kutucular - Sak
Etkinlik: Aile Ağacım
Koku, Tat, His: 49 Engelsiz Tarif 
Kutucular - Erel - Korkmaz
Etkinlik: Hissediyorum...
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KİTAPLARIMIZ



Kaplan Uykusu
Yazan: Mary Logue
Resimleyen: Pamela Zagarenski
Çeviren: Sedef Özge

Bir zamanlar, güneş battığında bile uyumak istemeyen küçük bir kız varmış. Küçük 
kız dişlerini fırçalamış, en sevdiği pijamasını giymiş, rahat yatağına yatmış ama 
hiç uykusu yokmuş. Oysa dünyadaki tüm hayvanlar geceleri mışıl mışıl uyurmuş. 
Minik salyangozlar bile!

Çocukları zorlamadan, korkutmadan, kandırmadan, güvenli ve rahat bir uyku çek-
melerini sağlamak hiç bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı. 

Bu kitabın büyüleyici resimleri, Pamela Zagarenski’ye prestijli Caldecott Ödülünü 
kazandırdı.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Uyku kitabı, uykudan önce, hayvanlar nasıl uyur, zorlamadan uyutma

K a p l a n  U y ku s u  - Etkinlikler

B İ R L İ K T E  U Y U Y O R U Z !

1. Etkinlik

“Uyku” denince çocukların aklına gelen ilk kelimeler serbest çağırışım yoluyla listelenir. 

Sonra grupta çocuklar kitapta geçen hayvanların uyuyuşlarını drama yöntemi ile yaparlar. 
(Top gibi kıvrılan bir köpek, ayaklarını gererek uzanan bir susamuru, sıcak bir şömine 
yanına yatan kedi, okyanusta halkalar çizen balina vb.) 

Arkasından kitapta geçen hayvanlardan hangisi gibi uyumak istedikleri sorulur. O hay-
vanın resmini seçer, boyar, bu hayvanı seçme sebebini öğretmenleri boyadığı hayvan 
resminin üstüne yazar. (4-5 yaş)

2. Etkinlik

Öğrencilere büyük grupta kendi uyuma rutinleri sorulur. Sırayla dinlenir. 

Her öğrenciye bir kâğıt dağıtılır. Bu kâğıda bir uyku arkadaşı resimlemeleri istenir. Bu 
uyku arkadaşı gerçekte kullandığı bir oyuncak da olabilir, hayal gücünü kullanarak da bir 
uyku arkadaşı tasarlayabilir. (Anaokulu hazırlık sınıfı - 6 yaş)

Bu etkinlikler, çocuğun uykunun öneminin farkına varmasına ve günlük rutinler oluşturma-
sına fayda sağlayacaktır. Böylece çocuklar kendi düzenlerini daha rahat oluşturacaklardır.

K a p l a n  U y ku s u  kitabında aile olmanın, birbirini dinleyip fikirlerine saygı 
duymanın, denemenin ve deneyimlemenin önemi üstünde durulur. Kitap, çocukla-
rın ve okuyan yetişkinlerin içlerini sevgiyle ısıtır.



FISILTI
Yazan ve resimleyen: Pamela Zagarenski
Çeviren: Sedef Özge

Sözcükler olmadan kitap olur mu? Küçük kız öğretmeninden ödünç aldığı kitabı 
eve götürürken kitabın bütün sözcükleri yere dökülünce geriye yalnızca resimler 
kaldı. O da esrarengiz fısıltının sözünü dinleyip her resmin öyküsünü kendi buldu.

İki Caldecott ödüllü Pamela Zagarenski’nin yazıp resimlediği FISILTI, çocukların 
hayal gücünü, öykü anlatma yeteneğini ve kitap sevgisini geliştiren, büyüleyici 
resimleriyle ilham veren, çocukların yanı sıra büyüklerin de yaratıcı yazarlık 
atölyelerinde kullanabileceği bir kitap. Resimlere her bakışınızda farklı ayrıntılar 
görecek, aynı resme her gün yeni bir öykü yazmak isteyeceksiniz. Yeter ki içinizden 
gelen fısıltıya kulak verin ve hayal gücünüzü serbest bırakın.

Yaş: 4+, her yaş
Anahtar sözcükler: Hayal gücü, öykü yazma, yaratıcılık, kitap sevgisi, farklı bakış açıları, 
gördüğünü anlama ve yorumlama

FISILTI - Etkinlikler

Bizim Hikâyemiz
1. Etkinlik

“Küçük tatlı kız, üzülme. Sözcükleri sen hayal edebilirsin. Öyküleri sen hayal edebilirsin. Birkaç 
basit sözcükle başla, gerisi gelir zaten hayalinde. Unutma, öykülerin başı, ortası, sonu her zaman 
değiştirilebilir ve her öykü başka türlü hayal edilebilir. Hayal etmenin kuralı, doğrusu, yanlışı yok-
tur. Sen hayal et, gerisi kendiliğinden gelir.”

Bu bölüm minik bir beste ile dramatize edilerek etkinliklere başlanır. 
Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılırlar. Sırayla her grup ortaya gelir. Kitaptaki yarım kal-
mış öykülerden seçtiklerini çocukların sırayla bir cümle söyleyerek devam ettirmeleri is-
tenir. (Bu, hikaye sonlanana kadar birkaç tur dönebilir.) Tüm grupların hikayeleri sonlan-
dıktan sonra verilen kağıtlara kendi öykü kitapçıklarını oluşturmaları istenir. Hamur gibi 
malzemelerin olduğu okullarda hamur gibi üç boyutlu malzemeyle de öykü görseli oluş-
turulabilir. Gruplar, ürünlerini büyük grupta paylaşırlar. (Okuma yazma bilen yaş grubu 

kâğıda yazabilir) (40 dk.) (5+)

2. Etkinlik

Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Etkinlik alanına (sınıfa) daha önceden kese içinde 
bırakılan resimleri bulmaları istenir. Daha sonra buldukları bu resimleri verilen kağıtlara 
(kartonlara) yapıştırarak grupça bir öykü oluşturmaları istenir. Oluşturulan öyküler büyük 
grupta paylaşıldıktan sonra panoda sergilenir.(Okuma yazma bilmeyen yaş grubu öyküyü 
sözel oluşturur.) (40 dk.) (5+)
Bu etkinliklerle çocukların kendilerini ifade etme becerileri gelişir. Yaratıcılıklarını sınırsız-
ca kullanabilecekleri bir ana dil çalışması da yapmış olurlar. 
FISILTI kitabı ile tanışan çocuklar, kitapların büyülü dünyasına hızlı bir geçiş yap-
tıkları gibi yaratıcılıklarını kullanarak çözüme odaklanma becerilerinde de ustala-
şırlar.  



KÜKREK

Yazan ve Resimleyen: Pamela Zagarenski
Çeviren: Sedef Özge

Kükrek, sıradan bir oyuncak değil; Mete'nin en iyi arkadaşı. Mete ve Kükrek 
birbirlerinden ayrı düştüklerinde, Mete'nin ailesinden hiç kimse Kükrek'in evin 
yolunu bulacak kadar gerçek olduğuna inanmıyor.

İki Caldecott ödüllü Pamela Zagarenski, sımsıcak öyküsü ve büyüleyici resimleriyle 
sevginin ve dostluğun doğasını keşfe çıkıyor.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Hayal gücü, dostluk, arkadaşlık, gerçeklik, hayali arkadaş, sevgi

KÜKREK - Etkinlik

Etkinlik:
En Sevdiğim…

Çocuklara şu anda kullandıkları ya da eskiden onlarla olan, özledikleri oyuncuklarının 
olup olmadığı sorulur. O oyuncakların kendileri için neden özel olduğu tartışılır. Çocuklara 
bir sandık resmi verilir ve bu sandığın içine o özel oyuncaklarını (eşyalarını) çizmeleri 
istenir. Çizdiklerine söylemek istedikleri kâğıda yazılır. 

KÜKREK kitabıyla tanışan çocuklar, onlar için özel olanlar eşyaları ve sebep-
lerini fark ederken duygularını tanıma, anlama ve ifade etme becerilerini de gelişti-
rirler.



Zola’nın Fili
Yazan: Randall de Sève
Resimleyen: Pamela Zagarenski

Bazen yeni bir arkadaş edinmek, bir fille saklambaç oynamak kadar zor olabilir.

Yandaki eve Zola adında küçük bir kız taşındı, gelen seslere bakılırsa bir fili olmalı. 
Filiyle saklambaç oynuyor, onu yıkıyor, ona tost yediriyor, Zola’yla fili birlikte çok 
eğleniyor. Gerçekten öyle mi acaba? Bunu öğrenmenin çok kolay bir yolu var: Ka-
pısını çalıp Zola’ya merhaba demek!

Randall de Seve’in yazdığı, iki Caldecott ödüllü Pamela Zagarenski’nin resimlediği 
bu muzip öykü, arkadaş edinmenin zaman zaman zor olsa da ne kadar eğlenceli 
olduğunu ve hayatımıza ne büyük zenginlikler kattığını bize hatırlatıyor.

Yaş: 4+, her yaş
Anahtar sözcükler: Arkadaşlık, sırdaşlık, arkadaş edinme, hayal gücü

Zola’nın Fili - Etkinlik

Etkinlik:

İşte Benim Arkadaşım
Çocuklardan “arkadaş” denince akla gelen kelimeleri serbest çağırışım yoluyla söyleme-
leri istenir. Daha sonra “Benim en iyi arkadaşım …… çünkü …………” cümlesini tamam-
lamaları istenir. 

Onlara verilen çalışma kağıdına kendilerini ve en iyi arkadaşlarını çizip çizdikleri arka-
daşlarını tanıtmaları ve onlarla yapmaktan en çok keyif aldıkları şeyi yazmaları beklenir. 
Yapılan çalışmalar paylaşılır.

Zola’nın Fili kitabıyla tanışan çocuklar, sağlıklı iletişim becerileri geliştirmenin 
yanı sıra yeniliklere ve yeni arkadaşlara açık olup arkadaşlığın önemini ve zevkini 
de tekrar keşfetme imkânı bulurlar. 



Semih’in Öfkesi
Yazan: Sangeeta Bhadra
Resimleyen: Marion Arbona
Çeviren: Sedef Özge

Semih’in yeni bir evcil hayvanı var: Öfke. Öfke komik ve eğlenceli, üstelik Semih’in 
parkta rahat rahat oynamasını sağlıyor. Peki ama Semih’in başını neden sürekli 
belaya sokuyor? Anlaşılan Semih’in öfkesini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekecek. 
İyi de nasıl? 

Bhadra ve Arbona, öfkenin çocuklar için ne tür sorunlar doğurabileceğini ve öfke 
kontrolünün önemini pratik çözümler sunarak anlatıyor. Semih’in Öfkesi son dere-
ce yaratıcı, eğlenceli, her yaştan çocuğun severek okuyacağı bir kitap.

Yaş: 3+, her yaş
Anahtar sözcükler: öfke kontrolü, nefes egzersizi, çözüm odaklı yaklaşım, sakinleşme

Semih’in Öfkesi - Etkinlikler
1. Etkinlik: 

ÖFKE, SENİ YENEBİLİRİM!
Önce öğrencilerle duygular hakkında konuşulur. Her çocuğa oyuncak küçük bir hayvan 
dağıtılır ve çeşitli örnek cümleler okunur: 

“Kimin hayvanı parka gitmekten hoşlanır? Kimin hayvanı sırası kapılınca kızar? Kimin 
hayvanı arkadaşları alay edince mutlu olur? Kimin hayvanı kızınca ona kadar sayar?” 

Öğrencilerin kendine uyan durumlarda hayvanlarını kaldırmaları istenir (eğer okullarda 
hayvan yoksa farklı bir oyuncak da olabilir). Serbest çağırışım yoluyla öfke denince akıl-
larına ilk ne geldiği sorulur. Alınan cevaplar (anahtar kelimeler) tahtaya yazılır. 

Öğrencilere en çok hangi durumlarda öfkelendiklerini ve sakinleşmek için neler yaptıkları 
sorulur. Öğrenciler sayılarına göre 4-5 gruba ayrılır. Her gruptan öfkelendikleri bir olayı 
ve sakinleşme süreçlerini drama yöntemi ile anlatmaları istenir (hazırlık için 7-10 dakika 
süre verilir).

Her grup sunumunu yaptıktan sonra grupların masalarında konuya uygun bir sloganla 
poster hazırlamaları istenir. Gruplar poster ve sloganlarını sunarlar. Posterler panoda ser-
gilenir. (40+40 dk - vakit yoksa poster veya dramadan biri seçilebilir.)

2. Etkinlik: 
ÖFKE EVİNE DÖN!

Gruba çeşitli yüz ifadesi resimleri gösterilir. Hangi duygu olduğu ve hangi durumlarda 
fotoğraftaki kişilerin o duyguyu hissetmiş olduğu üzerine konuşulur. Öfkeli yüz ifadesinde 
daha uzun durulur. Sakinleşmek için hangi yöntemleri izledikleri konuşulur. Çocuklara 
bir çanta resmi verilir ve o çantanın içine sakinleşmek için neler yaptıklarını yazmaları 
(resimlemeleri) istenir. Bu çantaya “sakinlik kiti” adı verilir. “Sakinlik kitleri” büyük grupta 
paylaşılır. (40 dk.)

Bu etkinlikler, çocukların duygularını tanımalarına, anlamalarına, karşılarındaki ile empati 
kurmalarına yardımcı olacaktır. 

Semih’in Öfkesi kitabı ile tanışan çocuklar öfkenin herkes tarafından yaşanan bir 
duygu olduğunu anladıkları gibi bu duyguyla baş etme yöntemleri geliştirmekte, 
duygu kontrolünü sağlayıp bunu yaşam becerilerine katmakta ustalaşırlar. 



Tangram kedi
Yazan: Maranke Rinck 
Resimleyen: Martijn van der Linden
Çeviren: Lale Şimşek

Tangramla bir kedi yaptım. Sonra kediye bir oyun arkadaşı yapmaya karar verdim.
İyi de söylemesi kolay, kedi ne yapsam beğenmiyor!

Çin bulmacası tangram yedi parçadan oluşur: İki büyük üçgen, bir orta boy üçgen, 
iki küçük üçgen, bir kare ve bir paralelkenar.

Bu parçalarla yüzlerce şekil yapılabilir ama mutlaka her parçayı kullanmak gerekir. 

Bu kitapta tangramla anlatılan eğlenceli bir öykü ve birbirinden eğlenceli şekiller 
oluşturup öyküler anlatmak için tangram bulmacanın yedi parçası var.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: tangram, geometrinin temelleri, akıl yürütme, kendini
ifade etme, yaratıcılık, hayvan sevgisi, arkadaşlık

Tangram kedi - Etkinlik

Etkinlik:
Tangramla Bir ... Yaptım!

Çocuklara kitapla birlikte gelen 7 adet tangram parçası verilir. Bu tangram parçalarının 
hepsini kullanarak önce bir kare yapmaları, daha sonra bir hayvan şekli yapmaları, bu 
hayvan şeklini verilen kâğıda yapıştırıp tanıtmaları istenir. Çevresi resimlenir. Yapılan 
çalışmalar büyük grupta sunulur. 

Tangram kedi kitabı, çocukların soyut düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını 
beslerken kendilerini ifade etme becerilerini de geliştirir.  



Yazan ve resimleyen: Marc Martin
Çeviren: Sedef Özge

Pencerem bir nehre bakıyor. 
Nehir beni nereye götürecek?

Bir nehrin üzerinde süzülen küçücük bir tekneden kocaman dünyaya bakmamızı 
sağlayan , ödüllü yazar ve çizer Marc Martin’den şehirden denize 
uzanan hayali bir yolculuğun şiirsel öyküsü.

Yaş: 3+, her yaş
Anahtar sözcükler: Hayal gücü, yaratıcılık, yolculuk, farklı kültürler, farklı coğrafyalar, dün-
yayı anlamak, hayali yolculuk, çevre bilinci, bütünlüklü dünya algısı

  - Etkinlik

Etkinlik:
Benim Şehrim

Çocuklara, kitaptaki nehrin küçük çocuğu nerelere götürdüğü sorulur. Nehrin onları nere-
ye götürmesini istedikleri tartışılır. Ortasından nehrin aktığı çalışma kağıdı verilir ve nehrin 
çevresine hayallerindeki şehri çizmeleri istenir. Nehri istedikleri renge boyarlar. (Çeşitli 
materyallerle de nehri kaplayabilirler.) Şehirlerinin adını ve özelliklerini gruptaki diğer ço-
cuklarla paylaşırlar.

 kitabıyla tanışan çocuklar, kitapların büyülü dünyasına hızlı bir 
geçiş yaptıkları gibi yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini ifade etme becerilerinde 
de ustalaşırlar.  
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FİLİZ
Yazan ve resimleyen: Anna Walker
Çeviren: Sedef Özge

Mavi’nin ailesi şehre taşındığında Mavi bahçesini de beraberinde götürmek istedi. 
Ancak şehirde elma ağaçlarına, çiçeklere ve kuşlara yer yoktu. Göz alabildiğine 
uzanan binaların arasında boş yere bahçeler aradı. Sonunda bir mağazanın önünde 
minnacık bir filiz buldu. Bütün şehri dönüştürecek bir filiz...

FİLİZ, Anna Walker’dan çocukların eve hapsolmadan sokakta özgürce oynayabi-
leceği bir dünyaya giden yolda minicik bir umut ışığı; doğanın gücüne bir selam ve 
çocukların yaratıcılığını açığa çıkarmalarına olanak tanıdığımızda neler yapabile-
ceklerinin şiirsel bir kanıtı. 

Yaş: 3+, her yaş
Anahtar sözcükler: Hayal gücü, doğa sevgisi, çevre, kent yaşamı, binalar, yaratıcılık, öz-
gürlük, yeşil

FİLİZ - Etkinlik

Etkinlik:

BENİM BAHÇEM

Çocuklara “doğa” denince akıllarına gelen ilk gelen kelimler sorulur. Serbest çağırışım 
yoluyla belirlenen başlıklar listelenir. Çocuklara üstünde çeşitli ağaç, hayvan ve çiçek 
resimlerinin olduğu bir kağıt verilir. Oradakilerden istediklerini kullanarak kendi bahçele-
rini tasarlamaları istenir. Bahçelerini, doğayı korumak için ne gibi önlemler alabilecekleri 
tartışılır. Tasarlanan bahçeler büyük grupta paylaşılır. 

FİLİZ kitabıyla tanışan çocuklar, doğayı sevme ve korumanın yanında çözümler 
üretirken kendilerini ifade etme becerilerinde de ustalaşırlar.  



Yazan: Danny Parker
Resimleyen: Freya Blackwood
Çevirenler: Sedef Özge - Güldalı Uğurlu Arslan

Bir günün mükemmel olması için ne gerekir? 

Çocuklukta hayatı mükemmel kılan küçük ayrıntılar: Güneşli bir gün, yürümek için 
bir çift ayakkabı, resim yapacak bir yer, kıvrılıp yatacak bir köşe, bir sırdaş...

Danny Parker’ın şiirsel metni ve Freya Blackwood’un büyüleyici resimleriyle 
mükemmel bir hayatın ipuçlarını veren mükemmel bir kitap.

Yaş: 3+, her yaş
Anahtar sözcükler: Kardeşlik, dostluk, sırdaşlık, küçük şeylerden mutlu olma, ayrıntılar, 
hayvan sevgisi, doğa sevgisi, kaliteli zaman geçirme

MüK me elm

MüK me elm - Etkinlik

Etkinlik:
Mükemmel Günüm

Çocuklara “mükemmel” denince akıllarına gelen ilk gelen kelimler sorulur. Serbest çağrı-
şım yoluyla belirlenen başlıklar listelenir. Onlara bir kâğıdın üzerine çizilmiş çember resmi 
verilir ve bu çemberin içine kendi mükemmel günlerini çizmeleri istenir. O gün ne hisset-
tikleri kâğıda yazılır. Büyük grupta herkesin mükemmel günü paylaşılır. 

MüK me elm kitabıyla tanışan çocuklar, mutlu olmak için birçok neden olduğu-
nu fark edip duygularını ve kendilerini daha yakından tanıma fırsatı yakalar.



MAYA ve MAVİ
Yazan: Danny Parker 
Resimleyen: Freya Blackwood
Çeviren: Sedef Özge

Dostluk bir tren yolculuğu gibidir. Mutlu anlar, sıkıcı anlar ve heyecanlı anlar vardır. 
Öfke, yalnızlık, affetme vardır. Dostluğun kolları, tren rayları gibi her yöne uzanır. 

Danny Parker'ın şiirsel sözcükleri ve Freya Blackwood'un etkileyici resimleriyle MAYA 
ve MAVİ, paylaşmayı ve farklılıklarımızı kabul etmeyi öğrendiğimiz, adına dostluk 
dediğimiz o büyüleyici ve duygu yüklü yolculuğu anlatıyor.

Yaş: 3+, her yaş
Anahtar sözcükler: Dostluk, arkadaşlık, köprü, doğru sözcükleri bulmak, affetme, sevgi

MAYA ve MAVİ - Etkinlik

Etkinlik:
Yolculuk

Çocuklara bir arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları/yapmak istedikleri yolculuk sorulur. Onlara 
bir kâğıdın üzerine çizilmiş köprü resmi verilir ve bu köprünün üstüne o yolculukta birlikte 
oldukları arkadaşlarını ve kendilerini çizmeleri istenir. Yolculukta hissettikleri/hissedecek-
leri kâğıda yazılır. Büyük grupta paylaşılır. 

MAYA ve MAVİ kitabıyla tanışan çocuklar arkadaşlığın bir köprü gibi insanları bir-
birine bağladığını fark edip duygularını ve kendini daha yakından tanıma fırsatı 
yakalar.



Eski Dostum Lodos
Yazan: Amy Hest
Resimleyen: Amy Bates
Çeviren: Sedef Özge

“Seninle dost olamayız. 
Hayır efendim. Hayatta olmaz.
Benim dostum kimdi biliyor musun? Lodos.”

Sevdiklerimizi kaybetmenin üzüntüsü, ancak sevgiyi paylaşmakla hafifliyor. Kaybı-
mızın ardından sımsıkı kapattığımız kalbimizi yeniden açmanın getirdiği zenginliği 
anlatan duygu dolu enfes bir kitap... Amy Hest’in şiirsel metni ve Amy Bates’in bü-
yüleyici resimleriyle.

Çocukların özellikle sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadığı ve kayıplarla başa çık-
makta zorlandığı okul öncesi yaşlarda; ölüm, vedalaşma, kabullenme ve kaybın 
üstesinden gelme yollarını dantel gibi incelikle işleyen Eski Dostum Lodos, çok 
zor bir konuyu çok gerçekçi ve içten bir şekilde anlatma cesaretiyle, yurt dışında 
kazandığı bütün övgüleri hak ediyor.
Yaş: 5+, her yaş
Anahtar sözcükler: Ölüm, kayıp, özlem, hayvan sevgisi, kayıpla baş etme, kaybetme kor-
kusu

Eski Dostum Lodos - Etkinlik

Etkinlik:

Özledim
Çocuklara eskiden yaptıkları neleri yapmayı özledikleri sorulur. Bunları artık neden yap-
madıkları ve yerine neler koydukları tartışılır. Çocuklara bir sandık resmi verilir ve bu 
sandığın içine özledikleri eşyaları/insanları/hayvanları (oyuncak, arkadaş vb.) çizmeleri 
istenir. Çizdiklerine söylemek istedikleri kâğıda yazılır. 

Eski Dostum Lodos  kitabı ile tanışan çocuklar, değişikliklere ve hayata 
ayak uydurma sürecinin farkına varırken duygularını tanıma, anlama ve ifade etme 
becerilerini de geliştirirler.



KIRMIZI KÖPEK
Yazan: Alexandra Garibal
Resimleyen: Fred Benaglia
Çeviren: Mehmet Deniz Bölükbaş

Bir zamanlar kırmızı bir köpek vardı. Dünyaya küsmüş, öfkeli bir köpekti bu; herkes 
ona kötü davranıyordu. Bir gün küçük bir kız geldi, onu yargılamadı, ona kötü dav-
ranmadı, yalnızca arkadaşlığını sundu.

Kırmızı Köpek, ortak noktalarımızı bulmak, duygularımızı paylaşmak, öfke doğuran 
sorunların kaynağına inmek üzerine şiirsel bir kitap. Dantel gibi örülmüş pek çok 
katmandan oluşuyor: Örneğin 4 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerini neden incit-
memesi gerektiğini bu kitapla anlayacak; 6 yaşındaki bir çocuk, öfkesinin dostluk 
ve anlayışla dindirilebileceğini görecek; 9 yaşındaki bir çocuk okulda zorbalık ya-
pan çocuklarla baş etmeyi öğrenecek; ebeveynler ve eğitmenlerse çocukları yargı-
lamadan, incitmeden anlamaya çalışmanın değerini bir kez daha anlayacak.

Yaş: 6+, her yaş
Anahtar sözcükler: Dostluk, hayvan sevgisi, öfke, travma, akran zorbalığı, önyargı, sokak 
köpeği, anlayış, yargılamadan tanımaya çalışma

KIRMIZI KÖPEK - Etkinlikler

FARKLILIKLARIMIZLA ZENGİNLEŞİYORUZ

1. Etkinlik
Her öğrenciye bir kâğıt üzerinde dış hatları çizilmiş bir insan figürü verilir. Bu insan figü-
rünü tamamıyla istedikleri gibi bir insana çevirmeleri istenir. (Eğer okulda varsa göz, saç 
vb. 3 boyutlu aksesuarlar da dağıtılabilir.) İstedikleri aksesuarları, renkleri tamamıyla ya-
ratıcılıklarına göre kullanabilirler. 

Sonra bu insanın üstüne kendilerinin en farklı (en özel) özelliklerini yazmalarını istenir. 
Kâğıttaki insan çevresinden kesilir, büyük grup (çember) zamanında paylaşıldıktan sonra 
her öğrencinin insanı el ele panoya asılarak bir zincir oluşturulur. (40 dk.) 5+

2. Etkinlik
Öğrenciler beş kişilik gruplara ayrılır. Verilen kâğıtlara ellerini çizip, çevresinden kesip 
isimlerini yazmaları istenir. Başparmağa kendilerine ait bir özelliği yazmaları istenir. 

Sonra herkes kâğıdını bir yanındaki arkadaşına kaydırır ve bir sonraki parmağa arkadaşı 
onun için olumlu bir özellik yazar. El tekrar sahibine gelince hem kendi yazdığı hem de ar-
kadaşlarının yazdığı özelliklerini büyük grupta paylaşırlar. Her öğrenci kendi elini istediği 
gibi boyar. Panoda sergilenir. (40 dk.) 7+

Bu etkinliklerle çocukların kendi özelliklerinin farkına varmaları, kendilerini tanımaları, her 
bireyin özel olduğunu kabul etmeleri hedeflenir. 

Kırmızı Köpek kitabında farklılıklara saygı, empati, karşındaki anlama, değer verme, 
yargılamadan tanımaya çalışma değerleri üzerinde durulur. 



Luna  ve mavi oda
Yazan: Magdalena Guirao Jullien
Resimleyen: Christine Davenier
Çeviren: Mehmet Deniz Bölükbaş

Luna, sessiz, sakin, içine kapanık bir çocuktur. Öğretmenleri onun için endişelenir. 
Oysa Luna’nın hayal dünyasının zenginliğini çok iyi bilen ve onunla çok rahat ileti-
şim kuran biri vardır: Büyükannesi. 

Çocuklar üzerindeki sosyalleşme baskısına dikkat çeken ve sağlıklı iletişim, dinleme 
ve birlikte zaman geçirmenin önemini vurgulayan Luna ve Mavi Oda, Christine 
Davenier’nin enfes çizimleriyle hayal dünyasının kapılarını hepimize açıyor. 

Yaş: 4+, her yaş
Anahtar sözcükler: Hayal gücü, hayal dünyası, iletişim, dinleme, içine kapanıklık, çekin-
genlik, resim, çizim, empati, öykü yazma, öykü anlatma, hayali arkadaş

Luna  ve mavi oda - Etkinlikler

Hikâye Kazanı

1. Etkinlik

Öğrencilere çeşitli resimler gösterilir ve resimdeki nesneyi neye benzettikleri sorulur. 
Daha sonra masalara konan resimlerden öğrencilerin bir hikâye kurması istenir. Hikâye-
ler büyük grupta paylaşılır. (Okuma yazma bilmeyen yaş grubu öyküyü sözel oluşturur.) 
(40 dk.) (5+)

2. Etkinlik

Öğrencilerle birlikte bir çember oluşturacak şekilde oturulur. İlk cümlesi eğitmen tarafın-
dan yer, zaman, mekân belirtilerek kurulan bir hikâye oluşturmaya başlanır. Her öğrenci 
sırayla bir cümle söyleyerek hikâyeye yön verir. Birkaç tur döndükten sora hikâye tamam-
lanır. Öğrencilerden oluşturulan hikâyenin kitapçığını yapmaları istenir. Kitapçık görseller-
le zenginleştirilir. (7+)(40 dk.)

Bu etkinliklerle çocukların kendilerini tanımaları ve ifade etme becerileri gelişir. Çocukların 
farklı fikirlere daha açık ve saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak hedeflenir.

Luna ve mavi oda kitabıyla tanışan çocuklar, “farklı” olmanın aslında bir zengin-
lik olduğunu fark eder, kitabın zengin görselleriyle yaratıcılıklarını besleme imkânı 
bulur.   



Yazan ve resimleyen: Daniel Duncan
Çeviren: Sedef Özge 

Buzlu denizlerde yalnız gezen bir balıkçıyla kanadı kırık bir göçmen kuşun dostluk 
hikayesi. Bu dostluk, balıkçının yalnızlığına ilaç olacak ve ona, evini ne kadar öz-
lediğini hatırlatacak. Meraklı küçük okurlara da soğuk denizler, göçmen kuşlar, ba-
lıkçıların yaşamı üzerine birbirinden tatlı görsel ayrıntılarla bezeli bilgiler verecek.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Dostluk, hayvan sevgisi, deniz, tekne, yardımseverlik, yuva özlemi, 
eve dönüş, göçmen kuşlar, banço, balıkçı, yönler

 

Yo l c u l u ğ a  Ç ı k ı y o r u z !

Etkinlik alanına çeşitli tekne ve hayvan resimleri konur. Çocuklardan seçtikleri teknenin 
üstüne, seçtikleri hayvanı ve kendi resimlerini yapıştırmaları istenir (hayvanlarına bir isim 
de verebilirler). Daha sonra bu tekneyle nereye gitmek istedikleri ve yanlarına kimi almak 
istedikleri sorulur. Alınan cevaplar teknelerinin üstüne yazılır. Sebepleri tartışıldıktan son-
ra her öğrenci teknesini istediği şekilde renklendirir ve çıkacağı yolculuğa hazırlar. 
(4+)(40 dk)

Bu etkinliklerle çocukların kendilerini tanımaları ve ifade etme becerileri gelişir. 

 hayvan sevgisi ve arkadaşlığı sıcacık bir anlatımla vurgularken za-
manı geldiğinde veda edebilmenin de üzerinde durur. 

- Etkinlik



Yaprak
Yazan ve resimleyen: Sandra Dieckmann
Çeviren: Sedef Özge

Dalgalar beyaz yaratığı kıyıya sürüklediğinde, ormanın tüm sakinleri ona şüpheyle 
yaklaştı. Bu kocaman yabancının ormanlarında ne işi vardı? Ona Yaprak adını tak-
tılar; Yaprak kendini rengarenk yapraklarla süslüyordu ama belli ki çok yalnız ve 
mutsuzdu. Onun çaresizce evine dönmeye çalışan bir kutup ayısı olduğunu anla-
dıklarında nihayet ona yardım ellerini uzattılar. 

Yaprak, bir yandan küresel ısınma nedeniyle eriyen buzulların yarattığı tehlikenin 
altını çizerken bir yandan yabancıları dışlamak yerine onlara söz hakkı verip yardım 
elini uzatmanın önemini vurgulayan, empati yüklü sıcacık bir kitap. Yuvasını ve ai-
lesini özleyen Yaprak’ın hikayesi çevremize yeni bir gözle bakmamızı sağlayacak.

 

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Dostluk, arkadaşlık, dinleme, yardımseverlik, çevre, küresel ısınma, 
kutup ayısı, yabancılara yardım etme, empati

Yaprak - Etkinlik

Etkinlik:

Ama o farklı!
Çocuklar iki gruba ayrılır. Bir grup kutup ayısı, diğer grup ormandaki hayvanlar olur. Dra-
ma tekniği ile iki grubun da ne yapacaklarını göstermeleri istenir. Gruplar değiştirilir. Ço-
cuklara Yaprak’ın yerindeyken ne hissettikleri sorulur. 

Onlara verilen çalışma kağıdına kendi hayvanlarını kullanarak bir orman tasarlamaları 
ve üstüne kendilerinin en farklı özelliklerini yazmalarını istenir. Yapılan çalışmalar büyük 
grupta paylaşılır. 

Yaprak kitabında farklılıklara saygı, empati, karşındaki anlama, değer verme, yar-
gılamadan tanımaya çalışma değerleri üzerinde durulur.



Kedinin Dileği
Yazan: Calista Brill 
Resimleyen: Kenard Pak
Çeviren: Sedef Özge

Dilek diye bir şey yoktur. Yoksa var mıdır?

Kedinin karnı acıktı, kıvrım kıvrım kıvrılan bir yılan yakaladı. Yılan, hayatını bağış-
larsa üç dileğini gerçekleştireceğini söyledi kediye. “Dilek diye bir şey yoktur!” 
dedi kedi ama dilek dilemeyi de ihmal etmedi. 

Karnımızı doyurmak ve barınmaktan başka ne dileyebiliriz ki? Tabii ki sevmeyi ve 
sevilmeyi! 

Calista Brill’in kaleminden sevgiye aç bir sokak kedisiyle kocaman yürekli küçük 
bir kızı anlatan Kedinin Dileği, ödüllü illüstratör Kenard Pak’ın sadeliği ve dinamik-
liğiyle büyüleyen resimleriyle çok eski bir masala yepyeni bir soluk getiriyor.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Üç dilek hakkı, şüphe, sevgi, arkadaşlık, sokak kedisi, hayvan 
sevgisi

Kedinin Dileği - Etkinlik

Etkinlik:

Üç Dilek
Çocuklardan gözlerini kapatıp akıllarından üç tane dilek tutmaları istenir. Sonra verilen 
çalışma kâğıtlarına dileklerini yazıp resimlemeleri istenir. Büyük grupta dilekler sebeple-
riyle birlikte paylaşılır.

Kedinin Dileği kitabıyla tanışan çocuklar iç dünyalarına doğru bir yolculuğa 
çıkarlar ve hayatlarında gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek dilekleri fark ederler.



DIŞARI, BURADAN UZAKLARA

Yazan: Rachel Woodworth
Resimleyen: Sang Miao
Çeviren: Sedef Özge

Bazı günler kendimi çok öfkeli hissediyorum. Bazı günler kendimi üzgün hisse-
diyorum. Bazı günler sevinçten ağzım kulaklarıma varıyor. Bazı günler evde işler 
çığrından çıkıyor; durmadan ağlayan bir kardeş, tartışan anne baba, tabaktaki bro-
koli, bitmek bilmeyen okul ödevleri... Çok öfkeli, üzgün, gürültülü günlerde dışarı, 
buradan uzaklara, hayal gücümün yabani derinliklerine gitmeyi seviyorum. Peki 
orada neler var?

Duygular tuhaf, ani ve bazen aşırı olabilir. Şiirsel metni ve duyguları dışa vuran ce-
sur resimleriyle bu kitap, bizi hayal dünyamızda yolculuğa çıkarıyor. Nihayet duy-
gularımızı kabullendiğimizde; öfkeli ya da üzgün olmanın, kendimizi çaresiz ya da 
yalnız hissetmenin kötü bir şey olmadığını anladığımızda, yani duygularımızla ba-
rıştığımızda, ait olduğumuz yere dönüp kendimize ve sevdiklerimize yeni bir gözle 
bakabiliyoruz. Dönüşüyoruz.

Yaş: 4+
Anahtar sözcükler: Hayal gücü, öfke, sevinç, üzüntü, duygular, duyguları kabullenme, 
sevdiklerimizi anlama, ödev dağları, brokoli, küçük kardeş, aile sevgisi

DIŞARI, BURADAN UZAKLARA - Etkinlik

Etkinlik:

DUYGU YOLCULUĞUM

Çocuklara duygu kartları gösterilir. Gösterilen duygunun adını ve hangi durumda yaşadık-
larını söylemeleri istenir. Arkasından üzgün, öfkeli ve gürültüden kafası şişmiş hissettikle-
rinde olmak istedikleri yeri verilen kâğıtlara çizmeleri istenir.

DIŞARI, BURADAN UZAKLARA kitabıyla çocuklar duygularını tanır, an-
lar ve anlamlandırırlar. Böylece duygularını kontrol etme becerisini kazanırlar.



SU BİRİKİNTİSİNE 
BASMAMANIN 
DOKUZ YOLU

Yazan: Susanna Isern 
Resimleyen: Maria Giron
Çeviren: Sultan Şahin Erinç

Fırtına dindi. Dışarıda muhteşem bir hava var. Yeni giysilerimizi giyip dolaşmaya 
çıkmak için bundan güzel zaman olamaz. Pırıl pırıl ayakkabılar ve bembeyaz çorap-
larla su birikintilerini nasıl aşacağız peki?

İp üzerinde yürümeyi, uzun atlamayı, bacakları pergel gibi açmayı deneyip, türlü 
hilelere başvurup, olmayacak zararlar verip hepsinde de başarısız olduktan sonra 
üstümüzü başımızı çamur ettiğimizde ne yapacağız? Oturup ağlayacak mıyız? Bel-
ki de en güzeli, su birikintilerinde çılgınca zıplayıp dans edip sonra eve gidip sıcak 
bir banyo yapmaktır! 

SU BİRİKİNTİSİNE BASMAMANIN DOKUZ YOLU, karşılaştığımız sorunlarla baş et-
menin yolları ve durumu kabullenmenin rahatlatıcılığı üzerine son derece eğlenceli, 
yaratıcı ve hınzır bir kitap. Hayat su birikintileriyle dolu, tadını çıkarmaya bakın!

Yaş: 5+, her yaş
Anahtar sözcükler: Akıl yürütme, sorun çözme, sorunlarla baş etme, zorlukları 
kabullenme, mutluluk, hayatın tadını çıkarma, temizlik, yaratıcılık

SU BİRİKİNTİSİNE BASMAMANIN DOKUZ YOLU - Etkinlik

Etkinlik:

Hopla, Zıpla, Şlap, Şlop!
Çocuklarla beraber kitaptaki kızın su birikintisine basmamak için kullandığı yöntemler 
yaratıcı drama yöntemiyle canlandırılır. Daha sonra hem su birikintisine ilk düşme anında 
hem de su birikintisinde zıplarken neler hissettikleri sorulur. Yağan yağmurun altında biri-
ken su birikintilerinde dans ettiklerini hayal etmeleri istenir. 

Daha sonra, verilen çalışma kağıdındaki birinci yağmur damlasına “Yağmur yağmasaydı 
ne olurdu?”, ikinci yağmur damlasına “Yağmur altında en çok ne yapmaktan keyif alır-
sın?” sorularının cevaplarını yazmaları ve resimlemeleri istenir. Yapılan çalışmalar grupta 
paylaşılır.

SU BİRİKİNTİSİNE BASMAMANIN DOKUZ YOLU kitabı, Dünya Su Günü için harika 
bir kaynak olmanın yanı sıra olumsuz durumların iyi ve keyifli yönlerini görebilme 
konusunda çocuklara rehber olmaktadır.



Ağaç Kale
Yazan: Jessica Scott Kerrin
Resimleyen: Qin Leng
Çeviren: Sedef Özge

Ayaz’lar yeni bir eve taşındı. Ayaz’la babası bir ağaç kale yapmaya karar verdiler. 
Ayaz evin planlarını çizdi. Defalarca kereste dükkanına gidip malzeme aldıktan son-
ra sonunda ağaç kaleyi tamamladılar. Pek kaleye benzer bir hali yoktu; ne tavan 
penceresi, ne döner merdiveni vardı ama Ayaz ve babası ağaç evde harika bir gece 
geçirdiler. Bu arada ilerideki bir evin bahçesinde bir inşaat ekibi harıl harıl çalışı-
yordu. Acaba ne yapıyorlar? Gerçek bir ağaç kale!

Ağaç Kale, çaba harcamak, elindekinin değerini bilmek, dayanışma, sevgi ve hayal 
gücü üzerine çok basit bir fikirden bir mucize yaratıyor. Baba oğulun ilişkisi ve ki-
tabın müthiş sonu, içinizi sımsıcak bir sevgi dalgasıyla kaplayacak. 

Babalar ve çocukların birbirine verebileceği en büyük armağan da sevgi ve emek 
değil mi?

Yaş: 3+, her yaş
Anahtar sözcükler: Baba oğul ilişkisi, dayanışma, hayal gücü, elindekinin değerini bilme, 
nezaket, görgü kuralları, ağaç ev, el becerileri, çalışkanlık, sevginin gücü, babalar günü

Ağaç Kale - Etkinlik

Etkinlik: 

Ağaç 
Çocuklara aileleriyle birlikte en çok ne yapmaktan hoşlandıkları sorulur. Sonra birer çalış-
ma kağıdı verilir. Kağıdın üstündeki ağaç gövdesi resmini kullanarak kendi ağaç kalelerini 
tasarlamaları istenir. Üstüne aileleriyle yapmaktan en çok keyif aldıkları şey yazılır. Tüm 
tasarımların kendi eserleri, emekleri olduğu için ne kadar özel, güzel ve kıymetli oldukla-
rının vurgusu yapılır. Yazılanlar büyük grupta tartışılır. 

Ağaç Kale kitabında emeğin ne kadar değerli olduğu, aile olmanın, birbirini 
dinleyip fikirlerine saygı duymanın yanında kendine güvenin de üzerinde durulur.  



Grafiklerin Mucidi
Yazan: Helaine Becker
Resimleyen: Marie-Eve Tremblay 
Çeviren: Sedef Özge

William Playfair, muzip mi muzip bir mucit. Başını belaya sokmadan duramıyor. 
Sanki başarısız olmak için özellikle uğraşıyor. Üstelik oldukça da sinir bozucu bir 
tip! Ancak William, bugün telefonlardan tabletlere, gazetelerden akıllı tahtalara, sı-
nıftan bankaya her yerde gördüğümüz grafikleri icat etti: Çizgi grafik, çubuk grafik 
ve pasta grafik. Yaşadığı dönemde neredeyse kimseyi bu grafiklerin önemine ve 
sayıları anlamayı ne kadar kolaylaştırdığına ikna edemedi, oysa yüz yıl sonra bu 
grafikler her yerde kullanılmaya başladı. 

Grafiklerin Mucidi, bu hayalperest mucidin tuhaf ve zaman zaman insanı 
çileden çıkaran gerçek yaşam öyküsünü tarihsel arka planıyla birlikte esprili bir 
dille anlatıyor. Kitap, genç okurlara kendilerine ve çalışmalarına inanma, bilimsel 
yöntem, başarının ölçütleri, çalışkanlık ve hırs arasındaki fark, dürüstlük ve objek-
tif değerlendirme üzerine eleştirel düşünme fırsatı vererek STEM eğitiminin güçlü 
temellerini atıyor.

Yaş: 9+
Anahtar sözcükler: Hayal gücü, grafik, bilim, bilimsel yöntem, çizelge, matematik, STEM

Grafiklerin Mucidi - Etkinlik

Etkinlik:
Benim icadım

Çocuklara William Playfair’in yerinde olsalar neler yapar, sorunlarına nasıl çözüm 
bulurlardı diye sorulur. Ne hakkında bir buluş yapmak istedikleri tartışılır ve onlara verilen 
kâğıtta kendi icatlarını tasarlamaları istenir. (Bu tasarımı atık malzemelerle de yapabilirler.) 
İcatlarının özelliklerini ve hangi alana hizmet ettiğini yazıp buluşlarını tanıtmaları istenir. 
Büyük grupta tasarlanan icatlar sunulur.

Grafiklerin Mucidi kitabı ile tanışan çocuklar, “farklı” olmanın güzel yanlarını 
keşfederken ilgi alanlarını keşfetme ve bu alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı da 
yakalarlar. 



KÜÇÜK KAPTAN ARSENİO'NUN HAYALLERİ
Yazan ve resimleyen: Pablo Bernasconi
Çeviren: Sultan Şahin Erinç 

Mucitler tarihi her zaman kazananların tarihi oldu. Bize de her zaman zaferleri al-
kışlayıp başarısızlıkları gizlemeyi öğrettiler. Oysa başarıya giden yol hayal kırıklık-
larıyla döşelidir.

Aslında, en basitinden en karmaşığına kadar tüm icatların tarihi, kazalar ve hayal 
kırıklıklarıyla dolu bir yola girmekten çekinmeyen korkusuz insanların hikâyesidir. 
Bu kitap, işte o insanlardan birinin öyküsünü anlatıyor.

KÜÇÜK KAPTAN ARSENİO'NUN HAYALLERİ, Pablo Bernasconi'nin 
kahkahalar attıran eğlenceli metni, müthiş buluşları ve çılgın resimleriyle 
başarısızlıktan korkmayan ve denemekten yılmayanların baş ucu kitabı olacak.

Yaş: 6+, her yaş
Anahtar sözcükler: Hayallerinin peşinde koşma, azim, yılmadan deneme, mucit, mucitler 
tarihi, hayal gücü, başarısız mucit, ısıtmaskop, boğasiklet, otyiyen, derindegiden, inekli 
makara, bilim, STEM, eleştirel düşünme, cesaret, matematik

KÜÇÜK KAPTAN ARSENİO'NUN HAYALLERİ - Etkinlik

Etkinlik:

BENİM İCADIM
Çocuklara Kaptan Arsenio’nun yerinde olsalar neler yapar, sorunlarına nasıl çözüm 
bulurlardı diye sorulur. Ne hakkında bir buluş yapmak istedikleri tartışılır ve onlara verilen 
kâğıtta kendi icatlarını tasarlamaları istenir. (Bu tasarımı atık malzemelerle de yapabilirler.) 
İcatlarının özelliklerini ve hangi alana hizmet ettiğini yazıp buluşlarını tanıtmaları istenir. 
Büyük grupta tasarlanan icatlar sunulur. 

KÜÇÜK KAPTAN ARSENİO’NUN HAYALLERİ kitabıyla tanışan çocuklar, “farklı” 
olmanın güzel yanlarını keşfederken hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlar 
ve ilgi alanlarını fark ederek kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.



Scratch ile Kodlamayı Öğreniyorum
Hazırlayan: Magic Makers
Çeviren: Elise Deniz-Perrot

Bugünün çocuklarının çoğunun gelecekte hiç bilmediğimiz meslekleri olacak: Robot ta-
mircisi, şoförsüz araç üretim sorumlusu, üç boyutlu robot yazıcısı operatörü, otomatik 
mutfak danışmanı... Kodlama, yalnızca yeni nesil çamaşır makinesi tasarlamak, cep tele-
fonu ya da akıllı tahta uygulaması yazmak, web sitesi hazırlamak demek değil. Kodlama, 
geleceği programlamak demek. Aynı zamanda bir sonuca en kısa ve doğru yoldan ulaş-
mayı öğrenmek demek. Kodlama hayatımızın içinde ve gittikçe merkeze oturuyor. 

Scratch ile Kodlamayı Öğreniyorum, Magic Makers ekibi tarafından hazırlandı. Son 
derece eğlenceli senaryolar ve basit bir anlatıma sahip. Kodlamayı anaokuluna kadar 
yaymayı başaran, Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen 
Scratch platformunu yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde kullanmayı öğreten, piyasadaki Sc-
ratch kitaplarından çok farklı olarak öğretirken hiç zorlamayan ve sıkmayan, sürükleyici 
bir uzay macerası. Scratch ile Kodlamayı Öğreniyorum kitabıyla tüm çocuklar ve 
kodlama öğrenmek isteyip nereden başlayacağını bilemeyen, gözü korkan yetiş-
kinler kod yazmanın temellerini ve algoritma mantığını o kadar hızlı ve sağlam öğ-
renecekler ki kendileri bile şaşıracaklar!

Yaş: 7+, her yaş
Anahtar sözcükler: Kodlama, Scratch, uzay macerası, oyun, labirent, animasyon, prog-
ramlama, algoritma, akıl yürütme, problem çözme

Scratch ile Kodlamayı Öğreniyorum - Etkinlikler

Scratch ile Kendi Oyununu Kendin Yaz!
Scratch ile Kodlamayı Öğreniyorum kitabında, çocukların okulda veya evde 
büyüklerinden ve öğretmenlerinden yardım almaksızın kodlayabilecekleri 7 animasyon 
ve oyun anlatılmaktadır. 

Çocuklar, https://scratch.mit.edu/download/scratch2 adresinden Scratch 
programını okuldaki veya evdeki bir bilgisayara indirdikten sonra, kvacocuk.com sitesine 
gidip Scratch ile Kodlamayı Öğreniyorum kitabının anlatıldığı 
https://kvacocuk.com/products/scratch-ile-kodlamayi-ogreniyorum  
sayfasından animasyon ve oyunlarda kullanacakları kukla ve dekorları aynı bilgisayara 
indirir. Bundan sonra tek yapmaları gereken, kitaptaki yönergeleri izleyerek kendi 
animasyonları ve oyunlarını kodla yazmaktır. Scratch, ebeveynler veya öğretmenler 
tarafından sisteme kaydettirilmek kaydıyla çevrimiçi olarak da kullanılabilir.

1 - İlk animasyonunu oluştur: 
Bir zamanlar evrende kaybolmuş mini mini bir gezegen varmış. Parılayan yıldızların 
arasında sonsuza dek dönüp dururmuş.
Hedefin: Sonsuza dek dönen bir gezegen programlamak!
2- Kahramanını tanıt:
Babacar’ın gezegeninin başına bir felaket geldi. Haydi kahramanın Babacar kendini 
tanıtıp başına gelenleri anlatsın!
Hedefin: Kahramanının kendini tanıtmasını programlamak!
3- Otomatik çizim yap:
Babacar’ın gezegeninin başına gelen felaketi etkileyici ve yaratıcı görsel efektlerle anlat.
Hedefin: Bir felaket programlamak!
4- Bir hikaye hayal et:
Babacar, yardım almak için başka bir gezegene gidip orada AI ile tanışıyor. Konuşmalarını 
canlandır!
Hedefin: Kahramanlarının karşılaşmasını ve gelecekteki yol arkadaşlıklarını 
programlamak!
5- Oyuncuyla etkileşime gir:
Babacar ve AI kalede kilitli kaldılar. Oyuncuyla etkileşime girerek oyuncudan yardım 
almalarını sağla.
Hedefin: Programını kullanan kişiyle etkileşimde bulunmayı kodlamak!
6- İlk oyununu kodla:
Babacar ve AI bir labirentten çıkmaya çalışıyor. Oyuncunun labirentten çıkmalarını 
sağlaması gerekiyor.
Hedefin: Bir labirentin ilk seviyesini kodlamak ve klavyenin tuşlarıyla kahramanlarını 
kontrol etmek! 
7- Labirentine puan ekle!
Oyuncunun Babacar’ın labirentte dondurulmuş yakınlarını kurtarırken puan kazanmasını 
sağla. 
Hedefin: İki seviyeli bir labirent ve toplanacak öğeleri kodlamak!



Kanat
Yazan: Zeynep Birsin
Resimleyen: İlker Sak

“Merhaba, ben Kanat. Göklerden alırım adımı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kuşlarla uç-
tuğumu düşünür, bahçede bulduğum iki tahta parçasını artı şeklinde birleştirir uçurduğu-
mu hayal ederdim.”

Kanat, uçmayı hayal eden, uçaklara hayran, uçmanın özgürlük olduğunu düşünen, 
tamirata meraklı bir kız çocuğu. Bakalım o ünlü kayasının üzerinden bir gün hayal-
lerine ulaşmayı başarabilecek  mi?

Zeynep Birsin ve İlker Sak’tan, pes etmeden hayallerinin peşinden koşan, uçma 
tutkunu küçük bir kızın ilham verici öyküsü!

Yaş: 4+
Anahtar kelimeler: Hayallerinin peşinde koşma, azim, yılmadan deneme, uçak, kadın pi-
lot, aile sevgisi, ilham verenler, kız çocuklarını güçlendirme

Kanat - Etkinlik

Etkinlik:
Haya l l er in i n Peş inde

Çocuklara ileride ne yapmayı hayal ettikleri sorulur. Bu hayallerini gerçekleştirmeleri için 
nelere ihtiyaçları olduğu konuşulur. Kanat gibi zorluklar yaşadıklarında ne gibi çözümler 
buldukları, beyin fırtınası yöntemi ile tartışılır.

1. Seçenek: Verilen dosya kâğıdıyla bir uçak yapmaları istenir. Uçağın kanatlarına ger-
çekleştirmek istedikleri hayallerini yazmaları istenir.

2. Seçenek: Verilen çalışma kâğıdındaki buluta (Kanat’ın uçağının kanadına) gerçekleş-
tirmek istedikleri hayallerini yazmaları istenir. 
Yazılan hayaller büyük grupta tartışılır. 

Kanat kitabında başarmak için başarısızlıklar yaşamanın ne kadar doğal olduğu-
nun, aile olmanın, birbirini dinleyip fikirlerine saygı duymanın yanında hayallerinin 
peşinden giderken yaşanan endişelerin, deneyimlemenin öneminin ve azmin de 
üzerinde durulur.  



Şans
Yazan: Zeynep Birsin
Resimleyen: İlker Sak

Şans, dans etmeyi çok seviyor. Dans ederken sanki yükseliyor, yükseliyor, sonra 
bulut gibi hafifliyor. İnsanın sevdiği şeyi yapması kadar güzel bir şey olabilir mi? 
Acaba Şans, bale okuluna gidip hayallerini gerçekleştirebilecek mi?

Minik bir kızın ailesinin desteğini de arkasına alarak hayallerine kavuşmasını an-
latan Şans, çocuklarımızın sevdikleri şeylere zaman ayırmasına izin verdiğimizde 
aslında hayatın her alanında daha başarılı olacaklarını gösteriyor. 

Yaş: 4+
Anahtar sözcükler: Bale, dans, çocuklara destek olma, hayallerinin peşinden gitme, azim

Şans - Etkinlik

Etkinlik:
Hayallerinin Peşinde...

Çocuklara ileride ne yapmayı hayal ettikleri sorulur. Bu hayallerini gerçekleştirme-
leri için nelere ihtiyaçları olduğu tartışılır. Arkasından çocuklara bir kuyruklu yıldız 
resmi verilir. O kuyruklu yıldıza hayallerini yazarak ya da resimleyerek hayallerine 
uçurmaları istenir. 

Şans kitabında aile olmanın, birbirini dinleyip fikirlerine saygı duymanın 
yanında, hayallerinin peşinden giderken yaşanan endişelerin, deneyimlemenin 
öneminin ve azmin de üzerinde durulur.  



Zürafa Pupa

Yazan: Zeynep Birsin
Resimleyen: Gizem Güvendağ

Pupa çok uzun. Sınıfın en arkasında oturanlardan bile  uzun. Ayrıca sınıftaki herke-
sin ona “Zürafaaaaa!” diye seslenmesinden bıktı. Zaten ne işe yarar ki şu zürafa-
lar? Hem niye bu kadar uzun olur ki bir insan? Lokum kesin biliyordur bu soruların 
yanıtını...

Zürafa Pupa, uzamak, uzamak, uzamak, uza... ve büyümenin getirdiği sorunlarla 
baş etmeye çalışırken kendini sevmeyi öğrenmek üzerine komik ve cesur bir öykü. 

Yaş: 6+
Anahtar sözcükler: Akran zorbalığı, dalga geçme, ergenliğe geçiş, kendini tanıma, büyü-
me, uzun boy, sorunlarla baş etme, köpek sevgisi, ebeveyn çocuk ilişkisi

Zürafa Pupa - Etkinlik

Etkinlik:
Farklılıklarımızla Zenginleşiyoruz

Her çocuğa bir kâğıt üzerinde dış hatları çizilmiş bir insan figürü verilir. Bu insan figürünü 
tamamıyla istedikleri gibi bir insana çevirmeleri istenir. İstedikleri aksesuarları, renkleri 
tamamıyla yaratıcılıklarına göre kullanabilirler. Sonra bu insanın üstüne kendilerinin en 
farklı (en özel) özelliklerini yazmalarını istenir. Kâğıttaki insan çevresinden kesilir, büyük 
grup (çember) zamanında paylaşılır.

Zürafa Pupa kitabında farklılıklara saygı, empati, karşısındakini anlama, değer 
verme değerleri üzerinde durulur.



Pupa Ayy!
Yazan: Zeynep Birsin
Resimleyen: Gizem Güvendağ

Pupa, sorunlarıyla baş etmek için çabalayan büyüme çağındaki bir kız çocuğu. 
Bu kez başı böcek korkusuyla dertte: Uğur böceklerinden bile korkuyor! Ancak 
önemli bir futbol maçında böcek korkusu artık ona engel olmaya başladığında bu 
işin üzerine gitmesi gerektiğini anlıyor. Pupa, açık yürekliliği ve sorunların üzerine 
gitme cesaretiyle yine gönüllerde taht kuracak.

Pupa Ayy!
korkularımızı kabullenmek ve çözmek için çaba göstermek 

üzerine eğlenceli ve ilham verici bir kitap.

Yaş:  5+
Anahtar sözcükler: Korku, fobi, sakinleşme, sorunlarla baş etme, uğur böceği, futbol, 
hayvan sevgisi, böcek korkusu

Pupa Ayy! - Etkinlik

Etkinlik: 

KORKUM
Çocuklara “korku” denince akıllarına gelen ilk gelen kelimler sorulur. Serbest çağırışım 
yoluyla belirlenen başlıklar listelenir. Onlara bir kâğıdın üzerine çizilmiş çember resmi 
verilir ve bu çemberin içine kendi korkularını çizmeleri istenir. O korkuyla nasıl baş ettikle-
rinin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları istenir. Çizimler ve deneyimler büyük grupta 
tartışılır. 

Pupa Ayy!
kitabıyla tanışan çocuklar, korkunun herkesin yaşadığı bir duy-

gu olduğunu fark edip bu duyguyla başa çıkmak için çözümler üretirken kendilerini 
ifade etme becerilerinde de ustalaşırlar.  



Petunya’nın Gizemi

Yazan: Yeliz Tevetoğlu
Resimleyen: Merve Yanarateş

Petunya, kızıl saçlı, yeşil gözlü, güzel bir kız. Ama nedense hiç gülmüyor. Çevresin-
deki herkes 32 dişini göstererek gülerken onun dudaklarına hafif bir gülümseme 
konuyor, o kadar! Bu yüzden herkes onu soğuk ve kendini beğenmiş sanıyor. Pe-
tunya’nın tepesindeki kara buluta bakılırsa, mahalleye yeni taşınan Çınar da herkes 
gibi Petunya’ya neden gülmediğini sorduktan sonra eninde sonunda çekip gidecek. 
Ama olaylar hiç de kara bulutun sandığı gibi gelişmiyor...

Yeliz Tevetoğlu’nun enfes ayrıntılarla bezenmiş incelikli üslubu ve Merve Yanara-
teş’in içimizi ısıtan rengarenk resimleriyle Petunya’nın Gizemi, hepimizin kalbin-
de taht kuruyor...

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Eksiklik, bütün, kendine güven, güvensizlik, empati, mavi yaprak, 
arkadaşlık, dostluk, kendini tanıma

Petunya’nın Gizemi - Etkinlik

Etkinlik: 
Eşsiz Yaprağım

Çocuklarla Petunya’nın neden gülmek istemediği hakkında konuşulur ve onlara Petun-
ya’nın yaşadığı duruma benzer bir olay yaşayıp yaşamadıkları konuşulur. Petunya’yı ve 
Çınar’ı farklı kılan özelliği ne olduğu sorulur ve onların (Petunya ve Çınar) kişilik özellikleri 
beyin fırtınası yöntemi ile bulunur. Arkasından onlara renksiz olarak Petunya’nın bulduğu 
mavi yaprağın resmi çocuklara renksiz olarak verilir ve bu yaprağı kendi eşsiz yaprakları 
olacak şekilde boyamaları istenir. Çalışmalar büyük grupta paylaşılır.

Petunya’nın Gizemi kitabı ile tanışan çocuklar, öz güvenlerini geliştirip özellikle 
farklılıklara saygı, empati, karşındaki anlama, değer verme, yargılamadan tanımaya 
çalışma değerleri üzerinde farkındalık sağlarlar. 



Yaşasın Kirlenmek!
Yazan: Yeliz Tevetoğlu
Resimleyen: Sedef Özge

Can annesini çok seviyor. Can babasını çok seviyor. Köpeğini seviyor, top oynama-
yı seviyor, resim yapmayı seviyor... Sevmediği tek şey var: Banyo yapmak. 

Can, elini bir daha suya sabuna sürmemeye kararlı. Bakalım kirleriyle ayrılmaz bir 
bütün olduğu mutlu günleri ne kadar sürecek...

Yaşasın Kirlenmek! Yeliz Tevetoğlu’ndan doyasıya kirlenmeye ve sabun köpük-
lerinin güzelliğine eğlenceli ve yaratıcı bir övgü.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Temizlik, banyo, kirlenmek, aile, deneyimle öğrenme, sorun çözme, 
sorunlarla baş etme, hoşgörü, özgürlük, hayvan sevgisi

Yaşasın Kirlenmek! - Etkinlik

Etkinlik: 

Kirlenmek Güzeldir!

Çocuklarla Can’ın neden kirlenmek istediği, bu durumun ona hangi duyguları hissettirdiği 
hakkında konuşulur. Onlara en çok ne yaparken, hangi oyunu oynarken kirlenmekten 
hoşlandıkları sorulur. Daha sonra çocuklara Can’ın resmi dağıtılır ve Can’ı kirletmeleri 
istenir. Büyük grupta Can’ı nasıl ve neyle kirlettiklerine dair hikâyeleri dinlenir.

Yaşasın Kirlenmek! kitabıyla tanışan çocuklar kendilerini ifade etme biçimlerini 
geliştirip seçim haklarına saygı duyulduğu bir aile ortamına tanıklık edecekler ve 
problem çözme becerilerini geliştireceklerdir. 



SiHiRBAZ KIVRIK BIYIK 
ve muhteşem gösterisi

Yazan: Gülçin Kocabuğa
Resimleyen: Şeyda Ünal

Kıvrık Bıyık, ünlü bir sihirbaz olmak istiyor. Yıllar, aylar ve günlerce hazırlandığı ilk 
gösterisinde şapkasından tavşan çıkarmak için şu sihirli sözleri söylüyor:

“Şapkanuuus Tavşanuuus!” 
O da ne? Şapkadan tavşan değil, yeşil bir yılan çıkıyor!
Kıvrık Bıyık, başarısız ve yeteneksiz olduğuna inanıp başka işler aramaya koyuluyor.

Gülçin Kocabuğa’nın kıvrak, neşeli dili ve Şeyda Ünal’ın yaratıcı, sıra dışı çizimleriyle 
SiHiRBAZ KIVRIK BIYIK ve muhteşem gösterisi, sizi yeteneklerini keşfetmek 
üzere zorlu bir yolculuğa çıkan ve hayallerine ulaşmak için alışılmış kalıplara 
uymak zorunda olmadığını nihayet anlayan Kıvrık Bıyık’la yeşil yılanın muhteşem 
gösterisini ön sıradan izlemeye davet ediyor!

Yaş: 3+, her yaş
Anahtar sözcükler: Yetenek, başarı, yaratıcılık, sihir, hayallere ulaşma, dostluk

SiHiRBAZ KIVRIK BIYIK ve muhteşem gösterisi - Etkinlik

Etkinlik:

HOKUS POKUS !
Çocuklara bir şapka gösterilir. Sihirbaz olsalar şapkalarından ne çıkarmak istedikleri 
sorulur, hayal etmeleri ve “Hokus Pokus!” demeleri istenir. Daha sonra onlara verilen 
çalışma kâğıdındaki şapka resminin üstüne yapmak istedikleri sihri çizip bu sihrin ne işe 
yaradığını yazmaları istenir. Çalışmalar büyük grupta paylaşılır.

Sihirbaz Kıvrık Bıyık ve Muhteşem Gösterisi kitabıyla tanışan çocuklar farklı 
olmanın ne kadar özel ve önemli olduğunu fark ettikleri gibi yetenek ve ilgi alanlarını 
da keşfetme fırsatı bulurlar.



Yazan: Zeynep Birsin
Resimleyen: İlker Sak
8 kitap ve iki oyun dahil etkinlik içeren kutulu set

Ege ve İpek’in Değerleri dizisi, Dürüstlük, Sabır, Dayanışma, Empati, Dostluk, Sev-
gi, Aile ve Kendine Güven değerlerini Ege ve İpek’in ilgi çekici maceralarıyla anlatı-
yor. Kitapların her birinde geniş bir yelpazede sayısız etkinlik yer alıyor. 

 kutusunda etkinlikli kitapların yanı sıra düşünme 
ve bellek becerilerini geliştiren iki oyun da var. 

Kitaplar: 
Annemin Vazosu
Doğum Günü Pastam
Ege’nin Tatili 
Büde’nin Gözleri
Ege’nin Fasulyesi
Can’lı Kütüphane
Haksızlık Bu!
Kimse Beni Görmüyor
Yaş: 7+
Anahtar sözcükler: Empati, sevgi, dürüstlük, aile, yardımlaşma, dostluk, özgüven, sabır, 
düşünme becerileri, akıl yürütme, el-göz koordinasyonu

                                                                               - Etkinlik

Etkinlik:
Hepimiz Değerliyiz!

Tüm kitaplar ve kutuda bu kitaplarla bağlantılı olan oyunlar tanıtılır. Her kitapta geçen 
değerler ve bu değerlerin çocuklara neleri çağrıştırdığı sorulur. Seçilen bir kitap okun-
duktan sonra bu kitapta geçen değerler ve hayatımızda başka hangi değerlerin önemli 
olduğu tartışılarak beyin fırtınası yöntemiyle çocuklara buldurulur. Daha sonra Ege’nin 
fasulyesinden yola çıkarak fasulye yapraklarından bir mandala verilir çocuklara ve sabırla 
boyamaları istenir. Bu sabrın sonunda ortaya çıkan güzel ürün paylaşılır. 



ÇoTo’dan Mektuplar
Yazan: Saliha Karagöz
Resimleyen: Linda Nihan Lafcı
10 kitap ve iki oyun dahil etkinlik içeren kutulu set

ÇoTo kimi zaman yalnız kimi zaman korkak ama her zaman sorunlarıyla baş edecek 
bir yol bulan akıllı, sevgi dolu, okuma yazma bilen bir fare. ÇoTo  başından geçen-
leri, aklına takılanları mektup arkadaşına anlatıyor. Mektup arkadaşına sorular, bil-
meceler soruyor. Peki mektup arkadaşı kim mi? Sensin sevgili okur!

ÇoTo’dan Mektuplar içtenlik, dürüstlük ve macerayla dolu bir okuma ve yaz-
ma yolculuğu. Tam da okumayı yeni öğrenen çocukların ihtiyaç duyduğu etkinlik-
leri içeren, dostluğun ve hayal gücünün zenginleştiriciliğiyle bezenmiş, her sayfa-
sında kendimizden bir şeyler bulacağımız bir kitap dizisi.

Yaş: 7+
Anahtar sözcükler: Kitap sevgisi, ilk okuma, okuma yazma, kendine güven, bağımsız 
kişilik gelişimi, kutulu set, oyun, etkinlik

ÇoTo’dan Mektuplar - Etkinlik

Etkinlik:

Ben de böyle yazıyorum 
ÇoTo’dan Mektuplar öykü dizisi oyunlarıyla birlikte tanıtılır. Gökkuşağı adlı öykü 
ÇoTo’nun adını nasıl yazdığını gösterdiği yere kadar okunur. Çocuklara “ÇoTo adını nasıl 
yazıyormuş?” diye sorulur. Çocuklara birer kâğıt verilir. “Adınızı sevdiğiniz şeyleri düşüne-
rek yazın. Örneğin robotları seviyorsanız adınızı oluşturan harflerin her biri robot şeklinde 
olabilir ya da bir kitap kurduysanız her harfinizi farklı şekillerde dizilmiş kitaplarla yazabilir-
siniz. Adınızın harfleri yiyeceklerden de, sevdiğiniz hayvanlardan da oluşabilir. Kâğıdınızı 
katlayıp keserek istediğiniz  şekli verebilirsiniz.” denir.  Çocuklar çalışmayı tamamladıktan 
sonra kâğıtlar grupça incelenir. Herkesin yaptığı çalışmadan yola çıkarak ilgi alanlarının, 
sevdiklerinin neler olduğu tahmin edilir. 

ÇoTo’dan Mektuplar adlı etkileşimli öykü dizisinde ÇoTo, okura/çocuğa sor-
duğu sorularla çocuğun yaratıcı yazma çalışmasına ilgi duymasına ve kendini ifade 
etme becerisinin gelişmesine katkı sağlar.    



Yazan: Selin Kutucular
Fotoğraflayan: Caroline Erel
Görseller: Selin Kutucular - Caroline Erel

Merak eden çocuk, hayvanları çok merak ediyor. Acaba nelerden hoşlanırlar? 
Canları ne çeker? Hangi oyunları oynamayı severler? 

öğrenmenin temelini oluşturan merak duygusunu 
destekleyen, çocukların hayal gücünü ve soru sorma alışkanlığını geliştirmeyi 
amaçlayan, tüm görselleri sebze ve meyvelerle mutfak-stüdyoda hazırlanmış bir 
kitap. Mutlu İnsanlar’a ve Ne Olsam?’a imza atan Selin Kutucular ve Caroline 
Erel’den kıpır kıpır bir baş yapıt daha! 

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Mutfakta yaratıcılık, yemek kitabı, tarif, çocuklarla yemek yapma, 
meyve ve sebzeleri tanıma, aile sevgisi, kaliteli zaman geçirme, hayvanlar, merak, 
öğrenme, soru sorma, bırakın mutfak dağılsın

                                                      - Etkinlik

Etkinlik: 
MERAK EDİYORUM

“Merak” deyince akıllarına ne geldiği sorulur. Anahtar kelimeler alınır. Öğrenciler (çocuk-
lar) büyük grupta toplanır. Drama yöntemi ile zürafa gibi yıldızlara uzanılır, maymunlar 
gibi oyun oynanır, aslan gibi şarkı söylenir, çita gibi dünyanın etrafında koşulur, tukan gibi 
gagalarıyla resim yapılır, uçamayan deve kuşları gibi yüzülür, koşulur, zıplanır, filler gibi 
kulaktan kulağa oynanır, tavus kuşları gibi tavuslar açılır, deniz canlıları gibi kumsalda gü-
neşlenip, renkli zebralar gibi ormanda dolaşılır. Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Hay-
vanlarla ilgili kendi “merak” posterlerini hazırlar, görsellerle zenginleştirirler. (5+)(40 dk)

Bu etkinlik çocuğun sorgulamasını, korkmadan sorular sorabilmesini, “merak”ın çocuk 
gelişimi için önemini ve hayvan sevgisini destekler.

 kitabı ile tanışan çocuklar farklı bakış açıları geliştirerek ya-
ratıcılıklarını besledikleri gibi öğrenmenin en önemli basamağı olan “merak” duy-
gusunun da önemini kavrarlar.



Yazan: Selin Kutucular
Fotoğraflayan: Caroline Erel
Görseller: Selin Kutucular - Caroline Erel

Turuncu saçlı kız ve merak eden çocuk soruyor: Büyüyünce ne olsak? Astronot mu? 
Balerin mi? Yoksa vinç operatörü mü? Peki ya siz büyüyünce ne olmak istersiniz? 

 kuaförden astronota, vinç operatöründen fotoğrafçıya geniş bir 
yelpazedeki meslekleri ilginç yönleriyle eğlenceli şekilde anlatan, tüm görselleri 
sebze ve meyvelerle mutfak-stüdyoda hazırlanmış enfes bir kitap!

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Meslekler, meslek seçimi, astronot, balerin, robot tasarımcısı, pasta 
şefi, yaratıcılık, mutfak, bırakın mutfak dağılsın

                                                                         - Etkinlikler

OLSAM OLSAM NE OLSAM?
1. Etkinlik: 

Çocuklara  büyük grupta hayallerindeki meslek sorulur. Seçtikleri mesleğin drama-
sını yapmaları istenir. (Aynı meslek gruplarını seçenler grup olarak da çalışabilirler.) 
Ardından baş harflerinde “Ne Olsam?” yazan akrostiş oluşturacakları kağıt dağıtılır. 
Yazdıkları akrostişten sonra kendilerini o mesleği yaparken resimlemeleri istenir. 
Yazılan  akrostiş ve çizilen resimler büyük grupta paylaşılır. (7+) 

2. Etkinlik: 

Çocuklara  büyük grupta hayallerinde meslek sorulur. Seçtikleri mesleğin dramasını 
yapmaları istenir. (Aynı meslek gruplarını seçenler grup olarak da çalışabilirler.) Ço-
cuklara çeşitli meslek resimleri dağıtılır ve seçtikleri resmi boyamaları istenir. Büyük 
grupta neden bu mesleği seçtiklerini ifade etmeleri sağlanır. (4+) 



Yazan: Selin Kutucular
Fotoğraflayan: Caroline Erel
Görseller: Selin Kutucular - Caroline Erel

Turuncu saçlı kızı ve sevdiklerini mutlu eden şeyler birbirinden o kadar farklı ki! 
Peki, hepsini birden mutlu eden şey ne acaba?

Yemek dünyasının yıldızı Selin Kutucular’ın yazdığı ve fotoğrafçı Caroline Erel ile 
birlikte mutfağa girip yiyeceklerle canlandırdığı Mutlu İnsanlar, bizi sebzelerle mey-
velerin renkli ve eğlenceli dünyasına götürüyor, bu büyüleyici dünyada farklılıkları-
mızla birlikte mutlu olmanın anahtarını avcumuza bırakıyor... 

Büyük küçük herkesi kendi mutfağında öyküler anlatmaya teşvik eden, anne baba-
lar ve çocukların birlikte uygulayabileceği, yaratıcılığı yiyeceklerle birleştiren büyü-
leyici bir kitap. 

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: Mutfakta yaratıcılık, yemek kitabı, tarif, çocuklarla yemek yapma, 
meyve ve sebzeleri tanıma, aile sevgisi, birlikte zaman geçirme, bırakın mutfak dağılsın

                                                                         -  Etkinlikler 

DUYGU AVCISI
1. Etkinlik 

Önce öğrencilerle duygular hakkında konuşulur. Hangi duyguları tanıdıkları sorulur. 
Öğrencilerden duygu isimleri alındıktan sonra her birinin üstünde bir yuvarlak olan kâğıtlar 
ve boya kalemleri dağıtılır. İstedikleri bir duyguyu seçip bu yuvarlakların içine, o duyguyu 
yaşayan birinin yüz ifadesini çizmeleri istenir. (Burada çocukların yaratıcılıklarını da izleme 
fırsatı buluruz. Çocuklar o çemberden, aksesuarlarla ve yaratıcılıklarıyla besledikleri çok 
çeşitli insan yüzleri çıkarırlar.)

Daha sonra öğrenciler neden bu duyguyu seçtiklerini ve hangi durumlarda bu duyguyu 
yaşadıklarını büyük grup (çember) olarak birbirleriyle paylaşırlar. (Okuma yazma bilen 
yaş grubu kâğıda yazabilir.) (40 dk.) (5+)

2. Etkinlik 

Öğrencilere duygu kartları dağıtılır (yüz ifadesi resimleri) ve çeşitli örnek olay cümleleri 
okunur. Okunan her durumda öğrencilerin hissettikleri duyguya ilişkin yüz ifadesi kartını 
kaldırmaları istenir. Neden bu duyguyu hissettikleri tartışılır. Her öğrenciye kâğıt tabaklar 
dağıtılır. Bu kâğıt tabağın içine kendi seçtikleri duyguya ait yüz ifadesini çizmeleri istenir.
(40 dk) (5+)

Bu etkinliklerle çocuklar duygularını daha iyi tanıyıp ifade ederler. Duygularını tanıyan 
çocuk karşısındakini de daha iyi anlayıp empati kurma becerisini geliştirerek büyür. 
Yaşam becerileri gelişir.

 kitabı, her bireyin biricik olmasının ve aile kavramının 
önemini vurgular. Aile bireylerinin birlikte zaman geçirmelerini, çocukların besinleri 
tanımalarını, sınıflandırmalarını destekler. 



Bahçemizdeki Kirpi
Yazan ve Resimleyen: Zeynep Ekinci

Çocukların yetişkinlerin gözünden çocuk dünyasına bakmalarını sağlayan, 
yetişkinler tarafından yazılıp resimlenmiş çocuk kitaplarının arasına, 9 yaşındaki 
bir çocuğun gözünden çocuk dünyasını anlatan bir kitap girdi! 

Bahçemizdeki Kirpi’yi 9 yaşındayken yazan ve resimleyen Zeynep Ekinci, sevimli 
bir kirpiyle adeta saklambaç oynadığı kitabıyla sadece çocukların kendilerini evde 
hissetmelerini ve yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı 
zamanda yetişkinlere de çocuk dünyasına tırmanan bir merdiven uzatıyor.

Yaş: 4+
Anahtar sözcükler: Hikaye anlatma, resim, yaratıcı yazarlık, ilham alma, kirpi, hayvan 
sevgisi, yaratıcılık, kardeş sevgisi

Bahçemizdeki Kirpi - Etkinlik

Etkinlik:

Hikâye Kazanı
Çocuklardan yukarı bakıp hayali bir bulut görmeleri istenir. Bu hayali buluttan bir hikaye 
kurmaları beklenir. Sonra drama yöntemiyle kendilerini bir bahçede hayal etmeleri 
istenir. Bahçede hangi hayvanla karşılaştıkları, bu hayvana ne isim verdikleri, onunla 
ne yapmaktan hoşlandıkları sorulur. Drama yöntemi uygulanır. Daha sonra öğrencilere 
dağıtılan kâğıtlara hikâyelerini yazıp resimlemeleri istenir. Yapılan çalışmalar paylaşılır.

Bahçemizdeki Kirpi kitabıyla tanışan çocuklar akranlarının başarasından il-
ham aldıkları gibi yaratıcılıklarını ve ifade becerilerini de besleme imkânı bulur.



Büyükada'nın Küçük Şefi
Yazan: Selin Kutucular
Resimleyen: İlker Sak

Mekin, yaz tatilini dört gözle bekliyor çünkü okul kapanınca yine ailecek 
Büyükada'daki evlerine gidecekler. Bu ev, çocukluğundan beri Mekin için özel bir 
anlam taşıyor: büyük dedesine dair anlatılan etkileyici hikâyeler, herkesin bir araya 
geldiği ve birbirinden lezzetli yemeklerle donattığı o sonsuza uzanan sofra, evin 
birbirinden eğlenceli konukları... 

Büyükada'nın Küçük Şefi zengin tarifler ve dantel gibi örülmüş anılarla, çocuk ve 
gençleri kendi kişisel tarihlerini yazmak üzere mutfağa davet ediyor.

Kitapta birbirinden lezzetli 32 yemek tarifi yer alıyor.
Kitabı elinize alıp ailecek mutfağa girmeye ne dersiniz?

Yaş: 9+, her yaş 
Anahtar sözcükler: Yemek, tarifler, aile, 
Büyükada, hayvan sevgisi, genç şefler, 
herkes yemek yapabilir, ailece kaliteli zaman geçirme

Büyükada'nın Küçük Şefi - Etkinlik

Etkinlik:

Aile Ağacım

Çocuklara aile denince akıllarına ilk gelenler sorulur. Serbest çağırışım yöntemiyle 
çocukların söylediği kelimeler listelenir. Aileleriyle akşam yemekleri sohbetlerinde neler 
konuşulduğu, bunun onlara ne hissettirdiği tartışılır. Karton, renkli kâğıt vb. materyallerden 
seçtiklerini kullanarak kendi aile ağaçlarını oluşturmaları istenir. Yapılan çalışmalar büyük 
grupta sunulur.

Büyükada'nın Küçük Şefi kitabıyla tanışan çocuklar aile olmanın sıcaklığı ve gücü-
nün bir kez daha farkına varırlar.



Koku, Tat, His: 49 Engelsiz Tarif
Yazan: Mekin Kutucular
Süpervizör: Selin Kutucular
Fotoğraflar: Caroline Erel - Kenan Korkmaz

Lisede, üniversitede, uzak bir şehirde, yabancı bir ülkede, kısa süreli gittiğiniz bir yerde, 
yurtta, evde, misafirlikte mutfağa girip görerek, görmeden, hissederek, koklayarak, ta-
darak kendinizi, arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızı, henüz tanımadıklarınızı şımartabilin diye 
lezzetten ödün vermeyen, anlaşılır, farklı damak tatlarına hitap eden 49 tarifle Mekin Ku-
tucular'ın hazırladığı Koku, Tat, His: 49 Engelsiz Tarif, yan yana gelmez sanılan iki 
dünyayı, gören ve görmeyenlerin dünyalarını mutfağın tanıdık, bildik, sımsıcak at-
mosferinde bir araya getiriyor.

Kitaptaki fotoğraflarda görme engellilerin gündelik hayatta kullandığı eşyalara yer verildi 
ve fotoğraflar görme engellilere uygun şekilde betimlendi. Görenlerle görmeyenler ara-
sında bağ kurmak için kapakta Braille alfabesi de kullanıldı. Kitaptaki 49 tariften 20'sinin 
Mekin Kutucular ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ndeki çocuk ve gençler 
tarafından uygulamalı olarak anlatıldığı betimlemeli videolar hazırlandı. Videoların yer 
aldığı YouTube/Koku Tat His 49 Engelsiz Tarif kanalıyla bağlantılı karekodlar kitaba 
yerleştirildi. Böylece görme engellilerin bu karekodları telefonlarına okutarak videoları 
dinleyebilmesi sağlandı. 

Koku, Tat, His: 49 Engelsiz Tarif kitabını okuyup videoları izleyen okurlar, görmeyenle-
rin dünyasına adım atmakla kalmayacak, belki görmeyenlerin hayatını kolaylaştıra-
bilecek mutfak aletleri geliştirmeyi bile düşünecek.
Haydi gençler, mutfağa!

Yaş: 11+, her yaş
Anahtar sözcükler: Gençler ve yetişkinler için yemek kitabı, görme engelli, Braille, 
herkes yemek yapabilir, engelsiz yemek

Koku, Tat, His: 49 Engelsiz Tarif - Etkinlik

Etkinlik:
Hissediyorum...

Çocuklardan gözlerini kapatıp önlerine verilen nesneleri diğer duyu organlarını kullanarak 
tahmin etmeleri istenir. Gözleri kapalıyken ne hissettikleri sorulur. Daha sonra onlara 
verilen kâğıtlara görmeyenlerin kolaylaştıracak bir alet tasarlamaları istenir. Yapılan 
çalışmalar paylaşılır.

Koku, Tat, His: 49 Engelsiz Tarif kitabıyla tanışan çocukların empati, farklılıkları 
anlama, çözüme odaklanma becerileri gelişir.
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KVA Çocuk ailesi olarak, hayat başarısı ve akademik başarının kalıtsal olmadığına, küçük 
yaşta kazanılan doğru becerilerle gelişebileceğine inanıyoruz. Bu yüzden, çocukların 
küçük yaştan itibaren onları başarıya götürecek 6 temel beceriyi kazanmasını sağlayacak 
yayınlar çıkarıyoruz: Azim, duygularını yönetme, başarılardan ilham alma, zorluklarla baş 
etme, yaratıcılık, yeniliklere adapte olma.

Kitaplarımızı, çocukların bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve 
yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde seçiyor ve hazırlıyoruz. Okurlarımız mutfakta, 
parkta, oyun odasında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine 
güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilecek, kendi ayakları üzerinde 
durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven başarılı bireyler haline gelsin 
ve biz de onlarla birlikte gelişelim, zenginleşelim istiyoruz.

KVA Çocuk, sizlerle birlikte çıktığımız sihirli bir yolculuk. Bu yolculukta okurlarımızın kimi 
ilk bilgisayar programını mutfakta yazacak, kimi diplomasını aldığı gün anneannesinin 
çorba tarifini deneyecek, kimi Nobel alacak, kimi bizi kanatlandıran yeni kitaplar 
yazacak, resimleyecek, bizden ilham alanlar bize ilham verecek. 
İyi yolculuklar!

Kitaplarımız Davranış Bilimleri Enstitüsü 
Çocuk ve Genç Bölümü tarafından 
çocuk ve ruh sağlığı gelişimi açısından 
uygun bulunmuştur.


