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YAYIN KATALOĞU

Paraşüt Kitap 2022 Yayın
Kataloğu’nda, eğitimciler için kitap
özetleri, MEB ve PYP temaları, yaş
ve sınıf bilgileri, tartışma soruları,
sınıf içi etkinlik önerileri ve yazar
etkinlikleri yer alıyor.

Paraşüt Kitap, Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulmuş bir
hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi aslında. Bu hayalin
kurulduğu günle gerçeğe dönüştüğü gün arasında
bol kitaplı, bol yazmalı, bol çalışmalı, bol konuşmalı,
bol tartışmalı ve bol rüyalı yılları arkamızda bıraktık.
Ve sonunda hayalimiz olgunlaşıp bir paraşüt şeklini
aldı; bizi gökyüzünde dilediğimizce gezdirip hep
güvende hissettiğimiz bu yere getirdi. Paraşüt
Kitap’ın temelinde barış, adalet, eşitlik, hoşgörü ve
sevgi var. İçinde yaşadığımız dünyayı daha güzel bir
yer haline getirmek için başvurduğumuz yer kitaplar.
Ve bu inançla, yarattıkları karakterlerle yepyeni
dünyaların kapılarını aralayan yerli, yabancı yazarları
ve çizerleri aynı çatı altında buluşturuyoruz.
Kitap seçkimiz Çocuklar İçin Felsefe (P4C)
metodundan hareketle felsefi tartışmalara zemin
hazırlayan kitaplardan oluşuyor. Odaklandığımız
konuların başında ekoloji, farklılıklara saygı, hayvan
sevgisi, eşitlik, dayanışma ve özgürlük geliyor.
Çocuklarla çıkmak istediğimiz bu yolculukta
onlar okur, eğlenir, öğrenir ve sorgularken bir
yol arkadaşı olarak yanlarında yer almak en
büyük dileğimiz. Sonsuz hayallerin kurulduğu
renkli bir dünyada, yan yana uçabilmek için…

Konu:
Arkadaşlık, Bireysel Farklılıklar,
Empati, Güven
Temalar:
Erdemler, Birey ve Toplum,
Kişisel Gelişim, Duygular
PYP Temalar:
Gezegeni Paylaşma

İYİ BİR ARKADAŞ
“İyi bir arkadaş olmak,
onu değiştirmeden kabul
etmekti.”

Özellikler:
Sayfa sayısı: 40
Boyut: 22 x 22
ISBN: 978-605-80389-9-8

Yazan ve Resimleyen:
Laura Suárez
Sapsarı bir sonbahar gününde,
küçük bir kız ve bir tilki karşılaştı.
Birbirlerini öyle çok sevdiler ki,
hemen arkadaş oluverdiler.
Ama bir gün aniden her şey değişti…
İyi Bir Arkadaş, Laura Suarez’in
şiirsel dili ve çizimleriyle arkadaşlığa
dair çok önemli sorular soruyor:
Gerçek bir arkadaş nasıl olmalıdır?
Arkadaşlar birbirine benzemeli midir?
Arkadaşlıkta yaşanan sorunlar nasıl
aşılır?
Peki, sence iyi bir arkadaş nasıl
olmalıdır?
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Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Sizce kitapta tilki, küçük kızdan neden kaçıyor?
2. Küçük kız ve tilki kitabın sonunda sizce neden tekrar arkadaş
olmaya karar veriyorlar?
3. Kitapta küçük kız, bir tilkiyle arkadaşlık kuruyor. Siz hangi
hayvanla arkadaş olmak isterdiniz?
4. Arkadaşınız size küserse, nasıl barışırsınız?

Sınıf Etkinlikleri
1. Resim ve Sunum: Öğrencilerden arkadaş olmak istedikleri
hayvanı çizmelerini ve onu sınıfta tanıtmalarını isteyin.
2. Tartışma: Öğrencilerle birlikte, “Sizce iyi bir arkadaş nasıl
olmalıdır?” sorusu üzerine bir tartışma yürütün.

Konu:
Ekosistem, Tarım, Hayvanlar,
Birlikte Yaşam
Temalar:
Erdemler, Kişisel Gelişim, Doğa
ve Evren
PYP Temalar:
Gezegeni Paylaşma

AVOKADO
ADASI’NDA HER ŞEY
YOLUNDA MI?

Özellikler:
Sayfa sayısı: 32
Boyut: 22 x 22
ISBN: 978-605-73881-0-0

“Eğer bir gün markette
alışveriş yaparken sana gülümseyen
bir avokado görürsen, biliyorsun
artık nereden geldiğini.”
Yazan: Neslihan Muradoğlu
Resimleyen: Mavisu Demirağ
Biraz ipucu verelim sana.
Büyük Okyanus’u biliyor musun?
İşte orada Okyanusya diye bir yer var.
Okyanusya’da ise Papua Yeni Gine diye bir ada var.
Olay yeri işte bu ada! Hem de ne olay!
Başrolde avokado yetiştiricisi Solom ve Huon ağaç
kanguruları yer alıyor. “Solom ve ağaç kanguruları
neyi paylaşamıyor olabilir ki?” diye soracak
olursan, yanıt aslında çok basit: Avokadoları!
Sahi, Avokado Adası’nda neler oluyor?
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Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Solom, Huon ağaç kangurularına neden sinirleniyor?
2. Solom, avokadolarını Huon ağaç kangurularından korumak
için nasıl bir çözüm buluyor?
3. Solom’un büyükannesinin sözleri sizce ne anlama geliyor?

Sınıf Etkinlikleri
1. Sunum: Öğrencilerden nesli tükenmekte olan bir hayvanı
tanıtan bir sunum hazırlamalarını isteyin.
2. Resim: Öğrencilerden, Solom’un kitapta yaptığı gibi, ‘kolaj’
tekniğini kullanarak avokado ve avokadoların üzerinde yüz
çizmelerini isteyin.
3. Yazma: Öğrencilerden markete gittiklerinde en çok ilgilerini
çeken sebze ya da meyve üzerine bir tanıtım yazısı yazmalarını
isteyin.

Neslihan Muradoğlu ile
“Ekosistem Atölyesi”

Yazar
Etkin
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“Ekoloji Atölyesi”nde neler oluyor?
• Yazar önce çocuklarla kitabı tartışır. Solom’un içine düştüğü
kötü durumdan zekâsını kullanarak çıkması üzerine öğrencilerle
sohbet edilir.
• İklim değişikliği, insan faaliyetlerinin çevreye etkisi, çevresel
tahribatın canlılara etkisi, nesli tükenen veya tükenmekte
olan hayvanlar, endemik bitkiler ve sadece belli bölgelerde
yaşayabilen hayvanlarla ilgili bilgiler verilir.
• Atölyenin ikinci bölümünde öğrencilere ‘rahatsızlık veren’
hayvanlar sorulur ve neden rahatsız oldukları sorulur. Ardından
o hayvanların ekosistemdeki yeri üzerine fikir yürütülür.
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“Ekoloji Atölyesi”nde çocuklar ne kazanıyor?
Bu atölyede çocuklar ekosistemdeki her bir canlının yerini ve
önemini örneklerle birlikte kavrayacak.

Neslihan Muradoğlu
İletişim danışmanlığı ve metin yazarlığı alanında 28 yıllık bir
deneyime sahip olan Neslihan Muradoğlu, bağımsız içerik
platformu www.yazanolsa.com‘un kurucusu ve yöneticisi.
Kızı Tuna’nın doğumundan sonra “uyku öncesi hikayeler”
yazmaya başladı. Pandemi ile birlikte Bodrum’da “bir
dağın tepesinde” yaşamayı seçen Neslihan, hikayelerinin
malzemelerini şimdi Ege’nin otlarının, mandalina
ağaçlarının, büyüme çağındaki Tuna’nın, kaplumbağa
Müjgan ve kibirli kuş Fıstık’ın arasında arıyor.

Konu:
İleri Dönüşüm, Çevre,
Yaratıcılık, Hayvan Sevgisi
Temalar:
Erdemler, Birey ve Toplum,
İletişim, Zaman ve Mekan,
Doğa ve Evren

EVDE ZÜRAFA
BAKIMININ
ZORLUKLARI
“Zürafa Panda’ya uyan bir
yağmurluk bulmak mümkün
değil! Boyu çok uzun,
boynu ise çok çok çok uzun.”

PYP Temalar:
Kendimizi Düzenleme
Biçimimiz, Kendimizi İfade
Etme Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 32
Boyut: 22 x 22
ISBN: 978-605-80389-7-4

Yazan: İdil Alter
Resimleyen: Belkıs Aksu
“Bir zürafanın yağmurluğuna kavuşma
hikâyesi.”
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Uzaklarda bir şehirde, ta Berlin’de Panda
adında bir zürafa yaşıyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse, zürafa
Panda’nın biraz yardıma ihtiyacı var.
Neden mi?
Panda’nın boyu çok uzun, boynu ise çok çok
çok uzun... Yani hiçbir yağmurluğa sığamıyor!
Peki Berlin’de yağmur yağarken nasıl
dolaşacak zürafa Panda?

2022
Yağmurlu günlerde ıslanmasın diye kocaman bir yağmurluk mu
yapsak ona?
Çilek’in harika bir fikri var aslında, biraz zor olsa da!
Kırkyama ustası Melek Mücella yardım eder mi acaba?

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Çilek’in dayısının karakter özellikleri nelerdir?
2. Çilek’in dayısı evde zürafa besliyor. Siz evinizde hangi hayvanı
beslemek istersiniz?
3. Siz zürafa pandaya uygun bir yağmurluğu nasıl yapardınız?
4. Çilek, bir yağmurluk yaparak zürafa Panda’ya yardım ediyor. Siz
en son kime yardım ettiniz ve nasıl?
5. Kitapta geçen “kırkyama” kelimesi sizce ne anlama geliyor?

Sınıf Etkinlikleri
1. Yazma: Öğrencilerden çok sevdikleri bir aile üyesini anlatan
kısa bir yazı yazmalarını isteyin.
2. Sunum: Çilek’in dayısı Berlin’de yaşıyor ve hikaye içinde
Berlin’e dair herhangi bir semt, anıt, turistik mekanlardan birini
seçip sunum yapmalarını isteyin.

3. İleri Dönüşüm Etkinliği: Çocuklardan, evlerinde çöpe atmayı
düşündükleri bir nesneyi seçip sınıfa getirmelerini ve onunla yeni
bir şey yaratmalarını isteyin.
4. Mektup Yazma: Hikayenin sonunda Çilek, dayısından bir
mektup alıyor. Öğrencilerden, Çilek’in ağzından dayısına bir
cevap mektubu yazmalarını isteyin.

İdil Alter ile “İleri Dönüşüm” Atölyesi:
“Kendi bez çantamızı yapıyoruz!”

Yazar
Etkin
liği

“İleri Dönüşüm” Atölyesi’nde neler oluyor?
• İleri dönüşüm artık kullanmadığımız eşyaları başka bir işlevle
yeniden hayata döndürmek anlamına geliyor. Bu etkinlikte yazar
öğrencilerle birlikte çok eğlenceli bir ileri dönüşüm uygulaması
gerçekleştiriyor.
• Öğrenciler sınıfa gelirken çok sevdikleri ama
artık büyüdükleri için giyemedikleri bir tişörtlerini
getiriyor. Sonrasında yazar ile birlikte o tişörtü, onlara
özel bir bez çantaya dönüştürüyorlar. Üstelik dikiş
bile dikmeden!
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“İleri Dönüşüm” Atölyesi’yle çocuklar ne kazanıyor?
Plastik poşet kullanmanın doğaya verdiği zarar yüzünden, artık
bütün dünya bez çanta kullanmayı tercih ediyor. Bu atölyede
öğrenciler, “Evde Zürafa Bakımının Zorlukları” kitabı üzerinden
hem “ileri dönüşüm” kavramı üzerine konuşacak hem de bir bez
çanta yaparak dünyayı korumak için bir adım atmış olacaklar.

İdil Alter
İdil Alter 1984 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul
Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Anneannesinin
büyüttüğü her çocuk gibi, o da çocukluğunu anayurdu
olarak görüyor. Her çocuğun bu hissi tanıması için
çalışmaya karar verdikten sonra çocuk kitapları yazmaya
başladı. Zürafalarla birlikte yaşayacağı yağmurlu ülkenin
hayalini kuruyor.

Konu:
Mutluluk, Üzüntü, Yalnızlık, Sevgi,
Sorumluluk, Duygu Yönetimi,
Olumlu Düşünme
Temalar:
Kişisel Gelişim, Duygular,
Erdemler

AY PASTANESİ
“Mutlu olmak için gereken
her şeye sahibim, öyleyse
neden mutlu değilim?”
Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Orhan Ata

PYP Temalar:
Kim Olduğumuz, Kendimizi
İfade Etme Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 32
Boyut: 22 x 22
ISBN: 978-605-80389-2-9

Bir sabah uyandığınızda kendinizi
mutsuz hissettiğiniz günleri hatırlayın...
Belli bir nedeni de yoktur üstelik.
Meşhur Ay Pastanesi’nin şefi Bayan
Tavşan da bir sabah güne böyle açar
gözlerini. Her sabahına eşlik eden
neşe, aysız bir gecenin sabahında
aniden terk etmiştir onu.
Ay Pastanesi’nde, Bayan Tavşan’la
evrenin en gizemli duygularından biri
olan mutluluğun peşine takılıyoruz.
Mutluluk belki gökyüzünde yeniden
beliriveren ayın arkasında, belki de
Bayan Tavşan’ın böğürtlenli tartlar ve
havuçlu pastalar pişirdiği pastanesinin
içinde gizlidir... Kim bilir?
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Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Kitapta Bayan Tavşan’ın hangi duyguları hissettiğini
görüyoruz?
2. Bayan Tavşan işini neden bu kadar çok seviyor?
3. Bayan Tavşan bir sabah neden mutsuz uyanıyor?
4. Bayan Tavşan’ın mutluluğu ile ay arasındaki ilişki nedir?
5. Bayan Tavşan mutluyken nasıl davranıyor, mutsuzken nasıl
davranıyor? İki duygu arasındaki farklar nelerdir?

Sınıf Etkinlikleri
1. Resimleme: Öğrencilerden mutluluk ve hüzün duygularını
anlatan iki resim yapmalarını isteyin.
2. Yazma: Öğrencilerden hangi mesleği yaparlarsa çok mutlu
olacaklarını ve nedenlerini anlattıkları kısa bir yazı yazmalarını
isteyin.
3. Tartışma: Hikayeyi okuduktan sonra, “Mutluluk nedir?”
“İstediğimizi elde ettiğimizde mutlu olur muyuz?” “Mutlu bir
insan neler yapar?” soruları üzerinden, sınıfça örnekler vererek
mutluluk kavramını tartışın.

Zeynep Alpaslan’la
“Ay Pastanesi” Resim ve Yazı Atölyesi

Yazar
Etkin
liği

“Bayan Tavşan’ın Bir Günü” resim ve yazı atölyesinde
neler oluyor?
• Öğrenciler pastane şefi Bayan Tavşan’ın bir gününü anlatan
küçük bir hikaye yazıp bunu resimleyecekler. Mesela o gün
pastaneye kimler geldi, nasıl bir pasta sipariş ettiler, Bayan
Tavşan ne hissetti, gibi...
• Bu şekilde, pastaneye gelen hayvanlar ve onların yediği hayali
pastalardan yola çıkarak bir yaratıcı yazarlık ve çizim etkinliği
yapmış olacaklar.

“Bayan Tavşan’ın Bir Günü” resim ve yazı atölyesiyle
çocuklar ne kazanıyor?

• Bu çalışma çocukların hayal gücünü, bir sahne tasarlama
ve bunu resme dökme becerilerini ve kısa öykü yazma
yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
• Öğrenciler yaratıcı düşünme ve yeni fikirler üretme yetilerini
geliştirirler.

Zeynep Alpaslan
1983’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nin
ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon
bölümünden mezun oldu. Can ve Çamur’un Orman
Macerası (2010), Tavuk Prenses (2013), Robot Balesi (2014),
Bay Grinin İzinde (2015), Uykusu Kaçan Kral (2017), Gümüş
Tilki (2017), Timsahlar Dans Etmez (2017), Tokyo (2018),
Zizi (2018) adlı çocuk kitaplarını yazdı. Yetişkinlere yönelik
Pagoda isimli romanı 2016 yılında yayımlandı. Japon
haikularından ilham alarak yazdığı Vanilya Kışı (2017) isimli
bir şiir kitabı var. Ayrıca “Mini Melankolikler” adlı çizgi bantı
yazıp çiziyor.

Konu:
Bireysel Farklılıklar, Özgüven,
Kişisel Gelişim, Müzik
Temalar:
Erdemler, Birey ve Toplum,
Kişisel Gelişim, Duygular

ÇIPLAK AYAKLILAR
ORKESTRASI
“İşte Çıplak Ayaklı Çocuk şu
kundaktaki, doğduğundan
beri kimse ayaklarına bir
şey giydiremedi! Ailesi neler
yaptı, ne numaralar denedi,
ama o, bu huyundan bir
türlü vazgeçmedi.”

PYP Temalar:
Kim Olduğumuz, Kendimizi
Düzenleme Biçimimiz,
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 32
Boyut: 22 x 22
ISBN: 978-605-80389-6-7

Yazan: Özge Bahar Sunar
Resimleyen: Çağrı Odabaşı
Çıplak Ayaklı Çocuk, ayakkabı giymeyi hiç sevmezdi.
Her yere çıplak ayaklarıyla gider,
her işi çıplak ayaklarıyla yapardı.
En iyi yaptığı şey ise şarkılar söylemekti.
Ama sonra işler bir anda karışıverdi.
Konser günü gelip de,
tüm orkestra gibi ayakkabılarını giyince,
en iyi bildiği şeyi unutuverdi...
Şarkı söylemeyi.
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Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Sizce Çıplak Ayaklı Çocuk neden ayakları çıplakken daha
özgür hissediyor?
2. Çıplak Ayaklı Çocuk konser günü ayakkabı giyince niye şarkı
söyleyemiyor sizce?
3. Orkestra arkadaşlarının da ayakkabılarını çıkarması grup
çalışması hakkında ne anlatıyor?
4. Sizin de tıpkı Çıplak Ayaklı Çocuk gibi herkesten farklı bir
alışkanlığınız var mı?

Sınıf Etkinlikleri
1. Tartışma: Çıplak Ayaklı Çocuk ayakkabılarıyla sahnede dururken
karşısında dalgalı bir deniz görüyoruz. Ayakkabılarını çıkardığında
ise sakin bir deniz… Bu çizimleri ve Çıplak Ayaklı Çocuk’un duygu
değişimini öğrencilerle tartışın.
2. Canlandırma: Çıplak Ayaklı Çocuk’un nasıl hissettiğini daha iyi
anlamak için çimlerde çıplak ayaklarla yürüme etkinliği düzenleyin.
3. Araştırma-Sunum: Sınıfı gruplara bölüp kitabın son sayfasındaki
enstrümanlardan birini seçmelerini ve tanıtmalarını söyleyin.

Özge Bahar Sunar’la “Arkadaşlık Üzerine”
Çocuklar için Felsefe (P4C) Atölyesi

Yazar
Etkin
liği

“Arkadaşlık Üzerine” Çocuklar için Felsefe (P4C)
Atölyesi etkinliğinde neler oluyor?
• Bu atölyede yazar öncelikle kitabı okur.
• Hep beraber “arkadaşlık ve kurallar” çerçevesinde bir felsefi
soru yaratılır.
• Çocukların bu soru etrafında düşünmesi ve düşüncelerini ifade
edebilmesi için çocuklar için felsefe uygulamasının ilkelerine
bağlı kalarak bir etkinlik yürütülür.
• Yazar kısaca hikâyede geçen önemli kavramlar üzerinde durur:
Arkadaşlık, kurallar, özgürlük, sorumluluk.
• Çocukların yaşları gözetilerek hikâyeyi daha derin
düşünmelerini sağlayacak sorular sorar: Çıplak Ayaklı Çocuk
sahnede şarkısını söyleyemeyince ne hissetmiştir? Orkestra
şefi ve arkadaşları ne hissetmiştir? Sizin arkadaşınız böyle bir
durumda kalsaydı ne yapardınız? Orkestra şefi ayakkabıların
çıkarılmasına izin vermeseydi ne yapardınız?
• Çocukların cevapları dinlenir, verilen cevaplara doğru ya da
yanlış şeklinde karşılık verilmez. Burada amaç çocukların zihnini
açmak, hikâye üzerinde derinlik kazanmalarını sağlamaktır.
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“Arkadaşlık Üzerine” Çocuklar için Felsefe (P4C)
Atölyesi etkinliği ile çocuklar neler kazanıyor?
• Bu atölyede çocuklar hikâye hakkında daha derin düşünme
şansı yakalar.
• Her birine söz hakkı verilir ve böylece düşüncelerini ifade
edebilirler.
• Çocuklar hem felsefe uygulamasından faydalanırlar hem de
hikâyeye bambaşka boyutlardan bakmanın tadını alırlar.
• Eleştirel okuma ve eleştirel düşünme, argüman, oluşturma,
bağlantı kurabilme ve farklı açılardan bakabilme, sıra bekleme,
dinleme ve saygıyla karşılık verebilme pratiklerini geliştirirler.

Özge Bahar Sunar
1981 yılında Sakarya’da doğdu. 2004’te Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 2011’de
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. On iki yıllık
öğretmenlik hayatında okul gazeteleri, dergileri ve
internet sitelerinde yazılar yazdı; tiyatro, dans ve daha
birçok etkinlikte çocuklarla beraber çalıştı. Uzun yıllar
boyunca çocuk kitapları dünyasına girmenin ve hikayelerini
çocuklarla paylaşmanın hayalini kurdu. İlk kitabı 2017
yılında çıktı. 10’un üzerinde kitap yayımlayan Sunar’ın
kitapları pek çok dile çevrildi. Çocukları, doğa yürüyüşlerini,
nitelikli çocuk kitaplarını ve hayallerinin ateşine odun atan
bilim kurgu hikayelerini seviyor.

Konu:
Doğa, Ekoloji, Tarım, Emek,
Sabır
Temalar:
Erdemler, Doğa ve Evren,
Vatandaşlık
PYP Temalar:
Kim Olduğumuz, Kendimizi
Düzenleme Biçimimiz

VİCTOR’UN
BALKABAKLARI

Özellikler:
Sayfa sayısı: 32
Boyut: 22 x 22
ISBN: 978-605-80389-3-6

“Çünkü Victor, bu
tohumlarda kurdun da payı
var, kuşun da. Onlar payını
alınca kalanı bizim aşımız olacak.”
Yazan: Leyla Aslan
Resimleyen: Mısra Karahan

Bundan yıllar yıllar önce, Victor adında meraklı
bir çocuk, yaşadığı köyü turuncuya boyamış,
hem de balkabağı turuncusuna. Nasıl mı?

1. ve
2.
Sınıf

Her şey küçücük bir tohumla başlamış. Victor o kırılgan tohumu
elleriyle toprağa ekmiş ve başlamış sabırla beklemeye. Sonbahar
gelmiş, Victor’un tohumu iki koca balkabağına dönüşmüş.
Yetmemiş, Victor’a binlerce tohum vermiş.
O binlerce tohuma ne mi olmuş?
Cevap, toprağın bereketinde gizli...
Buğday Derneği’nin kurucusu Victor Ananias’ın başından geçen
gerçek bir olaydan esinlenen Leyla Aslan’ın kaleme aldığı bu
hikâyede, köy yaşamı ve binlerce balkabağı, Mısra Karahan’ın
incelikli ve dingin çizimleriyle canlanıyor.

2022

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Kitaba göre balkabağının özellikleri nelerdir?
2. Kitapta okuduklarınıza göre, bir tohum hangi aşamalardan
geçerek meyve veriyor?
3. Esime ninenin söylediği “Kurda, kuşa, aşa!” cümlesi ne ifade
ediyor?
4. Victor’un Balkabakları’nda sabır, balkabaklarının büyümesini
bekleyebilmek için gerekli. Sizce sabır başka hangi zamanlarda
ihtiyacımız olan bir erdemdir?

Sınıf Etkinlikleri
1. Bitki Yetiştirme: Öğrencilerden ıslak pamuk
içinde bir tohumu filizlendirip daha sonra
toprağa eklemelerini isteyin.
2. Meyve, Sebze Panosu: Mevsim meyve ve
sebzelerini gösteren bir pano oluşturun.
3. Araştırma: Öğrencilerden kendilerine
bir meyve veya sebze seçmesini isteyip
tanıtmalarını isteyin.

Leyla Aslan’la
“Tohumun Mucizesi” Etkinliği

Yazar
Etkin
liği

Tohumun Mucizesi etkinliğinde neler oluyor?
• Yazar ilk olarak öğrencilere, “Tohum nedir?” diye sorar. Tek tek
tüm öğrencilerin cevabını aldıktan sonra tohumun ne olduğunu
anlatır.
• Ardından, “Tohum ne işe yarar?”, “Gündelik hayatımızda
yediğimiz nelerin tohumları ile karşılaşıyoruz?”, “Yediğimiz bir
şeyin meyve mi, sebze mi olduğunu nasıl anlarız?”, “Balkabağı
meyve midir, sebze midir?” sorularıyla tohuma dair bilgi
paylaşımı yapılır.
• Daha sonra yazar getirdiği balkabağı tohumlarını çocuklara
vererek incelemelerini ister. Çocuklar, tohuma dokunup
inceledikten sonra yazar balkabağı tohumunun nasıl toprakla
buluşup koca bir balkabağına dönüştüğünü anlatır. Bu sırada
yine yanında getirdiği koca balkabağını göstererek küçücük bir
tohumdan koca bir balkabağına dönüşen tohumun mucizesini
gösterir.
• Sonra yazar öğrencilerle kitaba dair sohbet eder ve etkinliğin
sonunda her çocuğa kitapla birlikte iki balkabağı tohumu hediye
ederek, tohumları ne zaman ve nasıl ekeceklerini anlatır.

2022

Tohumun Mucizesi etkinliği ile çocuklar neler
kazanıyor?
• Tohum hakkında bilgi edinir ve nasıl ekeceklerini öğrenirler.
• Tohumun aslında farkında olmasak da hayatımızın ne kadar
içinde olduğunu fark ederler.
• Balkabağının faydalarını öğrenip onu yakından tanıyarak bu
sebzeyi daha çok sevmeleri sağlanır.

Leyla Aslan
1982 yılında Mardin’de doğdu. Ailesinin kırsalda doğan
tek çocuğu olan Leyla Aslan, toprak ve tohum sevgisiyle
büyüdü. 15 yıldır Buğday Derneği’nde çalışan ve çevre
ve ekolojik yaşam ile ilgili projelerde yer alan Aslan,
2017’den bu yana derneğin yönetim kurulu başkanı. Aynı
zamanda bir anaokulunda masal anlatıcılığı yapıyor ve Açık
Radyo’da “Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam” programını
hazırlayıp sunuyor.
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Konu:
Hayal Kurmak, Kararlılık,
Kendine İnanmak, Umut,
Gelecek
Temalar:
Birey ve Toplum, Hak ve
Özgürlükler, Vatandaşlık,
Duygular
PYP Temalar:
Kim Olduğumuz,
Bulunduğumuz Zaman ve
Mekan, Kendimizi İfade Etme
Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 32 sayfa
Boyut: 18 x 26 cm
ISBN: 978-605-68124-0-8

RÜYA BAKANLIĞI
“Biz ışık istiyoruz, renkleri,
rüzgârları istiyoruz, biraz
hareket, biraz umut
istiyoruz.”
Yazan: Anne Loyer
Resimleyen: Leila Brient
Fransızcadan çeviren:
İlksen Mavituna

Üç ilham verici afacan dünyanın çok sıkıcı olduğuna karar
veriyor ve dünyayı daha eğlenceli bir yer haline getirmek için bir
plan yapıyor. Konuşmayı, düşünmeyi çok iyi biliyor bu üçlü. Ve
Cumhurbaşkanıyla paylaşmayı düşündükleri yepyeni bir fikirleri
var: Bir “Rüya Bakanlığı” kurmak!
Bu bakanlığın kapıları, tavanı ve duvarları yok! Sınırları olmayan bir
bakanlık bu! Sonsuzluğa açılan bir bakanlık!
Cumhurbaşkanını ikna etmek kolay değil. Ona göre hayal kurmak
bir “saçmalık.” Ama üç kafadar kararlı, kaybedecek vakitleri yok...

1. ve
2.
Sınıf

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Çocuklar neden bir Rüya Bakanlığı kurmak istiyor?
2. Cumhurbaşkanı neden en başta buna karşı çıkıyor?
3. Çocuklar Cumhurbaşkanını nasıl ikna ediyor?
4. Rüya Bakanlığı nasıl bir bakanlıktır?
5. Hayal kurmak ne demektir?

Sınıf Etkinlikleri
1. Yazma: Öğrencilerden hayallerindeki bakanlığı/ülkeyi
anlattıkları bir kompozisyon yazmalarını isteyin.
2. Resimleme: Öğrencilerden hayallerindeki Rüya Bakanlığı’nın
binasını resmetmelerini isteyin. Sonra sınıfta bu resimlerden
oluşan bir sergi açın.
3. Tartışma: Öğrencilerle “Rüya ve hayal arasındaki fark nedir?”
sorusunu tartışın.

2022
Konu:
Öz güven, Öz sevgi, Öz saygı,
Kıskançlık, Mutluluk, Aile,
Alçakgönüllülük, Sabır
Temalar:
Kişisel Gelişim, Duygular,
Erdemler
PYP Temalar:
Kim Olduğumuz,
Bulunduğumuz Zaman ve
Mekan, Kendimizi İfade Etme
Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 32 sayfa
Boyut: 22 x 22 cm
ISBN: 978-605-68124-9-1

BİR ARMADİLLO
HİKAYESİ
“Zürafanın, ayının, sincabın,
hatta gergedanın bile
hikâyesi yazılmışken
armadillonun neyi eksikti
ki?”
Yazan: Gözde Aral Ocak
Resimleyen: Ceyhun Şen

Minik armadillo Armin’in bir derdi var. O büyümek, kocaman
olmak istiyor. Neyse ki Armin’in bu dileğini gerçekleştirebilecek
biri yaşıyor ormanda: İltifatlarıyla tanınan Pohpoh kuşu.
Pohpoh kuşunun övgüleriyle şiştikçe şişiyor Armin ve koca bir
armadilloya dönüşüyor.
Peki Armin, koca bir armadillo olunca aradığı mutluluğu buluyor
mu?
Gözde Aral Ocak’ın kaleme aldığı
Bir Armadillo Hikâyesi, hepimize
tanıdık gelecek bir arayışı anlatıyor;
olduğumuzdan farklı biri olmak
istediğimiz zamanların hikâyesi bu.

1. ve
2.
Sınıf

Öz saygı, öz sevgi, kendine güven, mütevazılık gibi çok önemli
konulara değinen Bir Armadillo Hikâyesi, çocukların çok sevdiği
Ceyhun Şen’in renkli bir rüyayı andıran illüstrasyonlarıyla
canlanıyor.

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Armin neden büyümek istiyor?
2. Armin büyümeyi nasıl başarıyor?
3. Pohpoh kuşu Armin’e neler söylemiştir?
4. Pohpoh kuşunun söylediği her şey gerçek midir?
5. Armin büyüyünce ne gibi zorluklarla karşılaşıyor?
6. Armin neden tekrar küçük olmayı istiyor?

Sınıf Etkinlikleri
1. Yaratıcı Düşünme: Çocuklardan kendilerinde değiştirmek
istedikleri bir özellik bulmalarını, daha sonra bu istedikleri
değişim gerçekleşirse neler yaşayabileceklerini hayal edip,
sınıfla paylaşmalarını isteyin.
2. Sunum: Armadilloların yaşam alanlarını, özelliklerini
anlattıkları bir sunum hazırlamalarını isteyin.
3. Mektup: Öğrencilerden 15 yaşında olduklarını hayal
etmelerini ve 15 yaşından şimdiki kendilerine mektup
yazmalarını isteyin.

2022

Gözde Aral Ocak’la
Yaratıcı Drama Etkinliği

Yazar
Etkin
liği

Yaratıcı drama etkinliğinde neler oluyor?
• Yazar, çocuklarla tanışma sohbetinde açık uçlu sorularla kitabın
kahramanı armadillo hakkında bilgi verir. Öğrenciler ve yazar
Armin’in başına gelenlerin bir kısmını birlikte okurlar. Sonrasında
empati ve özgüven temalı bir drama çalışması yapılır.
• Etkinliğin amacı, öğrencilerin zihinlerinde öz sevgi, öz saygı,
özgüven ve benlik bilincine dair kıvılcımlar yaratmaktır.

Yaratıcı drama etkinliğiyle çocuklar ne kazanıyor?
• Bu etkinlik, öğrencilerin yaratıcı düşünme, empati kurma, akıl
yürütme ve tümevarım becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
• Çalışma, çocukların kendilerine dair farkındalıklarının
gelişmesine, güçlü ve zayıf yanlarını kolaylıkla ortaya
koyabilmelerine, bunları kabullenmelerine ve sonuç olarak öz
sevgilerinin yeşermesine yardımcı olur.
• Bu çalışma, çocukların kendilerine ve çevrelerine karşı olası
sert yargılardan kaçınmalarına, iletişim becerilerini ve duygusal
esnekliklerini geliştirmelerine etki eder.

Gözde Aral Ocak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu, bu alanda
kitap çevirileri olan, 2005 yılında çocuklarla oynamayı
kendine iş edinmiş bir drama öğretmeni olan Gözde Aral
Ocak, yaratıcı drama üzerine yazdığı yüksek lisans tezi
vesilesiyle 2013’te kurumsal eğitime geçti. Oğlu Can’ın
doğumunun ardından, çok özlediği, çocuklara cümleleriyle
dokunma hayaliyle ilk kitabı Bir Armadillo Hikayesi’ni
kaleme aldı.

Sessi
z
Kitap

Konu:
Şehir Yaşamı, Doğa, Sorumluluk,
Özveri, Çevre Bilinci, Evimiz
Temalar:
Erdemler, Duygular, Kişisel
Gelişim, Zaman ve Mekan

YAĞMURU SEVEN
ADAM
Yağmurlu bir gün.
Bir yağmur bulutu.
Ve yağmuru seven bir adam.
Kurgulayan ve Resimleyen:
Ekin Büyükşahin Pöğün

PYP Temalar:
Kim Olduğumuz, Bulunduğumuz
Zaman ve Mekan, Kendimizi
İfade Etme Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 48 sayfa
Boyut: 22 x 22 cm
ISBN: 978-605-68124-6-0

Şehirdeki insanın doğayla ilişkisini anlatan
Yağmuru Seven Adam, ressam Ekin
Büyükşahin Pöğün’ün resimlediği sessiz
bir kitap.
İçinde hiç metin bulunmayan bu sessiz
kitap, okurlara sözcüklerin değil,
resimlerin, renklerin gücüyle sesleniyor.
Resimlerle harekete geçen hayal gücü
ise tek bir kitabın içinde sayısız hikaye
bulabiliyor.
Pöğün’ün dingin bir rüyayı andıran
resimleriyle her okur kendi hikayesini
bulacak, Yağmuru Seven Adam ise kendi
yağmur bulutlarını...

1. ve
2.
Sınıf
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Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Bu kitapta sizce neler oluyor?
2. Sizce Yağmuru Seven Adam’ın yağmuru sevmesinin nedeni
nedir?
3. Yağmuru Seven Adam yağmur bulutlarını ne için topluyor?
4. Yağmuru Seven Adam mutlu mudur? Neden?

Sınıf Etkinlikleri
1. Yazma/Konuşma: Öğrencilerden resimlere bakarak, beş
cümleyle kendi mini öykülerini anlatmalarını/yazmalarını isteyin.
2. Bitki Yetiştirme: Sınıfınızda bir köşe ayırın ve saksı bitkileri
yetiştirin. Bahçenizi zamanla büyütmeye çalışın.
3. Okul Bahçesinde Gezinti: Öğrencileri okulun bahçesine
çıkararak bulutları gözlemlemelerini ve hangi şekillere
benzediklerini tahmin etmelerini isteyin.
4. Gezi/Resimleme: Çevrenizdeki bir botanik bahçesine gezi
düzenleyin. Sınıfa döndüğünüzde öğrencilerden en sevdikleri
bitkiyi resmetmelerini isteyin.

Konu:
Olumlu Düşünme, Öz eleştiri,
Empati, Duygu Yönetimi,
Mutluluk, Hüzün, Kaygı,
Arkadaşlık, Doğa Sevgisi
Temalar:
Kişisel Gelişim, Duygular,
Erdemler, Birey ve Toplum,
İletişim

BİR ŞANS VER!
“Evet gökyüzünü bulutlar
kapladı, her yer karanlık
oldu gece gibi... Ama hiç
küsülür mü güzelim güne?”
Yazan: Alp Gökalp
Resimleyen: Aleksandra Fabia

PYP Temalar:
Kim Olduğumuz,
Bulunduğumuz Zaman ve
Mekan, Kendimizi İfade Etme
Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 32 sayfa
Boyut: 22 x 22 cm
ISBN: 978-605-68124-4-6

Alp Gökalp’ın yazdığı, Aleksandra
Fabia’nın resimlediği Bir Şans Ver!
çocukların günlük yaşamlarında
karşılaştığı zorluklara farklı bir gözle
bakmalarını ve farkına varmadıkları
güzellikleri keşfetmelerini sağlayacak
bir yol arkadaşı!
Yazar Gökalp, bulutlu bir günde,
oyunda kaybeden, kafası karışan, çok
ama çok sinirlenen, korkan, okula
gitmek istemeyen veya kardeş bekleyen
çocukların arasında gezinerek, tılsımlı
bir söz fısıldıyor kulaklarına:
BİR ŞANS VER!

1. ve
2.
Sınıf
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Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları

1. Kitaba göre yağmurlu bir günde eğlenceli vakit geçirmek
için neler yapılabilir? Siz ne önerirsiniz?
2. Kitap sokak hayvanlarıyla ilgili ne söylüyor?
3. Kitabın yazarı öfkelendiğinizde ne yapmanızı öneriyor? Sizce
ne yapmak gereklidir? Tartışın.
4. Modaya göre giyinmek mi daha güzeldir, kendi tarzınızı
bulmak mı? Nedenini anlatın.
5. Kitabın sonunda, “Hayat sana limon veriyorsa, limonata yap”
sözü sizce ne anlama geliyor?

Sınıf Etkinlikleri
1. Sunum: Öğrencilerden büyükler konuşurken hep duydukları
ve anlamadıkları bir kelime seçip, onu tanıttıkları bir sunum
hazırlamalarını isteyin.
2. Araştırma: Öğrencilerden tadını sevmedikleri bir meyve/
sebze seçmelerini ve o meyve/sebze hakkında araştırma
yapmalarını, sonra da sınıfta anlatmalarını isteyin.
3. Diyalog: Öğrencilerden yanındaki sıra arkadaşına o hafta
canını sıkan bir durum/olay anlatmasını isteyin. Sonra dinleyici
öğrencinin, konuyla ilgili arkadaşının daha iyi hissetmesini
sağlayacak bir öneri sunmasını isteyin.

Alp Gökalp’le
“Olumlu Düşünme Oyunu”

Yazar
Etkin
liği

“Olumlu Düşünme Oyunu”nda neler oluyor?
• Çocuklar 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Grup sayısı kadar kartonun
üzerine “okula gitmek istememek”, “sevilmeyen giysiler”, “kötü hava
koşulları”, “tadı sevilmeyen yiyecekler,” “kızgınlık” temaları yazılır.
Her gruba bir tema düşecek şekilde kartonlar dağıtılır.
• Çocuklardan gruplarına düşen temaya göre, karşılaştıkları
sorunun olumlu ve olumsuz yanlarını düşünmeleri ve grup içinde
tartışarak kartonun üzerine ayrı ayrı yazmaları istenir.
• Daha sonra gruplardan kendilerine verilen soruna, önce neden
olumsuz baktıkları ve daha sonra hangi faktörleri düşünerek olumlu
bakmaya başladıkları anlatmaları istenir.

“Olumlu Düşünme Oyunu” ile çocuklar neler kazanıyor?
• Öğrenciler bir soruna nasıl farklı bakış açılarıyla
yaklaşabileceklerini keşfetme fırsatı bulurlar.
• Mutluluk kavramını sorgularlar.
• Akıl yürütmeyle yaratıcı düşünme süreçlerini harekete geçirirler.
• Farklı görüşleri dinleme ve kendine pay çıkarma becerilerini
artırırlar.
• Grup çalışmasına katılma deneyimi kazanırlar.

Alp Gökalp
1977 yılında Bursa’da doğdu. Lisans ve lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı
ve bir süre yerel medyada aktif olarak görev aldı. 2004
yılında ise uzun bir Londra macerasına atıldı. 2013 yılında
Türkiye’ye geri dönen Gökalp, bir yandan çocuk kitapları
editörlüğü yaparken, bir yandan da çocuk kitapları yazıyor.

Konu:
Kişisel Gelişim, Müzik, Hobi,
Nostalji, Beceriler
Tema:
Erdemler, Kişisel Gelişim,
Zaman ve Mekan, Duygular
PYP Temalar:
Kendimizi İfade Etme Yollarımız

DÜMTEK NECMİ’NİN
MUHTEŞEM HİKAYESİ

Özellikler:
Sayfa sayısı: 48
Boyut: 13 x 19,5
ISBN: 978-605-80389-5-0

“Geçmişte benden iyi
ritimciler olmuştur,
gelecekte de olacaktır. Ama Boğaz’daki yalıda
öğrendiğim gibi, önemli olan bugün. Ancak
bugünü hissederek hem müziğin hem hayatın
ritmini yakalayacağımı biliyorum…”
Yazan: Özge Akkaya
Resimleyen: Gözde Eyce

2. ve
3.
Sınıf

Kimler Dümtek Necmi’yi tanıyor? Bilmeyenler için hemen
söyleyelim; o gelmiş geçmiş en iyi ritim ustası. Temizses Müzik
Evi’nde yetişmiş efsanevi darbuka virtüözü. Peki Ali’yi tanıyor
musunuz? O da Dümtek Necmi’nin en büyük hayranı. Bu ikilinin
yolu, bir gün Ali’nin eskici Ekrem amcanın arabasında bulduğu
bir mektup sayesinde kesişir ve Ali, daha önce hiç bilmediği
zamanlar, insanlar ve duygularla tanışır.
Dümtek Necmi’nin muhteşem hikâyesini bu mektup sayesinde
öğrenen Ali, bir daha asla yaz tatillerinde sıkılmayacak,
hayatın ritmini kaçırmayacak ve darbukayı elinden hiç ama hiç
bırakmayacaktı…

2022
Dümtek Necmi’nin Muhteşem Hikâyesi, sadece Dümtek
Necmi’nin değil, aynı zamanda bir müzik enstrümanı sayesinde
anda kalarak “şimdi”yi tüm duyularıyla deneyimlemeyi öğrenen
Ali’nin de hikâyesi.

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Sizin de Ali gibi kendi başınıza yapmaktan, gitmekten zevk
aldığınız bir şey veya bir yer var mı? Neden?
2. Kitaba göre Dümtek Necmi darbukasını çalarken iki
konserde neden ritmi kaçırmıştır?
3. Dümtek Necmi’nin ritmi kaçırmamak için bulduğu çözüm
nedir?
4. Kitapta Ali, Dümtek Necmi’nin mektubu üzerinden kendi
yaşadığı benzer olayları hatırlıyor. Sizin yaşamınızda Dümtek
Necmi’nin yaşadığına benzer olaylar oldu mu?
5. Dümtek Necmi’nin oğlu Ali şöyle diyor: “Hayaller, gerçekler
kadar gerçektir.” Sizce ne demek istiyor?

Sınıf Etkinlikleri

1. Kompozisyon Yazma: Öğrencilerden Dümtek Necmi ve Ali’nin
tanıştığı bir öykü yazmalarını isteyin.
2. Tartışma: Kitabın 47. sayfasında Ali’nin söylediği “İşte
o muhteşem duygu böyle bir şeydi! Ellerinin arasında
darbukanın ritmini, ruhunda ise Dümtek Necmi’nin sözünü
ettiği hayatın ritmini duyuyordu!” cümlesinde söz ettiği
“hayatın ritmi” kavramını tartışın.
3. Söyleşi: Öğrencilerden mahallelerindeki eskici/antika
dükkanı ile bir röportaj yapmalarını isteyin.

Yazar
Etkin
liği
Özge Akkaya ile
Yazar Söyleşisi ve İmza Günü

Özge Akkaya
Özge Akkaya 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Sainte
Pulcherie Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimi aldı.
2011-2016 yılları arasında National Geographic Türkiye
dergisinde editör olarak çalıştı. Fransızca ve İngilizceden
kitaplar çevirdi. 2017 yılında yayıncı ortağı Eda Doğançay
ile birlikte Paraşüt Kitap’ı kurdu. Kuzey Ormanında Bir
Gece adlı kitabın yazarı.

Konu:
Erdemler, Birey ve Toplum,
Duygular, Doğa ve Evren,
Çocuk Dünyası
Temalar:
Erdemler, Birey ve Toplum,
Duygular, Doğa ve Evren,
Çocuk Dünyası

NEDEN?

Neden sorusunun peşinde masal,
bilim ve oyun yolculuğu

“Derler ki, o günden beri
Kaplumbağa Büyükanne ve
onun soyundan gelenler
yeryüzünü dikkatlice
sırtlarında taşır, o nedenle
çok yavaş yürürler.
Ayrıca hem toprakta, hem
suda her yere rahatlıkla
gidebilirler.”

PYP Temalar:
Gezegeni Paylaşma, Kendimizi
İfade Etme Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 64
Boyut: 20 x 22
ISBN: 978-605-80389-4-3

3. ve
4.
Sınıf

Yazan: Senem Donatan Mohan
Resimleyen: İpek Kay
İnsanlık tarihinin en önemli sorusu nedir diye düşünecek olsak,
çoğumuz aynı cevabı verirdi: “Neden?”
İnsanlar, tarihöncesinden bugüne dek hiç durmadan bu soruyu
sordu. Çocukken de sordu, büyüdüğünde de sordu. Bilim, bu
soru ile ilerledi. Sanat, bu soru ile sayısız eser yarattı. Dünya
üzerindeki varlığımızı anlamlandırmanın anahtarını
taşıyor gibiydi bu soru.
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“Neden” sorusuna verilen cevaplar her zaman aynı olmadı elbette.
Bu kitapta yer alan, Mezopotamya’dan Hindistan’a, Avusturya’dan
Etiyopya’ya, dünyanın farklı köşelerinde binyıllardır anlatılan
sekiz masal, aklımıza takılan sekiz “neden” sorusunu yanıtlıyor.
Masalların hayal dünyasını, bilimin aynı sorulara verdiği yanıtlar
takip ediyor. Böylece masal anlatıcılarının ve biliminsanlarının aynı
konuya nasıl farklı bir bakış açısı getirdiğini görüyoruz.
Diş neden çürür?
Yüksek dağların dorukları neden karla kaplıdır?
Balinalar neden balık yemez?
Kaplumbağalar neden yavaş yürür?
Ay’ın yüzeyinde neden lekeler vardır?
Kediler neden mırlar?
Yılanlar neden deri değiştirir?
Ay ve Güneş neden gökyüzünde yaşar?
Masal ve bilim “neden” sorumuzu yanıtladıktan
sonra ise, sıra oyun oynamaya geliyor.
Okuduğumuz yanıtları, kendi hayal
gücümüzle birleştirerek oynadığımız
oyunların sonunda, belki biz de kendi
yanıtımıza ulaşabiliriz. Kim bilir?

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Sizce masalların cevabı ile bilimin cevabı arasındaki fark
neden kaynaklanıyor?
2. Bir sorunun tek bir doğru cevabı mı vardır?
3. Sizce en önemli soru hangisidir: Neden, Nasıl, Nerede, Ne
Zaman, Kim?
4. Sizce masal anlatıcıları ile bilim insanları arasındaki fark
nedir?

Sınıf Etkinlikleri
1. Masal Yazma: Öğrencilerden “Köpekler Neden Havlar?”
sorusuna yanıt verdikleri bir masal yazmalarını isteyin.
2. Bu kitapta yazar Senem Donatan Mohan, her bir masalın
sonunda bir etkinlik önerisinde bulunuyor. İlgili etkinlik
önerileri için kitapta 10, 17, 24, 32, 40, 47, 54, 60 sayfalarına
bakabilirsiniz.
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Yazar
Etkin
liği

Senem Donatan Mohan’la “Neden
Sorusunun Peşinden Gidelim” Etkinliği

“Neden Sorusunun Peşinden Gidelim”
etkinliğinde neler oluyor?
• Yazar atölyenin başında öğrencilerden en çok merak ettikleri
“Neden?” sorularını yazılı olarak paylaşmalarını ister. Öğrencilerin
yazdığı sorulardan bir soru havuzu oluşturulur.
• Ardından yazar “Neden?” kitabının oluşum hikayesini ve kitaptan
seçtiği bir “Neden?” sorusunun masalını ve bilimsel hikayesini
öğrencilerle interaktif etkileşim kurarak anlatır.
• Etkinliğin son bölümünde soru havuzundan birkaç soru seçilir.
Ortak hayal gücü ve ortak akıl harekete geçirilerek, seçilen
soruların cevapları aranır. Öğrenciler atölye sonrasında da bu
soruların cevabı üzerine araştırma yapmaya teşvik edilirler.

“Neden Sorusunun Peşinden Gidelim” etkinliği ile
çocuklar neler kazanıyor?
• Hayatı anlamlandırmada ‘’Neden?’’ sorusunun önemini kavrarlar.
• Merak duygularını harekete geçirerek araştırmaya yönelirler.
• Aktif dinleme, hayal gücü ve interaktif etkileşim becerileri gelişir.
• Analitik (sol beyin lobu) ve yaratıcı düşünme (sağ beyin lobu)
işlevlerini bir arada kullanarak bütünsel algılarını geliştirirler.

Senem Donatan Mohan
Çocukluğundan beri hayal kurmayı ve deney yapmayı çok
seven Senem Donatan, uzun yıllar boyunca bilim ve sanat
alanlarındaki çalışmalarını eşzamanlı olarak yürüttü. 2011
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde doğa bilimlerinde
doktora unvanını kazandıktan sonra akademiden ayrıldı,
hayatına performans sanatçısı ve eğitmen olarak devam etti.
Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nin
kurucularından olan Donatan, şu an İrlanda’nın Dublin
şehrinde yaşıyor, bilim ve sanatı bir araya getiren yaratıcı
çalışmaları çoğaltmanın yollarını arıyor.
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Konu:
Bireysel Farklılıklar, Önyargı,
Ayrımcılık, Farklılıklara Saygı,
Empati, Güven, Sevgi, Beceriler,
Başarı
Temalar:
Birey ve Toplum, Kişisel Gelişim,
Erdemler, Duygular
PYP Temalar:
Kim Olduğumuz, Kendimizi
İfade Etme Yollarımız, Gezegeni
Paylaşmak
Özellikler:
Sayfa sayısı: 56
Boyut: 13 x 19,5
ISBN: 978-605-68124-5-3

KRAKER KIZ

“Sen de herkes kadar
diğerlerinden farklısın.
Sen nasıl onları merak
ediyorsan, onlar da seni
merak ediyor.”
Yazan: Hazal Uzuner
Resimleyen: Kübra Teber

Farklı olmaya dair hem çok tanıdık hem kendine özgü bir hikaye...
Bu hikayede, kocaman bir krakeri andıran Kraker Kız ve çilek
reçeliyle kaplı Reçel ile tanışacaksınız.
Onların öyküsü, herkesten farklı olduğu için çoğu zaman yalnız
kalan Reçel ile Kraker Kız’ın tanışmasıyla başlıyor. İkisinin de hayata
bakışını değiştirecek ve de koca bir mahalleyi şaşırtacak kadar
sürprizli bir arkadaşlık hikayesi yazılıyor aralarında.
Kraker Kız çocuklara, farklılıklara karşı
anlayış ve hoşgörü göstermenin, hem kendi
hem de başkalarının duygularının farkında
olmanın önemini anlatıyor.

3. ve
4.
Sınıf

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Kraker Kız vücudu krakerle kaplı olduğu için ne gibi zorluklar
yaşıyor?
2. Kraker Kız onu dışlayan çocuklarla arkadaş olmayı nasıl
başarmış?
3. Kraker Kız, Reçel’in diğer çocuklar tarafından benimsenmesi
için nasıl bir plan yapıyor?
4. Kraker’in annesi, Kraker’e “Onlar da senin gibi mi hissetsin
isterdin? Yoksa senin ne hissettiğini anlasalar daha mı mutlu
olurdun?” diye soruyor. Sizce ne demek istiyor?
5. Sizce Kraker ve Reçel, Zeytin’e nasıl yardım edecekler?

Sınıf Etkinlikleri
1. Yazma: Öğrencilerden “farklı olmak” üzerine bir
kompozisyon yazmalarını isteyin.
2. Oyun: Öğrencilerden, Zeytin ile ilgili herkesin bir cümleyle
katkı sağlayacağı bir öykü oluşturmalarını isteyin. Öğrenciler
sırayla birer cümle ekleyerek öyküyü geliştirsin.
3. Sunum: Sınıfı ikişer kişilik gruplara bölün. Bu ikili gruplarda
her öğrenci arkadaşının farklı özelliklerini öğrenmek için
sorular hazırlasın. Daha sonra aldıkları cevaplar ışığında
arkadaşını tanıtan bir sunum yapmalarını isteyin.
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Hazal Uzuner’le
“Hepimiz Farklıyız”
Yaratıcı Yazma Atölyesi

Yazar
Etkin
liği

“Hepimiz Farklıyız” atölyesinde neler oluyor?
• İlk bölümde öykünün temel ögeleri anlatılır ve çocuklara temel
kurgu bilgileri verilir. Temel bilgiler verildikten sonra, başlangıç
noktası olarak çocuklara “farklılık” teması üzerine düşünmelerini
sağlayacak 10 kelime verilir. Bu kelimeler “Kraker Kız” kitabından
seçilir.
• Sonrasında çocuklar bu bilgiler ışığında ve verilen kelimeleri
kullanarak kısa birer öykü kaleme alırlar.
• Çocuklar yazdıklarını okuduktan sonra aynı kelimelerle nasıl
farklı kurgular oluşturulduğu üzerine konuşurlar.

“Hepimiz Farklıyız” atölyesi ile çocuklar neler kazanıyor?
• Çocuklar yazma alışkanlığı kazanmak için pratik yöntemler
öğrenirler.
• Yaratıcı düşünme ve yazmanın teknikleri üzerine çalışırlar.
• Kısa öykü türünün özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinirler.
• Kaleme alınan her edebi eserin özgünlüğü üzerine tartışma
imkanı bulurlar.
•Toplum içinde her bireyin farklı özelliklerine saygı gösterilmesi
konusu üzerine düşünüp birlikte barış içinde yaşamaya dair
duyarlılık kazanırlar.

Hazal Uzuner
1989 yılında Trabzon’da doğdu. Annesinin öğretmen
olması nedeniyle önce Trabzon’da, sonra İstanbul’da okudu.
Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun oldu.
Ancak zamanla asıl istediğinin edebiyat olduğunu anladı,
şimdi sosyoloji okuyor. Dinozor Çocuk’ta editör olarak
çalışıyor ve çocuk kitapları yazıyor.

Konu:
Doğa, Hayvanlar, Dostluk,
Dayanışma, Yardımlaşma,
Özlem, Yalnızlık
Temalar:
Erdemler, Duygular, Doğa ve
Evren

ORMANIN ŞARKISI
“Galiba dünyanın en güzel
yeri, herkes için kendini ait
hissettiği yerdi.”
Yazan: Selda Yaşar
Resimleyen: Fethi Yılmaz

PYP Temalar:
Dünyanın İşleyişi, Gezegeni
Paylaşmak
Özellikler:
Sayfa sayısı: 40
Boyut: 13 x 19,5
ISBN: 978-605-80389-1-2

Uçsuz bucaksız topraklarda, tek başına yaşayan bir ağaç varmış…
Hayvanlarla ve rüzgarla dost olsa da hep bir özlem taşırmış içinde.
Dallarına başka dalların değdiğini hayal eder, yavru hayvanların
sakarlıklarına diğer ağaçlarla birlikte gülmek istermiş. Tek başına
yaşayan ağaç, hiç görmediği ormanı özlermiş…
Ormanın Şarkısı’nda, yalnız bir ağacın yeni bir yuvaya kavuşma
hikayesini okuyacaksınız. Doğanın bir sesi, hatta bir şarkısı
olduğunu hissedecek ve ona kulak vereceksiniz.
Rüzgârlı günlerde ağaçların yanından
geçerken yaprakların hışırtısını
duyuyorsunuz, değil mi? Dikkatlice
dinlerseniz, bu hışırtıların aslında bir
şarkı olduğunu fark edebilirsiniz:
Ormanın şarkısı...

2. 3.
ve 4.
Sınıf
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Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Yalnız ağaç başka dostları olsa da neden illa bir ormanın
parçası olmak istiyor?
2. Kirpi sarılmayı neden bu kadar çok seviyor?
3. Sizce kirpi neden yalnız ağaçla birlikte ormana gitmek
istemiyor?
4. Ormandaki ağaçlar ve hayvanlar yeni bir ormanın
oluşmasına nasıl yardımcı oluyorlar?
5. Sizce tohumların bırakıldığı yerde bir orman yetişecek mi?

Sınıf Etkinlikleri
1. Bitki Yetiştirme: Öğrencilerden ıslak pamuk içinde bir
tohumu filizlendirip daha sonra toprağa eklemelerini isteyin.
2. Yazma: Öğrencilerden hep gittikleri bir ormanı tanıttıkları bir
kompozisyon yazmalarını isteyin.
3. Resimleme: Öğrencilerden hayallerindeki ormanı
resmetmelerini isteyin.
4. Sunum: Öğrencilerden bir ormanın oluşması için hangi
koşulların gerektiğini anlattıkları bir sunum hazırlamalarını
isteyin.
5. Gezi: Sınıfça okul yakınındaki bir ormana gezi düzenleyin.

Selda Yaşar’la
“Ağaçların Dilinden Konuşmak” Atölyesi

Yazar
Etkin
liği

“Ağaçların Dilinden Konuşmak” atölyesinde neler
oluyor?
• Yazar, Ormanın Şarkısı’ndaki hikaye üzerinden ağaç ekosistemine
dair öğrencilere şu soruları sorar: Ağaçlar birbirleriyle iletişim
kurabilir mi? Acıyı hissedebilirler mi? Tehlikelere karşı önlem alırlar
mı? Bir tohumun ağaca dönüşmesi için neler gerekir? Büyürken
karşılaştıkları zorluklar neler olabilir?
• Öğrencilerden gelen cevaplara göre, yazar ağaçların hiç
bilinmeyen yönleri hakkında bilgi verir.

“Ağaçların Dilinden Konuşmak” atölyesi ile çocuklar
neler kazanıyor?
• Ağaçları korumanın ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu
öğrenirler.
• Ağaç ekosistemi üzerine farkındalık kazanıp çevre bilinciyle
hareket etmenin önemini kavrarlar.
• Öğrencilerin merak duygularını harekete geçirerek; düşünmeye,
araştırmaya yöneltir.

Selda Yaşar
1986 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.
2009 yılından beri Ankara ve İstanbul’da çeşitli okullarda
görev yaptı. Hâlen Beyoğlu’nda bir devlet okulunda sınıf
öğretmenliği yapan yazar, bir taraftan sosyoloji dalında
lisans eğitimine devam ediyor. Ağaçlara, gökkuşağına,
güneşli yağmurlara ve sınırsız düşler kuran çocuklara
hayranlık duyuyor. Eşi ve oğluyla birlikte İstanbul’da yaşıyor.
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Konu:
Canlılar, Doğa, Hayvan Sevgisi,
Çevrenin Korunması, Diğer
Canlılarla İletişim, Paylaşma, Emek,
Yardımlaşma
Temalar:
Doğa ve Evren, Erdemler, İletişim
PYP Temalar:
Kim Olduğumuz, Kendimizi
İfade Etme Yollarımız, Kendimizi
Düzenleme Biçimimiz, Gezegeni
Paylaşmak
Özellikler:
Sayfa sayısı: 48 sayfa
Boyut: 24,5 x 20 cm
ISBN: 978-605-68124-1-5

3. ve
4.
Sınıf

TOPRAK ANA
MASALLARI
“Hayvanlar sizin
kardeşinizdir, Dünya size
ne kadar aitse, onlara da
o kadar aittir, bu yüzden
Dünya’yı paylaşmayı
öğrenmeniz gerekecek.”
Yazan: Rolande Causse,
Nane ve Jean-Luc Vézinet
Resimleyen: Amélie Fontaine
Fransızca aslından çeviren:
Özge Akkaya

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde biri bir masal anlatmış.
Sonra bir başkası, sonra bir başkası daha… Kelimelerle yaratılan bu
sihirli dünyaların sıradışı bir gücü var; diyar diyar gezip insanların
kalbine dokunmak.
Toprak Ana Masalları’nın başrolünde bugün artık tehlike altında olan
güzel dünyamız yer alıyor. Dünyanın farklı köşelerinde anlatılan bu
masalların her biri, kadim bir öğreti taşıyor. Amazon Yerlilerinden
ormandaki yangını söndürmek için çabalayan minicik bir kuşun
öyküsünü dinlerken, bir Hint masalından doğanın dengesine
müdahale etmememiz gerektiğini öğreniyoruz. Bir çocuğun azmiyle
çiçek bahçesine dönen çorak toprakların hikayesini ise Avustralya
Aborijinleri anlatıyor bizlere...

Bu dokuz masalda Toprak Ana gökyüzüne, toprağa, denize ve
hayvanlara saygı duymamız gerektiğini fısıldıyor kulağımıza.

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. “Bir Damla Su” Masalı: Sinekkuşunu diğer hayvanlardan ayıran
özellikler nelerdir?
2. “Hayır mı? Şer mi?” Masalı: Sizce muhtar zehirli dalı kesmeli
miydi, kesmemeli miydi?
3. “Kova, Ok, Çıngırak” Masalı: Üç avcının en büyük kabahati
nedir? Neden?
4. “Büyük Sel” Masalı: İnsanlar neden Dünya’yı hayvanlarla
paylaşamıyor? Bunun sonucunda başlarına neler geliyor?
5. Hayvanların İntikamı” Masalı: Sizce hayvanların avcıya vermek
istedikleri ders nedir?
6. “Yağmur Ağacı” Masalı: Masalda geçen iki köy nasıl bir sorun
yaşıyor? Bu soruna nasıl bir çözüm üretiyorlar?

Sınıf Etkinlikleri
• Canlandırma: Öğrenciler, masallardaki karakterlerden
birini seçsin. Her öğrenci, “Ben, Bir Damla Su masalındaki
sinekkuşuyum,” “Ben, Büyük Sel masalındaki tabiat anayım,” diye
söze başlayarak, masalda geçen karakterle ilgili bilgileri, kendi
fikirlerini de katarak anlatsın.
• Yazma: Öğrencilerden, insanların canlılarla ilişkisini, “ekolojik
denge” üzerinden anlatan bir kompozisyon yazmalarını isteyin.
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• Araştırma-Sunum: Öğrencilerden, masallarda söz edilen,
insanların doğaya zarar veren davranışlarından biriyle ilgili (balık
avı yasağına uymamak, ağaçları kesmek) araştırma yapmalarını ve
araştırma bulgularından bir sunum hazırlamalarını isteyin.

Eda Doğançay’la
“Doğanın Dengesi”
Çocuklar için Felsefe (P4C) Atölyesi

r
Yaza ği
nli
Etki

“Doğanın Dengesi” P4C atölyesinde neler oluyor?
• Etkinliğin amacı, öğrencilerin Toprak Ana Masalları’ndaki “Hayır
mı? Şer mi?” masalı üzerinden doğanın dengesi ve insanların
doğayla ve canlılarla kurduğu ilişkilerin farklı dinamikleri üzerine
tartışmalarını sağlamaktır.
• Kolaylaştırıcı (eğitmen) önce öğrencilere masalı özetler. Sonra
masalla ilgili sorduğu bir soruya öğrencilerin verdiği cevaplar
üzerinden bir tartışma zemini oluşturur.

“Doğanın Dengesi” P4C atölyesi çocuklara hangi
soruları soruyor?
• Ekolojik denge ne demektir?
• Doğanın dengesi ne zaman ve nasıl bozulur?
• Canlılar arasında bir hiyerarşi var mıdır?
• İnsanlar doğayı ve canlıları kontrol edebilir mi?
• Doğaya karşı insanların sorumluluğu ne olmalıdır?

“Doğanın Dengesi” P4C atölyesi ile çocuklar neler
kazanıyor?
• Bu etkinlik, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme, hipotez
yaratma, kavramları açık ve anlaşılır hale getirme, akıl yürütme,
örnek ve karşı-örnek sunma, birbirlerinin varsayımlarını sorgulama,
çıkarım yapma ve soyutlama becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
• Ayrıca çocukların farklı görüşleri dinleyebilmesine ve kendi
görüşlerini ifade etme cesareti bulmasına yardımcı olur.
• Bu çalışma, çocuklar arasındaki bağı güçlendirmeye, çocukların
iletişim becerilerini ve duygusal esnekliklerini geliştirmelerine etki
eder.

Eda Doğançay
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun
oldu. Ardından New York Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları
bölümünde siyaset felsefesi üzerine yüksek lisansını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
bünyesinde, Pearson onaylı Çocuklar için Felsefe (P4C)
eğitmen eğitimini tamamlayan Doğançay, yayıncı ortağı
Özge Akkaya ile birlikte Paraşüt Kitap’ı kurdu.
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Konu:
Dayanışma, Toplumsal İş Birliği
ve İş Bölümü, Yardımlaşma,
Macera, Eşitlik, Fedakarlık, Kırsal
Yaşam, Çevre Bilinci
Temalar:
Erdemler, Birey ve Toplum, Hak
ve Özgürlükler, Kişisel Gelişim
PYP Temalar:
Kim Olduğumuz, Kendimizi
İfade Etme Yollarımız, Kendimizi
Düzenleme Biçimimiz, Gezegeni
Paylaşmak
Özellikler:
Sayfa sayısı: 56
Boyut: 13 x 19,5
ISBN: 978-605-68124-5-3

KUZEY
ORMANINDA
BİR GECE
“Korku korktuğunu
fark edince yok olur.
Korktuğunu fark etmene
ancak bir dost yardımcı
olur. Dostuna elini uzat ki
çekip çıkarsın seni. İhtiyacın
olan tek şey cesaret.”
Yazan: Özge Akkaya
Resimleyen: Mavisu Demirağ

Güneşli köyde sıradan bir gündü.
Ama o gün diğerlerinden farklı olacaktı.
Davetsiz misafirler adım adım köye
yaklaşıyordu. Köydekiler başlarına
geleceklerden habersiz, söylentilerse
endişe vericiydi. Rivayet o ki, İnsan
Hırsızları ne zaman bir köye ayak bassa,
sakinleri de sır olup giderdi başka diyarlara.

4. ve
5.
Sınıf

Bir tek Tormi farkındaydı. Bir tek o, bir arada kalmanın nasıl
mümkün olduğunu biliyordu...
Naifya adlı hayali bir ülkede geçen Kuzey Ormanında Bir Gece,
yepyeni bir dünya yaratarak aslında çok tanıdık bir hikaye anlatıyor;
bizim hikayemizi...

Kuzey Ormanında Bir Gece, yalnız olmadığını bilmenin iyileştirici
gücüne inanan, hem çocukların hem yetişkinlerin keyifle
okuyacağı rüya gibi bir macera.

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Güneşli köy geçimini ne ile sağlamaktadır?
2. Tormi’nin kişilik özelliklerini nasıl tanımlarsınız? Muhtar
Ebro’yla Tormi’nin karakter farklılıkları nelerdir?
3. İnsan Hırsızları insanları nereye götürüyor? Betimleyerek
açıklayın.
4. Tormi, koridordan çıkmalarını nasıl sağlıyor?
5. Muhtar Ebro’ya, kitabın sonunda sizce ne oluyor?
6. Güneşli köy halkı kendileriyle ilgili neler öğreniyor, neler
kazanıyor?

Sınıf Etkinlikleri
1. Sunum: Öğrencilerden anne veya babalarının köyünü
tanıttıkları bir sunum hazırlamalarını isteyin.
2. Yazma: Güneşli köy halkı, bir arada durarak, dayanışma
göstererek koridordan çıkmayı başarıyor. Öğrencilerden
dayanışmayı konu alan bir öykü yazmalarını isteyin.
3. Canlandırma: Sınıfı dört gruba ayırın. Her grup hikayedeki
karakterleri ve belirleyici özelliklerini canlandırsın.
4. Tartışma: Kitabın 48. sayfasında, Bilge Garzu’nun söylediği
“Ve o ülkede birimiz olmazsak diğerimiz de var olamaz” sözünü
tartışın. Bilge Garzu ne demek istemiştir?
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Konu:
Macera, Hayvan Sevgisi, Mitoloji,
Gizem, Zaman Yolculuğu, Sevgi,
Azim, Fedakarlık, Özgürlük
Temalar:
Erdemler, Zaman ve Mekan,
Duygular
PYP Temalar:
Bulunduğumuz Mekan ve Zaman,
Kendimizi İfade Etme Yollarımız,
Kendimizi Düzenleme Biçimimiz,
Gezegeni Paylaşmak
Özellikler:
Sayfa sayısı: 120
Boyut: 13 x 19,5 cm
ISBN: 978-605-68124-0-8

4. ve
5.
Sınıf

KEDİLERİN KAYIP
ADASI KEDUNYA
“Baget, Mırrlana’ya
pencereden aşk şarkıları
mırıldandı, akşam yemeğini
yedi, Petrovlara gırladı ve
endişe edecek hiçbir şeyi
olmadığını düşündü. Ama
yanılıyordu.”
Yazan: Anna Starobinets
Resimleyen: Ali Çetinkaya
İngilizceden çeviren:
Eda Doğançay

Yaşadığı binanın on ikinci katından sokakları izleyen, sıradan bir ev
kedisi Baget... Günün birinde, sokaklarda yaşayan güzel mi güzel bir
tekire gönlünü kaptırıyor. Ama hiç kolay değil Mırrlana’nın kalbini
kazanmak. Baget’in geçmişe yolculuk edip atalarının kayıp diyarı
Kedunya’ya gitmesi ve kedilere dokuz can veren çiçeği getirmesi
gerekiyor.
Baget’in işi zor. Sokakların asi delikanlısı kara kedi Kara’nın sinsi
planlarıyla mücadele etmek ve kedilerin kaderini belirleyecek bir
yolculuğu başarıyla tamamlamak zorunda.

Mizahi anlatımıyla okurunu heyecan dolu bir kedi mitine ortak
eden Kedilerin Kayıp Adası Kedunya, bugün şehirleri yuva edinmiş
kedilerin dünyasının kapılarını aralıyor.

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Baget ev kedisi olmaktan mutlu mudur? Kemik Kafa ve Petrov
ailesiyle ilişkisi nasıldır?
2. Baget’in, kedimpatı çiçeğini bulması neden önemlidir?
3. Baget, Kedilerin Kayıp Adası Kedunya’ya gittiğinde karşılaştığı
kedilerden farklı mıdır? Günümüz kedileri ile kitapta anlatılan
ataları arasında ne gibi farklar vardır?
4. Baget’in, kara kedi Kara’nın ve Mırrlana’nın kişilik özellikleri
nelerdir?
5. Baget, Mırrlana için bu yolculuğa çıkarak ne kazanmıştır?
Fedakarlık yapmak her zaman iyi bir şey midir?
6. Bir sokak kedisi olan Mırrlana, kitabın sonunda eve yerleşmiştir.
Sizce sokaklara alışmış bir kedi evde mutlu olur mu?

Sınıf Etkinlikleri
1. Konuşma: Öğrencilerden bir zaman yolculuğuna çıksalar,
nereye gidip ne yapmak istediklerini anlatmalarını isteyin.
2. Yazma: Baget ve Kemik Kafa arasında geçen özgürlük sohbetine
(sf. 32) dayanarak özgürlük üzerine bir kompozisyon yazmalarını
isteyin.
3. Sunum: Sokaklarındaki bir kedi veya köpeğin birkaç saatini
gözlemleyip o hayvanla ilgili bir sunum hazırlamalarını isteyin.
4. Tartışma: Örnekler üzerinden sınıfça cesaret ve korkuyu tartışın.
Cesaretin tersi korkmak mı? Cesur olan korkmaz mı? Nelerden
korkarız? Korkularla yüzleşmek ne demek? Kişi korkularıyla nasıl
yüzleşir? Cesur olmak için ne yapmalı?
5. Sosyal Sorumluluk Projesi: Sokak kedileri zor şartlarda yaşıyor.
Sınıfça mukavva, tahta, sunta gibi çeşitli malzemelerden kedi
barınakları yapın. Okulun çevresindeki sokaklara yerleştirin. Sokak
hayvanlarının yaşam hakkına katkıda bulunun.

2022

Eda Doğançay’la “Özgürlük Adası”
Çocuklar için Felsefe (P4C) Atölyesi
“Özgürlük Adası” P4C atölyesinde neler oluyor?
• Etkinliğin amacı, öğrencilerin önce hayvanlar, sonra insanlar
üzerinden özgürlük kavramını tartışmalarını sağlamaktır.
• Kolaylaştırıcı (eğitmen) önce öğrencilere kitaptan bir parça okur.
Sonra hikayeyle ilgili sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplar
üzerinden tartışma zemini oluşturur.

“Özgürlük Adası” P4C atölyesi çocuklara
hangi soruları soruyor?
• Baget, yaşadığı evde özgür müdür?
• Kendi irademizle davranmak özgür olmakla aynı şey midir?
• Özgür hissetmek ile özgür olmak arasında fark var mıdır? Özgür
olmak ne demektir?

“Özgürlük Adası” P4C atölyesi ile çocuklar neler
kazanıyor?
• Bu etkinlik, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme, hipotez
yaratma, kavramları açık ve anlaşılır hale getirme, akıl yürütme,
örnek ve karşı-örnek sunma, birbirlerinin varsayımlarını sorgulama,
çıkarım yapma ve soyutlama becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
• Ayrıca çocukların farklı görüşleri dinleyebilmesine ve kendi
görüşlerini ifade etme cesareti bulmasına yardımcı olur.
• Bu çalışma, çocuklar arasındaki bağı güçlendirmeye, çocukların
iletişim becerilerini ve duygusal esnekliklerini geliştirmelerine etki
eder.

Konu:
Dostluk, Nostalji, 1960’lar,
Sanat, Müzik, Edebiyat, Sevgi,
Aile
Temalar:
Zaman ve Mekan, Erdemler,
Duygular, Okuma Kültürü,
İletişim

OKULUN EN
TUHAF KIZI
“Romanları severiz, çünkü
gerçek hayattan daha
ilginçtirler. Ama bazen de
hayat öyle bir hal alır
ki, en sıra dışı romanları
bile gölgede bırakır ve
siz kendinizi acayip bir
olay örgüsünün içinde
buluverirsiniz.”

PYP Temalar:
Kim Olduğumuz,
Bulunduğumuz Mekan ve
Zaman, Kendimizi İfade Etme
Yollarımız
Özellikler:
Sayfa sayısı: 120
Boyut: 13 x 19,5
ISBN: 978-605-68124-8-4

Yazan: Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Berk Öztürk
Her şey Çimen’in eski bir konağa taşınmasıyla
başlar. Eşyalarını yerleştirirken, bir köşede saklı
bir bisküvi kutusu bulur. Bu kutunun içinde onu
1962’ye götürecek porselen çay fincanı vardır.

4. ve
5.
Sınıf

Çimen, 1962’de kendi odasında yaşayan Yağmur’la işte böyle
tanışır... Bob Dylan, Ses Dergisi, Ayşecik filmi, plaklar ve daha nicesi
bu dostluğun temellerini oluşturur.
Arkadaşlıkları Yağmur’un başka bir şehre taşınmasıyla son bulur.
Ancak Çimen Yağmur’un izini yeniden bulur. Ve Yağmur için 40 yıl,
Çimen için ise birkaç ay sonra yolları tekrar kesişir.
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Okurların 1960’lı yılların ruhunu hissedeceği zaman ve
mekanın ötesinde bir dostluk hikayesi...

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Çimen nasıl bir evde yaşıyor? Kasabası ile ilgili neler
düşünüyor?
2. Çimen, Yağmur’un odasına nasıl gidiyor?
3. Çimen ve Yağmur’un en büyük ortak noktası nedir?
4. Yağmur’un hastalığı ve Çimen’le arkadaşlığı hayatını nasıl
etkiliyor?
5. Çimen’in annesiyle ilişkisi kitabın başından sonuna nasıl bir
değişim gösteriyor?
6. Çimen ve Yağmur yıllar sonra nerede, nasıl tekrar
karşılaşıyor?

Sınıf Etkinlikleri
1. Sunum ve Sergi: Öğrencilerden gruplar halinde 60’lı yılların
müzikleri, kıyafetleri, yazarlarına dair fotoğraflardan oluşan bir
pano oluşturmalarını ve bu dönemi anlatmalarını isteyin.
2. Kostüm Partisi: Yılbaşı veya bir başka özel günde 60’lı yılların
kıyafetleri ve müzikleri eşliğinde bir etkinlik yapabilirsiniz.
3. Yazma: Öğrencilerden geçmişte yaşamak istedikleri bir
dönem seçmelerini ve neden o dönemi seçtiklerini anlatan bir
yazı yazmalarını isteyin.
4. Araştırma: Öğrencilerden en çok sevdikleri müzisyen veya
müzik grubu ile ilgili araştırma yapmalarını ve bu bilgileri sınıf
arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyin.

Zeynep Alpaslan’la
Yazar Söyleşisi ve İmza Günü

r
Yaza ği
nli
Etki

Zeynep Alpaslan
1983’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nin
ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon
bölümünden mezun oldu. Can ve Çamur’un Orman Macerası (2010), Tavuk Prenses (2013), Robot Balesi (2014),
Bay Grinin İzinde (2015), Uykusu Kaçan Kral (2017), Gümüş
Tilki (2017), Timsahlar Dans Etmez (2017), Tokyo (2018),
Zizi (2018) adlı çocuk kitaplarını yazdı. Yetişkinlere yönelik Pagoda isimli romanı 2016 yılında yayımlandı. Japon
haikularından ilham alarak yazdığı Vanilya Kışı (2017) isimli
bir şiir kitabı var. Ayrıca “Mini Melankolikler” adlı çizgi bantı
yazıp çiziyor.

Konu:
İklim Değişikliği, Su Krizi,
Dayanışma, Toplumsal İş
Bölümü
Temalar:
Erdemler, Birey ve Toplum,
Zaman ve Mekan, Doğa ve
Evren

SUSUZ ÇAĞIN
ÇOCUKLARI
“İnsanlar, yüzyıllar boyunca
doğayı tahrip etti, onu
hor kullandı. Sonunda
susuz kalıp felakete
sürüklendi. Arkadia’nın
suyu yepyeni bir başlangıç
için olanak tanıyacak.”
Yazan: Selda Yaşar
Resimleyen: Orhan Ata

PYP Temalar:
Dünyanın İşleyişi, Kendimizi
Düzenleme Biçimimiz,
Gezegeni Paylaşma
Özellikler:
Sayfa sayısı: 112
Boyut: 13 x 19,5
ISBN: 978-605-80389-8-1

4. ve
5.
Sınıf

Önce su azaldı.
Sonra iklimler değişti.
Susuzluk, kıtlık ve kaynakların giderek azalması dünyayı kaosa
sürükledi. İnsanlar, azalan kaynakları paylaşamıyordu. Herkes yeni
bir dünya düzeninin kurulması gerektiğinin farkındaydı. Böylece
dünya, kalan son su kaynaklarına göre beş̧ parçaya bölündü ve
bölgelerin etrafına dev duvarlar örüldü. Susuz Çağ Medeniyetleri
işte böyle kuruldu...
İki yüzyıldır birbirinden haber almadan yaşayan beş bölgenin
yolu, ormanda bir anda beliren bir çiçekle yeniden kesişiyor.

2022
Fırat’ın ormanda tesadüfen keşfettiği beyaz çiçekle heyecan
dolu bir macera başlıyor. Üstelik Fırat yalnız değil. Çiçek diğer
bölgelerde yaşayan Meriç, Göksu, Aras ve Dicle’nin de karşısına
çıkıyor. Beş çocuk bir araya gelip büyük gizemi çözmek üzere
kolları sıvıyor: Bu çiçek neden bir anda beliriverdi, ne anlatmak
istiyor? Peki çiçeği takip ederek susuzluğun damga vurduğu bu
çağı sonra erdirebilecekler mi?
İklim değişikliği, su krizi gibi küresel sorunları odağına alan Susuz
Çağın Çocukları, ekolojik bir distopya ile okurları heyecan dolu bir
maceraya ortak ediyor.

Öğretmenler İçin Öneriler
Tartışma Soruları
1. Zeugma’da yaşayan her çocuk kendi ilgi alanına göre
kendini geliştiriyor. Siz olsaydınız, hangi ilgi alanını seçerdiniz?
2. Susuz Çağ’daki beş medeniyetten hangisinde yaşamak
isterdiniz? Neden?
3. Siz bir medeniyet kuracak olsaydınız, o medeniyetin önceliği
ne olurdu?
4. Hikayedeki beş çocuktan en çok hangisiyle arkadaş olmak
isterdiniz? Neden?
5. Sizce günümüzde su krizi dışında başka hangi
sorunlar dünyayı olumsuz etkiliyor?
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Sınıf Etkinlikleri

1. Sunum: Su kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmak için
öğrencilerin kendi yaşamlarında nelere dikkat edebileceklerini
anlattıkları bir sunum hazırlamalarını isteyin.
2. Yazma: Kitabın sonunda çocuklar yetişkinlere ve gelecek
nesillere bir mektup yazıyor. Bu mektuptan ilham alarak,
öğrencilerden gelecek nesillere hitaben dünyanın korunması
için neler yapılması gerektiği üzerine bir kompozisyon
yazmalarını isteyin.
3. Tartışma: Öğrencilerle “iklim krizi”nin nedenleri üzerine bir
tartışma yürütün.

Yazar
Etkin
liği

Selda Yaşar ile
Yazar Söyleşisi ve İmza Günü

Selda Yaşar
1986 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.
2009 yılından beri Ankara ve İstanbul’da çeşitli okullarda
görev yaptı. Hâlen Beyoğlu’nda bir devlet okulunda sınıf
öğretmenliği yapan yazar, bir taraftan sosyoloji dalında lisans
eğitimine devam ediyor. Ağaçlara, gökkuşağına, güneşli
yağmurlara ve sınırsız düşler kuran çocuklara hayranlık
duyuyor. Eşi ve oğluyla birlikte İstanbul’da yaşıyor.
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FELSEFE MAKİNESİ
Bir Yol Haritası:
Çocuklar için Felsefe (P4C)
Nasıl Yapılır?
Bugün tüm dünyada bir eğitim
hareketi olarak nitelendirilen
Çocuklar için Felsefe (P4C)
pedagojisini, eğitimciler
için teorik temelleri ve
uygulamalarıyla anlatan bir
başucu kaynağı!

EĞİTİ
M

CİLER
İÇİN

Yazan: Peter Worley
Çeviren: Tuğçe Büyükuğurlu Ebesek
Resimleyen: Aysun Altındağ
25 Hikâyeyle 25 Büyük Felsefi Soru!

Felsefe Makinesi’nin sayfalarını çevirdikçe felsefenin en büyük
sorularıyla karşılaşacaksınız: “Zaman nedir?”, “İnsanlar özgür
müdür?”, “Hiçlik hakkında düşünebilir miyiz?”, “Evren sonsuz
mudur?” ve daha nicesi... Sorular büyük, ama çocuklarla
konuşulamayacak kadar değil... Felsefe Makinesi, bu uçsuz
bucaksız konuları çocuklarla keşfetmeniz için ihtiyacınız olan
kılavuzluğu sağlıyor.

Çocukların sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini
geliştiren Çocuklar için Felsefe (P4C) pedagojisinin dünyadaki
en önemli temsilcilerinden biri olan eğitimci Peter Worley’nin
Felsefe Makinesi, eğitimcilere ve çocuklarıyla felsefi konular
üzerine konuşmak isteyen ebeveynlere bir rehber niteliğinde.
Kitabın ilk bölümünde bu pedagojik yöntemin teorik temelleri,
ikinci bölümde ise çocuklarla uygulayabileceğiniz 25 felsefe
oturumu yer alıyor. Uzun yıllar Çocuklar için Felsefe alanında
edindiği deneyimleri okurlarıyla paylaşan Worley, oturumlar
boyunca felsefi hikayeler, sorular ve tartışma yönetimini
kolaylaştıracak öğretim tekniklerini anlatıyor. Her bir oturum,
çocukların felsefi kavramları anlaması ve aynı zamanda iyi vakit
geçirmesi için eğlenceli etkinlikler de içeriyor.
Çocuklara felsefe yapmayı öğreten Felsefe Makinesi, Çocuklar
için Felsefe pedagojisini öğrenmek ve deneyimlemek
isteyenlere yönelik geliştirilmiş, mükemmel bir başucu kitabı.

