Karda Ayak İzleri

32 sayfa, 22x26 cm
Ciltli, renkli, kuşe
13,50 YTL (KDV dahil)

Mei Matsuoka
Kurt kendini haksızlığa
uğramış hissediyor ve çok
içerliyor. Çünkü masallardaki
kurtlar hep hain, korkunç ve
açgözlü oluyorlar nedense... Bu
önyargıları ortadan kaldırmak
için, kağıda kaleme sarılıp, iyi
bir kurt hakkında bir masal
yazmaya koyuluyor. Ama acaba
kurtlarla ilgili kanılar tümüyle
temelsiz mi? Yoksa masalların
bir bildiği mi var?

0-7 yaş çocukları için
çok güzel kitaplar

Çocuk Kitapları

Müzisyen İnek Sırma

40 sayfa, 26,5x23,5 cm
Ciltli, renkli, kuşe
13,50 YTL (KDV dahil)

Geoffroy de Pennart
Sırma, bir müzik yarışmasına
katılmak için, yaşadığı
çiftlikten büyük kente gidip
orkestralara başvuruyor. Ama
o da ne! Renginden boyuna,
beslenmesinden giysilerine
kadar bir sürü engel çıkıyor
önüne. Oysa bütün bunların
müzikle ne ilgisi var?

El Bebek Gül Bebek

32 sayfa, 23,5x27,5 cm
Karton kapak, renkli,
kuşe
9,50 YTL (KDV dahil)

Jeanne Willis / Tony Ross
Minik Metin, dünyanın en
küçük faresiymiş. Annesi onu,
hep başına bir şey gelmesinden
korkarak, el bebek gül bebek
büyütürmüş. Sonunda Metin’i
çepeçevre pamuğa sarıp
dışarıda oynamasına izin
verdiğinde, Metin’in başına
binbir türlü şey gelmiş! Ama
acaba Metin, o günden sonra
da dünyanın en küçük faresi
olarak mı kalmış?
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“Yaşasın Çocuklar!” Dizisi
0-7

yaş

çocukları için resimli kitaplar alanında dünyadaki
zenginliği çocuklarımıza ulaştırmayı ve bu alanda
yurdumuzda da nitelikli yapıtlar verilmesine
katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Resimli kitaplar, metin ile resimlerin ortak bir
anlatım aracı oluşturdukları bir tür. Bu eğlenceli
kitaplar çocuklara okumayı sevdirirken, bir
yandan da bilişsel gelişimlerini hızlandırır, duygu
dünyalarını zenginleştirir ve sosyalleşmelerine
katkıda bulunurlar.
Bu kitapların kimi on kez, yüz kez okunur.
Çocuklar, en küçük yaşlarda resimlerine bakarak,
büyüklerin ağzından dinledikleri öyküleri, daha
sonra kendi kendilerine okumaktan mutluluk
duyacaklardır.
Resimli çocuk kitaplarının iki tür okuyucusu
var : çocuklar ve
onlara kitap okuyan
büyükler. Bu nedenle
biz kitaplarımızı her
yaştan okuyucunun
seveceği, büyükler
ile küçüklerin birlikte
okurken mutlu saatler
geçirecekleri yapıtlar
arasından seçiyoruz.

Sevgili Çocuklar, Öğretmenler,

Anne, Baba, Anneanne, Babaanne ve Dedeler,
ve diğer çocuksever - kitapseverler,
Yayınevimizin birinci yılı boyunca bize
gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek için çok
teşekkür ederiz! Bu ikinci yılımızda da ilginizi
hak etmek için coşkuyla çalışıyoruz.
Sevgilerle,
Kır Çiçeği Yayınları

3-7 yaş

Christine Naumann-Villemin / Marianne Barcilon

Süslü Püslü Prenses
Bir çocuk hem ” süslü püslü
prenses” olup, hem de
Tarzan’cılık oynayabilir çocukların en sevdikleri öykü
kahramanlarımızdan Buket’in
kanıtladığı gibi.

Elmer Dizisi

3-7 yaş

David McKee
Rengârenk fil Elmer, dünyada 3-7 yaş çocuklarının en
sevdikleri öykü kahramanlarından biri. Elmer kitapları,
çocuklara hoşgörü, barış, dayanışma, iletişim, kuşaklar arası
sevgi temalarını, metin ve resimlerin ortaklaşa diliyle çok
eğlenceli ve etkili bir biçimde anlatıyorlar.
Elmer kitapları yirmiden fazla dilde yayımlanıyor.

Nina’nin Emziği
Nina ne istediğini çok iyi
bilen bir çocuk. İstediği şey
ise emziği. Bugün, yarın ve
her zaman! Ta ki emziğe
gerçekten ihtiyacı olan birine
rastlayıncaya kadar...

Nina’ya Kardeş Geliyor
Kara bir kâbus günlerdir
Nina’yı rahat bırakmıyor:
“Annen kardeşine ninniler
söyleyecek, onu kucağında
tutacak, okşayıp öpecek! ”
Acaba son sözü kâbus mu
söyleyecek? Yoksa bebeğin
de bu konuda söyleyecek bir
sözü var mı?

Şirin Yuvaya Gidiyor
Şirin bugün yuvaya başlıyor.
Kendini hiç ama hiç güvende
hissetmiyor. Ama kısa sürede
görüyor ki, aslında yuva çok
eğlenceli bir yer olacak annesi ve babası gelmeseler!
32 sayfa, 26,5x21,5 cm, renkli, kuşe
İlk üç kitap: Ciltli, her biri 13,50 YTL (KDV dahil)
Şirin Yuvaya Gidiyor: Karton kapaklı, 9,50 YTL (KDV dahil)

32 sayfa, 20x23 cm, ciltli, renkli, kuşe
Her kitap 12,50 YTL (KDV dahil)

Naumann-Villemin ve Barcilon’un kitapları, bugüne dek yedi
Avrupa dilinin yanısıra Çince, Japonca ve Korece’ye çevrildi.

Elmer dizisi ile ilgili daha fazla bilgiyi ve bu dizinin yeni
kitapları ile ilgili haberleri internet sitemizde bulabilirsiniz.

