Düşman – Barış için bir kitap
Yazarı: Davide Cali
Resimleyen: Serge Bloch
Türkçeleştiren: Ceylan Ekin Işık
Editör: Canan Coşkan
Birinci Baskı: Kasım 2018
Tür: Resimli Kitap
Sınıflar: 5-8
Sayfa Sayısı: 64
Ebat: 22x30
Kapak: Sert Kapak
Kâğıt: Mat Kuşe
ISBN: 978-605-67322-9-4
Fiyat: 48 TL
Temalar: savaş, barış, tarih, korku, cesaret, itaat, şiddet, aile

Biz çocuklarımıza barış dolu bir dünya bırakamadık. Belki de bundan ötürü savaş gerçeğiyle
yüzleşmelerinden korkuyoruz. Oysa savaş yanı başımızda. Ondan en fazla zarar görense
hayatlarının henüz başında olanlar. Güçlü bir barış savunusu için hepimiz, savaşın mantığını
ve bizi düşman kamplara bölen zihniyeti anlamak ve sorgulamak zorunda. Tanınmış çocuk
kitabı yazarı Davide Cali ve ödüllü çizer Serge Bloch’un ortak eseri Düşman –barış için bir
kitap– söz ve çizginin yalın gücüyle barışı yediden yetmişe herkesin gündemine taşıyor.

Davide Cali: 1972 İsviçre doğumlu yazar, İtalya’da yaşıyor. Önceleri
yazarlık ile çizerliği birlikte sürdüren sanatçı son yıllarda kendini tümüyle
yazmaya verdi. 2006 Bologna Ragazzi Special Award ve daha birçok ödülün
sahibi Davide Cali, Serge Bloch’la birlikte, bugüne dek uluslararası beğeni
kazanan beş ortak kitaba imza attı.

Serge Bloch: 1956 doğumlu Fransız karikatürist, illüstratör ve tasarımcı.
Uluslararası gazetelere çizmenin ve animasyon filmleri için karakter
tasarlamanın yanı sıra 300’ü aşkın kitap resimledi. Prix Boabab, the Bologna
Ragazzi Award gibi ödüllerin sahibi sanatçı Society of Illustrators tarafından
2005’te Altın Madalyaya layık görüldü.

Akim Koşuyor
Yazar ve resimleyen: Claude K. Dubois
Türkçeleştiren: Ferhat Sarı
Editör: Suzan Geridönmez
Birinci Baskı: Ocak 2019
Tür: Resimli Kitap
Sınıflar: 2-5
Sayfa Sayısı: 96
Ebat: 21x15
Kapak: Sert Kapak
Kâğıt: Ivory
ISBN: 978-605-81111-2-7
Fiyat: 28 TL
Temalar: savaş, sığınmacılık, aile,
korku, insani yardım kuruluşu,
tutsaklık, oyun, sınır

Dünyada milyonlarca insan savaş ve baskıdan kurtulmak için kaçıyor. İçlerinde çocuklar da
var. Tıpkı nehir kıyısında oynarken savaşın ortasında kalıp koşmaya başlayan Akim gibi.
Benzer travmalarla ya da konuyla ilgili dehşet haberleri ve fotoğraflarıyla örselenen
çocuklarımıza savaşı ve sığınmacı olgusunu açıklamak olanaklı mı? Elinizdeki kitap bunu
deniyor. Çok az söz ve sözün yetersiz kaldığı yerde olağanüstü etkileyici çizimlerle.
“Her insanın korunmaya hakkı olduğunu daha iyi açıklamak neredeyse olanaksız.”

Der Standard Gazetesi, Viyana

“Kitap, şok etkisi yaratmaktansa, küçük okuyucuya sarsıcı içeriğe yavaş yavaş yaklaşma olanağı tanıyor.”

Alman Gençlik Edebiyat Ödülü, Jüri Gerekçesi

“Käthe Kollwitz duyarlılığında çizimlerle…”

Deutschlandfunk Radyosu

Claude K . Dubois : 1960 doğumlu Belçikalı çizer, Liège’deki Saint-Luc

Enstitüsünde illüstrasyon dalında öğretim görevlisi. Bugüne dek 80’den
fazla resimli kitabın çizerliğini üstlenmiş olan sanatçı, Akim koşuyor ile
Uluslararası Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı.

Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak
Yazar: Stefan Beuse
Resimleyen: Sophie Greve
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Birinci Baskı: Şubat 2019
Tür: Çocuk Kitabı
Sınıflar: 3-6
Sayfa Sayısı: 80
Ebat: 14x21 cm
Kapak: Sert Kapak
Kâğıt: 140 gr 1. Hamur
ISBN: 978-605-81111-3-4
Fiyat: 25 TL
Temalar: felsefe, cesaret, duygular, hayaller,

yalnızlık, korku, ay, zaman

Bir keçinin ay tozu ve ‘düz dünya’dan gelen nesnelerle dolu gündelik yaşamına karışmaya
hazırlanın. Anın mutluluğunu yakalamak için keçinin peşine takılıp yıldızların fısıltılarına kulak
kabartın, okyanusun tadına bakın… Peki, kötü anı mezarlığına dönüşen karanlık kratere
inmeye var mısınız? Bu felsefi macerada, hayatın çılgınlıklarına dinginlikle yaklaşan bir keçinin
bilgeliğini keşfetmekle kalmayacak, korkunun, onunla yüzleştiğinizde kaybolduğunu da
göreceksiniz.
Hayatın derin anlamlarına dair bilgeliklerle dolu bu felsefi kitap, her yaştan okura unutulmaz
bir okuma deneyimi vaat ediyor.

Stefan Beuse: 1967 doğumlu yazar Hamburg’da yaşıyor. Edebi üretimiyle birçok saygın
ödül kazanan sanatçının, Kometen (Kuyrukluyıldız) ve Meeres Stille (Deniz Sessizliği)
romanları sinemaya uyarlandı. Keçi ve Anı Yaşamak Sophie Greve ile birlikte yarattığı ilk
çocuk kitabı.
Sophie Greve: 1986’da doğan çizer uzun süre ajanslarda sanat yönetmenliği yaptıktan
sonra kendini tümüyle illüstrasyona verdi. Fikrini Stefan Bese ile birlikte geliştirdiği Ay’daki
Keçi veya Anı Yaşamak resimlediği ilk çocuk kitabı.

“’Küçük Prens’e yürekten bağlı tüm okurlar için.” Die Zeit online
Bu kitap öylesine muhteşem ki! İnsan bulunduğu yer ve noktada nasıl mutlu olabilir, korkuyu nasıl aşabilir gibi
sorulara dair bilgeliklerle dolu… İllüstrasyonları da neredeyse büyülü.” Magazin Kinder
“Metin ve illüstrasyonlar okuru, yaşamımızı ve eylemimizi yansıtan ve bizi keçiyle birlikte
felsefe yapmaya iten şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor.” Almanya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Akademisi

Gezegen Willi
Yazar ve resimleyen: Birte Müller
Türkçeleştiren: Suzan Geridönmez
Birinci Baskı: Mart 2019
Tür: Resimli Kitap
Sınıflar: 1-4
Sayfa Sayısı: 36
Ebat: 26x21 cm
Kapak: Sert Kapak
Kâğıt: 140 gr 1. hamur
ISBN: 978-605-81111-8-9
Fiyat: 22 TL
Temalar: aile, anne, Down sendromu,
engelliler, farklılıklar, kardeş sevgisi, sevgi

Willi çok özel bir çocuk çünkü o başka bir gezegenden geliyor. Ama dünyadaki hayata çabuk
alıştı, ne de olsa burada bisküvi, arabalar, inekler ve harika küçük bir kız kardeşi var. Willi
hayatı, hayat da onu seviyor!
Down sendromlu bir çocuğun annesi olan Birte Müller, yazıp resimlediği Gezegen Willi’de özel
bir çocuğun dünyamızı ne kadar renklendirebileceğini gözler önüne seriyor. Willi, bize neyi
sevdiğini ve neyden hoşlanmadığını gösteriyor. Bizim “normallik” atfettiğimiz dünyamızı onun
bakış açısından görüyor, onun duygularıyla algılıyoruz.

Birte Müller: 1973’te Hamburg’da doğdu. Almanya’da çocuk kitabı
illüstrasyonu, Meksiko’da resim eğitimi gördü. Resimli kitapları yirmiden fazla
dile çevrilen, sanatçının Down sendromlu bir oğlu ve normal sendromlu bir kızı
var. Birte Müller’in eserleri çok sayıda ödüle layık görüldü.

Bizim Evin Halleri
Yazar: Will Gmehling
Resimleyen: Jens Rassmus
Türkçeleştiren: Sergen Özhan
Birinci Baskı: Mart 2019
Tür: Çocuk Kitabı
Sınıflar: 3-5
Sayfa Sayısı: 48
Ebat: 14x21 cm
Kapak: Karton Kapak
Kâğıt: 140 gr 1. Hamur
ISBN: 978-605-81111-9-6
Fiyat: 12 TL
Temalar: aile, arkadaşlık, emek, fakirlik, farklılıklar, futbol,
kardeş sevgisi, okul, lakap, bisiklet

Bert, temizliğe giden annesi, üniversite kantininde bulaşıkçılık yapan babası ve üç kardeşiyle
birlikte küçük bir dairede yaşıyor. Ekonomik sıkıntıların tatil ya da sinema türü “ekstralara”
izin vermediği evde sorunlar hiç bitmiyor.
Sadelikle ve iyi ayarlanmış bir espri dozuyla anlatılan hikâye, aile içi iletişim ve dayanışmanın
bir çocuk için en az iyi yaşam şartları kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor.

Will Gmehling: 1957 doğumlu Alman yazar kariyerine ressam olarak
başladı. 1998’de ilk çocuk kitabı yayımladıktan sonra bütünüyle yazmaya
yöneldi. Birçok dile çevrilen eserlerinde toplumun dezavantajlı kesimlerini
konu eden yazar, okuma etkinlikleriyle de ekonomik ya da sosyal olarak
güçsüz çocuklarla buluşmaya önem veriyor.
Jens Rassmus: 1967’de doğdu, Almanya ve İskoçya’da görsel sanatlar
eğitimi aldı. 2014’ten beri Muthesius Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda ders
veren çizer, resimlediği çocuk kitaplarıyla üç kez Avusturya Çocuk ve Gençlik
Kitap Ödülü’ne, iki kez de LUCHS Ödülü’ne layık görüldü.

Sevgi Nereden Gelir?
Yazar: Daniela Kulot
Resimleyen: Daniela Kulot
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Editör: Suzan Geridönmez
Birinci Baskı: Mart 2019
Tür: Çocuk kitabı, İlk okuma kitabı
Sınıflar: Ana sınıfı, 1-3
Sayfa Sayısı: 32
Ebat: 30x21 cm
Kapak: Karton Kapak
Kâğıt: Mat Kuşe
ISBN: 978-605-81111-1-4
Fiyat: 15 TL
Temalar: sevgi, felsefe, yolculuk,
hayvanlar, canlılar

“Sevgi nereden gelir?”
Sincap, geyik ve ördek bunu mutlaka öğrenmek istiyor!
Bu sorunun peşine düşüp yola koyulurlar. Yanıtı bulacaklar mı?
Henüz küçücükken bile, insan için çok önemli olan, duyguların en güzeli hakkında bir kitap.
“Sanatçı, söz ve resimlerle öyle bilgece oynuyor ki kitap önerilmeyi kesinlikle hak ediyor!” Eltern Dergisi
“Resimler hayatın kendisi tarafından çizilmiş gibi… Belli ki, Daniela Kulot, ne çizdiğini çok iyi biliyor.” Die Zeit
“Bu resimli kitap hayata bir aşk ilanı.” Papillionis

Daniela Kulot: 1966 doğumlu sanatçı Almanya’nın en tanınmış çocuk kitabı
çizerlerinden. Sanat ve Alman dili edebiyatı eğitimi gören Kulot, 1993’ten beri
serbest ressam olarak çalışıyor. 20’den fazla dile çevrilen çocuk kitaplarından
bazıları televizyona ve tiyatroya uyarlandı. Eserleri dünyanın birçok yerinde
sergilenen sanatçı birçok saygın ödüle layık görüldü.

YAKINDA
Salon Salam –biri daima özeldirYazar: Benjamin Tienti
Resimleyen: Barbara Jung
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Editör: Suzan Geridönmez
Birinci Baskı: Nisan 2019
Tür: Genç Roman
Sınıflar: 3-5
Kapak: Karton Kapak
Temalar: göçmenlik, aile, okul, macera,
suç, madde kullanımı, kardeş sevgisi,
sosyal hizmetler

Hani, babası ve kardeşi Moma’yla birlikte, ailenin işlettiği berber salonunun üstünde oturuyor.
Baba saç keserken, İbo amca başka işler çeviriyor. Hani, kayıp annesinin cezaevinde,
sorumlusunun da amcası olduğunu öğrenince çılgın bir plan yapıyor. İşler sarpa sararken
şansına karşısına sosyal hizmet uzmanı Mira çıkıyor ve “Salon Salam”da sonunda her şey
yine, neredeyse rayına oturuyor.
2018 Alman-Fransız Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülen Salon Salam, Biri daima özeldir
göçmenlik ve cezaevinde ebeveyn gibi konulara eğilirken, sevgi dolu bir ailenin hikâyesini
anlatıyor.

Benjamin Tienti: 1981 doğumlu yazar, Berlin’de, çeşitli eğitim
kuruluşlarında eğitmenlik yapmaktadır. Salon Salam, Biri daima
özeldir, yetişkinler için öyküler ve bir roman kaleme alan Tienti’nin ilk
gençlik kitabı.

Barbara Jung: 1968 doğumlu çizer, iletişim tasarımı eğitimi aldı.
Frankfurt’ta serbest illüstratörlük yapan Jung, çok sayıda çocuk
kitabının yanı sıra okul kitapları da resimledi.

YAKINDA
Sahi Faşizm Nedir?
Çizer: Kalle Johansson
Yazar: Lena Berggren
Türkçeleştiren: Murat Özsoy
Birinci Baskı: Mayıs 2019
Tür: Düşün ve Bilim Kitaplığı, Genç Kitap, Çizgi Roman
Sınıflar: 7-8, Lise
Temalar: faşizm, tarih, İkinci Dünya Savaşı,
Hitler, Mussolini, şiddet, sermaye,

antisemitizm, milliyetçilik, nasyonalizm

Sürekli faşizmden söz ediliyor, çoğunlukla tepki ve nefretle ama bazen de zararsız gösteren
gizli bir hayranlıkla. Peki, faşizm geçmişte tam olarak neydi? Ya bugün? Varlığını hangi
biçimler altında sürdürüyor?
Nasyonalizm, ırkçılık, totaliter amaçlar ve şiddet, ulusun yeniden doğuşu hayali, sol karşıtlığı,
propaganda dili ve sermaye desteği… Faşizmin tüm unsur ve izleklerini ustaca işleyen bu
grafik eser her yaştan okurun ilgisini hak ediyor.
“Konuya etkileyici bir açıklıkla yaklaşan bu grafik kitap her okul kütüphanesinde mutlaka yer almalı.” TOPİC
“Eseri yazan ve çizen ikili, siyasal ve toplumsal açıdan çok hassas ve karmaşık bir konu büyük bir açıklık ve
çarpıcılıkla ele alarak hiçbir kuru tarih dersinin başaramadığını başarıyor. Gücünü sade ve konuya mesafeyle
yaklaşan bir estetikten alan çizimler, Sahi Faşizm Nedir?’i popüler grafik roman akımında da özel bir yere
oturtuyor.” Multi Mania
“Kalle Johansson ve Lena Bergren, yargılamak yerine aydınlatarak, günlük yaşamında veya seçimlerde faşizme
kayıtsız kalan gençlere de ulaşmayı başarıyor (…) Kesinlikle tavsiye edilecek değerde!” Christa Robberts, Kids Best

Books

Kalle Johansson: 1979 doğumlu sanatçı Stockholm’da sanat eğitimi gördü.
Grafiker ve grafik roman çizeri olarak çalışan sanatçı, kurgu dışı grafik eserler
alanında uzmanlaşmıştır.
Lena Berggren: 1970 doğumlu, tarihçi. Berggren, başta faşizm, ırkçılık,
nasyonalizm ve yabancı düşmanlığı araştırmaları alanında uluslararası
düzeyde kendinden söz ettiren bir uzman. Umeå Üniversitesi’nde tarih dersi
veren yazar, Kuzey İsveç’te yaşamaktadır.

YAKINDA
Kırpıntı
Yazar: Christian Duda
Çizer: Julia Friese
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Tür: Resimli Kitap, Yaşsız Kitap, İlk
Okuma
Sınıflar: 3-5
Temalar: yalnızlık, haberler,
iletişim, hayal gücü, aile,

peygamber böceği, hayvanlar

Kâğıt kırpıntısı ve hayal gücüyle dolup taşan bir kitap

Kendine gazete haberlerinden bir dünya kuran yalnız bir çocuk. Büyülenmişçesine
televizyonun önünde otururken oğullarıyla neredeyse hiç ilgilenmeyen bir anneyle baba. Ama
hayalleriniz varsa gerçeği değiştirme gücünüz de var.
Christian Duda ve Julia Friese imzasını taşıyan bu resimli kitap, hayal gücüyle gri, kasvetli ev
yaşamını canlı bir ormana çeviren bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.

Christian Duda: 1962 Avusturya’da doğdu. Felsefe, edebiyat ve sanat
tarihi eğitimi aldı. 80’li yıllarda Christian Ahmet Gad Elkarim adı altında
senaryo ve tiyatro oyunları yazan ve reji asistanlığı yapan Duda, 2007’den
beri ağırlıklı olarak çocuk ve gençler için yazıyor. Birçok saygın uluslararası
ödüle layık görülen yazar Berlin’de yaşıyor.
Julia Friese: 1979 Leipzig’de doğan çizer Leipzig ve Dublin’de grafik
eğitimi aldı. Birçok çocuk ve gençlik kitabı resimleyen sanatçı serbest
illüstratör olarak Berlin’de yaşıyor.

YAKINDA
Görülmeyen Filler
Yazar: Susan Kreller
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Tür: Genç Roman
Sınıflar: 6-8, Lise
Temalar: aile içi şiddet, çocuk hakları, şiddet, arkadaşlık,
dayanışma, korku, farklılıklar, akran zorbalığı

Julia ve Max’ta bir tuhaflık var. Kardeşlerle karşılaştığı ilk andan itibaren bu histen
kurtulamayan 13 yaşındaki Maja bir gün rastlantıyla Julia’nın bedenindeki çürükleri fark
ediyor. Ama yetişkinler Maja’ya kulaklarını tıkıyor. Sonunda genç kız, seyirci kalmaktansa
aptalca bir işe kalkışıyor. Çünkü bazen hata yapmak hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir!
Başını çevirme, gözünü kaçırma, harekete geç! Susan Kreller’in sarsıcı gençlik romanı
Görülmeyen Filler aile içi şiddete karşı net bir tutum alıyor. Konuya ustalıkla yaklaşan yazar
topluma ayna tutuyor. Bir yanda akran zorbalığına uğrayan Max var, öte yanda aslında
çocukları koruması gereken yetişkinlerin uyguladıkları şiddet. Görmezden gelenlerin suça
ortak olduğunu işleyen roman, hata yapma pahasına harekete geçmeyi seçen bir gencin
şahsında umudun altını çiziyor.

Susan Kreller: 1977 doğumlu yazar Alman Dili ve Edebiyatı eğitimi gördü. İlk
gençlik romanı Görülmeyen Filler ile Almanya Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne aday
gösterilen Kreller, 2012’de Kranichsteiner Gençlik Edebiyatı Bursu’nu kazanarak,
2013’te Hansjörg-Martin Ödülü, 2015’te de Alman Gençlik Edebiyatı ödülüne
layık görüldü. Bielefeld’de yaşayan Kreller serbest gazeteci olarak çalışıyor.

YAKINDA
Evrim ya da Yaşamın Gizemi
Yazar: Jan Paul Schutten:
Çizer: Floor Rieder
Türkçeleştiren: Nevin Soysal
Tür: Bilim ve Düşün Kitaplığı
Sınıflar: 6-8, Lise
Temalar: evrim, yaşam, Darwin, canlı türleri, bilim,
biyoloji, hayvanlar, DNA, bakteri, mikroorganizma

Yaşam nedir? Bir bakteri nasıl mavi balinaya dönüşür?
DNA ne demek ve neden hep polisiyelerde geçiyor? Tuz
canlı mıdır? Darwin başeseri Türlerin Kökeni’ni yazmak için niçin yirmi yıl harcadı? Bunlar
Evrim ya da Yaşamın Gizemi’nin konu ettiği sırlardan sadece birkaçı. Ancak Jan Paul
Schutten, sırf Hollanda’da 22 bin baskıya ulaşan, birçok dünya diline çevrilen bu eserinde
sorular sormakla kalmıyor, evrimin bütün bu sorularla olan ilişkisini de aydınlatıyor. Floor
Rieder’in görkemli çizimleriyle şenlenen eser 2013’te Hollanda’da yılın gençlik kitabı seçildi,
2014’te Altın Lale’yi kazandı, 2014’te Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne aday gösterildi ve
çizimleriyle Altın Fırça Ödülü’ne layık görüldü.
“Zeki, şaşırtıcı, mizah dolu.” DIE ZEIT
“Yazar, yaşamın ‘nereden geldiği’, ‘ne olduğu’ ve ‘nereye gittiği’ sorularını basit ama şahane bir dille işliyor… Her
sayfayı en az yazarın üslubu kadar esprili ve estetik çizimler süslüyor.” Yılın Bilim Kitabı Ödül gerekçesi
“Artık çocuklarımızın sorularına vereceğimiz yanıtları internette aramamıza gerek yok. Onun yerine bu olağanüstü

çizimlerle bezeli kitabı raftan çekin. Burada bulacağınız çok sayıda kısa yanıtların hiçbiri kuru ders verir nitelikte
değil, aksine çoğu komik olduğu kadar da bilimsel.” ZEIT Bilim Eki
“Bu bilimsel eser tüm komikliğine rağmen gençlere evrim, genetik ve türlerin oluşumuyla ilgili güvenilir bilgiler
sunuyor. Eser karşıt tezlerin argümanlarına da eğilerek onları ustaca boşa çıkarıyor.” NZZ am Sonntag

Jan Paul Schutten: 1970 doğumlu yazar Utrecht’te iletişim bilimleri eğitimi
gördü. Adını çocuklar için yazdığı bilimsel eserlerle duyuran yazar başta Altın
Kalem Ödülü olmak üzere birçok saygın ödülün sahibi.

Floor Rieder: 1985 Hollanda doğumlu çizer sanat eğitimi gördü. Serbest
çizerlik yapan Rieder, Evrim ya da Yaşamın Gizemi ile Altın Fırça Ödülü’nü
kazandı. Tasarımını yaptığı Alice Harikalar kitabı Stiftung Buchkunst
tarafından Almanya’nın en güzel kitaplarından biri seçildi.

YAKINDA

Frieda ve Mandalina

Yazar: Will Gmehling
İlk Okuma, Resimli Kitap

Dile Gelen Beden

Yazar: Barış Gönülşen
Çizer: Kemal Arslan

Liten

Yazar&Çizer: Stina
Wirsén
İlk Okuma
Resimli kitap

Bir Avuç Yıldız

Yazar: Rafik Schami
Türkçeleştiren:
Mehmet Salim
Genç Roman

Ayşe’nin Günleri - 1
Yazar: Gülsüm Cengiz
Genç Roman

Evsiz

Yazar: Sarah V.
Çizer: Claude Dubois
Türkçeleştiren: Ferhat
Sarı
Resimli Kitap

OKUMA ETKİNLİKLERİ
Çocuklarla çalışan herkes için… Her kitap
özelinde hazırlanan okuma etkinliklerine
www.ginkococuk.com adresinden ulaşabilirsiniz.

SINIFLAR
Ana Sınıfı
Sevgi Nereden Gelir?
1. Sınıf
Gezegen Willi
Sevgi Nereden Gelir?
2. Sınıf
Akim Koşuyor
Gezegen Willi
Sevgi Nereden Gelir?
3. Sınıf
Akim Koşuyor
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak
Gezegen Willi
Bizim Evin Halleri
Kırpıntı
4. Sınıf
Akim Koşuyor
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak
Gezegen Willi
Bizim Evin Halleri
Kırpıntı
5. Sınıf
Düşman – Barış için bir kitap
Akim Koşuyor
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak
Bizim Evin Halleri

Salon Salam
Kırpıntı
6. Sınıf
Düşman – Barış için bir kitap
Akim Koşuyor
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak
Salon Salam
Sahi Faşizm Nedir?
Görülmeyen Filler
Evrim ya da Yaşamın Gizemi
7. Sınıf
Düşman – Barış için bir kitap
Salon Salam
Sahi Faşizm Nedir?
Görülmeyen Filler
Evrim ya da Yaşamın Gizemi
8. Sınıf
Düşman – Barış için bir kitap
Salon Salam
Sahi Faşizm Nedir?
Görülmeyen Filler
Evrim ya da Yaşamın Gizemi
Lise
Sahi Faşizm Nedir?
Görülmeyen Filler
Evrim ya da Yaşamın Gizemi

