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Poyraz çok heyecanlıydı.
Ertesi sabah arkadaşı Ece ve ailesi ile pikniğe gideceklerdi.
Ece ile oynamak için yanına almak istediği oyuncaklarını seçti.
Legolarını, renkli topunu, çiftlik hayvanlarını ve Bay Uzun Kulak’ı
yeşil çantasına yerleştirdiğinde hazır olacaktı.
Yalnız küçük bir sorunu vardı. 

Poyraz’ın sorununu çözmek için ona yardım etmek ister misin?

Poyraz, pikniğe gidebilmek için yeşil çantasına ihtiyaç duyar.
Ancak yeşil çantasını bulamaz ve başına gelenleri öğrenmeye
çalışırken de çok üzgün hisseder. Üzüntü duygusu ile ne
yapacağını bilemez. Annesinin keşfettiği bir oyun eşliğinde
üzüntü duygusuyla baş etmenin yollarını öğrenir.

Verimli bir çocuk kitabı, çocuğa hazır bilgi vermek yerine onu, sorularla düşündürüyor. Bunun yanı sıra,
çocuğun dil gelişimini destekleyici şiir, tekerleme, oyun, görsel gibi unsurlar barındırıyor. Tüm bunların
yanında, çocuğu sorun içerisinde bırakmak yerine, harekete geçirmeyi hede�emesi ise paha biçilmez.
Sevgili Nagihan, hikâyesine bu unsurları öylesine güzel serpiştirmiş ki, geriye çocuğun keyi�e okuması kalmış.
Fayda göreni bol olsun...
Funda Yıldırım, Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı

Birçok çocuk kitabı alternati�ne göre bu kitap,
yıllardır çocuk ruh sağlığı alanında çalışan ve binlerce
çocuk danışan gören bir hekimin tecrübelerinin
izlerini taşıyor. Okul öncesi dönemdeki bir çocuğun
duygularını tanıması için yardımcı; soruna değil çözüme
odaklı olan ve bunu eğlenceli bir kurguyla anlatan
bu kitabı birçok çocuğun çok seveceğini düşünüyorum.
Beyhan Budak, Klinik Psikolog

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 

bandrol taşıması zorunlu değildir.
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Dünyada var oluşumun elçileri, attığım her adımda yanımda hissettiğim,
sonsuz destek sunanlarım, canım annem ve babama...





Poyraz çok heyecanlıydı. 

Ertesi sabah arkadaşı Ece ve ailesi ile 

pikniğe gideceklerdi.

“Hemen hazırlık yapmalıyım.” dedi.
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