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Basa
Çıkabilirim!



Benim adım Sebastien,
ben her şeyle başa çıkabilirim!
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Sevgili aileler ve eğitimciler,

İnteraktif kitapların özelliği, okuyan yetişkinin kitaptaki olaylar üzerine çocuklarla konuşmasıdır. 
Bu da çocukların duygularını tanıması ve anlaması açısından önemlidir. Okul öncesi dönemden 
başlayarak duygularını tanıyan ve tutumlarında bunu yansıtan çocuklar “pozitif düşünce”nin gücünü 
elde etmeye başladılar demektir.

Kitabı okurken kahramanın yaşadığı her bir örnek üzerinde verilen üç durumun da olası ve doğal 
bir tepki olabileceği üzerinde konuşmak çocukların duygularını kabul etmelerine ve anlamalarına 
destek olacaktır. Sonrasında ise bu durumun nasıl “pozitif düşünce”ye dönüştürülebileceği hakkında 
konuşabilirsiniz. Konuları çocukların yaşadığı olaylara göre değiştirerek de kullanabilir veya yeni du-
rum ve sorularla olası düşünce ve duygu örneklerini zenginleştirebilirsiniz.

Keyifli okumalar…



Sevgili okur,

Umarım zor durumlarla başa çıkmanın tüm farklı yollarını okumaktan 
keyif almışsındır! Bazı fikirler oldukça saçmaydı ama bazen saçmalamanın 
eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Umarım sen de öyle düşünüyorsundur.

Kendini üzgün hissettiğin veya bir şeylerin üstesinden gelebilme 
konusunda endişe yaşadığın zaman sen de yapabileceğin birkaç saçma 
şey, sonra da birkaç saçma olmayan şey düşünebilirsin. Harika çözümler 
bulabileceğine inanıyorum!

Son olarak, kitabı okuduğun için kocaman bir TEŞEKKÜRLER. Umarım bu 
kitap zor duygular yaşarken sana yardımcı olabilir.

Sevgilerimle,

Laurie Wright 



Laurie Wright

Laurie Wright; çocukların içsel düşüncelerini olumlu 
bir bakış açısıyla artırmalarına ve zihinsel sağlıklarını 
iyileştirmelerine yardımcı olma konusunda tutkulu 
bir konuşmacı, yazar ve eğitimcidir. Laurie yazdığı 
kitaplarla velilere ve öğretmenlere; çocukların 
özgüvenini geliştirmek, çocukların duyguları ile baş 
edebilmelerine yardımcı olabilmek ve çocuklarla etkili 
iletişim kurabilmek konularında kaynak yaratmıştır. 
Bu konularla ilgili olarak TEDx konuşmaları da 
yapmaktadır.

Ana Santos

Ana yaratıcı bir illüstratördür. Mesleğinin sanat 
alanında olacağını çocukken keşfetmiştir. Grafik 
tasarım bölümünden mezun olmuştur. Çizim ile 
tasarımı birleştiren işinde çok mutludur. Dünya 
çapındaki yazarlar için birçok çocuk kitabının 
çizimini gerçekleştirmiştir.



Sebastien sorunlarıyla başa çıkabilecek mi?

Sebastien kendini  özel günleri beklerken sabırsız, kardeşine hediyeler 
verildiğinde kıskanç, çok kalabalık ortamlarda gergin hissediyor. 

Sebastien bu duyguları ile BAŞA ÇIKABİLİR! Siz de Sebastien ile birlikte 
çocuğunuzun zor duygularıyla baş etmesine yardımcı olabilirsiniz.

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların günlük hayatta yaşadığı kaygıları 
hafifletmek için onları gerekli becerilerle donatır. Bu kitap hem aileler 

hem de öğretmenler için kaygı yönetimi konusunda önemli bir kaynaktır.

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

bandrol taşıması zorunlu değildir.

9 786258 064377
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BAŞARABİLİRİM!

Laurie Wright
Resimleyen: Ana Santos

POZİTİF DÜŞÜNCELER SERİSİ

Çeviren: Asya Nehir Evren



Çocuğunuz bir şeyleri başarabileceğine inanıyor mu?

Çocuklar genellikle kendilerine bir şeyler yapma şansı verildiğinde denemek 
konusunda heveslidir ama bazen bunları yapabilecekleri konusunda 

şüpheye kapılabilir ve kendilerine yeterince güven duymayabilirler. Bu 
normaldir çünkü küçük yaşta duyguları yönetmek zordur. Bu yüzden 

çocukların yardımımıza ihtiyacı olabilir. Bu kitabı ebeveynler ve 
öğretmenler çocukların başarabileceklerine olan inançlarını desteklemek 

için interaktif olarak kullanabilirler.

Pozitif Düşünceler Serisi'nin ilk kitabında çocuklar kendilerinden şüphe 
duyabilecekleri ve zor olduğunu düşündükleri şeyleri 

BAŞARABİLECEKLERİNİ fark ediyorlar! Çünkü onlar cesur ve güçlüler.

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

bandrol taşıması zorunlu değildir.

9 786258 064186
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POZİTİF DÜŞÜNCELER SERİSİ

Çeviren: Asya Nehir Evren

Laurie Wright
Resimleyen: Ana Santos

BEN
BURAYA AİTİM!



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

bandrol taşıması zorunlu değildir.

Çocuklarımıza küçük yaşta olumlu bakış açısı kazandırabiliriz!

Çocuklar bazen kendilerinden emin olmayabilir. Bulundukları yere ve ortama 
uyum sağlayıp sağlayamayacakları konusunda endişe duyabilirler. Bu konudaki 

kaygılarını erken yaşta edinecekleri farkındalıkla yönetebilirler. 

Çocuğunuz bu kitabı okuduktan sonra insanlardaki hatta tüm canlılardaki 
benzerlikleri görecektir. Herkesin ve her şeyin büyük bir uyum içinde bu evrene 

ait olduğunu anlayacaktır.

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların farkındalığını artırır ve kendilerine 
duydukları inancı destekler.

9 786258 064384
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DEĞERLİYİM!

Laurie Wright
Resimleyen: Ana Santos
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Çeviren: Asya Nehir Evren



Elise değerli mi?

Elbette ki değerli, hem de birçok yönden!

Elise bir gün boyunca birçok nedenden dolayı; kardeşi, anne babası, 
kedisi ve etrafındaki dünya için değerli olduğunu hisseder. Elise ile 

birlikte çocuğunuzun değerli hissettiği tüm anlar hakkında 
düşünmesine yardımcı olabilirsiniz.

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların günlük hayatta yaşadığı 
sorunları hafifletmek ve kendilerine duydukları inancı desteklemek 

için onları gerekli becerilerle donatır. 

9 786258 064414
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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 

bandrol taşıması zorunlu değildir.



DENEYECEĞİM!

Laurie Wright   Resimleyen: Ana Santos

POZİTİF DÜŞÜNCELER SERİSİ

Çeviren: Asya Nehir Evren



Reeny zor duygular yaşasa dahi yeni bir yemek yemeyi, havuza 
girmeyi hatta kay kay yapmayı bile deniyor!

Çocuklar için yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak veya yeni deneyimler 
edinmek zor olabilir. Reeny’nin hikâyesini çocuklarınızla veya öğrencilerinizle 

okurken hangi durumların onlar için zor olduğunu fark edebilir ve denemenin sihirli 
gücü hakkında konuşabilirsiniz.  

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların günlük hayatta yaşadığı sorunları hafifletmek 
ve kendilerine duydukları inancı desteklemek için onları gerekli becerilerle donatır. 

Bu kitap hem aileler hem de öğretmenler için çocukların zor duygularla başa 
çıkabilmeleri konusunda önemli bir kaynaktır.

9 786258 064421
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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 

bandrol taşıması zorunlu değildir.



HER ŞEY
YOLUNDA!

Laurie Wright
Resimleyen: Ana Santos

POZİTİF DÜŞÜNCELER SERİSİ

Çeviren: Efe Asmazoğlu



Her şey yoluna girecek mi?

Max kafası karıştığında, korktuğunda, bunaldığında, üzgün veya sinirli 
olduğunda bile HER ŞEYİN YOLUNA GİRECEĞİNİ fark ediyor.

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların günlük hayatta yaşadığı sorunları 
hafifletmek ve kendilerine duydukları inancı desteklemek için onları gerekli 

becerilerle donatır. Bu kitap hem aileler hem de öğretmenler için çocukların 
zor duygularla başa çıkabilmeleri konusunda önemli bir kaynaktır.

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

bandrol taşıması zorunlu değildir.

9 786258 064438
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Çeviren: Asya Nehir Evren

Laurie Wright
 Resimleyen: Ana Santos



Poppy kendine inanabilecek mi?

Sadece çocuklar değil, tüm insanlar hayatın sunduğu zorluklar
karşısında başarıp başaramayacağını merak edebilir ve hayatlarının
bir noktasında yeterince iyi, yeterince güçlü veya yeterince hızlı olup

olmadıklarından şüphe duyabilirler. Poppy’nin hikâyesini okurken
çocuklarınızla veya öğrencilerinizle endişeli, üzgün, öfkeli

hissettiren durumlarla nasıl başa çıkacakları hakkında konuşabilirsiniz.
Bu kitabı ebeveynler ve öğretmenler çocukların kendilerine olan

inançlarını desteklemek için interaktif olarak kullanabilirler.

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların günlük hayatta yaşadığı
sorunları hafifletmek ve kendilerine duydukları inancı desteklemek
için onları gerekli becerilerle donatır. Bu kitap hem aileler hem de

öğretmenler için çocukların zor duygularla başa çıkabilmeleri
konusunda önemli bir kaynaktır.

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

bandrol taşıması zorunlu değildir.

9 786258 064360

10
62

4



Laurie Wright
Resimleyen: Ana Santos

POZİTİF DÜŞÜNCELER SERİSİ

Çeviren: Asya Nehir Evren



Kendinle gurur duyuyor musun?

Umarım bu sorunun cevabı evettir. Çünkü sadece kendine güvenen ve 
kendiyle gurur duyan insanlar zorluklarla mücadele ederler.

İşler beklenmedik bir şekilde geliştiğinde veya ters gittiğinde bile çocuklar 
gösterdikleri çabadan dolayı gurur duymalıdır. Siz de bu kitabı çocuğunuz 

ile birlikte okuyarak ve zaman zaman onun yaşadığı örneklerden de 
faydalanarak kendi ile gurur duymasına destek olabilirsiniz. 

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların günlük hayatta yaşadığı sorunları 
hafifletmek ve kendilerine duydukları inancı desteklemek için onları gerekli 

becerilerle donatır. Bu kitap hem aileler hem de öğretmenler için çocukların 
zor duygularla başa çıkabilmeleri konusunda önemli bir kaynaktır.

9 786258 064391
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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 

bandrol taşıması zorunlu değildir.



POZİTİF DÜŞÜNCELER SERİSİ
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Laurie Wright
Resimleyen: Ana Santos

Üstesinden
Gelebilirim!



Sebastien sorunlarının üstesinden gelebilecek mi?

Sebastien sorunlarını çözmek için bazen saçma şeyler yapıyor bazen de 
komik şeyler deniyor. Problem ne olursa olsun pozitif düşünceler 

sayesinde ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİNİ fark ediyor. Çocuğunuzun 
Sebastien ile birlikte zor duyguları ile baş etmesine yardımcı olabilirsiniz.

Pozitif Düşünceler Serisi çocukların günlük hayatta yaşadığı kaygıları 
hafifletmek için onları gerekli becerilerle donatır. Bu kitap hem aileler 

hem de öğretmenler için kaygı yönetimi konusunda önemli bir kaynaktır.

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

bandrol taşıması zorunlu değildir.

9 786258 064407
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