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Şövalye olabilmek için zorlu bir görev üstlenen Yarıçap’ı
karmaşık bulmacalar, gizemli labirentler ve dev ejderhalar
beklemektedir. Açıların ilginç dünyasını heyecan dolu bir
macerayla keyif içinde keşfedeceksiniz!

Açı Diyarının Büyük Şövalyesi Cindy Neuschwander
8 yaş ve üzeri

Yarıçap’ın kuzeni Evra bir oyun kutusunun kapağında yazılı
gizemli bir mesajı fark eder. Bu mesajın sırrını çözmek için
Çetre adasına giden kuzenleri pek çok tehlike ve sürpriz
beklemektedir.

Çetre Adası Cindy Neuschwander
8 yaş ve üzeri

Sör Çepçevre ve eşi Leydi Çap, Kral Arthur’a sürpriz doğum
günü partisi hazırlarlar. Ülkedeki herkes bu partiye davetlidir.
Misafirlerin yemeklerini ve yatacakları yerleri planlamak
isteyen Leydi Çap’ın bir anda biriken bu çok büyük ve düzensiz
kalabalığı sayması gerekmektedir. Peki ama nasıl?!

Kral’ın Onlukları Cindy Neuschwander
8 yaş ve üzeri

Kral Arthur ve şövalyeleri ülkelerini ilgilendiren çok önemli bir
konuda tartışmak üzere toplanırlar. Ancak uzun dikdörtgen
toplantı masası Kral ve 11 şövalyesinin rahatça konuşmaları için
hiç de uygun değildir. Şövalyelerden Sör Çepçevre ile eşi Leydi
Çap ve oğulları Yarıçap, Metri kasabasından marangoz Geo
Usta’nın da yardımıyla bu probleme bir çözüm ararlar.

İlk Yuvarlak Masa Cindy Neuschwander
8 yaş ve üzeri
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Ormanda çıktıkları bir gezintide yollarını kaybeden Yarıçap ve
kuzeni Evra sığındıkları eski bir kulübede, Viking hazinesinin
varlığına ilişkin bir kanıt bulurlar. Hazinenin izini sürmeye karar
veren kuzenlerin peşlerinde bir haydut çetesi vardır. Koordinat
sistemini soluk soluğa bir macerayla keşfetmeye hazırlanın!

Viking Haritası Cindy Neuschwander
8 yaş ve üzeri

Sör Çepçevre yanlışlıkla aldığı bir ilaç yüzünden alevler saçan
bir ejderhaya dönüşür. Yarıçap babasını eski haline döndürecek
bir ilaç bulur. Ancak bu ilacın etkili olabilmesi için ne kadar
miktarda vermesi gerektiğini de hesaplamak zorundadır.

Pi Ejdarhası Cindy Neuschwander
8 yaş ve üzeri

Kral Arthur, kendisinden sonra tahta geçecek kişiyi belirlemek
için bir yarışma düzenler. Kalede saklı olan ünlü kılıç Eskalibar’ı
bulan şövalye kralın yerine geçecek kişi ilan edilecektir!

Konideki Kılıç Cindy Neuschwander
8 yaş ve üzeri
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Eğlenceli matematik masalları, sayıları çocuklar için kolay
anlaşılır bir yolla sunmayı hedefler. Kitabın ana fikri çocukları,
teker teker saymaktansa sayıları gruplar halinde düşünmeye
yönlendirmektir.

Eğlenceli Matematik Masalları Greg Tang
3 yaş ve üzeri

Dört Mevsim Matematik, problem çözmeyle ilgili çok önemli
dört şey öğretir: Açık fikirli olmak ve alışılmış yolların dışında,
probleme birçok yönden yaklaşmak; toplamayı kolay hale
getirecek şekilde sayıları gruplayarak stratejik düşünmeye
cesaretlendirmek; toplama yerine çıkarma yapmak gibi zaman
kazandırıcı yöntemlerle tanışmak ve son olarak örüntü ve
simetriyi kullanarak problemleri basitleştirmek…

Dör Mevism Matematik Greg Tang
5 yaş ve üzeri

Her çocuğun matematik macerası sayı sayma ile başlar. Önemli
olan ise bir sonraki adım olan sayı sayma işleminden, daha
büyük grupları hesaba katarak düşünmeyi gerektiren toplama
işlemine geçiştir. Greg Tang’ın bu kitabı yazmaktaki hedefi,
çocukların hesap yapabilmelerine ve matematik işlemleri için
sağlam bir altyapı edinebilmelerine yardım etmektir.

Daha Eğlenceli Matematik Masalları          Greg Tang
3 yaş ve üzeri

Kitap, küçük yaş grubuna toplama işleminin daha görsel ve
daha somut olması için, sayılar yerine nesneleri gruplamış.
Böylece sayıları parça parça düşünmeyi göstermiş. Daha büyük
yaş grubunda ise problem çözme becerisini geliştirmeyi,
stratejik düşünmeyi göstermeyi hedeflemiş.

Matematik Harikaları Greg Tang
6 yaş ve üzeri
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Eğlenceli matematik masalları, sayıları çocuklar için kolay
anlaşılır bir yolla sunmayı hedefler. Kitabın ana fikri çocukları,
teker teker saymaktansa sayıları gruplar halinde düşünmeye
yönlendirmektir.

Sevimli Matematik Greg Tang
7 yaş ve üzeri

Dört Mevsim Matematik, problem çözmeyle ilgili çok önemli
dört şey öğretir: Açık fikirli olmak ve alışılmış yolların dışında,
probleme birçok yönden yaklaşmak; toplamayı kolay hale
getirecek şekilde sayıları gruplayarak stratejik düşünmeye
cesaretlendirmek; toplama yerine çıkarma yapmak gibi zaman
kazandırıcı yöntemlerle tanışmak ve son olarak örüntü ve
simetriyi kullanarak problemleri basitleştirmek…

Çarpma Zamanı Greg Tang
8 yaş ve üzeri

Her çocuğun matematik macerası sayı sayma ile başlar. Önemli
olan ise bir sonraki adım olan sayı sayma işleminden, daha
büyük grupları hesaba katarak düşünmeyi gerektiren toplama
işlemine geçiştir. Greg Tang’ın bu kitabı yazmaktaki hedefi,
çocukların hesap yapabilmelerine ve matematik işlemleri için
sağlam bir altyapı edinebilmelerine yardım etmektir.

Matematik Patetesleri Greg Tang
8 yaş ve üzeri

Kitap, küçük yaş grubuna toplama işleminin daha görsel ve
daha somut olması için, sayılar yerine nesneleri gruplamış.
Böylece sayıları parça parça düşünmeyi göstermiş. Daha büyük
yaş grubunda ise problem çözme becerisini geliştirmeyi,
stratejik düşünmeyi göstermeyi hedeflemiş.

Matematik Üzümleri Greg Tang
7 yaş ve üzeri
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Sör Çepçevre’nin Matematik Maceraları – 15 ₺ / kitap
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