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Her çocuk gibi Nadir de annelerinin gözünde dünyadaki en özel ve zeki çocuktur. Bu nedenle, küçük yaşlardan itibaren, o annesi ile zorluk birçok ders katılır; Ama Nadir kendini iyi hisseden bir çocuk olarak diğerlerinden daha iyi bir şeye sahip olmadığının farkında. Tabii ki, herhangi bir çocuk gibi, o iyi olduğu alanlar
vardır, ama annesinin beklentilerini ve arzularını karşılamak olmadığını bilir. Bir gün Nadir'in hayatını tamamen değiştirecek bir günü olacak. Ülkedeki en zeki çocukları seçen Bilimler Akademisi'nden bir heyet okula geldi ve öğrencilerin zekalarını ölçmek için bir test gerçekleştirdi. Nadiren, hayal bile edilemeyecek şekilde,
Bilimler Akademisi'ne girmeyi başardı, annesi de dahil olmak üzere herkes için inanılmazdı. Akademiye nasıl girdiği bir kişi hariç herkes için tam bir muamma. Nadir akademiye ait olmadığını düşünse de beklediğinden daha zor bir ortamla karşılaşacak. Akademi öyle bir yer ki, herkes sadece kaç sorunun çözüldüğüne ilgi
duyuyor, gülmek hoş karşılanmıyor. Arkadaşlar bile zaman kaybı olarak kabul edilir. Aslında, testleri çözmek için harcadıkları zamanı artırmak için zaman kazandıran projeler bile yapılıyor. Bir gün Nadir, Bilimler Akademisi'nde garip olayların döndüğünü fark eder. Akademiye girmeden önce aynı okulda olduğu Duygu ile
bu etkinliklere devam etmektedir. Uzun bir çabadan sonra vazgeçmeye yaklaştıkları gibi, akademide garip olayların meydana geldiğini düşünen başka bir öğrenciyle de işleri çözmeye çalışırlar. Davayı çözerlerse, gidecekler... 2017 yılında, şöhret sağ elini niçin yazdığı Tuhaf Bilimler Akademisi Epsilon Yayınevi'nden
yayımlandı. 9 yaş ve üzeri için uygun olan kitap, çok önemli mesajların yanı sıra akıcı stili ve heyecan verici kurgusu da içeriyor. Kitabın en büyük eleştirisi, çocukları yarış atları gibi sınavlara hazırlamanın, duygusal ve sosyal gelişimlerini umursamadan yetenekleri nden akademik beklentilere girmenin yıkıcı etkisidir.
Zamanımızın artan beklentileriyle uğraşmak zorunda olan her çocuk, hayatından bir parça bulabilecek ve kitaptaki karakterlerle özdeşleşebilecektir. Figen Devalüasyon [email protected] Garip Bilimler Akademisi Yazar: Şöhret Sağ Görüşlü Yayın Evi: Epsilon Yayın Tarihi: Ocak 2018 Sayfa Sorusu: 168 Son içeriğin
farkında olun şu anda tüm ihtiyaçlarınız Trendyol, Kapınıza bir tıklama! Super Deals elektronik moda vardır! Tuhaf Bilimler Akademisi - Fame Right-hander'ın 7 mağazada ücretsiz gönderim seçeneği, en ucuz mağaza içi fiyatları keşfederek ve Kaydet düğmesine tıklayarak alışverişinkeyfini çıkarabilirsiniz. Kitap Fantastic
Adventure fiyatları ve ürün keşfetmek özellikleri ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Tuhaf Bilimler Akademisi - Fame Right-hander değerlendirmeleri okunabilir ve bir yorum bırakabilirsiniz. Mağaza üzerinden yapılan alışverişler ilgili mağazanın sorumluluğundadır. Şu anda en ucuz111.com18.75 TLFiyat AnaliziAnal fiyatlar
(0)Fiyat analiziBu ürün 11 fiyatlara sahiptir. Garanti Bonus Kampanyası 75 TL'ye varan GittiGidiyor + Kargo Ücreti3 Kargo Life gün içinde size ulaşır + 9,90 TL Kargo2 Kargo günlük + 19,50 TL Kargo1 Cargo1 günlükAmazon.com.tr50 TL Kargo Üzeri Kargo Ücretsiz + 4,90 TL Kargo Aynı Gün Kargo20..20.08 TL + 100TL
ve Üzeri Alışverişlerinizde!+ 7,90 TL Kargo Aynı Gün Kargo20,65 TLHayat Sana Gelir + 9,90 TL Kargo2 Kargo21,00 TL + 10,00 TL + 10,00 TL Kargo1 Kargo 25,08 TL Günlük Kırmızı Kedi Kitabevi 9-12 Kasım'da %90'a Varan İndirimler Kaçırmayın!+ 8,99 TL Kargo26,46 TL Kargo 29,50 TLGitti 7 5 TL Garanti Bonus
Kampanya + Kargo Ücreti aynı gün Kargo29,50 TL Garanti Bonus Kampanyası 75 TL'ye kadar InGittiGidiyor, Ücretsiz Kargo1 Kargo29,50 TL günde çok iyi bir kişiSponse PersonSponsies Çok kötü 0 kişi diğer kullanıcılarla düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? SIRÇA KÖŞK - SABAHTTIN ALI3.50 TL3.50 TLThenes



alamayanlar - Oğuz Atay34.97 TL36.40 TL Nice Things zaman alır - Bu Eroğlu12.09 TL12 1 0 TL Bir kadın sizi seviyorsa - Nursen Yıldırım9.60 TL9.89 TL Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez8.77 TL10.80 TL Sitemizde sunulan özellikleri ve sitenin çalışması için bazı kurabiyelerin kullanılması teknik olarak
zorunludur. Diğer bazı çerezler de ilgi alanlarınıza dayalı reklamlar sunmak için bizim veya yetkili servis sağlayıcılarımızdır. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası'na bakın. Kalemden çağdaş çocuk edebiyatı yazarı Fame Doğruyol Sağbaş'a kadar bilim kurgu macera türünde eğlence ve ufuk açıcı kitap larını anlatan
Garip Bilimler Akademisi, sürükleyici anlatımları ve ruhsuz maceranın akıcı dili hakkında kitap okumayı sevmediğini düşünen çocuklara bile yol gösteriyor. Sadece çok zeki çocukların kaçırıldığı Fen Bilimleri Akademisi'nde okuyan Nâdır, herkesten sakladığı bir sırdır. Bu sırla yaşamak zorunda olduğu gerçeğini
kabullenmeye çalıştığında akademide garip ve gizemli olaylar yaşandığını fark eder. İlginç olan, kimsenin bu durumun farkında olmamasıdır. Bana öyle geldiğini düşünen Nâdir, kendisini karmaşık olaylarla dolu bir dedektif olarak bulur, bir gün bile duymadığı konuşmalara tanık olur ve sonunu göremeyeceği bir maceraya
atılır. ANA SAYFA Kitap Çocuk ve Genç Genç 10 + Yaş Romanlar / Öykü Romanları / Öyküler
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