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مقدمه



فهرستتوصيفيكتابهايآموزشيمناسبومرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهايآموزشيوپرورشي6

uمنظور ما از كتاب آموزشی چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر کتابي 
پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي 

به رشته تحریر درمي آیند.
کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمك آموزشي، ج( کتاب هاي کمك درسي.
کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه ي  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع ذي صالح 
در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزش و متناسب با پایه، رشته، شرایط 

ذهني و سني تدریس مي شوند.
کودکان امروز ما، آینده سازان فرداي کشور هستند. کودکان دوره ي پیش دبستاني بیش از هر زمان دیگر، آماده ي 
پذیرش آداب و رفتارهاي مطلوب هستند فطرت توحیدي در این مقطع سني در آستانه ي شکوفایي قرار مي گیرد 
تا شخصیت آن ها شکل بگیرد براي همین برنامه ها و فّعالّیت ها و محتواي دوره ي پیش از دبستان با رویکرد الهي 
سعي مي کند رابطه ي کودک را متناسب با درک و ظرفیت  این سنین در چهار حوزه ي )ارتباط با خود، خدا، جامعه 

و نظام آفرینش( تعریف کند.
بنابراین سال هاي اّولّیه زندگي کودک زیربناي تکوین شخصیت است. اگر تعلیم و تربیت کودک در دوران سیادت 
مبتني بر فطرت الهي به خوبي انجام گیرد در آینده سرشت حقیقت جویي، فضیلت خواهي، عبودیت و... در کودک 

بروز مي کند.
از این رو برنامه  و فّعالّیت هاي دوره ي پیش دبستان با رویکرد )شکوفایي فطرت الهي( طراحي و تدوین مي گردد.

اهداف و فّعالّیت هاي آن ایجاد پرورش مهارت هاي جسمي ـ حرکتي، پرورش روحیه و رفتار عاطفي »پرورش 
مهارت هاي ذهني، صفات اخالقي و رفتارهاي اجتماعي مبتني بر ارزش هاي اسالمي، انس با قرآن و عالقه مندي 

پژوهش هاي انجام شده ي دنیا حاکي از آن است، کودکاني که آموزش هاي پیش دبستاني را مي گذرانند 
نسبت به کودکاني که این آموزش ها را ندیده اند مستقل تر و منظم تر هستند و از ثبات عاطفي بیشتر و 
اضطراب کمتري برخوردارند. روحیه ي مشارکت و فعالیت هاي گروهي و اجتماعي آنان تقویت شده و 

داراي ارتباطات قوي تري مي باشند.
لذا سرمایه گذاري صحیح در آموزش پایه ي پیش دبستاني و انتخاب برنامه ي آموزشي با کیفیت باال 
نه تنها باعث افزایش آمادگي و اشتیاق کودکان براي ورود به مدرسه و اجتماع مي شود بلکه به صورت 
خاص، تأثیر بسیار مثبتي بر کودکان متعلق به خانواده هاي متوسط کم درآمد و یا کودکاني که والدین آن ها 

تحصیالت مناسب و باالیي ندارند، خواهد داشت.
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به آن، پرورش ذات هنري، و هویت ملي پرورش مهارت هاي زبان فارسي، ارتقاي سطح بهداشت و ایمني و 
آشنایي با محیط زیست و آشتي با طبیعت است.

بر همین اساس محتواي آموزش وپرورش دوره ي پیش دبستاني با موضوعاتي مثل قّصه، شعر و سرود، بازي، 
نقاشي، کاردستي، نمایش خالق، بحث و گفت وگوي کودک، زبان آموزي و دوزبانگي، مشاهده، آزمایش، گردش 

علمي و تماشاي فیلم و آشنایي با نحوه ي استفاده از فن آوري هاي جدید به اجرا درمي آید.

uچرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون کتاب ها و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و 
همچنین لزوم استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، وزارت آموزش وپرورش را به عنوان 
یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي 
و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش عمده اي در هدایت پدیدآورندگان 
کتاب های آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب ها از نقطه نظرهاي متفاوت از گام های مؤثر در توسعه ي محیط آموزشي و 
تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

uتشکيل دبيرخانه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان 
کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار 
آشفته ای را که در عرصه ي تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنه ي 
این طرح با تصویب آیین نامه ي »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(« توسط شورای عالی 
آموزش وپرورش، در دوم شهریور سال 1389 از حوزه ي کتاب آموزشی به همه ي منابع و رسانه های آموزشی و 

تربیتی گسترش داده شده است.
در ماده ي 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله 
اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط و 
تهیه ي فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه ي مواد و منابع استاندارد حمایت 

و پشتیبانی کند.
در ماده ي 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
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uتهيه ي فهرستگان توصيفی كتاب های آموزشی
با توجه به مادة 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، خرید، تبلیغ و عرضة هرگونه منابع آموزشي مجاز 
و استاندارد در آموزشگاه ها و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی گامی مهم در 
تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری و نظام آموزشي، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و 

راهکار اجرایي آیین نامه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در دبیرخانه سامان دهي پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانه ي سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، از بین کتاب های 
رسیده ي مناسب آماده و منتشر می کند. این فهرست به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( 

منتشر می شود.

uفرايند توليد كتابنامه ي رشد
»کتابنامه ي رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائه ي فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه ي 

درسی دوره های آموزشی آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، 
تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با راهنماي برنامه و فّعالّیت هاي آموزش وپرورش دوره ي 
پیش دبستاني ندارد، از چرخه ي بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیه ي کتاب ها، به تدریج در اختیار کارشناسان 
آشنا با راهنمای برنامه  و مربیان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس ارزیاب دیدگاه خود را درباره ي 
کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای 

گذر از خان بررسی ها، باید به طور میانگین، حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسش نامه اي تکمیل می کنند که در آن براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین 
شده، پرسش های جزئی و دقیقی درباره ي ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور 
کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب، استانداردها و چهارچوب های الزم یك 
کتاب با مصوبه ي راهنماي برنامه و فّعالّیت هاي آموزش  و پرورش دور ه ي پیش دبستاني رعایت شده است؟  آیا 
محتوای این کتاب با راهنمای برنامه ي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك ماده ي آموزشی 
مناسب به کار گرفته شود ؟ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؟ برای کودکان، مربیان 

و اولیا و کارشناسان مهدکودک ها و مراکز پیش دبستاني و کالس درس که دوره پیش دبستاني دارند؟
ناگفته نماند که این کتاب نامه ها با توجه به محدودیت چاپ برای بخشي از مراکز پیش دبستاني کشور فرستاده 
می شوند تا مربیان و کارشناسان در تجهیز کتابخانه های مراکز آموزشي خود از آن بهره جویند. عالوه بر این، 
 http://samanketab.roshdmag.ir :فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها در وبگاه سامان کتاب به نشانی

قرار داده شده است و همه عالقه مندان می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
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uكتاب نامه ای كه پيش رو داريد
این جلد از کتاب نامه، فهرست توصیفی کتاب های چاِپ اول سال 1386 و قبل آن را دربرمي گیرد.

در این کتاب نامه با ۲96 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 850 عنوان کتاب رسیده انتخاب 
شده است. 

بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات قدیاني با 7۲ عنوان، انتشارات 
مدرسه با 67 عنوان، انتشارات تیمورزاده و افق با 16 عنوان تعلق دارد. 

در بین قالب های اثر، موضوعات قّصه، شعر و سرود، نقاشي، کاردستي، نمایش خالق، بحث و گفت و گوي کودک، 
زبان آموزي و دوزبانگي، تربیتي، انس با قرآن، راهنماي مربي، آزمایش، کتاب کار کودک – مربي، دانش افزایي 
مربیان، بازي، به ترتیب قالب های اثر، قّصه، شعر و سرود ، کتاب کار کودک – مربي و بحث و گفت و گوي کودک 

بیش ترین فراواني را در میان کتاب هاي ارسال شده دارند.
در بین ناشران محترم، انتشارات قدیاني، مدرسه و تیمورزاده به ترتیب با 190، 83 و 56 عنوان بیش ترین مشارکت 

را در ارسال کتاب داشتند که از همراهي آن ها متشکریم.

سال انتشارسطح پوششکتاب نامه ي رشدردیف

جلد اول1
کتاب هاي 1386 قبل از آن

کتاب های چاپ اول
کتاب هاي 1386 و قبل از آن

جلد حاضر
1391

کتاب های چاپ اولجلد دوم۲
1387-1390

1391

کتاب های چاپ اول جلد سوم3
91 به بعد

139۲

برنامه ي توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره ي پيش دبستان
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uشيوه ي تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را 
برای خواننده آسان می کند. این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند: شماره ي کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ 
عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع 

کتاب؛ تصویرگر؛ موضوع محوري؛ قالب اثر و چکیده ي کتاب.

جدول كامل قالب اثر

قالب اثر                فراواني   ردیف             قالب اثر                    فراواني ردیف 

1      قّصه                     1۲6      8      زبان آموزي و دوزبانگي              5

۲   شعر و سرود                95      9          کاردستي                         5

3         کتاب کار کودک – مربي         ۲۲      10             نقاشي                         ۲

4         بحث و گفت و گوي کودک        17        11             انس با قرآن                  1

5                   آزمایش                 7      1۲          تولیدات استاني                  1

6                     بازي                 7                   13                   راهنماي مربي                  1

دانش افزایي مربیان           7                                                           7

     *جمع فراواني              296
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uنمايه های كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه براساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، تصویرگر، قالب اثر، موضوع 
محوري، نام ناشر، در همکرد نام ناشر و عنوان کتاب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، 
کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر 
کتاب یك شماره ي ردیف داده شده است. نمایه های کتاب براساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این 

شماره ها ارجاع می دهند.

uهمکاران ما در اين كتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله 
و دقت زیادی به کار بسته اند. کارشناسانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و همکاری هایشان بهره 

بردیم عبارت اند از:

lكارشناسان گروه هاي پيش دبستاني
1. خانم فریده عصاره ۲. آقاي حسن طاهري 3. خانم شیرین برزین 4. خانم زهرا یاسیني 5. خانم لیال سلیقه دار 
6. خانم شیرین فاضلي 7. رقیه قنبري 8. کبري مالچیر 9. سعید کفایتي 10. سعیده کاظمیان 11. مسعود تهراني 
فرجاد 1۲. اسدا... شعباني 13. مهري ماهوتي 14. طاهره خردور 15. مهررضا شمس 16. مجید راستي 17. الله 

جعفري 18. علي باباجاني 19. محمود پوروهاب ۲0. طیبه شاماني ۲1. فریبرز لرستاني

lويراستاران 
1. زهره خداجوي ۲. لیال جلیلي 3. نصراهلل کیا 

uراهنمای استفاده از اين كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی 

کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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سي دري، سیونا70.

64 ص

-

حسین فتاحي رحلی

این کتاب در قالب نوشته هاي کوتاه به بیان اهمیت هر کدام از قسمت هاي بدن مانند چشم، دهان، دست ها و پاها پرداخته 
است. هر قسمت شامل اطالعاتي درباره ي جانوراني است که یك عضو و حس در آن ها قوي تر است؛ براي مثال عقاب 

و... در دیدن؛ سنجاب و... در دهان؛ موش کور و... در دست ها؛ فیل و... در پاها.

 شناخت اندام هاي بدن

بنفشه،  کتاب هاي  تهران:   
1384

 شیال نوبل

عنوان مجموعه مؤلف شماره ي مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

قالب اثرتصویرگر

چکیده

موضوع محوري

بیایید نگاه کنیم به
 چشم ها، ...

عنوان کتاب

 قطع

بحث و گفتگوي کودک

برای بیان دیدگاه های خود درباره ي این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریم خان 
انتشارات کمك  آموزشی،  ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش  و پرورش، دفتر  زند، خیابان 
دبيرخانه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی مکاتبه یا با شماره ي تلفن 88306071 )0۲1( 
 http://samanketab.roshdmag.ir تماس حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی

آماده ي دریافت دیدگاه های شماست.

uتصوير راهنمای استفاده از كتاب نامه
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بدین وسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتاب های آموزشی دعوت می شود نسخه ای از کتاب های آموزشی چاپ 
اول سال 1391 خود )و یك سال پیش از آن( را برای بررسی به نشانی دبیرخانه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 

بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1391 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 139۲ به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1391 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

uامکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی u

اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. 
افزون بر این فهرست این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها 

به صورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده 

می شود تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شده ي این دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

uکتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف 
صادر خواهد شد.

uکتاب های مناسب، خود به خود در جشنواره ي کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به 
ارسال مجدد کتاب نیست.

u مطابق آیین نامه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 8۲8 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های 
آموزشی در صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.

کتاب های ارسالی دوره ي پیش دبستان باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
قّصه، شعر و سرود، نقاشي، کاردستي، نمایش خالق، بحث و گفت و گوي کودک، تربیتي، انس با قرآن، راهنماي مربي، 

آزمایش، کتاب کار کودک – مربي، دانش افزایي مربیان، بازي

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
) براي توليد كتاب نامه ي شماره 3 دوره ي تحصيلي پيش دبستان(
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فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب 
و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليت هاي 
آموزشي و پرورشي

دوره ي پيش دبستانی 
)چاپ اول سال 1386 و ما قبل(
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1. ماهوتي، مهري. آب، بابا، نان. تهران: مدرسه، 1386، ۲4 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علي خدایي
موضوع محوري: پدر و مادر، نماز

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل شعرهاي لطیفي است درباره ي استفاده ي بهتر از نان خرده ها، اذان و وضو 
و نماز، گوشواره اي براي مادر، صبحانه خوردن، باران باریدن، نماز خواندن، بوسه ي شیرین مادر، 

مهرباني پدر، قرآن خواندن، خوابیدن و...

2. ماهوتي، مهري. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: آدم برفي. تهران: مدرسه، 1384، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مرجان فرساد

موضوع محوري: کار گروهي
قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه اي کوتاه و خواندني از عناصر زمستاني؛ مثل کاله و دستکش و چتر که مي خواهند با 
کمك هم دیگر آدم برفي درست کنند. اتفاقي در قّصه مي افتد تا آدم برفي ساخته شود.

آرزوي روز باراني. تهران:  ناهید. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني:  3. مهدوي اصل، 
مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علیرضا گلدوزیان

موضوع محوري: مراقبت از کوچك ترها
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب داستاني کوتاه و شیرین درباره ي نگهداري و مراقبت از خواهر و برادر کوچك تر است.
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4. ماهوتي، مهري. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: آرزوي قشنگ. تهران: مدرسه، 1384، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: انوشه احمدي جم

موضوع محوري: آرزو
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، قّصه ي زیبا و تخیلي را درباره ي کالهي حصیري که آرزو داشت به دریا برود 
مي خوانیم. یك روز باد تندي آمد و کاله را بلند کرد و روي ماسه ها انداخت تا این که در پایان، باد 
کاله حصیري را به دریا انداخت. کاله روي موج ها باال و پایین مي رفت و خودش را کاله حصیري 

دریایي مي دانست.

5. مولواني، آلیسون. آزاد و صميمي با فرزندان. تهران: دانژه، 1383، ۲7۲ ص 
قطع: وزیري

موضوع محوري: روابط خوب بین والدین و فرزندان
قالب اثر: کتاب هاي دانش افزایي مربي

چکيده: در این کتاب تمریناتي به شکل مثبت و کاربردي، درباره ي برقراري ارتباط خوب والدین 
با کودکان نوشته شده است. والدین باید بتوانند به کودکان خود انگیزه و اعتماد به نفس بدهند و 
هم چنین یاد بدهند که کودک چگونه احساس موفقّیت کند. به طور مثال: حرف هاي خودشان را 

بگویند و حرف هاي کودکشان را گوش بدهند تا یك ارتباط خوب و سالم بین آن ها ایجاد شود.

6. بهاري، نیلوفر. هاچین و واچین بازکن و ببین ۲: آشنايي با اعداد. تهران: افق/ کتاب هاي 
فندق، 1385، 6 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شناخت اعداد

قالب اثر: شعر وسرود

چکيده: در این کتاب که به صورت شکفتني تهیه شده است و صفحات بعد از باز شدن، بزرگ 
مي شوند، کودکان با کمك شعر و تصاویر رنگي حیوانات، با اعداد یك تا ده آشنا مي شوند.
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7. بهاري، نیلوفر. هاچین واچین بردار و ببین )1(: آشنايي با رنگ ها. تهران: افق/ کتاب هاي 
فندق، 1385، 6 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شناخت رنگ ها

قالب اثر: شعر وسرود

چکيده: در این کتاب که به صورت شکفتني تهیه شده است یعني صفحات بعد از باز شدن بزرگ 
مي شوند، کودکان با کمك شعر و تصاویر رنگي اشیاي مختلف هم چون گوجه فرنگي، کفش دوزک، 
سیب، چکمه، خورشید، گل آفتابگردان و... با رنگ هاي قرمز، زرد، آبي، نارنجي و سبز آشنا مي شوند.

8. مرداني، مهدي. ترانه هاي کودکانه: آشنايي با ميوه ها )1(. تهران: خانه هنر، 1384، 16 ص 
قطع: رحلي 

تصويرگر: آتلیه خانه هنر
موضوع محوري: شناخت میوه هاي باغ

قالب اثر: آزمایش)فّعالّیت هاي علمي(

چکيده: در این کتاب، شعرهایي درباره ي میوه هاي باغ نوشته شده است. کودک با خواندن شعرها 
میوه ها و رنگ کردن شکل آن ها، میوه ها را مي شناسد مثل  انگور، زردآلو، انار، پرتقال، کیوي، 

هندوانه.

9. کلهر، فریبا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: آقاي هندوانه. تهران: مدرسه، 1384، 
11 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: ناهید کاظمي

موضوع محوري: شناخت محیط اطراف کودک
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه اي کوتاه و شیرین از هندوانه اي را بیان مي کند که از ماشین قل مي خورد 
و مي افتد. اتفاقاتي که براي هندوانه رخ مي دهد دوباره او را به ماشین برمي گرداند.



10. نوروزي قلعه، وحیده. 15 کتاب کودک: آمادگي براي مدرسه. تهران: مهاجر، 1380، 60 ص 
قطع: وزیری 

موضوع محوري: آشنایي با چیزهاي دور و بر کودک
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: مجموعه اي از چیزهاي دور و بر کودک مثل لوازم خانه، کفش، اسباب بازي، حیوانات، 
میوه ها، اشکال هندسي و... که کودک باید آن ها را در قالب دستوراتي که به او داده است، انجام 
دهد و در آخر مي تواند آن ها را رنگ کند. دستورات کتاب شامل وصل کردن، پیدا کردن، اندازه ها، 

کارت هاي بازي، سرمشق حروف، گوش کردن و بیان کردن، صداي اول کلمات و... است.

11. محسني، احمدرضا. آموزش مفاهيم قرآن كريم به كمك عاليم قراردادي. مشهد: 
ضریح آفتاب، 1380، 108 ص 

قطع: بیاضی 
موضوع محوري: آشنایي با چیزهاي دور و بر کودک

قالب اثر: انس با قرآن

چکيده: در این کتاب، سوره  های مبارکه ی توحید و حمد به همراه معنی آن ها آمده است و کتاب 
داراي تصاویری است که کودکان آن ها را رنگ آمیزی کنند.

12. اسماعیلي، مهدي. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: آواز در مزرعه. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: فرشته نجفي
موضوع محوري: شناخت صداها

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي خواندني، شیرین و جذاب را مي خوانیم در مورد چشمه ي کوچولو که 
به مزرعه مي رفت و شاالپ، شولوپ آواز مي خواند. درخت خوشش آمد باد او را تکان داد و صداها 
شدند شاالپ شولوپ، خش خش و باد پشت سر آن ها هاي و هوي کرد. بعد طي ماجرایي حیوانات 
دیگر آمدند و گاو و قورباغه و صداها پشت سر هم در مزرعه مي پیچید و در نهایت باران آمد و 
حیوانات به خانه هایشان برگشتند فقط چشمه و درخت و باد و قورباغه بودند که نترسیدند و مي گفتند 

شاالپ وشولوپ، خش خش خش، هاي و هوي، قور و قور، قارامب قوروب، شروشر.
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13. کتبي، سرور. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: اتوبوس قرمز. تهران: مدرسه، 138۲، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: راشین خیریه

موضوع محوري: سرماخوردگي
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه اي کوتاه را از زبان اتوبوس بیان مي کند که سرما خورده، صدایش تغییر 
کرده است و در آخر دکتر حال او را خوب مي کند.

14. یوسف، ناصر. ارزش هاي زندگي. تهران: افق، 1384، 344 ص 
قطع: وزیري

تصويرگر: ناهید لشگري
موضوع محوري: مهارت هاي زندگي

قالب اثر: کتاب هاي دانش افزایي مربي

چکيده: در این مجموعه که کتاب کار مربیان است، ده ارزش زندگي؛ یعني شادي، صلح، احترام، 
مسئولیت، همکاري، راستي، سادگي، فروتني، بردباري و دیگرپذیري و آزادي به کمك فّعالّیت هایي 
چون بازي، قّصه، شعر و... کودکان آموزش داده مي شود. هدف طراحان از تألیف کتاب، این است که 
کودک را در کشف و شناخت گنج هاي دروني خودیاري کنند. قابل ذکر است که کتاب مجموعه ي 
ده جلدي است که در یك مجلد فراهم آمده است و در هر جلد به یك ارزش زندگي پرداخته شده 

است.

15. پروان، احمد. ارزشيابي كار كودك )واحد كارهاي: بهار،  گياهان،  آب و ارتباط 
جمعي(. تهران: ابوعطا، 1385، 34 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: آشنایي با فصل بهار، ارتباط جمعي

قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب، تصاویر و اشعاري درباره ي عید نوروز، تغییرات فصل بهار، نحوه ي کاشت گیاه، 
اجزاي مختلف گیاه، رنگ میوه ها، مراحل تهیه ي نان، کاربرد درخت، چرخه ي آب، وسایل ارتباط 
جمعي و... را دربردارد. کودک با خواندن شعرهاي کتاب و رنگ آمیزي تصاویر، به هم وصل کردن 

یا بریدن آن ها با مفاهیم مذکور بهتر آشنا مي شود.
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16. پروان، احمد و ]...دیگران[. ارزشيابي كار كودك )واحد كار هاي زمستان: انسان، 
ايران،  جانوران(. تهران: ابوعطا، 1385، 36 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: آشنایي با فصل زمستان، اندام هاي بدن، ایران، جانوران

قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: اشعار و تصاویر این کتاب درباره ي زمستان، وسایل گرمازا، پوشاک فصل زمستان، اندام ها 
و نقش اجزاي بدن، ایران و استان هاي مختلف، اتفاقات ماه بهمن، لباس هاي محلي ایران، نحوه ي 
زندگي حیوانات، موارد استفاده از جانوران، مراحل تکامل قورباغه و... است. کودکان با خواندن اشعار 
و رنگ آمیزي تصاویر، کامل کردن، وصل کردن یا برش دادن آن ها با مطالب مذکور بهتر آشنا 

مي شوند.

17. نیك طلب، بابك و ]...دیگران[. ترانه هاي خانه: از آسمون تا اينجا. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1385، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: شناخت خدا و آفریده هاي او

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب مجموعه شعر در ارتباط با شناخت خداوند و آفریده هاي او به زبان ساده و 
کودکانه است عنوان هاي آن عبارت اند از: تو آفریدي، باغ قشنگ، یه وقت مي شدید نوه، خداي 

ما، هدیه، خواب من، جاي خدا، کي یاد داده، خدا کجاس؟ از آسمون تا اینجا، سکه ها و چه رنگي.

18. رمزي، الکس/ هامفري، پل. از تخم تا قورباغه. شهرام رجب زاده تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1386، 3۲ ص 

قطع: وزیري
تصويرگر: سارا یانگ

موضوع محوري: کشف کردن
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب با قّصه ي زندگي قورباغه آشنا مي شویم و مي خوانیم که چگونه کودکي تخم 
قورباغه ها را از برکه جمع مي کند و داخل شیشه مي ریزد؛ بعد از چند هفته، تخم تبدیل به نوزاد 

قورباغه مي شود و در پایان مي بینیم که یك قورباغه ي بالغ مي شود.
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19. رنجبر منجیلي، زهره. اشعار كودكانه. مشهد: شاملو، 1385، ۲40 ص 
قطع: وزیري

موضوع محوري: مسائل دیني و تربیتي
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب مجموعه اي از اشعار کودکانه در ارتباط با خداشناسي، پیامبر شناسي، امام 
شناسي، فروع دین، انقالب، افراد خانواده، تولدت مبارک، مشاغل، عالیم رانندگي، فصل ها، میوه ها، 
حیوانات اهلي و وحشي، صداها، بهداشت، مواد غذایي، وسایل مدرسه، بازي، طبیعت، اشیا، کودکان، 
ایام هفته، اعداد، کتاب خوب، اعضاي بدن و مربي را در بیست و هفت فصل به منظور آشنایي 

کودکان با مسائل دیني و تربیتي سروده شده است.

20. ازوپ. افسانه هاي شيرين ازوپ )جلد سوم(مورچه و ملخ. زهرا سعیدبهر تهران: 
فرشتگان، 1386، 4 ج ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: جیل گیل

موضوع محوري: پندهاي اخالقي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ها و افسانه هایي کوتاه و شیرین مي خوانیم درباره ي موش ها و راسوها، 
چگونگي نجات آن ها از دست راسوها، مورچه و ملخ و ذخیره ي غذا براي زمستان، گاو و قورباغه ها 
و اندازه ي آن ها. در آخر نیز قّصه ي ژوبیتر و میمون را مي خوانیم که باید زیباترین بچه را انتخاب 

مي کرد.

21. ایمري،  هیتر. قّصه هاي مزرعه: االغ گرسنه. حسین فتاحي تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 
1385، 16 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: گرسنگي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین و جذابي را مي خوانیم درباره ي االغ مزرعه ي خانواده »بوت«. 
االغ که همیشه گرسنه بود در یك گردش، کاله خانمي را که گل داشت برداشت تا بخورد و خانم 
ناراحت شد. طي ماجرایي خانم سوار گاري شد که به پشت االغ وصل بود و مسابقه داد. جایزه ي 

خانم یك کاله گل دار بود.
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22. قاسم نیا، شکوه. ماجراهاي عمو و امیر: الو الو عمو سالم. تهران: کتاب هاي ارغواني، 1385، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: لیال زرافشاني و ]...دیگران[

موضوع محوري: الوالو عمو سالم
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در مجموعه کتاب هاي »عمو و امیر« با استفاده از دو چهره ي آشناي تلویزیوني کودکان 
)عمو پورنگ و امیر محمد( بعضي از شطینت  هاي کودکانه مثل باال رفتن از درخت و... را با زبان 

شعر به کودکان یاد مي دهد.

23. مك گرات، باب. اوه! ببخشيد. هومن فوالقلم تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ 
طبیب، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: مهارت هاي اجتماعي

قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب، با استفاده از جمالت تأکیدي، مهارت در رفتارهاي اجتماعي مانند آداب غذا 
خوردن، بازي کردن، کمك کردن به پدر و مادر در خانه،  و... به کودکان آموخته مي شود.

24. سوته یف، والدیمیر. اين چه جور پرنده ايست؟. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي 
پرستو، 1378، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: والدیمیر سوته یف

 *قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي شیرین مي خوانیم درباره ي غازي که نادان بود و به همه حسادت 
مي کرد. یك روز قو را دید و گفت گردنت قشنگ است با من عوض کن. بعد مرغ سقا را دید و 
منقارش را با منقار خودش عوض کرد و همین طور پاها و دمش را عوض کرد و شد یه حیوان 
عجیب و غریب. اما اتفاقاتي افتاد که پشیمان شد و گردن و منقار و... را به حیوانات دیگر پس داد و 

هیچ وقت به کسي حسادت نکرد.
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25. مینرز، چري جي. با هم بودن را یاد بگیریم 4: با ادب و مهربان باشيم. فرزانه کریمي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مردیت جانسون

موضوع محوري: مهارت هاي اجتماعي
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب، با استفاده از جمالت ساده و قابل فهم کودکان سعي شده تا به کودکان نشان 
دهد که براي هر رفتاري چه نوع کلماتي را به کار ببرند تا در اجتماع مقبول باشند. در پایان کتاب 
فّعالّیت هایي براي این گونه رفتارهاي محبت آمیز طراحي شده تا مربیان یا والدین جهت پرورش و 

رشد این مهارت ها از آن ها استفاده کنند.

26. رحماندوست، مصطفي. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: با چي ببرم؟ با چي بيارم؟. 
تهران: مدرسه، 1384، 11 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: لیسا جمیله برجسته

موضوع محوري: آشنایي کودک با محیط اطراف
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب شعري بلند و خواندني درباره ي این که چگونه موش توانست از دست جغد 
راحت شود و ماجرایي که در این شعر رخ مي دهد و در حقیقت ارتباط هر چیزي را با چیز دیگر در 

این شعر بیان مي کند.

27. کتبي، سرور. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: با درخت، مامان بازي كردم.  تهران: 
مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: شراره خسرواني

موضوع محوري: آشنایي با محیط اطراف کودک
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، 7 قّصه ي یك صفحه اي با تصویر زیبا با موضوعات پروانه ي قلقلکي، با 
در خت مامان بازي کردم، لي لي بازي، شنل قرمزي، لباس کوچه، بازي بهار، وقت خواب چاپ شده 

است.
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28. کتبي، سرور. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: با صداي زنبور. تهران: مدرسه، 1381، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فرشته نجفي

موضوع محوري: شناخت انواع صداها
قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه ي جذاب و خواندني است درباره ي رویا دختري که صداي وزوز زنبور را مي شنود و 
بدنبال صدا مي رود. اما بعد صداهاي مختلفي مثل قار قار کالغ، زینگ زینگ تلفن، جیر جیر جیرجیرک 
و... را مي شنود. در پایان قّصه، در بازي عمو زنجیر باف بچه ها صداي زنبور؛ یعني وزوز را درمي آورند.

29. مینرز، چري جي. علم در عمل با هم بودن را یاد بگیریم 9: با گفت و گو مشکل را حل 
كنيم. فرزانه کریمي تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مردیت جانسون

موضوع محوري: رفتار مسالمت آمیز
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: این کتاب داستان کودکي است که یاد مي گیرد موقع ایجاد مشکل چه نوع رفتاري از 
خود نشان دهد و اگر با نظر دیگران موافق نیست چگونه آن را اعالم کند تا ناراحتي ایجاد نشود. 
اگر هم ناراحتي ایجاد شد چگونه مشکلش را حل کند و.... در پایان کتاب روش هایي جهت تقویت 
روحیه ي گفت وگو و حل مشکل در کودکان بیان شده که بزرگ ترها با استفاده از آنها مي توانند به 

نتیجه ي بهتري دست یابند.

30. مینرز، چري جي. با هم بودن را یاد بگیریم 8: با يکديگر همدلي كنيم. فرزانه کریمي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مردیت جانسون
موضوع محوري: همدلي

قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب احساسات کودکي عنوان شده که در شرایط مختلف احساسات متفاوتي 
دارد مثاًل اگر کسي را ناراحت ببیند خودش را جاي او قرار مي دهد تا بهتر درکش کند. یا با دیدن 
خوشحالي دوستش او نیز حس خوبي دارد و یا... در پایان کتاب جهت تقویت حس همدردي با 
دیگران فّعالّیت هایي در قالب بازي، نقاشي و نمایش طراحي شده که اجراي آن براي کودکان بسیار 

جذاب خواهد بود.
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31. کشاورز، ناصر. ني ني داینا و بّچه هاي دنیا: بابا تو بهتريني. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 
1384، 84 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: بابا
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شعرهایي خواندني و کوتاه و شیرین درباره ي پدر را در بر دارد با عنوان هایي مثل 
بازي با بابا، کتاب خواندن بابا، خندیدن، ناز کردن و...

تهران:  فتاحي  پز مي داد. حسین  زيادي  كه  بابي  زیاده رو 4:  آدم هاي  ایرن.  هاوات،   .32
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مایکل دبور

موضوع محوري: غرور بي جا
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي زیبایي مي خوانیم، در باره ي »بابي« پسري که دوست داشت پز 
بدهد. او مي گفت من از همه بهتر شیرجه مي زنم، اما در مسابقه دوم  شد. یا مي  گفت صداي من 
از همه بلندتر است، اما باز هم در مسابقه دوم  شد و... در پایان قّصه، طي ماجرایي، پدر به بابي 
مي گوید تو مجبور نیستي بهترین باشي، ولي پسر خیلي خوب و بهتري هستي. بابي حس مي کند 

که دارد بزرگ مي شود.

33. ابراهیمي،  جعفر. شعر هاي خواندني، شعر هاي شنیدني: باد و ابر و باران. تهران: مدرسه، 
1385، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: ملکیا سعیدا
موضوع محوري: شناخت محیط کودک

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل شعرهایي زیبا و خواندني است با موضوعات باد، قاشق، موش، شام، ابر، 
باران، روز مادر، شرشر باران در ناودان و ایران. این شعرها کودک را بیشتر با محیط خود آشنا مي کند
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34. منینگ، مایك. به به به، چه روزي!: بازي در آفتاب. افسانه شعبان نژاد تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: آشنایي با روزهاي متفاوت

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب داستان سفر در یك روز آفتابي در قالب شعري زیبا سروده شده است. شعر 
درباره ي خانواده اي است که در یك روز آفتابي براي گردش و بازي به کنار ساحل مي روند.

35. منینگ، مایك. به به به، چه روزي!: بازي در باران. افسانه شعبان نژاد تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: آشنایي با روزهاي متفاوت

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب داستان بازي در یك روز باراني در قالب شعري زیبا سروده شده است. شعر 
درباره ي پسربچه اي است که در یك روز باراني همراه پدرش براي گردش و بازي در باران به 

بیرون از خانه مي روند.

36. ایبد، طاهره. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: بازي ماه و ستاره. تهران: مدرسه، 
1384، 11 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: فرشته نجفي
موضوع محوري: بي حوصلگي

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه اي شیرین و جذاب است درباره ي ستاره ي کوچولویي که حوصله اش سر 
رفته و اخم هایش در هم بود. مامان ماه سعي مي کند که با ستاره کوچولویش بازي کند و بازي هاي 
متفاوتي انجام مي دهند و در آخر ماه گهواره مي شود و ستاره کوچولو در حالي که خسته شده است 

توي گهواره خوابش مي برد.
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37. کشاورز، ناصر. من حس مي کنم: بازي مي كنم. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: حرکت کردن

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل شعرهایي زیبا و خواندني است درباره ي حرکات دست و پاي کودک، 
راه افتادن چهاردست و پا، پریدن و جست وخیز کردن مثل خرگوش، تکان دادن دست و پاها مثل 

رقصیدن، تند تند راه رفتن، سرخوردن و خم شدن.

38. موسسه ي هیومن کینتیك. بازي و تفريح: فّعالّیت هاي حرکتي مناسب براي کودکان 3 تا 
5 ساله. جواد آزمون/ ماندانا آجودان گرگاني تهران: مدرسه، 1385، 100 ص 

قطع: بیاضي 
موضوع محوري: ورزش براي کودکان

قالب اثر: بازي

چکيده: در این کتاب روش هاي آسان براي کمك به کودکان سه تا پنج ساله به منظور تمرین و 
بهبود مهارت هاي اساسي حرکتي عرضه شده است تا بتوانند مهارت ها را در قالب بازي اجرا کنند و 
ضمن کسب لذت براي شرکت در ورزش ها آماده شوند. مطالب کتاب در قالب چهل کارت آموزشي 
تهیه شده است در هر بازي نوع فّعالّیت، نکته هاي ایمني، ارتقاي سطح و کیفیت فّعالّیت، آسان 
کردن و دشوار کردن فّعالّیت، وسایل مورد نیاز، چگونگي بهتر بازي کردن، توصیه هایي براي راهنما 

و نحوه ي اجراي آن درج شده است.

39. موسسه ي هیومن کینتیك. بازي و ورزش: فّعالّیت هاي حرکتي مناسب براي کودکان 5 تا 
7 ساله. جواد آزمون/ ماندانا آجودان گرگاني تهران: مدرسه، 1385، 100 ص 

قطع: بیاضي 
موضوع محوري: فّعالّیت هاي حرکتي

قالب اثر: بازي

چکيده: فّعالّیت هاي مطرح شده در برنامه ي این کتاب در حالي که کودکان پنج تا هفت ساله را 
به بازي هاي سرگرم کننده و لذت بخش دعوت مي کند، به تمرین و پیشرفت مهارت هاي ورزشي 
پایه، توجه خاصي دارد. مطالب کتاب در قالب چهل کارت مصور رنگي تهیه شده و در آن نام بازي، 
نحوه ي اجرا، نکته هاي ایمني، ارتقاي سطح و کیفیت فّعالّیت، آسان و دشوار کردن فّعالّیت، وسایل 

مورد نیاز، چگونه بهتر بازي کردن و توصیه اي براي راهنما آمده است.
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40. قاسم نیا، شکوه. ني ني کتاب: بازي ها جورواجورند. تهران: پیدایش، 1386، 1۲ ص 
قطع: بیاضي

تصويرگر: عطیه سهرابي
موضوع محوري: مهارت هاي بازي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب با شعرهایي ساده و کودکانه، خواندني و شیرین درباره ي بازي ها قایم باشك، 
وسطي، گل یا پوچ، کالغ پر و گرگم به هوا را به کودک یاد مي دهد.

41. سیف زرگر نائیج، مریم. بازي هاي استداللي. تهران: آریا زمین، 1386، 61 ص 
قطع: وزیري

موضوع محوري: بازي هاي ریاضي
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب، با توجه به مفاهیم ریاضي قابل درک براي کودکان 8-6 سال، مطالبي در 
قالب بازي، از آسان به مشکل طراحي شده است. به این ترتیب با تکمیل طرح ها و رنگ آمیزي 
و بازي و سرگرمي، به باال بردن قدرت استدالل و منطق کودکان قبل از ورود به مدرسه کمك 

خواهد شد.

42. رحماندوست، مصطفي. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: بازي هاي پنج انگشت. 
تهران: مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علیرضا گلدوزیان

موضوع محوري: بازي با پنج انگشت دست
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب شعرهایي زیبا براي پنج انگشت نوشته شده است. هر یك از این انگشتان 
داراي شخصیت هستند و حرف هایي را در قالب شعر مي گویند.
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43. سبحاني، فرشته. بازي هاي مشاركتي. تهران: آموزش، 1384، ۲4 ص 
قطع: رقعي

موضوع محوري: آشنایي با انواع بازي ها
قالب اثر: بازي

چکيده: در این کتاب با مجموعه بازي هایي آشنا مي شویم که در این بازي ها نه تنها با کودکان 
بازي مي کنیم بلکه ضمن لذت بردن از بازي، برخي از مهارت هاي کودک نیز تقویت مي شوند. مثل 
تمرکز حواس، سرعت عمل، تحرک، اجتماعي شدن، همکاري، مشورت، پرورش خالقیت، آموزش 

اعداد. باال رفتن دایره لغات کودکان، حل مسئله و....

44. کشاورز، ناصر. بال بالي هاي بال بالي. تهران: تولد، 1386، 8 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: سفر به فضا
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب  حاوي داستاني درباره ي سفر به فضاست که در قالب شعري زیبا و خیال انگیز 
با  و  مي رود  کهکشان  میان  سفري  به  فضایي  سفینه اي  بر  سوار  کودکي  است.  شده  سروده 

شگفتي هاي فضا آشنا مي شود.

45. شعبان نژاد، افسانه. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: بام مهربان. تهران: مدرسه، 1384، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: رعنا جمالي

موضوع محوري: شناخت چیزهاي دور و بر کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي کوتاه پیرامون محیط کودک با عنوان هاي من و بابا، بشقاب پرنده، 
یك دختر اخمو، رنگین کمان، کوه بزرگ، کودکستان ما، قطار، باِم مهربان و خواهر کوچولو نوشته 

شده است.
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46. هارکردار، لیزا. باني خرگوشه. پروانه محمدي اصفهان: نوشته، 1384، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: دبورا کالوین بورگو
موضوع محوري: کمك و همکاري

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیریني را مي خوانیم درباره ي باني خرگوشه که مي خواهد برود 
مزرعه هویج جمع کند و غذا درست کند. دوستانش مي خواهند به او کمك کنند مثل موش کور، 
قورباغه و الک پشت، ولي خرگوشه مي گوید خودش بزرگ شده است و مي تواند تنها به مزرعه برود. 
اما طي ماجرایي خرگوشه متوجه مي شود که دوستانش با وجود آن که بزرگ شده است مي توانند 

به او کمك کنند.

47. تیرداد،  ر.م. ببين چه نرمه موهام. تهران: تولد، 1384، 10 ص 
قطع: بیاضي 

موضوع محوري: حس المسه
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي کوتاه، زیبا و خواندني براي کودکان نوشته شده است. شعرها 
درباره ي پوست حیواناتي مانند خرگوش، خروس، فیل و... است. کودک هم شعرهاي کتاب را 

مي خواند و هم از حس المسه ي خود استفاده مي کند.

48. شوشن،  بت. بپر بغلم. مهروش طهوري تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، ۲4 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: شناخت محیط اطراف و حیوانات
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب داستاني شیرین و کوتاه درباره ي پسري است که دوست دارد حیوانات را بغل 
کند؛ اما متوجه مي شود که بهتر است خرس عروسکي اش را بغل کند.
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49. شي جي او، اوتانابه. بپوش تا برويم.... معین مهدوي تهران: سازوکار، 1386، ۲4 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: یاسواو اوتومو
موضوع محوري: مهارت هاي فردي

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي خرسي را مي خوانیم که مي خواهد به جایي برود، اما نمي داند که 
پیراهن و شلوار، کفش و کاله مربوط به کدام اندام بدنش است و چه طور بپوشد. سپس یاد مي گیرد 
که هرکدام را درست به تن خود کند. کفش هایش را مي پوشد، کالهش را روي سرش مي گذارد. 

حال او آماده است ،به جایي که مي خواهد برود.

50. بریتا، دلبروک. بچرخان، بگردان، بياموز. مسلم قاسمي تهران: تاریخ و فرهنگ، 1383، ص 
قطع: پالتویی

تصويرگر: مارلیك پایکرت
موضوع محوري: سرگرمي

قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

با  است  شده  نوشته  کودک  براي  معمایي  فّعالّیت هاي  از  مجموعه اي  کتاب  این  در  چکيده: 
دستورالعمل و کلید معما که بزرگ ترها باید براي کودک بخوانند و کودک آن را انجام دهد. فّعالّیت ها 

شامل معما، نکته هاي خنده دار و سرگرم کننده است.

51. ذوالفقاري، علي/ آزاد، م. بّچه ها خطر. تهران: مهاجر، 138۲، ۲4 ص 
قطع: وزیری 

موضوع محوري: ایمني
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب قّصه هاي تصویري با موضوعات اجسام خطرناک مثل قیچي، چرخ خیاطي، 
کبریت، پشت بام، توپ بازي در اطاق، برق، آتش، استخر، رودخانه، چرخ گوشت، گاز خوراک پزي، 

هل دادن از جاهاي بلند، باال رفتن از درخت... را در قالب کمیك استریپ بیان کرده است.
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52. ذوالفقاري، علي/ آزاد، م. بّچه ها سالمتي. تهران: مهاجر، 138۲، ۲4 ص 
قطع: وزیری 

موضوع محوري: رعایت اصول بهداشت
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب قّصه هاي تصویري را در قالب کمیك استریپ بیان کرده است. موضوعات 
آن عبارت اند از: لیوان شخصي، مسواک شخصي، حوله شخصي، بهداشت دندان، ناخن، خواب، 
زباله، شستن دست، مسواک زدن، پرخوري، آب خوردن، مراقبت از دندان، آلودگي مواد غذایي، 
نظم، بهداشت مو، بستن بند کفش، شستن میوه ها، مراقبت از چشم ها، حمام، لباس مناسب فصل، 

ورزش و...

53. ذوالفقاري، علي/ آزاد، م. بّچه ها فکر كنيد و تعريف كنيد. تهران: مهاجر، 138۲، ۲4 ص 
قطع: وزیری 

موضوع محوري: پرورش قدرت تخیل و خالقیت
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب قّصه هایي را با موضوعات مختلف، که کودک آن ها را ببیند، حدس بزند و بتواند 
موضوع آن ها را تعریف کند، در قالب کمیك استریپ بیان مي کند.

54. رحماندوست، مصطفي. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: بّچه ي زمين. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: گلبرگ کیاني
موضوع محوري: شناخت دنیاي اطراف

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب داستاني کوتاه و شیرین درباره ي دانه اي است که در دل خاک قرار دارد؛ اما 
مي ترسد جوانه بزند. در آخر ترسش مي ریزید و به یك بوته تبدیل مي شود.
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55. خدا دوست، احمد. شعر هاي خواندني، شعر هاي شنیدني: برگ راننده. تهران: مدرسه، 138۲، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مهرآفرین کشاورز

موضوع محوري: شناخت چیزهاي دور و بر کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني با موضوعات: مادرم ایران، پولك برف، برِگ 
راننده، زیارت، از همه کوچك تر، از گل ها زیباتر، الالیي گل و لطفاً ببخشید نوشته شده است.

تهران:  ناصر کشاورز  زياد، كم.  بزرگ، كوچك،  جورواجور:  بّچه هاي  مارسیا.  لئونارد،   .56
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: تضادها

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي زیبا و خواندني درباره ي تضادها مي خوانیم؛ مثل کم و زیاد، برو، 
بایست؛ کوچك، بزرگ؛ آره، نه؛ سیاه و سفید؛ جلو، عقب؛ اول، آخر.

57. مینرز، چري جي. با هم بودن را یاد بگیریم 5: بکوشيم و ادامه دهيم. فرزانه کریمي تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مردیت جانسون

موضوع محوري: مهارت هاي زندگي
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: موضوع این کتاب درمورد کودکي است که دوست دارد خیلي کارها انجام دهد. بعضي 
از کارها آسان است و بعضي از آن ها سخت و مشکل است و نیاز به تمرین بیشتر دارد. کودک، 
براي انجام کارهاي سخت، کارهایي ساده و کودکاني برمي گزیند و با پشتکار خود به موفقیت هاي 

شیرین دست مي یابد.
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58. کشاورز،  ناصر. بگو كي ام )1(؟. تهران: تولد، 1386، 6 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
موضوع محوري: شناخت پرندگان

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در یکمین شماره از مجموعه ي »بگو کي ام« که با تصاویر برجسته همراه است کودکان 
به کمك شعر با شکل ظاهري، نوع غذا و محل زندگي پرندگاني چون پلیکان، کالغ، جغد، عقاب 

و لك لك آشنا مي شوند.

59. کشاورز،  ناصر. بگو كي ام )2(؟. تهران: تولد، 1386، 6 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
موضوع محوري: شناخت حیوانات دریایي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: دومین شماره از مجموعه ي »بگو کي ام« که با تصاویر برجسته همراه است اشعاري 
درباره ي شکل ظاهري، محل زندگي و چگونگي حرکت شیر دریایي، نهنگ، الک پشت دریایي، 

دلفین و پنگوئن را در بر دارد.

60. کشاورز،  ناصر. بگو كي ام )3(؟. تهران: تولد، 1386، 6 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
موضوع محوري: شناخت حیوانات اهلي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در سومین شماره از مجموعه ي »بگو کي ام« که با تصاویر برجسته همراه است کودکان 
به کمك شعر با شکل ظاهري، محل زندگي و اهمیت حیوانات اهلي مثل بز، بره، سگ، گاو و 

اسب آشنا مي شوند.
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61. کشاورز،  ناصر. بگو كي ام )4(؟. تهران: تولد، 1386، 6 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
موضوع محوري: شناخت حیوانات وحشي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در چهارمین شماره از مجموعه ي »بگو کي ام« که با تصاویر برجسته و رنگي همراه است، 
کودکان با زبان شعر و نام، شکل ظاهري، محل زندگي و نوع تغذیه ي گوزن، فیل، میمون، خرگوش 

و کرگدن آشنا مي شوند

62. کشاورز،  ناصر. بگو كي ام )5(؟. تهران: تولد، 1386، 6 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
موضوع محوري: شناخت حیوانات وحشي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب از مجموعه ي »بگو کي ام« که با تصاویر رنگي و برجسته همراه است 
کودکان با شکل ظاهري، محل زندگي، نوع تغذیه ي برخي حیوانات وحشي؛ همچون تمساح، شیر، 

مار، خرس و پلنگ آشنا مي شوند.

63. کشاورز،  ناصر. بگو كي ام )6(؟. تهران: تولد، 1386، 6 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
موضوع محوري: شناخت حیوانات وحشي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در ششمین شماره از مجموعه ي »بگو کي ام« به کمك تصاویر برجسته و رنگي کودکان 
با زبان شعر با شکل ظاهري، محل زندگي، نوع تغذیه  و صداي گربه، االغ، شتر، خروس و مرغ 

آشنا مي شوند.
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64. یوسفي، محمدرضا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: بوي باران. تهران: مدرسه، 
1381، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: مجید ذاکري
موضوع محوري: انتظار باران

قالب اثر: قّصه

چکيده: این قّصه ي تخیلي درباره ي مردم یك آبادي است که منتظر باران هستند و از قورباغه ها 
سراغ ابر و باد و باران را مي گیرند و طي ماجرایي قورباغه ها به مردم آبادي مي گویند که باران در راه 

است. سپس زمین هایشان آبیاري مي شود و همه خوش حال مي شوند.

65. کتبي، سرور. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: بوي خوب. تهران: مدرسه، 1381، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فریبا بندي

موضوع محوري: شناخت انواع بوها
قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه اي کوتاه و جذاب و خواندني درباره ي بوي خوبي که نگین دختر قّصه حس کرده 
است و به دنبال آن مي رود. در پایان آن بو را در اتاق مادر مي یابد، مادر عطر و بوي خوبي دارد و 

در حال نماز است.

66. جعفري، الله. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: بوي خوشمزه. تهران: مدرسه، 1384، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نرگس دالوري

موضوع محوري: حس بویایي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این قّصه، مورچه ي قرمز بوي دلپذیري را حس مي کند و به دنبال بو مي رود تا آن را 
پیدا کند. اتفاقي در قّصه رخ مي دهد که مورچه قرمزه به بوي دلپذیر مي رسد.



39 دورهيپيشدبستانی1

67. قاسم نیا، شکوه. شعرهاي شیرین براي بچه ها 7: به خاطر خروسه. تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1377، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نیلوفر میرمحمدي

موضوع محوري: شعر
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي کوتاه و خواندني  با موضوعات مختلفي مانند: کاله قرمز، دامن چین 
چیني، آرزو، چتري و... سروده شده است.

68. ویلمز، مو. به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند!. زهرا احمدي تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1386، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مو ویلمز

موضوع محوري: قاطعیت
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب به منظور پرورش »نه گفتن« و قاطعیت در کودکان فراهم شده است. راننده ي 
اتوبوسي از مخاطب کتاب مي خواهد تا زماني که او برنگشته به کبوتر اجازه ندهد سوار اتوبوس شود 

و آن را براند. کبوتر خیلي اصرار مي کند؛ اما به او اجازه داده نمي شود.

69. روکا، نورا. فصل ها: بهار. سارا آرین مهر تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 
1385، 36 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: فصل پاییز
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب، کودکان با تغییر دما در فصل بهار، آب شدن برف ها، بلند شدن روزها و 
کوتاه شدن شب ها و... آشنا مي شوند. همچنین رشد گیاهان، کوچ پرستوها، تولد نوزادان حیوانات و 
مراسم نوروز در این فصل نیز مورد توجه قرار مي گیرد. در قسمت پایاني کتاب، فّعالّیت هایي جهت 

استفاده کودکان طراحي گردیده، مانند: کاردستي، آزمایش رشد گیاهان، رنگ کردن تخم مرغ، و...
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دهان ها،  چشم ها،  به  كنيم  نگاه  بياييد  جلدي:   4 مجموعه ي  سیونا.  سي دري،   .70
دست ها،پاها )در یك مجلد(. حسین فتاحي تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، 64 ص 

قطع: رحلي 
تصويرگر: شیال نوبل

موضوع محوري: شناخت اندام هاي بدن
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: این کتاب در قالب نوشته هاي کوتاه به بیان اهمیت هر کدام از قسمت هاي بدن مانند 
چشم، دهان، دست ها و پاها پرداخته است. هر قسمت شامل اطالعاتي درباره ي جانوراني است که 
یك عضو و حس در آن ها قوي تر است؛ براي مثال عقاب و... در دیدن؛ سنجاب و... در دهان؛ موش 

کور و... در دست ها؛ فیل و... در پاها.

71. محمدي حسیني نژاد، لیدا. پا به پاي كودك خود. تهران: افق/ مبتکران، 1383، 1۲8 ص 
قطع: وزیري

موضوع محوري: روش هاي تربیتي مطلوب
قالب اثر: کتاب هاي دانش افزایي مربي

چکيده: این کتاب موضوعات تربیتي را به بهترین و آسان ترین روش براي والدین و مربیان بیان 
مي کند که شامل نقش والدین، مراحل رشد کودک، تغذیه، سخن گفتن، مهارت هاي نگهداري از 

کودک، بازي و خلق و خوي کودک است.

72. وینترس، جانت. پادشاه كاپري. تینا حمیدي تهران: قطره، 1383، 3۲ ص 
قطع: رحلي 

موضوع محوري: خسیس بودن
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب افسانه اي شیرین مي خوانیم درباره ي پادشاه کاپري که خیلي خسیس بود و 
آرزو داشت دو دهان داشته باشد تا بیشتر بخورد و به فکر مردم فقیر نبود. طي ماجرایي لباس هاي 
پادشاه حین غذا خوردن کثیف مي شود. او فکر مي کند اگر لباس هایش را در بیاورد و روي طناب 
بیندازد تمیز مي شود، اما همان موقع باد مي آید و تمام لباس هایش را به خانه ي خانم رخت شو مي برد. 

در پایان خانم رخت شو با پادشاه ازدواج مي کند و ملکه ي آن سرزمین مي شود.
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73. . پاف پاف بچه سگي كه گربه شد. مصطفي رّزاقي تهران: بین المللي حافظ، 1385، 
36 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: هر کسي در جاي خودش

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي سگي به نام پاف پاف را مي خوانیم. او براي پیدا کردن غذا به خانه ي 
مادر  بزرگ مي رود. در آن جا یك عالمه گربه است. او براي ماندن در آن جا و غذا خوردن، مجبور 
است مثل گربه ها شود و کارهاي گربه را انجام دهد. اما طي ماجرایي سگ دوباره واق واق مي کند 

و مي فهمد که باید همان سگ بماند؛ یعني در جاي خودش باشد.

74. سي دري، سیمونا. بیایید نگاه کنیم به: پاها. حسین فتاحي تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 
1384، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: شیال نوبل
موضوع محوري: شناخت پاها

قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در چهارمین شماره از مجموعه ي بیایید نگاه کنیم به، به کمك تصاویر و جمله هاي ساده و 
کوتاه شکل و اندازه ي پاي انسان، فیل، اسب، شتر، چنگال پرنده ها، پاهاي پرده دار و پهن پالتیپوس 

و مامولك به کودکان آموزش داده مي شود.

75. روکا، نورا. فصل ها: پاييز. سارا آرین مهر تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 
1385، 36 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: شناخت فصل پاییز
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب، کودکان به تغییرات دما در فصل پاییز و تأثیرات آن بر طبیعت و زندگي 
انسان و گیاه و حیوان توجه مي کند. در ادامه کتاب فّعالّیت هایي اجرایي مانند آشپزي کاردستي براي 

کودکان طراحي شده است.
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76. شعبان نژاد، افسانه. کي آمد؟ کي در زد؟: پاييز. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: فصل )پاییز(

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب فصل پاییز و ویژگي هاي آن نظیر رنگ طبیعت، میوه ها و... در قالب شعر با 
بیاني ساده و کودکانه سروده شده اند.

77. یزدانیان پور، امیرحسین/ حاجي تقي تهراني، فاطمه. بازي با دایره هاي کاغذي: پرندگان. 
تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 138۲، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: اریگامي

قالب اثر: بازي

چکيده: در این کتاب، به کمك اشکال هندسي، کاردستي هایي به شکل پرندگان ساخته شده است.

78. کشاورز، ناصر. ترانه  هاي مي مي ني و ماماني: پرنده رو درخته مي ني ني شده شلخته. 
تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1383، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: دقت، نظم

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب، از سلسله کتاب هاي »ترانه هاي مي مي ني و ماماني« کودکان به زبان شعر 
مي مي ني آشنا مي شوند که وسایلش را زمین مي ریزد. پدربزرگ و مادربزرگش به خانه ي آن ها 
مي آیند. وقتي پدربزرگ به اتاق مي مي ني مي رود، ماشین مي مي ني زیرپاي او مي ماند و پایش سر 

مي خورد. مي مي ني از پدربزرگ معذرت مي خواهد و قول مي دهد که وسایلش را جمع کند.



79. طبسي، عدیله/ غایبي مهمان دوست، محّمدرضا. پرورش مهارت هاي رياضي ويژه ي 
پيش از دبستان. تهران: منشور دانش، 1386، 86 ص 

قطع: رحلي 
تصويرگر: شیرین رستگارمقدم

موضوع محوري: مهارت هاي زندگي
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب، فعالیت هایی برای آمادگی کودک قبل از رفتن به مدرسه نوشته است که 
هدف آن آشنایی کودک با مفاهیم پایه مثل زیر، رو- باال و پایین- جلو و پشت- بیرون و داخل – 
درک مفهوم عدد 1، ۲، 3، 4، 5 خط راست، باز و بسته- چپ و راست، بزرگ و کوچك – سبك و 

سنگین و... می باشد. کودک با تمرین هایی می تواند آن ها را یاد بگیرد.

80. طبسي، عدیله/ غایبي مهمان دوست، محمدرضا. پرورش مهارت هاي علوم تجربي 
ويژه ي پيش دبستان. تهران: منشور دانش، 1386، 80 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: مفاهیم پایه علوم

قالب اثر: آزمایش)فّعالّیت هاي علمي(

چکيده: در این کتاب فّعالّیت هاي کوتاه و ساده براي کودکان نوشته شده است که شامل مفاهیم 
اندام هاي  علف خوار،  حیوانات  پرندگان  پستانداران،  حشرات،  بیشتر  شناخت  براي  علوم  پایه ي 
حسي و قسمت هاي مختلف گیاه است، همچنین فّعالّیت هایي براي شناختن نعمت هاي خداوند 

و صرفه جویي آن ها و معرفي برخي مشاغل طرح شده است.

81. طبسي، عدیله/ غایبي مهمان دوست، محّمدرضا/ میرزایي، فرحناز. پرورش مهارت هاي 
عمومي، ويژه ي كودكان پيش از  دبستان )اجتماعي، دیني، فرهنگي، ملي، میهني و...(. 

تهران: منشور دانش، 1386، 7۲ ص 
قطع: رحلي 

تصويرگر: شیرین رستگارمقدم
موضوع محوري: آموزش روابط اجتماعي، فرهنگي، دیني و...

قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب، کودکان فّعالّیت هایي مثل تزئین صفحات، عالمت زدن، رنگ آمیزي، وصل 
کردن، نقاشي کردن، گفت  وگو و... را انجام مي دهند تا به کمك آن ها با نام خدا، قرآن، نماز، اعضاي 
خانواده، اعضاي فامیل، روش هاي مختلف سالم کردن، احترام گذاشتن به بزرگ ترها، احترام به 
حقوق دیگران در اماکن عمومي، رعایت نوبت، احترام به قوانین، کار گروهي، یاري رساندن به 

دیگران و ویژگي هاي دوست خوب آشنا شوند.
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پرورش مهارت هاي عمومي، ويژه ي كودكان پيش دبستاني.  82. طبسي، عدیله. 
تهران: منشور دانش، 1386، 7۲ ص 

قطع: رحلي
تصويرگر: شیرین رستگار مقدم

موضوع محوري: پرورش مهارت های عمومی  
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب برخی از مفاهیم اولیه؛ مانند: آموزش مفاهیم مذهبی، آشنایی با نماز و قرآن، 
آشنایی با زندگی اجتماعی و احترام به قوانین، تقویت خالقیت و... را با استفاده از نقاشی و رنگ آمیزی 

بیان می کند.

83. پیري، رباب. پرورش هوش و خالقيّت در كودكان. تبریز: احرار، 1385، ۲8 ص 
قطع: رحلي 

موضوع محوري: خالقیت
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: کودکان در این کتاب با رنگ آمیزي، کشیدن خط بسته دور تصاویر، کشیدن ادامه ي 
شکل ها، عالمت زدن، دنبال کردن خطوط با مداد، گفت وگو، تشخیص اختالف در تصاویر و... 
مهارت هایي در این زمینه ها به دست مي آورند: تشخیص شباهت ها، ترتیب منطقي، برقراري ارتباط، 
الگوسازي، تقویت حرکات چشم و دست، تشخیص استمرار زماني و جابه جایي، استقالل فردي، 
دسته بندي، تجسم فضایي، شناخت موقعیت مکاني و... در پایین هر برگ کتاب، جمالت کوتاه و 

مؤثري در راستاي پرورش بهتر کودکان درج شده است.

84. تیرداد، ر.م. پرهام لطيف و نازه. تهران: تولد، 1384، 10 ص 
قطع: بیاضي 

موضوع محوري: حس المسه
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي کوتاه، آهنگین و خواندني درباره ي حیواناتي مثل جوجه، مرغ، 
گوسفند، بز و ماهي نوشته شده است که کودکان با خواندن و گوش دادن به این شعرها با پوست 

این حیوانات هنگام لمس کردن پوستشان آشنا مي شوند
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85. طاقدیس، سوسن. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: پس ني ني ما كجاست؟. 
تهران: مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نسرین یاوري

موضوع محوري: آموزش صبر و حوصله
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه اي است تخیلي با زباني ساده از زبان وسایل کودک؛ مانند پستانك، 
شیشه ي شیر، پیراهن و انتظار کشیدن آن ها براي نوزادي که تازه مي خواهد او را درون گهواره 

ببیند را بیان مي کند.

86. جعفري، الله. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: پسته ي خندان. تهران: مدرسه، 
1384، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: ندا عظیمي
موضوع محوري: دوستي

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب داستاني کوتاه و کودکانه از پسته اي است که از جمع دوستانش در آجیل فروشي 
جدا شده؛ اما مجدداً آن ها را پیدا مي کند.

87. جعفري، الله. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: پوست پسته. تهران: مدرسه، 1384، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نسرین یاوري

موضوع محوري: تنهایي
قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه اي است کوتاه و تخیلي درباره ي پوست پسته که تنها بود و اتفاقي مي افتد و ابتدا 
تخت و سپس قایق نجات مورچه قرمزه مي شود و او را تا خانه مي رساند. پوست پسته دیگر تنها 

نیست.
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88. . پيترپن و دزدان دريايي. اعظم  السادات صالحي تهران: خانه آفتاب/ ساز و کار، 1383، 
10 ص 

قطع: رقعی 
موضوع محوري: شجاعت

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب که با تصاویر برجسته همراه است با پیترپن قهرمان آشنا مي شویم که به 
سراغ وندي و برادرانش مي آید و آن ها را به سرزمین رویاها مي برد. در آن جا پیترپن با کاپیتان هوک 

بدجنس که یك دزد دریایي است، مبارزه مي کند و سرانجام او را شکست مي دهد.

89. کلهر، فریبا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: پيرزن دوچرخه سوار. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: ندا عظیمي
موضوع محوري: ترس و شجاعت

قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه ي تخیلي و زیبا درباره ي دختري است که دوچرخه سواري مي کرد و در راه حیوانات 
و پسر بچه و مرد پیري را مي بیند. هر کدام از آن ها با ترساندن او دوچرخه اش را مي گیرند. در پایان 
قّصه پیرزن با زرنگي و هوش و شجاعت دوچرخه را از چنگ آن ها در مي آورد و به دختر مي رساند.

90. پریرخ، زهره. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: پيرزن و گرگ. تهران: مدرسه، 1383، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: زهره پریرخ

موضوع محوري: حل مسئله
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب افسانه ي شیرین و جذابي است درباره ي خاله پیرزن که گرگي به خانه ي او 
مي آید و از او غذا مي خواهد. خاله پیرزن به او غذا مي دهد اما گرگ از خانه بیرون نمي رود و هر روز 
از خاله پیرزن نان و غذا مي خواهد. خاله پیرزن به فکر چاره مي افتد و طي ماجراهایي باالخره موفق 

به این کار مي شود و گرگ بد جنس با پاي خودش از خانه ي پیرزن بیرون مي رود.
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ریاضي. مشهد: صیانت،  پيش دبستاني ها سالم )جلد1(: مفاهیم  91. نجیب، معصومه. 
1386، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب، جلد اّول از یك مجموعه ی3 جلدي است که درآن مفاهیم پایه ي ریاضي،  
مانند راست و چپ – باال و پایین – زیر و رو – جلو و عقب و به همراه آن معرفي فصل پاییز 
با تصویر و قّصه براي تقویت قوه تخیل آموزش داده شده است. در پایان ارزشیابی از آموخته ها 

گنجانده شده است.

ریاضي. مشهد: صیانت،  پيش دبستاني ها سالم )جلد2(: مفاهیم  92. نجیب، معصومه. 
1386، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده:  کتاب حاضر جلد دوم از  مجموعه ي 3 جلدي است که در آن مفاهیم پایه ي ریاضي 
مانند: سنگین و سبك – کوچك و بزرگ – سبك و سنگین آموزش داده مي شود و به همراه آن 
معرفي فصل زمستان با تصویر و قّصه براي تقویت قوه تخیل آموزش داده شده است. در پایان کتاب 

ارزشیابی از آموخته ها گنجانده شده است.

ریاضي. مشهد: صیانت،  پيش دبستاني ها سالم )جلد3(: مفاهیم  93. نجیب، معصومه. 
1386، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
 *قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب جلد سوم از مجموعه ي 3 جلدي است که در آن مفاهیم پایه ي ریاضي مانند: 
شکسته و خمیده- شبیه سازی، هوش و... آموزش داده مي شود و به همراه آن معرفي فصل بهار با 
تصویر و قّصه براي تقویت قوه تخیل آموزش داده شده است. در پایان کتاب ارزشیابی از آموخته ها 

گنجانده شده است.
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94. تیرداد، ر.م. پيشي پيشي جان چه نازي. تهران: تولد، 1384، 10 ص 
قطع: بیاضي 

موضوع محوري: حس المسه
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه، زیبا و خواندني درباره ي اعضاي مختلف بدن گربه سروده 
شده است و کودک پس از خواندن شعرها و  آشنایي ذهني مي تواند از حس المسه ي خود نیز براي 

درک بهتر از این حیوان استفاده کند

95. ماهوتي، مهري. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: پينه دوز مهربان. تهران: مدرسه، 
1383، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: مجید ذاکري
موضوع محوري: ارتباطات و نامه رساني

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این قّصه پینه دوز دلتنگ دخترش شده، کاري انجام مي دهد تا باالخره به دیدن او 
مي رود. اتفاقي در قّصه رخ مي دهد تا پینه دوز به آرزویش؛ یعني دیدن دخترش برسد.

96. روکا، نورا. فصل ها: تابستان. سارا آرین مهر تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1385، ۲6 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: تغییرات در فصل تابستان
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب با استفاده از کلماتي ساده و کودکانه به ویژگي هاي فصل تابستان پرداخته 
است. تغییرات آب و هوایي و تأثیرات آن بر زندگي گیاهان و حیوان و انسان مورد توجه قرار گرفته 
است. در پایان کتاب فّعالّیت هایي جهت سرگرمي کودکان در زمینه ي کاردستي، کاغذ و تا و 

برنامه ریزي طراحي شده که بسیار جذاب و خواندني باشد.
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97. گروه شاعران. ترانه هاي خانه: ترانه هاي بابايي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1385، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: رابطه ي عاطفي بین کودک و پدر و معرفي مشاغل به زبان ساده و عامیانه و 

شیرین و طنز آمیز
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب مجموعه شعر از گروه شاعران درباره مشاغل پدران و معرفي آن ها به کودکان 
به زبان ساده است. عنوان شعرها عبارت اند از: بابام یه کارمنده، لباس رنگي بابا، خروس الري، بابا 
کجاست؟ تاب بابا، لباس زرد، صداي پا، چوپون دروغگو، موي سر بابایي، خواب بابا، گل بگه و 

گل بشنوه.

98. شعبان نژاد، افسانه. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: ترق، ترق اين صداي كيست؟. 
تهران: مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نازي عظیمي

موضوع محوري: صداها
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شعرهایي ساده در مورد صداها با عنوان هاي جرق جرق، ترق ترق، شرشر، قل قل، 
هوهو، چك چك، گرمب گرمب، جرجر، خش خش نوشته شده است.

99. چلیك کویمان، ییلدیز. کتاب هاي نیلوفر: توالتم را بلدم بکنم. نیلوفر الفت شایان تهران: 
اورامان، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتي
تصويرگر: ییلدیز چلیك کویمان

موضوع محوري: مهارت اجتماعي - تربیتي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، قّصه ي پسر بچه اي را مي خوانیم که به دلیل ترس از دست شویي کردن، 
چند روز به دست شویي نمي رود تا این که با مادر به خرید مي رود و دلش خیلي درد مي گیرد. مادر به 
او یادآور مي شود که اگر به موقع توالت برود، دل درد نمي گیرد. آن ها زود به خانه برمي گردند. کودک 

یاد مي گیرد که باید شجاع باشد و به موقع دست شویي برود تا دل درد سراغش نیاید.



100. حمزه اي، رودابه. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: توپ آسمان. تهران: مدرسه، 
1384، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: مرجان اندرودي
موضوع محوري: شناخت آفریده هاي خدا

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب شعرهایي ساده و جذاب با موضوعات: باران، توپ آسمان، غنچه ي تپل، یك 
قطره - یك باران - مورچه ي شیطان، مهتاب خانم، شهاب خوشگل، کشتي خواب و لي لي لي ماهي 

چاپ شده است که به طور غیر مستقیم کودک را با آفریده هاي خدا آشنا مي سازد.

تهران:  فتاحي  حسین  جديد.  نوزاد  تولد   :5 تو  تجربه هاي  اّولین  سي.  آن  واردي،   .101
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1380، 16 ص 

قطع: وزیری 
تصويرگر: استفن کارت رایت

موضوع محوري: تولد کودک سوم خانواده
قالب اثر: قّصه

چکيده: کتاب در قالب داستاني کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است. داستان با انتظار یك 
خانواده ي چهار نفره براي به دنیا آمدن کودک سوم شروع مي شود. پدر بزرگ و مادربزرگ براي 
مراقبت دو کودک خانواده به خانه ي آن ها آمده اند تا وقتي مادر در بیمارستان است از آن ها مراقبت 
کنند. کارهاي زیادي باید انجام شود تا خانه آماده شود. نیمه شب مادر احساس درد مي کند و راهي 
بیمارستان مي شود و داستان با به دنیا آمدن نوزاد ادامه مي یابد. خواهر و برادر نوزاد براي دیدن 
مادرشان به بیمارستان مي روند. روز سوم مادر به همراه نوزاد به خانه مي آید و در پایان داستان 

خانواده ي پنج نفره با هم به گردش مي روند.

تیمورزاده/  تهران:  به آبادي  فاطمه  است؟.  كسي  چه  پاي  جاي  جاکوبي.  براون،   .102
کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 1384، 36 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: تقویت حس پرسش گري

قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب قّصه ي زیبا و کوتاه درباره ي سگ آبي مي خوانیم به نام سانتي که مي خواهد 
براي خودش با چوب ها سر بسازد. براي جمع کردن چوب بیشتر به جنگل مي رود، اما وقتي 
برمي گردد و مي بیند چوب هایش نیست. به دنبال ردپاها مي رود و حیوانات زیادي را با ردپاها 
کشف مي کند. در پایان به یك خرس مي رسد که چوبش را برداشته و مي خواهد چوب ماهي گیري 
درست کند. سگ آبي چوب خودش را پي مي گیرد و چوب کوچك تري به خرس مي دهد تا چوب 

ماهي گیري درست کنند.
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103. تیلور، کیم. بازي کن، تاکن، نگاه کن: جوجه. مسلم قاسمي تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1384، 9 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: پیر کاپلو

موضوع محوري: آشنایي با مراحل رشد جوجه
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب کودک با باز کردن و پس از آن مرتب کردن صفحات با شور و شوق زیادي 
با زندگي جوجه آشنا مي شود. شکل خاص کتاب، کودک را تشویق مي کند تا بارها به سراغ آن برود 

و ماجرا را براي دیگران تعریف نماید.

104. جوجه اردك زشت. اعظم  السادات صالحي تهران: خانه آفتاب/ ساز و کار، 1383، 10 ص 
قطع: رقعی 

موضوع محوري: قضاوت کردن
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب که داراي تصاویر برجسته است، قّصه ي جوجه اردکي زشت را مي خوانیم 
که دیرتر از دیگر جوجه ها از تخم بیرون مي آید و به خاطر داشتن منقار بزرگ و پاهاي بزرگ 
برادرهایش او را دوست ندارند. تا این که پیرزني با مهرباني او را به خانه اش مي برد، اما گربه و مرغ 
پیرزن به او حسودي مي کنند و دور از چشم پیرزن او را آزار مي دهند. جوجه اردک بسیار غمگین و 
ناراحت مي شود، اما با گذشت یك سال او به قویي سفید و زیبا تبدیل مي شود و همراه دیگر قوها 

در آسمان پرواز مي کند.

105. حمزه اي، رودابه. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: جوجه جان. تهران: مدرسه، 138۲، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: شیرین شیخي

موضوع محوري: شناخت جوجه در قالب شعر
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شعرهایي ساده با کمك موضوعات و اتفاقاتي که دور و بر جوجه پیش مي آید 
شاعر در قالب شعر آن را سروده است. موضوعات آن شامل: جوجه اومد به خونه - جوجه کجا 
بخوابد - جوجه جونم فرار کرد - جوجه جونم شنا کرد - جوجه جان و کبوتر - جوجه جونم با 

گربه؟ جوجه ي تو گلدان - جوجه جان شکمو - جوجه جانم با تسبیح - جوجه جانم خروس شد.
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106. شعباني، اسداهلل. قّصه هاي شیرین براي بّچه ها: جوجه زرد حسني كجايي؟. تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1378، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: کاظم طالیي

موضوع محوري: شناخت حیوانات
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب داستان جوجه اي است که دیرتر از بقیه ي جوجه ها از تخم بیرون آمده، به دنبال 
مادرش مي گردد تا او را پیدا کند.

107. سوته یف، والدیمیر. جوجه مرغ و جوجه اردك. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي 
پرستو، 1378، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: تفاوت ها

قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه ي کوتاه و شیرین این کتاب، درباره ي جوجه ي اردک و مرغ است. این دو جوجه 
وقتي سر از تخم بیرون مي آورند با همدیگر به گردش مي روند و با هم کارهاي مثل هم انجام 
مي دهند، وقتي جوجه اردک مي خواهد شنا کند، جوجه مرغ هم خود را به آب مي اندازد تا شنا کند، 
اما نمي تواند جوجه اردک او را از غرق شدن نجات مي دهد و جوجه مرغ مي فهمد که نمي تواند مثل 

جوجه اردک در آب شنا کند.

108. رحماندوست، مصطفي. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: جوجه ي من كو؟. تهران: 
مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: ندا عظیمي

موضوع محوري: هم رنگي با محیط
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شعري بلند و خواندني است درباره ي این که چگونه جوجه ا ي توانسته از دست 
گربه فرار کند و خود را در دامني آویزان بر بند رخت، پنهان کند و خود را نجات دهد.
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109. خدادوست، احمد. جيرجيرك شاعر است. اصفهان: نوشته/ کتاب هاي خورشید خانم، 
1386، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: زهره صادقیان
موضوع محوري: شعر کودک

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل شعرهاي لطیفي است درباره ي پاشویه کردن، شعر گفتن، حسودي، باد، 
سرتاس بابا، قدرت خداوند، شکستن گلدان، دوره گردي خورشید، سیگار کشیدن بابا و...

110. کشاورز، ناصر. شعرهاي شیرین براي بچه ها 13: چاقاله با يك عروسك رفته به 
مهدكودك. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1378، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نیلوفر میرمحمدي

موضوع محوري: مهد کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل شعرهاي زیبا و خواندني درباره ي دختري است که مثل چاقاله بادام، 
چاق است و به مهد کودک مي رود. هم چنین شعرهاي دیگري درباره ي »چاقاله بادوم و کالغ ها«، 
»چاقاله بادوم و گربه ي دیوانه«، »به به چه میوه هایي«، »گل و گلدون«، »هزار تا پرتقال«، »توي 

هندوانه« و »دختر نگو درخته« مي خوانیم.

111. کشاورز، ناصر. شعرهاي شیرین براي بچه ها 14: چاقاله بادوم تنبل رفته كالس اّول. 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1378، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نیلوفر میرمحمدي

موضوع محوري: کالس اّولي
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب، شامل شعرهاي زیبا و خواندني درباره ي دختري است که مثل چاقاله بادام چاق 
است و مي خواهد به مدرسه برود و هم چنین شعرهاي دیگري درباره ي خانوم اجازه، جمع و تفریق، 
بابا به من انار داد، نامه اي به آسمون، گل بازي، کیف چاقاله بادوم، درخت هاي گردو، ذره بین و 

آب نبات و چاقاله بادوم هفت سالش را دربر دارد.
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112. کشاورز، ناصر. شعرهاي شیرین براي بچه ها 1۲: چاقاله نگو يه دسته گل با نمك و 
تپل مپل. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1378، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نیلوفر میرمحمدي

موضوع محوري: شکمو
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب، شامل شعرهاي زیبا و خواندني درباره ي دختري است که مثل چاقاله بادام، چاق 
است و خوراکي خیلي دوست دارد هم چنین شعرهاي دیگري درباره ي چاقاله بادوم و کیك قایقي، 
ستاره، آخ دندونم، واي دندونم، مي گه چرا زود سیر شدم، نون و سبزي، خانوم حنا، بستني ها، درخت 

آب نبات و کاشکي شما پشمك بودید، سروده شده است.

113. سوته یف، والدیمیر. چرخ هاي جورواجور. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 
1378، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: فکر نو

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي چند حیوان مثل خروس، خارپشت، مگس و قورباغه است که در مزرعه 
یك گاري پیدا مي کنند که چهار چرخ دارد، اما اندازه ي چرخ ها فرق مي کند. آن ها هر کدام یك 
چرخ برمي دارند و خرگوش با دیدن آن ها مي خندد. اما حیوانات استفاده ي خوب از آن ها مي کنند. در 

پایان خرگوش از آن ها معذرت خواهي مي کند.

114. سي دري، سیمونا. بیایید نگاه کنیم به: چشم ها. حسین فتاحي تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1384، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: شیال نوبل

موضوع محوري: شناخت چشم ها
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در اولین شماره از مجموعة بیایید نگاه کنیم به، کودکان با نوشته هایي ساده و کوتاه، با 
چشم انسان، عقاب، شتر، جغد، گاالگو، البستر و زنبور آشنا مي شوند و تفاوت هاي آن ها را مي بینند.
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115. اکرمي، جمال. چند گام تا نوشتن. تهران: سرمشق، 1385، 48 ص 
قطع: رحلي 

تصويرگر: وحید اسالمي عرب، فائزه آیتي
موضوع محوري: خواندن و نوشتن

قالب اثر: زبان آموزي و دوزبانگي

چکيده: در این کتاب فّعالّیت هایي در زمینه ي شنیدن )شنیدن اداي واژه ها و جمله ها(، گفتن 
)ادا کردن درست واژه ها و جمله ها(، خواندن )تصویرخواني از روي شکل ها و تصویرها(، نوشن 
)تمرین هاي نخستین براي آشنایي ساده با نشانه هاي الفبایي( و فکر کردن )یافتن ارتباط میان 

صداها، تصویرها و نشانه ها( ارائه شده است.

116. نووآ، ترسا. کشف مي کنیم: چه كسي به دنبال آقا فيله مي رود؟. مهران فرهادزادگان 
اصفهان: نوشته/ کتاب هاي خورشید خانم، 1386، ۲۲ ص 

قطع: خشتي
تصويرگر: ترسا نووآ

موضوع محوري: محیط اطراف کودک
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب قّصه اي زیبا و کوتاه مي خوانیم درباره ي آقا فیله که مي خواست آب تني کند. 
به دنبال او دو تا کرگدن، سه تا زرافه، چهار تا شیر وحشي و چند حیوان دیگر راه افتادند و رفتند و 
در پایان همگي با آقافیله آب تني کردند. در این قّصه ضمن تحریك کودک براي شناخت محیط 

اطراف خود، او شمارش یك تا چهار را نیز یاد مي گیرد.

117. ادر،  ایمي. چهل روز و چهل شب. منصور جام شیر تهران: نگارینه، 1385، 10 ص 
قطع: جیبي

تصويرگر: منصور جام شیر
موضوع محوري: شناخت قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین و خواندني از کشتي حضرت نوح )ع( چهل روز و چهل شب را 
مي خوانیم. ماجراي حیواناتي که دو تا دو تا در آن سوار بودند و باران تند و شدیدي مي بارید. باریدن 

باران و شناور شدن کشتي روي آب چهل روز و چهل شب طول کشید تا این که باران قطع شد.
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118. محمدي، گالله. مجموعه شعر کودکانه: چي  گم كردي؟. تهران: نگارینه، 1383، 10 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: گالله محمدي
موضوع محوري: پیدا کردن

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب به زبان شعر قّصه اي را مي خوانیم که در آن فیل کوچولو، خرگوش، خرسي، 
زرافه و الک پشت دنبال برخي وسایل مي گردند، و سرانجام مي توانند آن ها را بیابند.

119. یزدانیان پور، امیرحسین/ حاجي تقي تهراني، فاطمه. بازي با دایره هاي کاغذي: حشرات و 
آبزيان. تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 138۲، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: اریگامي

قالب اثر: بازي

چکيده: در این کتاب، به کمك اشکال هندسي، کاردستي هایي به شکل حشرات درست شده است.

120. بهاري، نیلوفر. کتاب کیفي من: حشره ها. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1385، 5 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: حشرات
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است. شعرها حشرات 
گوناگون را معرفي مي کنند و کودک را با ویژگي آن ها آشنا مي کنند.
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121. یزدانیان پور، امیرحسین/ حاجي تقي تهراني، فاطمه. بازي با دایره هاي کاغذي: حيوانات. 
تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 138۲، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: اریگامي با کمك دایره ها

قالب اثر: بازي

چکيده: در این کتاب، به کمك اشکال هندسي، کاردستي هایي به شکل حیوانات ساخته شده است.

122. بهاري، نیلوفر. کتاب کیفي من: حيوانات جنگل. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1385، 
5 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: حیوانات

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است. شعرها به معرفي 
حیواناتي مانند زرافه، فیل، تمساح و... مي پردازند و کودک را با ویژگي آن حیوان آشنا مي کنند.

123. بهاري، نیلوفر. کتاب کیفي من: حيوانات مزرعه. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1385، 
5 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: حیوانات مزرعه

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این شعرهایي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است. شعرها حیوانات مزرعه 
را به کودک معرفي مي کنند و او را با ویژگي هاي آن ها آشنا مي کنند.
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124. یوسفي،  محمدرضا. خاله باال و ننه سرما. تهران: به نشر، 1385، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: بیوک ملکي
موضوع محوري: تالش و تسلیم نشدن

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي از ننه سرما مي خوانیم که برف، سرما، تگرگ و باران مي آورد و 
بچه ها سردشان مي شود؛ اما خاله باال به بچه ها مي گوید از حیوانات جنب و جوش را یاد بگیرند و 
تسلیم سرما نشوند. تا این که بچه ها سرما مي خورند و همه دور ننه سرما جمع مي شوند و آن قدر 

»اوهو اوهو« مي کنند که ننه سرما فرار مي کند و گرما و خنده و شادي جاي او را مي گیرد.

تهران:  آقاموشه.  و  خاله سوسکه  بّچه ها:  براي  قاسم نیا، شکوه. شعرهاي شیرین   .125
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: غالمعلي مکتبي

موضوع محوري: مهارت هاي زندگي
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي خواندني درباره ي ماجراهاي خاله سوسکه با زباني شیرین و ساده و 
با موضوعات: کفش هاي خاله سوسکه، این خاله سوسکه ما، آقا موشه رفته کجا؟ هدیه به آقا موشه، 

آش خاله سوسکه، لباس براي آقا موشه و آي آقا موش، کجایي؟ آمده است.

تهران:  وروجك.  و  خاله سوسکه  بّچه ها:  براي  شیرین  شعرهاي  شکوه.  قاسم نیا،   .126
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: غالمعلي مکتبي

موضوع محوري: مهارت هاي زندگي
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعر هایي با ماجراهاي خاله سوسکه با زباني شیرین و ساده با موضوعات: 
بچه ي خاله سوسکه، گردو چیني، تب، زیر یك چتر، پیرهن نو، تعارف، خاله سوسکه و وروجك 

چاپ شده است.
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127. قاسم نیا، شکوه. خاله ريزه و صندوق جادويي.: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 138۲، 16 
ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: ویدا لشگري
موضوع محوري: شعر
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي زیبا و خواندني  براي کودکان سروده شده است. این شعرها درباره ي 
شخصیتي به نام خاله ریزه با ماجراهایي متفاوت است؛ ماجراهایي مانند: خاله ریزه و کالغه، بهار 

خاله ریزه، باغچه ي خاله ریزه، خاله ریزه قالي مي بافت و...

128. دیویس،  لي. خرسي کوچولو: خرسي! چکار مي كني!. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 
138۲، 16 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: انضباط
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه خرس با انضباطي نوشته شده است که ساعت هفت صبح از خواب بیدار 
مي شود. صبحانه مي خورد و ساعت هشت به مدرسه مي رود. ساعت دوازده ناهار مي خورد. ساعت 

چهار بعد ازظهر بازي مي کند و... در پایان ساعت نه شب به رختخواب مي رود و راحت مي خوابد.

129. سوته یف، والدیمیر. خروس و رنگ ها. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 
1378، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: شناخت رنگ ها

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي خواندني و شیریني مي خوانیم درباره ي خروسي که رنگ نداشت و 
دلش مي خواست خروس رنگي شود. او کنار رنگ ها مي رود و رنگ ها او را به رنگ هاي مختلف 

درمي آورند و در پایان تبدیل به یك خروس رنگي درست و حسابي مي شود.
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130. شریفي، هدیه. آموزش توانایي هاي زباني 4: خواندني ها. تهران: لوح زرین، 138۲، 190 ص 
قطع: رقعی 

موضوع محوري: آموزش مهارت ها
قالب اثر: زبان آموزي و دوزبانگي

چکيده: این کتاب با هدف آموزش توانایي هاي زباني تهیه شده است که شامل مجموعه اي از  
شنیدني ها، گفتني ها، گفت وگوها، خواندني ها و نوشتني ها است که کودکان را با فّعالّیت هایي براي 
ورود به دبستان آماده مي کند؛ فّعالّیت هایي چون: واژه خواني و مهارت خواندن. در پایان هر کدام از 

این فّعالّیت ها ارزشیابي نوشته شده است.

131. کشاورز، ناصر. ني ني داینا و بچه هاي دنیا: داينا تو بهتريني. تهران: افق/ کتاب هاي 
فندق، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: حواس پنج گانه

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه، شیرین و خواندني درباره ي حواس پنج گانه آمده است. 
شعرهایي درباره ي دیدن در آینه، شنیدن صداي طبل و شیپور، بو کردن گل ها، دست کشیدن 
بر روي پشم بره و چشیدن مزه ي هندوانه ي شیرین که با زباني کودکانه این حواس را به بچه ها 

مي شناسانند.

تهران:  فتاحي  حسین  شنا.  استخر  در   :3 تو  تجربه هاي  اّولین  نیکوال.  اسمي،   .132
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1380، 16 ص 

قطع: وزیری 
موضوع محوري: شنا کردن

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب در قالب نوشته هاي کوتاه به بیان خاطره ي کودک در یاد گرفتن شنا توسط 
مادرش مي پردازد و مراحل آن را گام به گام مطرح کرده و در نهایت با محوریت قرار دادن تمرین 

این ماجرا را به پایان مي برد.



تهران:  فتاحي  حسین  بيمارستان.  در   :8 تو  تجربه  هاي  اّولین  سي.  آن  واردي،   .133
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1380، 16 ص 

قطع: وزیری 
تصويرگر: استفن کارت رایت

موضوع محوري: بیماري )عمل جراحي(
قالب اثر: قّصه

چکيده: کتاب در قالب داستان کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است. کودک با گوش درد به 
پزشك مراجعه مي کند. تشخیص دکتر عمل جراحي گوش است. کودک به بیمارستان مي رود و 
داستان با معاینه ي خانم پرستار، گرفتن دماي بدن، نبض، فشار خون و... ادامه مي یابد. او به اتاق 
عمل مي رود و عمل جراحي با موفقیت انجام مي شود. کودک با دادن دسته گلي به دکتر جراح و 

خانم پرستار با آن ها خداحافظي مي کند و به همراه پدر و مادر با شادي راهي خانه مي شود.

تهران:  فتاحي  حسین  دندان پزشکي.  در   :7 تو  تجربه هاي  اّولین  سي.  آن  واردي،   .134
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1380، 16 ص 

قطع: وزیری 
تصويرگر: استفن کارت رایت

موضوع محوري: معاینه ي دندان
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب در قالب داستاني کوتاه با زباني کودکانه نوشته شده است. دو کودک داستان براي 
معاینه ي دندان به مطب دندان پزشکي مي روند و تمام مراحل مثل بستن بند، روشن کردن چراغ 
مخصوص، نگاه کردن پزشك با آینه ي مخصوص، یادداشت نوشتن پرستار و... انجام مي شود. در 
نهایت پرستار آموزش الزم براي سالمتي دندان ها را با خوردن خوراکي هاي مفید و چگونگي استفاده 
درست از مسواک کردن و نخ دندان را آموزش مي دهد و داستان با گرفتن نوبت پایان داده مي شود.

تهران:  فتاحي  حسین  دكتر.  مطب  در   :6 تو  تجربه هاي  اّولین  سي.  آن  واردي،   .135
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1380، 16 ص 

قطع: وزیری 
تصويرگر: استفن کارت رایت

موضوع محوري: بیماري )گوش درد، دست درد، واکسن زدن(
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب در قالب داستاني کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است. داستان با بیماري سه 
کودک از اعضاي یك خانواده شروع مي شود. مادر هر سه را به دکتر مي برد، دست یکي از بچه ها 
درد شدیدي دارد و دکتر بعد از معاینه ي او مي گوید: خوشبختانه دستش نشکسته است ولي ضرب 
دیده است. کودک دوم گلویش چرکي شده است و نیاز به درمان دارد. کودک سوم هم باید واکسن 
زده شود. همه ي مراحل درمان بچه ها در مطب دکتر انجام مي گیرد. سپس مادر با گرفتن دارو از 

داروخانه همراه بچه ها به خانه مي آید و داستان با استراحت بچه ها پایان مي یابد. 
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136. صلواتیان، محمدحسین. فرشته هاي احمد: درخت كاري. تهران: محراب قلم، 1385، 
10 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: محمدحسین صلواتیان
موضوع محوري: کارهاي خوب

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب شامل سه داستان بدون شرح )کمیپ استریپ( با عنوان هاي درخت کاري، 
پرنده ي زخمي و حتي یك قطره است با موضوع کارهاي خوب یك کودک. در پایان هر داستان 

فرشته ها کارهاي خوب کودک را مي نویسند و کودک از کارهاي خوب خود بسیار شاد است.

137. کشاورز، ناصر. ترانه  هاي مي مي ني و ماماني: درخت و برگ و ريشه مي مي ني پيدا 
مي شه. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1383، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: گم شدن

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب که از سلسله کتاب هاي »ترانه هاي مي مي ني و ماماني« است، کودکان به 
زبان شعر با مي مي ني آشنا مي شوند که همراه مادرش به خرید مي رود. حواس مي مي ني به یك 
موتور مي رود و مادرش را گم مي کند. او از پلیس کمك مي خواهد، پلیس نشانه هاي مادر مي مي ني 

را مي پرسد و بدین ترتیب او مي تواند دوباره مادرش را پیدا کند.

تهران:  آبي رنگ.  درياچه ي  شنیدني:  قّصه هاي  خواندني،  قّصه هاي  نوري.  ایجادي،   .138
مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: غالمعلي کتبي
موضوع محوري: دریاچه

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي کوتاهي است درباره ي دریاچه خشك شده، قورباغه با سعي و تالش 
دوباره دریاچه را پر آب مي کند.
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139. شعبان نژاد، افسانه. ترانه هاي بازي و نوازش: دس دسي بابا مي آد. مشهد: به نشر/ 
کتاب هاي پروانه، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فهیمه محجوب

موضوع محوري: شناخت افراد دور و بر کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کودکانه، ساده، کوتاه و جذاب با موضوعات »دس دسي مامان 
مي آد«، »دس دسي داداش مي آد«، »دس دسي صدا مي آد«، »دس دسي مهمان مي آد«، »دس 
دسي بابا مي آد«، »دس دسي دایي مي آد«، »دس دسي عموم مي آد«، »دس دسي ماشین مي آد«، 

»دس دسي خواهر مي آد« براي این گروه سني نوشته شده است.

140. شعبان نژاد، افسانه. ترانه هاي بازي و نوازش: دس دسي بارون مي آد. مشهد: به نشر/ 
کتاب هاي پروانه، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فهیمه محجوب

موضوع محوري: شناخت محیط دور و بر کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي کودکانه ي شیرین و ساده با موضوعات »دس دسي آفتاب مي آد«، 
»دس دسي مهتاب مي آید، »دس دسي پاییز مي آد«، »دس دسي سرما مي آد«، »دس دسي صدا 

مي آد«، »دس دسي بارون مي آد«، »دس دسي بهار مي آد« براي کودک نوشته شده است.

141. شعبان نژاد، افسانه. ترانه هاي بازي و نوازش: دس دسي گرگه مي آد. مشهد: به نشر/ 
کتاب هاي پروانه، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فهیمه محجوب

موضوع محوري: ترانه هاي بازي
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب، ترانه هاي بازي و نوازش بسیار شیرین و زیبایي را در بر دارد با عناویني مثل 
»دس دسي خبر مي آد کالغه از سفر مي آد، گنجشکه از هوا مي آد«، »دس دسي مورچه مي آد«، 
»دس دسي صدا مي آد«، »دس دسي گرگه مي آد«، »دس دسي مرغه مي آد«، »دس دسي هاپو 

مي آد«، »دس دسي پیشي مي آد«، »دس دسي اردک مي آد«.
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نمي رسد:  به ذهنتان  زماني که دیگر هیچ فکري  براي  مفید  نکته  142. کندي، میشل. 99 
دستشويي رفتن كودك. حسنا شم بیاتي تهران: پنجره، 1386، 80 ص 

قطع: رقعي
موضوع محوري: واکنش هاي رفتاري کودک در ارتباط با دستشویي کردن

قالب اثر: کتاب هاي دانش افزایي مربي

چکيده: در این کتاب مسائلي مفید و خواندني درباره ي برخورد با مسئله ي دستشویي رفتن کودک 
و آموزش صحیح در این باره توضیح داده است.

143. سي دري، سیمونا. بیایید نگاه کنیم به: دست ها. حسین فتاحي تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1384، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: شیال نوبل

موضوع محوري: شناخت دست ها
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: نویسنده در سّومین شماره از این مجموعه، کودکان را با شکل، اندازه و کاربرد دست انسان، 
پنجه ي موش کور و خرس باله ي فك، بال خّفاش و پرده ها، بازوي اختاپوس و خرطوم فیل آشنا 

مي کند، کودک در پایان یاد مي گیرد که با دست مي توان کارهاي زیادي انجام داد.

144. قاسم نیا، شکوه. ماجراهاي عمو و امیر: دل و دل و دل رديف كن. تهران: کتاب هاي 
ارغواني، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: لیال زرافشاني/ محمودرضا رحماني آزاد و دیگران

موضوع محوري:  مهرباني
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در مجموعه کتاب هاي »عمو و امیر« با استفاده از ۲ چهره ي آشناي تلویزیوني کودکان 
)عمو پورنگ و امیرمحّمد( بعضي از مسائل رفتار و اخالقي را با زبان شعر به کودکان یاد مي دهد.
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145. رسولیان بروجني، بنفشه. دلم مي خواد بدونم. اصفهان: نوشته/ کتاب هاي خورشید خانم، 
1386، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: مریم فدایي
موضوع محوري: سؤال کردن

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب به زبان شعر، زبان حال کودکي بیان مي شود که سؤال هاي زیادي مي پرسد 
درباره ي این که چرا چشم هایش سیاه است، چرا باغچه پر از گیاه است، چرا مگس بال و کفشدوزک 
خال هاي سیاه دارد و... پدرش به او مي گوید تا موقع مدرسه رفتن صبر کند تا آن جا معلمش به او 

چیزهاي فراوان یاد بدهد و با کتاب خواندن به جواب سؤال هایش برسد.

146. شعبان نژاد، افسانه. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: دو تا چشم دو ابرو. تهران: 
مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علي انصاري

موضوع محوري: شناخت چیزهاي دور و بر کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شعرهایي کوتاه و ساده با موضوعات زینگ... زینگ، پیش من بیا، گوش ماهي، 
آب - بابا، چتر قشنگم، مي خندم، دامن من، هندوانه، هوهوهو نوشته شده است.

147. پریرخ، زهره. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: دو فسقلي. تهران: مدرسه، 1383، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: زهره پریرخ
موضوع محوري: خانه

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي زیبا، خواندني و شیریني را درباره ي مه تا مي خوانیم که مادرش به او 
سیب مي دهد تا گاز بزند و بخورد که ناگهان فریاد کرم کوچولویي از داخل سوراخ سیب بلند مي شود 
که آهاي چرا خانه ي مرا خراب کردي اما مه تا نمي شنود و طي ماجرایي سیب کوچك و کوچك تر 
و خانه ي کرم کوچولو خراب و خراب تر مي شود و در پایان با کمك کرم دیگري داخل یك سیب 

دیگر زندگي خوبي را ادامه مي دهند
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148. ادر،  ایمي. دوتا دوتا. منصور جام شیر تهران: نگارینه، 1385، 10 ص 
قطع: جیبي

تصويرگر: منصور جام شیر
موضوع محوري: شناخت قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((- حیوانات

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین و کوتاهي از کشتي نوح را مي خوانیم. خداوند به نوح فرمان 
مي دهد از هر حیوان یك جفت یعني دو تا دو تا وارد کشتي شوند. دو تا زرافه، دو تا زنبور عسل، 
دو تا الک پشت، دو تا فالمینگو، دو تا کانگورو و... در پایان همه ي حیوانات مي آیند و سوار کشتي 

مي شوند. باران و توفان که شروع مي شود کشتي حرکت مي کند

149. کشاورز،  ناصر. دويدم و دويدم به يك پلنگ رسيدم. تهران: افق، 1383، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علي خدایي
موضوع محوري: آشنایي کودک با محیط اطراف خود

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب مجموعه اي از شعرهاي کوتاه و شیرین درباره ي محیط اطراف کودک است. 
عنوان شعرها عبارت اند از: اسمش چي بود؟ هلو بود، نسیم به من خنك داد، مداده قد کوتاه بود، 
هیچي نبود تو قلك، سیاه ولي تمیزه، به قرقره رسیدم، زبون درازي مي کرد، چقدر دست بلنده و 

پلنگه خال خالي.

150. سي دري، سیمونا. بیایید نگاه کنیم به: دهان ها. حسین فتاحي تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1384، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: شیال نوبل

موضوع محوري: شناخت دهان
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در دومین شماره از مجموعه ي بیایید نگاه کنیم به، کودکان با آرواره ها و دندان هاي بلند 
سنجاب، لب هاي آهو، خرطوم پروانه، زبان آفتاب پرست، پوزه ي گراز، منقار پلیکان، دهان انسان و 

نیز کاربرد عجیب آن آشنا مي شوند.
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151. پریرخ، زهره. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: ديلينگ ديلينگ. - تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: لیسا جمیله برجسته
موضوع محوري: باد

قالب اثر: قّصه

چکيده: این قّصه ماجراي بادي است که از دیلینگ دیلینگ زنگوله ي تخت کودک خوشش مي آید 
و دلش مي خواهد کنار تخت و زنگوله باشد اتفاقي در داستان رخ مي دهد که باد از آن جا مي رود و 

مادر کودک از دست باد راحت مي شود.

152. ایمري،  هیتر. قّصه هاي مزرعه 1: راز مترسك. حسین فتاحي تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1385، 16 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: راز

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي خواندني و شیریني را مي خوانیم درباره ي مزرعه ي خانواده بوت. به دو 
بچه اش مي گوید با پوشال ها یك مترسك درست مي کند و در مزرعه قرار مي دهد. آن ها چیزهایي 
مي بینند و متوجه مي شوند که زیر کت مترسك یك رازي است. بعد با دقت که نگاه مي کنند گربه 
وبچه هایش را مي بینند که زیر کت مترسك قایم شده بودند و این گونه راز مترسك فاش مي شود.

153. خوش خلق، ایرج. راهنماي آموزش مهارت هاي رياضي در دوره ي پيش دبستان. 
تهران: لوح زرین، 1383، 96 ص 

قطع: رقعي
موضوع محوري: آموزش

قالب اثر: راهنماي مربي)کتاب توسعه مهارت ها(

چکيده: این کتاب پیچیده ترین مفاهیم ریاضي را در دوره پیش دبستان به شیوه ي ساده و جذاب به 
کودکان آموزش مي دهد. مفاهیم این کتاب در قالب هاي جور کردن، طبقه بندي، الگوهاي ریاضي، 

مفهوم عدد، زمان تقویم، طول، وزن، ظرفیت و مفهوم جمع و تفریق بیان مي شود.
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154. ماهوتي، مهري. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: رقص باران. تهران: مدرسه، 1384، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: اکرم کربالیي

موضوع محوري: شناخت چیزهاي دور و بر کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني با موضوعات: توپ سبز، آقا کالغه، پیرهن سفید، 
بادام، رقص باران، خواب پرواز، النه ي جوجه، فانوس دریایي، کوچه، خانه ي سنگي نوشته شده است.

155. رحماندوست، مصطفي. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: رنگ و وارنگ از همه 
رنگ. تهران: مدرسه، 1384، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: غالمعلي مکتبي

موضوع محوري: شناخت رنگ ها
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني از پیرامون کودک طوري بیان مي کند تا رنگ ها را 
بشناسد. موضوعات شامل: آبي - زرد - نارنجي - قرمز - سفید - قهوه اي - سبز مي باشد.

156. نوروزي قلعه، وحیده. 15 پانزده کتاب کودک: رنگ ها. تهران: مهاجر، 1385، 60 ص 
قطع: وزیري

موضوع محوري: آشنایي با رنگ ها
قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب، کودکان با رنگ کردن تصاویر انواع رنگ هاي موجود در اطراف خود را 
مي شناسند و با انواع میوه ها، حیوانات، درختان و غذاها آشنا مي شوند. تمرین هاي این کتاب براي 

پرورش ذهن کودک و آمادگي او براي نوشتن تهیه شده است.
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157. ادر،  ایمي. رنگين كمان. منصور جام شیر تهران: نگارینه، 1385، 10 ص 
قطع: جیبي

تصويرگر: منصور جام شیر
موضوع محوري: شناخت قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((- کشتي

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین و جذاب کشتي نوح )ع( را مي خوانیم که در آن طوفان شدید 
و باران تند بر روي آب شناور است و حیوانات دو تا دو تا بر آن سوار هستند و... در پایان قّصه باران 
بند مي آید. حضرت نوح به رنگین کمان نگاه مي کند، حیوانات هم دو تا دو تا از کشتي پایین مي آیند 

و نوح به آن ها مي گوید که در امان هستند.

تهران:  فتاحي  حسین  اثاث كشي.  روز   :9 تو  تجربه هاي  اّولین  سي.  آن  واردي،   .158
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1380، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: استفن کارت رایت

موضوع محوري: اّولین تجربه ي اثاث کشي
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب در قالب داستاني کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است. داستان با حضور 
یك خانواده ي چهار نفره با دو کودک پنج و هفت ساله شروع مي شود که با هم در اسباب کشي 

منزل همکاري مي کنند.

159. شعباني، اسداهلل. روستاي من دوستاي من. مشهد: به نشر/ کتاب هاي پروانه، 1384، 
۲4 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: محمدرضا محمدي آذر

موضوع محوري: حیوان هاي روستا
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده:  در این کتاب، شعرهاي خواندني و زیبا، درباره ي حیوان هاي پسر بچه اي را مي خوانیم 
که در روستا زندگي مي کند؛ حیوان هایي چون، گربه، مرغ، جوجه، کبوتر، کالغ، بز، بره، خروس، 

اردک، گاو واالغ.
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160. گروه آموزش قبل از دبستان. روش و محتواي آموزش قبل از دبستان ج 1. تهران: 
مدرسه، 1365، 184 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: واحد کار در پیش از دبستان

قالب اثر: کتاب هاي دانش افزایي مربي

چکيده: این کتاب حاوي مفاهیم پایه ي قبل از دبستان و 1۲ واحد کار نمونه است که هدف هاي 
زیر را دنبال مي کند: بازدید و مشاهده، بحث و گفت وگو، نکات اجتماعی و اخالقی، نکات بهداشتی 
و ایمنی، زبان آموزی، مفاهیم علوم و ریاضی و فّعالّیت های جنبی شامل بازی ها، کاردستی، نقاشی، 

شعرهای کودکانه و سرودها.

161. گروه آموزش قبل از دبستان. روش و محتواي آموزش قبل از دبستان ج ۲. تهران: 
مدرسه، 1365، ۲1۲ ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: واحد کار در پیش از دبستان

قالب اثر: کتاب هاي دانش افزایي مربي

چکيده: در این کتاب، فّعالّیت هایي با استفاده از روش فّعال نوشته شده است. ۲1 واحد کار شامل 
هدف ها، فّعالّیت های اساسی )مشاهده عینی و تجربی( بحث ها، آزمایش، نکات اجتماعی و اخالقی، 
نکات بهداشتی، نکات ایمنی، زبان آموزی، مفاهیم علوم و ریاضی و فّعالّیت های جنبی شامل بازی ها، 

کاردستی، نقاشی، شعر، سرود و کتاب قّصه و داستان می باشد.

حاجي  کتاب هاي  تیمورزاده/  تهران:  افتخاري  حمیدرضا  ميزه.  ريزه  لورن.  تامپسون،   .162
لك لك/ طبیب، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شناخت اعداد

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي به زبان ساده و کوتاه درباره ي اردکي با پنج جوجه اش مي خوانیم. 
مامان اردکه مي خواهد به جوجه هایش شنا کردن یاد بدهد، اما جوجه ها مي ترسند توي آب بروند. 
مامان اردکه با تالش بسیار یکي یکي آن ها را به آب مي کشاند و در این حین عدد 1 تا 5 را هم به 

آن ها آموزش مي دهد.
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163. شعبان نژاد،  افسانه. کي آمد؟ کي در زد؟: زمستان. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: فصل زمستان

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب فصل زمستان و ویژگي هاي طبیعت در این فصل در قالب شعر با بیاني ساده 
و کودکانه سروده شده اند.

164. کلهر، فریبا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: زميني كه همين طور مي لرزيد. 
تهران: مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: امیر شعباني پور

موضوع محوري: زمین لرزه
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي کوتاه و خواندني را بیان مي کند که حیوانات فکر مي کنند زمین لرزه 
آمده، جغد پیر و دانا به آن ها ثابت مي کند که زمین لرزه نبوده است.

165. ماهوتي، مهري. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: زنگوله. تهران: مدرسه، 138۲، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: راشین خیریه

موضوع محوري: گم شدن - به حرف بزرگ ترها گوش دادن
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي تخیلي از زبان حیوانات گلّه بیان مي کند و اتفاقي که در این قّصه مي افتد 
تا بزغاله یاد بگیرد به حرف بزرگ ترش گوش کند و گم نشود.
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166. یوسفي، محمدرضا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: زيباترين آواز. تهران: مدرسه، 
1381، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علي عامه کن
موضوع محوري: شناخت آواز پرندگان

قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه ي کوتاه و زیبا و خواندني درباره ي آواز پرندگان است که با غرش شیر حیوانات 
مي ترسند و آواز خود را از یاد مي برند. بعد به کمك موش کور هر حیوان آواز خود را مي شناسد و 

دسته جمعي زیباترین آواز را مي خوانند.

167. ادر، ایمي. ساختن كشتي. منصور جام شیر: نگارینه، 1385، 10 ص 
قطع: جیبي

تصويرگر: منصور جام شیر
موضوع محوري: آشنایي با قّصه ي پیامبران حضرت نوح )ع(

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي کوتاه و خواندني ساختن کشتي حضرت نوح )ع( را مي خوانیم. خداوند 
به پیامبر گفت کشتي بسازد و در آن حیوانات را دو تا دو تا جاي بدهد. حضرت نوح )ع( کشتي را 

ساخت و خداوند از ساختن کشتي نوح خیلي شاد و خوش حال شد.

168. گراس، توني. فسقلي ها: سالي سالمت. میترا لبافي تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: ورزش و سالمتي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي زیبایي مي خوانیم، در باره ي پسري به نام سالي. او ورزشکار است و به 
اندازه ي کافي غذا مي خورد. یك روز، وقتي سالي دید که پدرش صبحانه، گوشت و خامه مي خورد، 
به او تذکر داد که این صبحانه  ي خوبي نیست. پدر گفت که مي خواهد خود را براي مسابقه آماده 
کند. سالي اطالعات زیادي براي پدر داشت تا او وزن کم کند و در مسابقه شرکت کند. ماجراهایي 
در قّصه پیش مي آیدکه در پایان وقتي پدر براي مسابقه آماده مي شود، مي فهمد که لباس مسابقه 

ندارد و قرار مي شود پدر در مسابقه ي سال بعد شرکت کند.
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169. شمس، محمدرضا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: سربااليي و سرپاييني.  
تهران: مدرسه، 1381، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: راشین خیریه

موضوع محوري: قهر و آشتي
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب داستاني کوتاه درباره ي یك تّپه است که سرباالیي و سرپاییني او با هم دوست 
هستند، اما با یك مسئله ي ساده با هم قهر مي کنند و در آخر هم، آشتي مي کنند.

170. یزدانیان پور، امیرحسین. تکنیك هاي پرورش خاّلقیت، تقویت هوش بصري: سرها و 
دنباله ها )جلد اّول(. تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 1384، 16 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: شناخت حیوانات

قالب اثر: کاردستي

چکيده: در این کتاب به منظور پرورش خاّلقیت و تقویت هوش بصري کودکان تکنیك هایي ارائه 
شده است. در هر صفحه از کتاب تصاویري از حیوانات کشیده شده و از وسط خط برشي براي آن ها 
در نظر گرفته شده است. مخاطبان با برش زدن تصاویر از وسط و جابه جا کردن تصاویر هر صفحه 
با صفحه ي دیگر مي توانند حیوانات مختلف با سر و کله ي متفاوت بسازند و آن ها را رنگ آمیزي 

کنند و با کمك برچسب ها تصاویر را زیباتر و کامل تر کنند.

171. یزدانیان پور، امیرحسین. تکنیك هاي پرورش خاّلقیت، تقویت هوش بصري: سرها و 
دنباله ها )جلد دّوم(. تهران: تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 1383، 16 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: شناخت حیوانات

قالب اثر: کاردستي

چکيده: این کتاب شامل تکنیك هایي به منظور پرورش خالقیت و تقویت هوش بصري کودکان 
است. کودکان با برش دادن تصاویر هر صفحه از وسط و چسباندن تصاویر پاییني هر صفحه به 
صفحه ي دیگر مي توانند حیواناتي با سر و تنه ي متفاوت خلق کرده و آن ها را رنگ آمیزي کنند. 

برچسب هاي داخل کتاب به کامل تر و زیباتر شدن تصاویر کمك مي کند.
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172. شعبان نژاد، افسانه. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: سنگ قرمز كوچولو.  تهران: 
مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علیرضا گلدوزیان

موضوع محوري: شناخت سنگ و کاربرد آن
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي تخیلي کوتاه را از زبان خاله سوسکه بیان مي کند که او سنگي را پیدا 
مي کند که در پایان، هم سنگ را مي شناسد و هم استفاده ي آن را مي فهمد.

173. اسمي، نیکوال. اّولین تجربه هاي تو: سوار شدن به هواپيما. حسین فتاحي تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1380، 16 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: تجربه ي اولین پرواز با هواپیما یا مسافرت با هواپیما

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب در قالب داستاني کوتاه به بیان تجربه ي پرواز با هواپیما از مبدا تا مقصد و طي 
کردن مراحل مختلف آن از جمله نشان دادن مدارک به مأمور، رد شدن وسایل از زیر دستگاه، بستن 

کمربند و... مي پردازد و در نهایت با پایان یافتن سفر داستان نیز پایان مي پذیرد.

174. سوته یف، والدیمیر. سيب و خرگوش. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 
1378، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: سهم هر کس

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین و خواندني مي خوانیم درباره ي یك سیب که همه آن را مال 
خود مي دانند. خرگوش سیب را بر روي شاخه دید، کالغ گفت مال من است. و سیب افتاد روي 
خارپشت. خارپشت گفت مال من است و دعوایشان شد. ولي آقا خرسه آمد و سیب را بین همه 

تقسیم کرد و همه از تکه سیب خودشان راضي بودند؛ چون عادالنه قضاوت شد.
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175. کشاورزي آزاد، مرجان. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: سيب هفت سين. تهران: 
مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: نرگس دالوري

موضوع محوري: سیب سفره ي هفت سین عید
قالب اثر: قّصه

چکيده: این قّصه درباره ي سفره ي هفت سین آقا موشه و خانم موشه است که دنبال سیب هستند. 
اتفاقاتي در قّصه رخ مي دهد تا آن ها سفره ي هفت سین خود را کامل کنند.

176. ماهوتي، مهري. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: شال برفي. تهران: مدرسه، 1383، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: سحر حقگو

موضوع محوري: شناخت چیزهاي اطراف کودک
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: موضوع این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني در ارتباط با عناصري در اطراف کودک است 
که هر لحظه با آن روبه رو مي شود. موضوعاتي مثل: قهر، هدیه، پیراهن من، سفره، خانه ي من، 

بزبزي، اسم قشنگ، کبوتر من و شال برفي را در این کتاب مي خوانیم.

177. رندال، ران. شب به خير خرگوش كوچولو. منصور جام شیر تهران: نگارینه، 1386، 
16 ص 

قطع: جیبي
تصويرگر: سوفي هاردینگ

موضوع محوري: خواب
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، قّصه ي کوتاه و شیریني مي خوانیم درباره ي خرگوشي که دلش مي خواست 
بازي کند، اما حیوانات جنگل به او مي گفتند که وقت بازي نیست. االن خورشید غروب مي کند. 
خرگوش سر راهش حیوانات دیگري را هم مي بیند. آن ها هم مي گویند که وقت بازي نیست. اما 
او مي خواهد یك مسابقه بدهد. دلش نمي خواهد بخوابد. در پایان قّصه خرگوش کوچولو به خانه 

مي رسد و مادر به او مي گوید وقت خواب است و او به رختخواب مي رود.
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178. قاسم نیا،  شکوه و ]... دیگران[. ترانه هاي خانه: شعر و دعا. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1385، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: آرزوهاي بچه ها در قالب دعا

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب مجموعه شعر در قالب دعاهاي کودکانه به زبان ساده و شیرین است. عنوان هاي 
آن عبارت اند از: دعاي مامان، دعاي بارون، پرنده، پروانه جان، کفش آبي، دزد، وقتي تو رو مي بینم، 

کمك، دوست قشنگ و کوچکم، السون و بلسون، ماهي من و هزار تا آرزو.

179. ترکمان، منوچهر. شعر و شکوفه ها. تهران: مدرسه، 1369، ۲۲3 ص 
قطع: رقعي

موضوع محوري:  شناخت کودک با کودکستان
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل مجموعه شعرهایي براي آشنایي بیشتر کودکان با محیط و مراکز 
آموزشي است. هم چنین موضوعاتي مثل خورشید، حیوانات، پرندگان، حشرات، خانواده، انقالب 
اسالمي، فصل ها، پوشاک، درخت کاري، میوه ها، وسایل ارتباطي، وسایل نقلیه، بهداشت، مشاغل و 

موضوعات دیني و نوروزي را در بر مي گیرد.

180. کشاورز، ناصر/ احمدي، حسین/ ابراهیمي )شاهد(، جعفر. مجموعه ي چهارم )جلدهاي 16 تا ۲0(: 
شعرهاي شيرين براي بّچه ها. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 5 ج 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فرشید شفیعي و ]...دیگران[

موضوع محوري: شعرهاي شیرین براي بچه ها
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب شامل شعرهاي زیبا و خواندني است از چند شاعر با موضوع هاي متفاوت. 
یك روز قرمز؛ یك روز آبي؛ متر خیاطي مامان؛ غاز تخم طال؛ نسیم؛ بادبادک و سیب کرمو 

عنوان شعرهایي هستند که با زباني شیرین و خیال انگیز براي کودکان نوشته شده اند.
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181. طاقدیس، سوسن. قّصه هاي خواندني، قّصه  هاي شنیدني: شما يك دماغ زرد نديديد. 
تهران: مدرسه، 1381، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: غالمعلي مکتبي

موضوع محوري: تنبلي
قالب اثر: قّصه

چکيده: این قّصه ماجراي مردي تنبل است که دست و پا و اعضاي بدنش از تنبلي او ناراحتند و 
دلشان مي خواهد این ور و آن ور بروند یك شب که مرد خواب است راه مي روند و اتفاقي که در این 
قّصه رخ مي دهد، مرد متوجه اشتباهش مي شود و اعضایش پیش او برمي گردند به جز دماغ زرد که 

معلوم نیست کجا رفته است.

182. وایت هاوس، پاتریشیا. بازي مي کنیم یاد مي گیریم: شناور مي كنيم. غالمرضا فهرستي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شناور شدن

قالب اثر: آزمایش)فّعالّیت هاي علمي(

چکيده: در این کتاب، کودکان با جمالت کوتاه و ساده با مفهوم شناور و غرق شدن آشنا مي شوند 
و در مي یابند که علت شناور ماندن اجسام چیست. انجام آزمایش هاي ساده نیز در درک این مفاهیم 

به آن ها کمك مي کند. در پایان کتاب، فرهنگ نامه ي تصویري و واژه نامه درج شده است.

تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي  اّول(. تهران:  )جلد  صورتم كو؟  امیرحسین.  یزدانیان پور،   .183
لك لك/ طبیب، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شناخت حیوانات

قالب اثر: کاردستي

چکيده: در جلد اول از مجموعه ي »صورتم کو« کودکان حیواناتي بي چهره را مي بینند که باید با 
کمك برچسب هاي موجود در کتاب بتوانند اعضاي صورت آن ها را بیابند و در جاي خود بچسبانند. 
در باالي تصویر هر حیوان، با جمالت کوتاه حیوان مورد نظر معرفي شده است. در پایان کتاب 

تصاویر کامل حیوانات درج شده است.
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184. یزدانیان پور، امیر حسین. تکنیك هاي پرورش خالقیت: صورتم كو؟ )جلد دّوم(. تهران: 
تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شناخت حیوانات

قالب اثر: کاردستي

چکيده: در جلد دوم از مجموعه ي »صورتم کو« حیواناتي بدون چهره را مي بینیم که درباره ي 
آن ها جمالتي کوتاه در باالي هر تصویر درج شده است. در وسط کتاب نیز برچسب هایي از اعضاي 
صورت حیوانات وجود دارد. کودکان با مشاهده ي تصاویر و شنیدن جمالت درباره ي هر حیوان 
مي توانند برچسب ها را درجاي خود بچسبانند. در پایان کتاب تصاویر کامل هر حیوان درج شده است.

185. یزدانیان پور، امیر حسین. تکنیك هاي پرورش خالقیت: صورتم كو؟ )جلد سّوم(. تهران: 
تیمورزاده/ کتاب هاي حاجي لك لك/ طبیب، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شاخت حیوانات

قالب اثر: کاردستي

چکيده: در جلد سوم از مجموعه ي »صورتم کو« کودکان حیواناتي را مي بینند که چهره ندارند. 
آن ها مي توانند با استفاده از برچسب هایي که در کتاب نهاده شده است، اعضاي صورت حیوانات را 
یافته و در جاي خود بچسبانند. در پایان کتاب شکل حیوانات و اعضاي صورت آن ها گنجانده شده 
است، این کار به کودکان کمك مي کند تا در کامل کردن چهره ي حیوان مشکلي نداشته باشند. در 

باالي تصویر هر حیوان، اطالعات مختصري درباره ي آن حیوانات درج شده است.

186. بورژوا،  پولت. عجله كن فرانکلين. شهره هاشمي تهران: پیك دبیران، 1383، ۲4 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: زمان بندي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي الک پشت کوچکي به نام فرانکلین را مي خوانیم که کمي در 
کارهایش کند است. روزي که قرار است به جشن تولد خرس برود، سر راهش با خرگوش و سمور 
بازي مي کند، آن ها به فرانکلین مي گویند عجله نکند، به موقع خواهد رسید. بعد از آن ها به روباه 
مي رسد. اما دیگر چون کم مانده بود که دیر بشود، پس فرانکلین به راهش ادامه مي دهد و سر 

راهش حلزون را هم برمي دارد و به موقع به جشن تولد مي رسد.
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187. بیضایي،  شادي. عددها: آموزش مفاهیم پیش نیاز ریاضي مفهوم عدد. تهران: پیك ادبیات، 
1386، ۲4 ص 

قطع: رحلي 
تصويرگر: نوشین صادقیان

موضوع محوري: کار و فّعالّیت در خانه و مهدکودک
قالب اثر: آزمایش)فّعالّیت هاي علمي(

و  خانوادگي  روابط  پرورش  خاّلقیت،  و  رشدشناختي  عواطف،  پرورش  و  خودشناسي  چکيده: 
اجتماعي، شناخت محیط طبیعي، آشنایي با مفاهیم پیش نیاز ریاضي و علوم، تقویت ارتباط کالمي و 
آمادگي اّولیه براي خواندن و نوشتن از جمله مواردي است که در این کتاب به آن توجه شده است. 
تمرین هایي که براي کودک تنظیم شده است شامل بریدن، چسباندن، رنگ کردن، بازي و... مي باشد.

188. قاسم نیا،  شکوه و ]... دیگران[. ترانه هاي خانه: عروسيه عروسي. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1385، ۲8 ص 

قطع: رحلي 
تصويرگر: گروه تصویرگران
موضوع محوري: عروسي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب یك مجموعه شعر به زبان ساده و شیرین درباره ي عروسي از نگاه کودکان است 
که با موضوعات: مي خوام برم عروسي؛ دس، دس، دس؛ شیریني و گل تاج خروسي؛ گندوم دونه 

دونه؛ عروسي شاپرک؛ دیمبل دیمبل؛ عروسك؛ خرس و عروسك؛ اردک و قاب خالي.

189. سوته یف، والدیمیر. عصاي كارگشا. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 1378، 
16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: فکر کردن

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین و خواندني درباره ي خرگوش و خارپشت را مي خوانیم. 
هنگام رفتن خارپشت چوبي را پیدا مي کند. خرگوش به او مي خندد و مي گوید چوب به چه دردي 
مي خورد که همراه خود مي آوري؟ طي ماجرایي خرگوش مي فهمد که چوب کاربردهاي زیادي دارد 
و خرگوش را از خطر نجات مي دهد و متوجه مي شود که اگر درست فکر کند مي تواند از وسایل 

درست استفاده کند.
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تهران:  علي كوچولو و پروانه.  براي بچه ها 11:  اسداهلل. شعرهاي شیرین  190. شعباني، 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 138۲، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: ویدا لشگري
موضوع محوري: شعر
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي زیبا و خواندني براي کودکان سروده شده است این شعرها درباره ي 
شخصیتي به نام علي کوچولو با ماجراهایي متفاوت است؛ ماجراهایي مانند: علي کوچولو و پروانه 

علي کوچولو یه دوربین عکاسي داشت، علي کوچولو درختي کاشت و...

تهران:  علي كوچولو و مدرسه.  بچه ها 4:  براي  اسداهلل. شعرهاي شیرین  191. شعباني، 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1376، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: ویدا لشگري
موضوع محوري: شعر
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب حاوي شعرهاي زیبا و خواندني براي کودکان است. شعرها درباره ي شخصیتي 
به  نام علي کوچولو با ماجراهایي متفاوت است؛ ماجراهایي مانند: علي کوچولو یه گربه داشت، علي 

کوچولو یه باغچه داشت، علي کوچولو هي مي خوابید و...

192. قاسم نیا، شکوه. ني ني کتاب: غذاها جورواجورند. تهران: پیدایش، 1386، 1۲ ص 
قطع: شکلي

تصويرگر: عطیه سهرابي
موضوع محوري: آشنایي با انواع غذاهاي حیوانات

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب به شرح  ساده و کودکانه درباره ي آشنایي کودکان با غذاي حیوانات مانند: غذاي 
زنبور، غذاي خرگوش، غذاي میمون و غذاي موش مي پردازد.



193. چلیك کویمان، ییلدیز. کتاب هاي نیلوفر: غذايم را بلدم بخورم. نیلوفر الفت شایان 
تهران: اورامان، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتی
تصويرگر: ییلدیز چلیك کویمان

موضوع محوري: مهارت اجتماعي - تربیتي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، قّصه ي دختر بچه اي آمده است که عالقه ي زیادي به خوردن غذا ندارد. 
مادرش براي این که او را به غذا خوردن تشویق کند، او را همراه خود به خرید مي برد. وقتي او با مادر 

در تهیه و پختن پیراشکي همراه مي شود، غذاخوردن برایش لذت بخش مي شود.

194. ماهوتي، مهري. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: فندقي. تهران: مدرسه، 1383، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: امیر نساجي

موضوع محوري: کتاب
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي زیبا و شیرین از دختري به نام غزاله مي خوانیم. غزاله کتاب را دوست 
نداشت. روزي با پدر بزرگش به پارک رفت و داشت بازي مي کرد که چشمش به سنجاب کوچولویي 
به نام فندقي افتاد، در حقیقت فندقي در کتاب قّصه ي غزاله بود ولي چون او کتاب قّصه را دوست 
نداشت آن را در پارک روي چمن ها پرت کرده بود. فندقي از آن بیرون آمده و دنیاي زیباي جنگل و 
طبیعت آن را در کتاب به غزاله نشان مي دهد و طي ماجرایي غزاله خودش کتاب را برمي دارد، بغل 
مي کند و به خانه مي برد. او کتابش را دوست دارد و قّصه ي فندقي را براي پدربزرگش تعریف مي کند.

195. شعباني، اسداهلل. شعرهاي شیرین براي بچه ها 8: فوتباليست هاي محلّه: طنز فوتبالي. 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1377، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: محمدحسین صلواتیان
موضوع محوري: بازي گروهي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب، قّصه  اي منظوم درباره ي فوتبال و فوتبالیست هاي محله مي خوانیم. گزارشگر 
بازي را گزارش مي دهد. دو تیم قلي و تپلي به همراه داور و کاپیتان ها بازي مي کنند، ولي بین 
بازیکنان دعوا مي شود که طبیب وارد بازي مي شود و با آمپولش بازیکنان را مي ترساند و مردم 

محله به آن ها مي خندند.
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196. طاقدیس، سوسن. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: فيل برقي. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: مجید ذاکري
موضوع محوري: مسخره کردن

قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه اي خواندني و جذاب درباره ي جاروبرقي است که وقتي وارد خانه مي شود وسایل خانه 
فکر مي کنند فیل برقي است و او را  به دلیل زشت بودنش مسخره مي کنند. اتفاقي رخ مي دهد که 
وسایل خانه از کار خود؛ یعني مسخره کردن جاروبرقي خجالت مي کشند و در آخر با هم دوست 

مي شوند. در پایان کتاب راهنمایي هایي براي مربیان و والدین نوشته شده است.

197. سوته یف، والدیمیر. قارچ و مورچه. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 1378، 
16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: والدیمیر سوته یف

موضوع محوري: دوستي و همکاري
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي شیرین و خواندني درباره ي مورچه اي را مي خوانیم. روزي باران 
مي آید و مورچه زیر قارچ پناه مي گیرد. سپس پروانه، موش، گنجشك و خرگوش از راه مي رسند. 
جا شدن آن ها زیر قارچ غیرممکن به نظر مي رسد، ولي با دوستي و همکاري و کمي جابه جا شدن 
همگي زیر قارچ جا مي شوند. در پایان همه از کار خود تعجب مي کنند که چطور زیر قارچ جا شده اند.

198. شعبان نژاد، افسانه. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: قاصدك، نرو. تهران: مدرسه، 
1381، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علي نامور
موضوع محوري: آشنایي کودک با محیط اطراف

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي کوتاه و خواندني با موضوعات: خبرنگار، قاصدک نرو، هاجستم و 
واجستم، بابا و کفش، خنده ي آینه، آن سوي دنیا، تلفن، بابا و کالغه و خاله جان چاپ شده است.
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199. شعبان نژاد، افسانه. شعرهاي خواندني، شعرهاي شنیدني: قايق كاغذي. تهران: مدرسه، 
1381، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: فرخنده طلوع زماني
موضوع محوري: شناخت چیزهاي دور و بر کودک

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب شعرهاي کوتاه و خواندني با موضوعات: قایق کاغذي، تاب مهربان، مانند 
بابا، کوه مهربان، گل و گلدان، ستاره من، دانه ي کوچك، به به به و مورچه و من نوشته شده است.

200. هیرمندي،  رضي. قّصه هاي خرس كوچولو و خرس بزرگ. رضي هیرمندي تهران: 
افق، 1383، 3۲ ص 

قطع: وزیري
تصويرگر: باربارا فرت

موضوع محوري: شناخت محیط اطراف کودک
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب شامل 4 داستان شیرین و کوتاه است که عنوان آن عبارت اند از: خوابت نمي برد 
خرس کوچولو، من و تو خرس کوچولو، آفرین خرس کوچولو و بیا برویم خانه خرس کوچولو.

201. هیراتا، شاگا. مجموعه ي پنجم )جلدهاي 41 تا 50(: قّصه هاي شيرين جهان. بیژن 
نامجو تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 10 ج ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: افسانه هاي کشورهاي مختلف

قالب اثر: قّصه

چکيده:  این کتاب دوازده قّصه  و افسانه ي شیرین، جذاب و خواندني از کشورهاي مختلف را در بر 
دارد با این عنوان ها: موش شهري و موش روستایي؛ شیر و موش؛ مسابقه ي خرگوش و الک پشت؛ 
رنج و گنج؛  بندانگشتي؛  سیندرال؛ اي کي یوسان؛ عروسي قو؛ کین تارو؛ کالغ و پرنده ها؛ االغ تنبل 

و عروسي خانم موشه.
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202. هیراتا، شاگا. مجموعه ي چهارم )جلدهاي 31 تا 40(: قّصه هاي شيرين جهان. بیژن 
نامجو تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 10 ج ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: اعتماد به نفس

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب چند داستان کوتاه را در بر دارد که در هر قّصه به مسائلي چون دست کم نگرفتن 
خود، استفاده از هوش و عقل، خراب کاري و شیطنت پرداخته شده است.

203. کوپ، وندي. قّصه هاي وقت خواب. بهار اشراق تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 
۲16 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: افسانه ها

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه هاي خواندني و زیبا در قالب افسانه با عنوان هایي مثل لباس نوي 
پادشاه، دیو و دلبر، معماي خرگوش کوچولو، اژدهاي هزار دندان و کبك هاي زیرک مي خوانیم. با 

خواندن این قّصه ها به هنگام خواب براي کودکان آن ها به آساني وارد دنیاي خیال خود مي شوند

204. هال، درک/ ماریس، آلیس/ سامرویل، لوئیزا. قّصه هايي براي پسران. شیما فتاحي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 160 ص 

قطع: رحلي 
تصويرگر: جریمي بیز

موضوع محوري: قّصه هاي تخیلي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه هاي خواندني و زیبا در قالب افسانه براي کودکان پسر و به منظور کمك 
به ورود آن ها به دنیاي تخیل خود نوشته شده است. مادربزرگ جادو مي کند، جوجه اردک زشت، 

خرس آوازه خوان، موش شکمو، پادشاه بدجنس و پسر باهوش نام برخي از این قّصه ها هستند.
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205. وایت هاوس، پاتریشیا. بازي مي کنیم، یاد مي گیریم: قل مي دهيم. غالم رضا فهرستي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: آشنایي با علوم )مفهوم قل دادن(

قالب اثر: آزمایش)فّعالّیت هاي علمي(

چکيده: در سومین شماره از مجموعه ي »بازي مي کنیم یاد مي گیریم« کودکان با مشاهده ي 
تصاویر رنگي و توضیحاتي که درباره ي هر تصویر آمده است با مفهوم قل خوردن اشیا ء آشنا 
مي شوند. کودکان مي توانند آزمایش هایي را با کمك بزرگ ترها انجام دهند تا مفاهیم را بهتر درک 

کنند. در پایان کتاب لغت نامه ي تصویري و واژه نامه گنجانده شده است.

206. الندا، نوربرت. ماجراهاي آقا موشه: قلّك گمشده. بهروز بیضایي تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1378، ۲4 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: کار و پس انداز کردن

قالب اثر: قّصه

چکيده: ماجراهاي موشي که قلّك خود را شکست و با کار کردن پول کافي براي خود به دست 
آورد و در نهایت یك دزد قلك آن ها را به سرقت برد.

207. فراي، سونالي. كار گروهي در شهر تونکا. مرجان حاجي بابایي تهران: تیمورزاده/ طبیب، 
1386، 10 ص 

قطع: شکلي
موضوع محوري: همکاري

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي  کوتاه و شیریني مي خوانیم درباره ي شهر تونکا و ماشین کمپرسي. 
ماشین به محل آتش سوزي مي رود تا بتواند کتابخانه اي را که آتش گرفته، خاموش کند. ماشین 
کمپرسي به همراه نردبان و لوله ي آب پاشي کتابخانه را نجات مي دهد. آن ها با همکاري همدیگر 

کتابخانه را تعمیر مي کنند و شهر دوباره به آرامش مي رسد.
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208. ادر، ایمي. كبوتر شجاع. تهران: نگارینه، 1385، 10 ص 
قطع: جیبي

تصويرگر: سوزان کالیتري
موضوع محوري: شناخت قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي کوتاه و شیرین کشتي نوح )ع( را مي خوانیم. پیامبر به کبوتر مي گوید 
برود و خشکي پیدا کند. کبوتر پرواز مي کند و اتفاق هایي روي مي دهد. کبوتر در پایان قّصه، خبر 

خوش حال کننده اي به آن ها مي دهد که خشکي را دیده است.

209. معاونت آموزش و پرورش خراسان رضوي. كتاب كار آمادگي )1(- ویژه کودکان 4 تا 5 
سال. مشهد: ضریح آفتاب، 1385، 113 ص 

قطع: رحلي 
تصويرگر: عزت السادات عزیزي

موضوع محوري: سرگرمي
قالب اثر: تولیدات استاني

چکيده: در این کتاب، کودکان با رنگ آمیزي، گفت وگو، بازي کردن، وصل کردن، شمردن، بریدن 
و چسباندن، اجراي نمایش، عالمت زدن، داستان گویي و... با آداب اسالمي، حواس، اعضاي بدن، 
جانوران و غذاي آن ها، صداي حیوانات، گیاهان، فصل هاي سال، تغذیه ي سالم و ناسالم، اهمیت 
و ارزش آب، بهداشت، رعایت نکات ایمني، قوانین و مقررات اجتماعي، رفتارهاي نوع دوستانه، 

مشاغل و... آشنا مي شوند.

210. ناصح مشفق، علي. كتاب كار پيش دبستاني، ببين، فکر كن، و پيدا كن. تهران: 
فائق/ مبتکران، 1385، 84 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: مفاهیم پایه ي ریاضي

قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: در این کتاب، فّعالّیت هایي براي کودکان در نظر گرفته شده است که با انجام دادن آن ها 
کودکان با مفاهیمي مثل باال و پایین، چپ و راست، بلندي و کوتاهي، پشت و جلو، بیشتر و کمتر، 

دوري و نزدیکي وارتباط اشکال آشنا مي شوند. هم چنین برخي شغل ها را مي شناسند.
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تهران:  جاللیان  ناصر  مي رود.  خريد  به  كتي  کتي:  سالم  تاکه.  اي شي تارو،   .211
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: همکاري بیرون از خانه

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي کوتاه و جالب درباره ي گربه ي کوچکي به اسم کتي مي خوانیم. 
کتي مي خواهد با مادرش به خرید برود. او به مغازه ي شیریني فروشي مي رود. اسم شیریني را حدس 
مي زند. پس از آن به میوه فروشي، ماهي فروشي و اسباب بازي فروشي و... مي رود. در پایان کتي و 

مادرش در حالي که بستني مي خورند و خریدهایشان را در سبد گذاشته اند به خانه برمي گردند.

تهران:  جاللیان  ناصر  مي رود.  گردش  به  كتي  کتي:  سالم  تاکه.  اي شي تارو،   .212
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: گردش

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي کوتاه و جالب درباره ي گربه ي کوچکي به نام کتي مي خوانیم. کتي 
با خواهر کوچك و پدرش مي خواهند به گردش بروند. آن ها هنگام عبور از خیابان به چراغ راهنمایي 
توجه مي کنند. کتي با خواهر و پدرش در پارک بازي مي کند. آن ها در پایان بستني خوشمزه اي 

مي خورند.

تهران:  جاللیان  ناصر  دارد.  دوست  را  حمام  كتي  کتي:  سالم  تاکه.  اي شي تارو،   .213
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، 30 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: بهداشت بدن

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب دربردارندة قّصه اي کوتاه و خواندني درباره ي گربه کوچولویي به اسم کتي است. 
کتي و پدرش تصمیم مي گیرند و به حمام بروند. آن ها کلي اسباب بازي هم با خودش مي برند. 
همان طور که کتي بازي مي کند پدر با آب و صابون بدن او را مي شوید. در پایان کتي بعد از بیرون 

آمدن از حمام و پوشیدن لباس راحتي آب میوه اي خوشمزه مي خورد.
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تهران:  جاللیان  ناصر  مي خورد.  غذا  خودش  كتي  کتي:  سالم  تاکه اي.  شي تارو،    .214
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، 30 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: آداب درست کارها

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي کوتاه و خواندني درباره ي گربه ي کوچولویي به نام کتي مي خوانیم. 
کتي قبل از غذا خوردن دست هایش را مي شوید. پیشبندش را مي بندد، قبل از غذا خوردن بسم اهلل 

مي گوید و... در پایان کتي دندان هایش را هم مسواک مي زند.

215. اي شي تارو، تاکه. سالم کتي: كتي سالم مي كند. ناصر جاللیان تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1384، 30 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: رفتارهاي درست

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب شامل قّصه اي کوتاه و خواندني درباره ي گربه ي کوچولویي به نام کتي است. 
کتي صبح از خواب بیدار مي شود و سالم مي گوید. قبل از صبحانه بسم اهلل مي گوید و وقتي غذایش 
تمام شد خدا را شکر مي کند و... در پایان کتي به پدرش که از کار برگشته است سالم مي دهد و 

خوش آمد مي گوید.

216. اي شي تارو، تاکه. سالم کتي: كتي كمك مي كند. ناصر جاللیان تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1384، 30 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: همکاري در خانه

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي کوتاه و زیبا درباره ي گربه کوچولویي به اسم کتي مي خوانیم. کتي 
در واکس زدن کفش به پدر کمك مي کند. در شستن و جمع کردن لباس ها، تمیز کردن خانه و آب 
دادن گل هاي باغچه به مادر کمك مي کند. او با مادر به خرید مي رود و ... در آخر نیز کتي که خیلي 

به مادر کمك کرده است با مادرش عصرانه اي خوشمزه مي خورد.
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217. شي تارو،  تاکه اي. سالم کتي: كتي وسايلش را جمع مي كند. ناصر جاللیان تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، 30 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: رفتار درست

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي کوتاه و جالب درباره ي گربه کوچولویي مي خوانیم به نام کتي. کتي 
بعد از بیدار شدن از خواب لباِس خوابش را مرتب مي کند. بعد از خوردن صبحانه به پدر و مادرش 
در جمع کردن ظرف ها کمك مي کند. بعد از بازي کردن تمام اسباب بازي ها را جمع مي کند و... در 

پایان نیز بعد از خوردن عصرانه در جمع کردن ظرف ها به پدر و مادرش کمك مي کند.

218. سوته یف، والدیمیر. كشتي كوچولو. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 1378، 
16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: همکاري

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، قّصه ي بچه قورباغه اي را مي خوانیم که با جوجه و بّچه موش و مورچه و 
سوسك قرمز به گردش مي روند. آن ها به رودخانه مي رسند، قورباغه مي پرد توي آب؛ اما دوستانش 
نمي توانند بپرند؛ چون شنا بلد نیستند؛ آن ها با همکاري یکدیگر کشتي کوچولویي درست مي کنند 
و همه سوار مي شوند. قورباغه از کار آن ها خیلي تعجب مي کند و کشتي کوچولو از قورباغه جلو 

مي افتد.

219. قاسم نیا، شکوه. كفشاي پولکي. تهران: کتاب هاي ارغواني، 1384، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: عطیه سهرابي
موضوع محوري: شناخت حیوانات

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي از حیوانات براي شناخت بیشتر کودک نوشته شده است. عنوان 
شعرها عبارت اند از: آقا کالغه، خونه ي خاله، موش و گربه، آینه، مرغ سیاه، عکس یادگاري شیر، 

آش سوسکه، آشتي فیل، عروسي ماهي و مهموني سگه.
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ذهني  توانایي  شيپا:  و  هيپا  كفش هاي  آموزشي:  داستان هاي  مرتضي.  خسرونژاد،    .220
تمرکززدایي، طبقه بندي .... تهران: به نشر/ کتاب هاي پروانه، 1383، ۲0 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علي خدایي

موضوع محوري: قدرت تفکر
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیریني را مي خوانیم درباره ي هیپا و شیپا، دو خواهر و برادر دوقلوي 
هشت پا. آن ها یك روز کنار ساحل پاي دو تا بچه کفش مي بینند و دلشان کفش مي خواهد. مادرشان 
را راضي مي کنند تا برایشان کفش بخرد، نه یك جفت بلکه چهار جفت، ولي در طول قّصه متوجه 

مي شوند که نباید کفش داشته باشند؛ چون موجب دردسر برایشان مي شود.

221. جعفري، الله. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: كالغ ورزشکار. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علي عامه کن
موضوع محوري: ورزش

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي تخیلي جذابي را بیان مي کند که کالغ ورزشکار با ورزش قوي مي شود 
و به دنبال آشیانه ي جدید براي همسر خود مي رود.

222. شمس، محمدرضا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: كالغك و كودكستان. تهران: 
مدرسه، 1381، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: ندا شیدوش

موضوع محوري: رفتن به مهد کودک
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي کوتاهي از کالغك است که دلش مي خواهد به مهد کودک برود و 
اتفاقاتي در قّصه رخ مي دهد تا باالخره کالغك در مهد کودک ثبت نام شود.
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223. شعبان نژاد، افسانه. یك درخت و چهار کالغ: كالغ  ها و فرار. تهران: محراب قلم، 1383، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فرشید شفیعي

موضوع محوري: پرندگان، کالغ
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، داستان چهار کالغ را مي خوانیم که با هم به سراغ خانه اي مي روند و هر 
کدام از آن ها چیزي از خانه برمي دارند. کالغ چهارمي ساعت را برمي دارد و صداي زنگ آن صاحب 

خانه را بیدار مي کند. کالغ ها هر چه برداشته اند، مي گذارند و فرار مي کنند.

224. شعبان نژاد، افسانه. یك درخت و چهار کالغ: كالغ ها و مزرعه پنبه. تهران: محراب قلم، 
1383، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: فرشید شفیعي
موضوع محوري: عاقالنه فکر کردن

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین از چهار کالغ را مي خوانیم که وارد مزرعه ي پنبه مي شوند 
و هر کدام تکه اي پنبه برمي دارند و مي گویند با آن تکه پنبه چه کار مي کنند. کالغ چهارم که از 
بقیه عاقل تر است، فکر مي کند و مي گوید پنبه را مي ریسد، نخ مي کند، طناب درست مي کند و تاب 
مي بندد. بقیه هم از خواب بیدار مي شوند و مثل کالغ چهارم از پنبه استفاده مي کنند و هر چهار 

تایي تاب بازي مي کنند.

تهران:  حجواني  مهدي  نگه دار!.  را  كالهت  خرسي:  قّصه هاي  لي.  دیویس،   .225
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: همکاري

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، قّصه اي کوتاه درباره ي خرس کوچکي مي خوانیم که در یك روز پاییزي از 
خانه اش بیرون مي رود. باد از راه مي رسد و کاله او را برمي دارد و با خودش مي برد؛ اما دوستانش به 

کمك او مي آیند و کمك مي کنند تا کالهش را از باد پس بگیرد.
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226. کشاورز، ناصر. ترانه هاي کلّه کدو و عّمه جوني: كلّه كدو تو كوچه دنبال چند تا 
مورچه. مشهد: به نشر، 1384، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علي خدایي

موضوع محوري: مهرباني و کمك به دیگران در قالب شعر
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شعرهاي جذاب و خواندني پسر بچه اي به نام کله کدو در قالب شعر است و 
عنوان شعرها عبارت اند از: کله کدو و عمه جونش، زنگ بزنیم به پاییز، دستت به زنگ نمي رسد، 

یك زنبور عسل بود، دکمه طالیي، مورچه ها و سنگ تمیز.

227. کشاورز، ناصر. ترانه هاي کلّه کدو و عّمه جوني: كلّه كدو چه ماهه فکر گل و گياهه. 
مشهد: به نشر، 1384، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علي خدایي

موضوع محوري: آشتي با طبیعت
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب حاوی شعرهاي جذاب و خواندني پسر بچه اي به نام کلّه کدو و آشتي او با 
طبیعت است که عنوان شعرها عبارت اند از: کلّه کدو چه ماهه، سکوت، جاي نوک پرنده، پوست 

تخمه، امروز مي خوام زنبور بشم، ماهي ها و درخت و سبزه و گل.

228. کشاورز، ناصر. ترانه هاي کلّه کدو و عمه جوني: كلّه كدو مي تونه خودش كتاب 
بخونه. مشهد: به نشر/ کتاب هاي پروانه، 1384، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: علي خدایي

موضوع محوري: رابطه ي عاطفي پسر بچه با عمه در قالب شعر
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب ماجراهاي جذاب و خواندني کله کدو و عمه اش در قالب شعر است و عنوان هاي 
آن عبارت اند از: کتاب شعر و قّصه، مارزنگي، مثل یك شاپرک، گل بازي، شیر عکاس، تخم مرغ 

و خداي مهربان.
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229. سوته یف، والدیمیر. كيسه  خالي. مریم شیرازي تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 
1378، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: مهرباني

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ا ي شیرین و جذاب درباره ي مهرباني خرگوشي مي خوانیم. خرگوشه با 
یك کیسه مي رود براي زن و بچه هایش سیب جمع کند، اما سر راه خارپشت، بز، موش کور و کالغ 
را مالقات مي کند و سیب هایش را به آن ها مي دهد و کیسه اش خالي مي شود. اما حیوانات با آوردن 

غذا براي خرگوش مهرباني او را جبران مي کنند.

230. سوته یف، والدیمیر. گربه  ماهي گير. مریم شیرازي تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 
1378، 16 ص 

قطع: خشتي
تصويرگر: والدیمیر سوته یف
موضوع محوري: طمع کاري

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي کوتاه و شیرین درباره ي گربه ي ماهیگیر مي خوانیم. گربه مي خواهد 
به ماهیگیري برود که سر راهش روباه، گرگ و خرس را مي بیند و به آن ها مي گوید که اولین ماهي 
را که گرفت به آن ها مي دهد. طي اتفاقي که در قّصه پیش مي آید هیچ کدام ماهي به دستشان 

نمي رسد و گربه مي رود تا در جایي دنج و آرام ماهیگیري کند.

231. ادر،  ایمي. گردهمايي حيوان ها. منصور جام شیر تهران: نگارینه، 1385، 10 ص 
قطع: جیبي

تصويرگر: منصور جام شیر
موضوع محوري: آشنایي با قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي کوتاه و شیرین کشتي حضرت نوح )ع( و حیوان هاي داخل کشتي 
را مي خوانیم. حیوان ها با هم در کشتي بازي مي کنند و شاد هستند تا خداي مهربان هم شاد باشد.
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232. شعبان نژاد، افسانه. گرگم و گلّه مي برم )بازي، شعر، نمایش(. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1386، 80 ص 

قطع: وزیري
تصويرگر: علي رضا گلدوزیان

موضوع محوري: نمایش نامه ي کودکان
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: کتاب حاضر شامل چهار نمایش نامه براي کودکان خردسال است که از قّصه هاي قدیمي 
و آشناي ایراني شکل گرفته اند. در نمایش نامه ها از بیان مستقیم و بي واسطه اجتناب شده و قابلیت ها 
و عناصر نمایش نامه به آن ها اضافه شده است. گنجشك و پنبه دونه، گرگم و گله مي برم، کدو قل 

قله زن و عروسي سوسکي خانم نام نمایش نامه هاست

233. کلهر، فریبا. گرمايي و سرمايي. تهران: به نشر، 1384، ۲4 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: فائزه تقي زاده
موضوع محوري: دوستي با حیوانات

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب مجموعه ي چند قّصه ي زیبا و جذاب با عنوان هاي گرمایي و سرمایي، لباس 
تازه و گرم ترین لحاف دنیاست.

234. مینرز، چري جي. با هم بودن را یاد بگیریم 3: گوش كنيم و ياد بگيريم. فرزانه کریمي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مردیت جانسون

موضوع محوري: خوب شنیدن
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب کودکان یاد مي گیرند چگونه به صحبت دیگران توجه کنند و خوب گوش 
کنند. مراحلي به صورت گام به گام در جمالتي ساده و کودکانه طراحي شده که به ترتیب کودک را 
به جلو پیش مي برد. در انتهاي کتاب روش هایي جهت تقویت در مهارت گوش دادن و شنیدن در 

قالب بازي و نمایش به بزرگترها پیشنهاد شده است.
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235. سي من، رزي. آموزش علوم از راه سرگرمي )به روش مکاشفه اي(: گياهان و جانوران. 
حسن نصیر نیا تهران: مدرسه، 1371، 60 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: علوم )گیاهان و جانوران(

قالب اثر: کتاب کار کودک-مربي

چکيده: این کتاب مفاهیم کلیدي گیاهان مانند: رشد، ساختمان گیاه، انواع گیاهان و... و همین طور 
مفاهیم کلیدي مربوط به جانوران مثل: تولید مثل، حرکت، النه سازي و نمونه هایي از پستانداران، 

خزندگان، حشرات و... را به روش مکاشفه اي آموزش مي دهد.

236. شعباني،  اسداهلل. الال الال عروسك جان. مشهد: به نشر/ کتاب هاي پروانه، 1386، ۲4 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: تهمینه حدادي
موضوع محوري: الالیي هاي کودکانه

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب مجموعه اي از الالیي ها براي کودکان است. عنوان هاي الالیي ها عبارت اند از: 
چراغ منزلم الال، عروسك طالیي، شیشه خواب، ماهي، کوچك، اي گل هاي صحرایي، الالیي، 

ماه اومد و ستاره و عروسك من.

237. قاسم نیا، شکوه. ماجراهاي عمو و امیر: لب خندون. تهران: کتاب هاي ارغواني، 1385، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: لیال زرافشاني و دیگران

موضوع محوري: خواب دیدن
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این مجموعه کتاب هاي »عمو و امیر« با استفاده از ۲ چهره ي آشناي تلویزیوني کودکان 
)عمو پورنگ و امیر محمد( بعضي از رفتارهاي اجتماعي مثل دوستي، خواب دیدن را با زبان شعر 

به کودکان یاد مي دهد.
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238. چلیك کویمان، ییلدیز. کتاب هاي نیلوفر: لباس هايم را بلدم بپوشم. نیلوفر الفت شایان 
تهران: اورامان، 1385، 1۲ ص 

قطع: شکلي
تصويرگر: ییلدیز چلیك کویمان

موضوع محوري: مهارت اجتماعي - تربیتي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب، قّصه ي پسر بچه اي را مي خوانیم که مي خواهد با پدر و مادرش به سینما 
برود. اتاق او به قدري نامرتب است که نمي تواند لباس هایش را پیدا کند؛ باالخره از بین وسایل به 
هم ریخته لباس هایش را مي یابد و بعد از این که پدرش به او در آماده شدن کمك مي کند، به سینما 
مي روند. او با خودش فکر مي کند اگر زود آماده نمي شد فیلم را از دست مي داد. از آن موقع به بعد، 

او سعي مي کند اتاقش را مرتب کند و لوازمش را بعد از استفاده سرجایش بگذارد.

لمس مي كنم. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه،  239. کشاورز، ناصر. من حس مي کنم: 
1386، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: حس کردن
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل شعرهایي زیبا و خواندني است درباره ي حس کردن چیزهاي دور و بر 
کودک مثل توپ، ریش پدر بزرگ، کرم خاکي، گربه، آب سرد و آب داغ و...است که در قالب شعر، 

کودک را با اشیاي پیرامون خود آشنا مي کند.

حوضك،  لی لی لی لي  شنیدني:  شعرهاي  خواندني،  شعرهاي  افسانه.  شعبان نژاد،   .240
دستکش كوچك. تهران: مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فهیمه محجوب

موضوع محوري: شناخت کودک از محیط
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي ساده با الهام از بازي عامیانه لي لي لي لي حوضك با موضوعات 
حوض و ماهي، قاصدک، برگ زرد، پیازچه، نخود، نخود، دستکش کوچك، شکوفه، بادکنك و 

بادبادک سروده شده است.



تهران: نخستین/ کتاب هاي  ماجراهاي بچه گربه ها. گامایون  241. سوته یف، والدیمیر. 
پرستو، 1378، 16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: والدیمیر سوته یف

موضوع محوري: رنگ هاي سیاه، سفید، خاکستري
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي شیرین و کوتاهي درباره ي سه بچه گربه ي سفید، سیاه و خاکستري 
مي خوانیم که به دنبال موش مي روند تا او را بگیرند اما در ظرف آرد مي افتند و به رنگ سفید 
درمي آیند. بعد ماجراهاي دیگري در قّصه پیش مي آید و رنگشان سیاه مي شود. در پایان براي گرفتن 

ماهي مي روند که توي آب خیس مي شوند و به رنگ اولّیه خودشان برمي گردند.

242. کلهر، فریبا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: مادر خسته و پسر خوش خنده. 
تهران: مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: شیوا ضیایي

موضوع محوري: بازي و شیطنت
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه اي زیبا و خواندني را مي خوانیم درباره ي مادر خسته اي که به زحمت 
توانست کودکش را بخواباند که ناگهان با صداي قارقار کالغ کودکش از خواب بیدار مي شود. مادر 
به کالغ مي گوید: چرا قار قار کردي بچه ام را بیدار کردي؟ و کالغ تقصیر را به گردن گربه مي اندازد 
که او سبب شده تا جوجه متوجه خطر شود و مادر گربه را مقصر مي داند. گربه تقصیر را به گردن 
جوجه مي اندازد و همین طور قّصه ادامه پیدا مي کند و ماجراهاي شیرین روي مي دهد و در پایان مادر 

و کودک با حرف هاي حیوانات قاه قاه مي خندند و خستگي از تن مادر بیرون مي رود.

243. بهاري، نیلوفر. کتاب کیفي من: ماشين ها. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1385، 5 ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: اشیاء
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است. شعرها به معرفي 
وسایل نقلیه مي پردازند و کودک را با ویژگي آن ها آشنا مي کنند.
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244. کشاورز، ناصر. ني ني داینا و بچه هاي دنیا: مامان تو بهتريني. تهران: افق/ کتاب هاي 
فندق، 1384، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: مامان

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي خواندني، کوتاه و شیرین درباره ي مادر مي خوانیم. آرامشي که 
کودک در بغل مادر دارد چه به هنگام شیر خوردن و چه به هنگام گریه و یا خواب یا خواندن شعر، 

بازي و لباس پوشیدن از موضوعاتي هستند که در قالب شعر بیان شده اند.

245. کشاورز، ناصر. ماهي به من آب داد. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1384، 16 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علي خدایي
موضوع محوري: آشنایي کودک با محیط اطرافش

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهاي کودکانه ي ساده، جذاب و شیرین با موضوعات دور و بر کودکان 
شامل: ماهي به من آب داد، به پشت بوم رسیدم، شتر نبود پلنگ بود، گوشواره ي آلبالو، خیلي شکم 
گنده بود، دکمه رو خسته کردم، چه شکلي خواهرم، کاله پوشالي، بادکنکم باد مي خواد، هنوز 

کوچیکه پاهام براي آن ها نوشته شده است.

246. کشاورزي آزاد، مرجان. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: مترسك، موش و پرنده. 
تهران: مدرسه، 1381، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: فرشته نجفي

موضوع محوري: زمستان
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه اي زیبا و خواندني است درباره ي مترسك، پرنده و موش که هر سه در 
انبار بودند. مترسك خیلي دلش مي خواست برف زمستان را ببیند. او همیشه در فصل تابستان در 
مزرعه ي گندم بوده است و طي ماجرایي گنجشك و موش با همکاري پرستوها کاري مي کنند که 

مترسك مي تواند برف را در فصل زمستان ببیند.
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247. هنرجو، حمید. مثل پر پروانه. اصفهان: نوشته/ کتاب هاي خورشید خانم، 1386، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: زهره صادقیان
موضوع محوري: شعر کودک

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل اشعاري است درباره ي کتاب نهج البالغه، پدر، بارش برف، اولین نماز، 
باباي مدرسه، آفرینش، بارش باران، سال نو و هدیه ي پدر.

248. ماهوتي، مهري. مجموعه ي 9 جلدي چيه چه  جوريه؟. تهران: نگارینه، 1386، 6 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: سعید رزاقي
موضوع محوري: خانه سازي

قالب اثر: قّصه

چکيده: بسته اي با نُه جلد کتاب کوچك که شعرهایي زیبا، کوتاه و خواندني است. شعر ما درباره ي 
خانه ي حیوانات، نوع ساختن و تخم گذاشتن آن هاست؛ حیوان هایي مثل زنبور، مورچه، کفشدوزک، 

عسل، ماهي، پروانه، سنجاب و طوطي.

249. قاسم نیا، شکوه. ماجراهاي عمو و امیر: مدرسه ام دير شد. تهران: کتاب هاي ارغواني، 
1385، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: لیال زرافشاني و ]...دیگران[.
موضوع محوري: مدرسه

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده:  مجموعه کتاب هاي »عمو و امیر« با استفاده از ۲ چهره ي آشناي تلویزیوني کودکان 
)عمو پورنگ و امیرمحّمد( بعضي از مسائل رفتاري و اخالقي با زبان شعر به کودکان آموزش داده 

مي شود. در این کتاب عمو پورنگ و امیرمحمد از اولین روز مدرسه مي گویند.
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250. هنرجو، احمد. مدرسه ي جوجه ها. اصفهان: نوشته/ کتاب هاي خورشید خانم، 1386، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: زهره صادقیان

موضوع محوري: شعر کودکان
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب اشعاري لطیف درباره ي مرغ و جوجه هایش، آمدن بهار، خانه ي پروانه، پرستار 
و کمك او به کودکان، مدرسه ي جوجه ها و درس هاي آن ها توي باغچه، ناراحتي پدر به خاطر اجاره 

خانه، مریضي پدر به دلیل سیگار کشیدن، ماه، سماور مادر بزرگ و زیبایي زنبور مي خوانیم.

251. مینرز، چري جي. با هم بودن را یاد بگیریم۲: مراقب همه چيز باشيم. فرزانه کریمي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مردیت جانسون

موضوع محوري: مسئولیت پذیري
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب، توجه کودکان را به مراقبت از محیط اطراف جلب مي کند. کودک مي آموزد 
که با رعایت نظم و ترتیب در محیط خانه، و مرتب کردن اتاق، استفاده ي درست از وسایل و 
نگه داري صحیح از آن ها، همکاري در کارها و کمك به بزرگ ترها، تمیز نگه داشتن طبیعت، و... 
نقش مؤثري در حفظ محیط زیست خود داشته باشند. در پایان کتاب فّعالّیت هایي جهت مهارت 

مسئولیت پذیري طراحي شده مانند بازي ها، نمایش خالق، و... که کودکان آن ها را انجام دهند.

252. رحماندوست، مصطفي. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: مرغ افتاد و مرد، خروس 
غّصه خورد. تهران: مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: ندا عظیمي

موضوع محوري: همدردي و کمك به یکدیگر
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب داستاني کوتاه و شیرین از مرغي است که با عجله غذا مي خورد و لقمه توي 
گلویش گیر مي کند و خروس فکر مي کند که او مرده و در نهایت صاحب خانه او را نجات مي دهد.
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253. گراس، توني. فسقلي ها: مري مرتب. شکوه قاسم نیا تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 
1385، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: نظم و دّقت
قالب اثر: قّصه

چکيده:  این کتاب درباره دختري است به اسم مري که بسیار مرتب و منظم است. او کارهایش 
را دقیق و به موقع انجام مي دهد موهایش را به خوبي شانه مي زند، لباس هاي تمیز و مرتب 
مي پوشد، آهسته و با دهان بسته و بدون سر و صدا غذا مي خورد، به خانم معلمش احترام مي گذارد، 
و مشق هایش را به موقع مي نویسد، اما گاهي اوقات این وسواس بیش از حد او برایش دردسر 

ایجاد مي کند.

254. خلعت بري، فریده. من از تو نمي ترسم. تهران: شباویز، 1386، 64 ص 
قطع: وزیري

تصويرگر: فریده خلعتبري
موضوع محوري: ترس کودکان

قالب اثر: قّصه

چکيده: نوشته اي کوتاه و خواندني درباره ي کودکي که از تاریکي و شب مي ترسد.

255. ماهوتي، مهري. من جوجه شدم. مشهد: به نشر، 1384، ۲4 ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: شیال خزانه داري
موضوع محوري: شناخت محیط اطراف کودک

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي کوتاه و خواندني با موضوعات من جوجه شدم، کفش کتاني، 
سقاخانه، اطاق گل گلي، خاله جان، بالش دل تنگ، مادر شالي ها، آواز غمگین و بیچاره ساعت 

نوشته شده است.
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256. موزس، برایان. احساس هاي تو ۲: من عصبانی ام. قاسم کریمي تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1381، ۲4 ص 

قطع: وزیری 
تصويرگر: مایك گوردن

موضوع محوري: هوش هیجاني )عصبانیت(
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: این کتاب در قالب نوشته هاي کوتاهي به بیان عصبانیت در موقعیت هاي مختلف و 
پیامدهاي متفاوت آن اشاره مي کند و هم چنین در زمینه ي کنترل عصبانیت راهکارهایي ارائه 

مي دهد.

257. موزس، برایان. احساس هاي تو 3: من غمگينم. قاسم کریمي تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1380، ۲4 ص 

قطع: وزیری 
تصويرگر: مایك گوردن

موضوع محوري: هوش هیجاني )غمگیني(
قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب در قالب نوشته هاي کوتاهي به بیان عصبانیت کودک در موقعیت هاي مختلف 
مي پردازد و بالفاصله در مقابل حاالت غمگین بودن، رفتار متقابل را که موجب برطرف کردن 
عصبانیت و بروز خوشحالي مي شود، مطرح مي کند. در ادامه خود کودک را به عنوان فردي که به 

وجود آورنده حاالت غمگیني است، ترسیم مي کند.

تهران:  کشاورز  ناصر  عروسکم.  مامان  من  مي کنم:  حس  من  مارسیا.  لئونارد،    .258
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: همانندسازي کودک

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب دردارندة شعرهایي خواندني و جذاب درباره ي دختر کوچولویي است که خودش 
را مامان مي بیند و با عروسکش مامان بازي مي کند و کارهاي یك مادر را براي بچه اش تقلید 
مي کند؛ مثل پوشك گذاشتن در کیف، گردش رفتن، خوراکي دادن، خواباندن و... دختر کوچولو در 

پایان عروسکش را که همان بچه اش است به گردش مي برد.
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259. پلوکرز،  هنري. بخوان و فکر کن: من و تو. شهرام شفیعي تهران: پیام آزادي، 1384، 
۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: آشنایي با احساسات و ویژگي افراد

قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب با استفاده از تصاویر جذاب رنگي، به معرفي افراد خانواده، ویژگي ها و 
تفاوت هاي ظاهري آن ها پرداخته شده و نیز به تأثیر احساسات مانند غم، شادي، خشم و... در چهره 

افراد اشاره دارد.

260. گروه آموزش زنبق. شناخت محیط اطراف: من و گامبولي در خانه. تهران: زنبق، 1381، 
48 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: پوپك راد

موضوع محوري: شناخت وسایل خانه
قالب اثر: زبان آموزي و دوزبانگي

چکيده: در این کتاب نام مجموعه اي از وسایل خانه براي آشنایي کودک با دنیاي پیرامونش به 
زبان فارسي و انگلیسي ارائه شده است.

261. خلعت بري،  فریده. من هم بازي. تهران: شباویز، 1385، ۲0 ص 
قطع: وزیري

موضوع محوري: بازي
قالب اثر: قّصه

را مي خوانیم که یك دایناسور  به زبان شعر است، قّصه ي کودک  این کتاب که  چکيده: در 
اسباب بازي دارد. دایناسور تا وقت خواب کودک، براي او وسیله هاي بازي مختلفي مي شود مثل 

توپ، سرسره، االکلنگ و... تا این که کودک خوابش مي گیرد و مادرش او را بغل مي کند.
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262. سوته یف، والدیمیر. موش و مداد. گامایون تهران: نخستین/ کتاب هاي پرستو، 1378، 
16 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: والدیمیر سوته یف

موضوع محوري: مداد جادویي، زیرکي
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي مداد جادویي را مي خوانیم که موشي آمده است تا او را بجود. مداد 
خواهش مي کند که بگذارد براي آخرین بار نقاشي بکشد. مداد شروع کرد به کشیدن. در پایان نقاشي 

او گربه اي مي شود که موش را فراري مي دهد.

263. کشاورز، ناصر. من حس مي کنم: مي بينم. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

موضوع محوري: خوب دیدن
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب شعرهایي زیبا و خواندني درباره ي خوب دیدن کودک و توجه به محیط 
زندگي اش آمده است؛ مثل دیدن پروانه، دیدن دوست، هواپیما، گل هاي توي باغچه، ماه و...

264. هیندلي،  جودي. مي تواني مثل فيل راه بروي ؟. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1385، 
3۲ ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: حرکت

قالب اثر: بازي

چکيده: در این کتاب قّصه اي کوتاه در قالب آموزش مهارت هاي حرکتي آمده است که کودک با 
حرکت برخي حیوانات آشنا مي شود؛ مثل حرکت خرطوم فیل، حلزوني راه رفتن، آویزان شدن به 
شاخه مثل میمون، حرکت پلنگ که آهسته دنبال شکار مي رود و همین طور حرکت طاووس، مار، 

پروانه، فالمینگو، گوزن و...
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265. حسیني، محمد حسین. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: ميش سفيد، ابرسفيد. 
تهران: مدرسه، 1384، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: رویا بیژني

موضوع محوري: آرزو
قالب اثر: قّصه

چکيده: این قّصه ماجراي میش سفیدي است که دلش مي خواهد جاي ابر سفید باشد. طي 
ماجرایي جاي آن ها با هم عوض مي شود و ابر سفید به جاي میش سفید، روي زمین، همراه با گله 

حرکت مي کند و میش سفید به جاي ابرسفید در آسمان قرار مي گیرد.

266. وایت هاوس، پاتریشیا. بازي مي کنیم، یاد مي گیریم: مي كشيم. غالم رضا فهرستي تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: کشیدن اجسام

قالب اثر: آزمایش)فّعالّیت هاي علمي(

چکيده:  در یکمین شماره از مجموعه ي »بازي مي کنیم یاد بگیریم« کودکان با مشاهده ي تصاویر 
رنگي و مطالعه ي جمالت کوتاه که درباره ي تصاویر آمده است و انجام دادن آزمایش هایي با کمك 
بزرگ ترها با مفهوم کشیدن، چگونه کشیدن چیزهاي سنگین و کشیدن اشیاء به باال و پایین آشنا 

مي شوند. در پایان کتاب سؤال، فرهنگ نامه ي تصویري، واژه نامه و جواب سؤال درج شده است.

267. کشاورز، ناصر. ترانه هاي مي مي ني و ماماني: مي مي ني الهي بد نبيني. تهران: افق/ 
کتاب هاي فندق، 1383، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: خطرات کبریت

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب از سلسله کتاب هاي ترانه هاي »مي مي ني و ماماني« مي خوانیم که میمون 
کوچولویي به نام مي مي ني به دور از چشم مادرش سراغ کبریت مي رود و آن را روشن مي کند. بر 
اثر این کار، انگشت خودش و پاي خرسي مي سوزد. مادرش به کمك او مي آید و آتش را خاموش 

مي کند و انگشت مي مي ني و پاي خرسي را باند مي بندد.
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268. کشاورز، ناصر. ترانه  هاي مي مي ني و ماماني: مي مي ني پشت پرده يه سکه پيدا 
كرده. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1383، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: صداقت کودکان

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب از سلسله کتاب هاي ترانه هاي »مي مي ني و ماماني« مي خوانیم که مي مي ني 
دلش بستني چوبي مي خواهد، اما مادر برایش نمي خرد. تا این که مي مي ني از پشت پرده یك سکه 
پیدا مي کند و آن را به مادرش مي دهد. مادرش هم به خاطر راستگویي مي مي ني براي او یك 

بستني چوبي مي خرد.

269. کشاورز، ناصر. ترانه  هاي مي مي ني و ماماني: مي مي ني ديگه بي كاره دوست و رفيق 
نداره. تهران: افق/ کتاب هاي فندق، 1383، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: خودخواهي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب از سلسله کتاب هاي ترانه هاي »مي مي ني و ماماني«، کودکان با زبان شعر 
با بچه میمون کوچولویي به نام »مي مي ني« آشنا مي شوند که نمي خواهد توپش را به دوستانش 
بدهد تا با آن بازي کنند؛ به همین خاطر دوستانش هم او را در بازي راه نمي دهند و مي مي ني تنها 

مي ماند و به اشتباه خودش پي مي برد.

270. قاسم نیا، شکوه. ني ني کتاب: ميوه ها جورواجورند. تهران: پیدایش، 1386، 1۲ ص 
قطع: شکلي

تصويرگر: عطیه سهرابي
موضوع محوري: آشنایي کودک با انواع میوه ها

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب با شعرهایي کودکانه، ساده، شیرین و جذاب کودک را با میوه هایي؛ مانند: انار، 
آلبالو، انگور و خیار آشنا مي کند.
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271. کتبي، سرور. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: نامه ي پدر. تهران: مدرسه، 1383، 
1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: لیسا جمیله برجسته
موضوع محوري: خواندن نامه

قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه اي کوتاه و تخیلي درباره ي نامه ي پدري است که براي دخترش به نام گلي نوشته 
است؛ اما گلي نمي تواند آن را بخواند. اتفاقي که در قّصه رخ مي دهد، در پایان قّصه است که چوپان 

براي گلي نامه را مي خواند و گلي تا فردا منتظر آمدن پدرش از سفر مي شود.

272. گراس، توني. فسقلي ها 4: ناني نازنازو. محمدرضا مهرافزا تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1378، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: تنبلي

قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي »ناني نازنازو« را مي خوانیم. پسري که همیشه مي گفت حالم خوب 
نیست ؛ براي مثال نمي توانم شنا کنم یا نمي توانم بازي کنم. حتي سگ او هم چاق شده بود چون 
نا ني نازنازو او را به گردش نمي برد. یك روز قرار شد بچه هاي مدرسه براي گردش علمي به 
باغ وحش بروند. او مجبور شد با بقیه ي بچه ها سوار اتوبوس شود و به گردش برود. طي ماجرایي 

گردش در باغ وحش سبب شد دیگر خستگي را از یاد ببرد و همیشه سرحال باشد.

273. کلهر، فریبا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: نردبان هزار پله. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علیرضا گلدوزیان
موضوع محوري: شناخت نردبان

قالب اثر: قّصه

چکيده: این قّصه با زبان ساده و شیرین به کودک مي آموزد که او توانایي انجام کارهاي بزرگ را 
دارد و مي تواند قدم به قدم برود تا به انجام کارهاي بزرگ تر برسد.
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274. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي، الالیي، تولد،  شادیانه و ...: نغمه ها )1(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 103 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: ترانه ها

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: مخاطبان این کتاب مربیان مهدهاي کودک، آموزگاران مدارس، خانواده ها، کودکان، 
نوجوانان نیز سرایندگان، آهنگسازان، تصویرگران و کارشناسان ادبیات کودک هستند. کتاب شامل 
پنجاه ترانه با موضوع هاي مختلف است. در فهرست الفبایي آغاز کتاب مطلع، نام، آهنگساز، شاعر 
و تصویرگر ترانه درج شده است. اي ایران، ابر و اسب، زنبور طالیي، باز باران، باغ وحش، خروس 

خروس، چوپون و عروسك من نام برخي از ترانه هاست.

275. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي الالیي، تولد،  شادیانه: نغمه ها )10(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 95 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: ترانه، الالیي

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در دهمین مشاره از مجموعه ي نغمه ها، پنجاه ترانه با موضوع هاي مختلف براي کودکان 
گردآوري شده است. در فهرست الفبایي صفحات آغازین کتاب به مطلع ترانه، نام ترانه، آهنگساز 
و شاعر ترانه اشاره شده است. برخي از موضوع هاي این ترانه ها عبارت اند از: آباداني کشور، باران، 
مسواک زدن، تولد، پاییز و پدر و مادر. در پایان کتاب نمایه ي موضوعي جلدهاي یك تا ده نیز درج 

شده است.

276. زرگر،  مسعود. ترانه هاي بازي، الالیي، تولد،  شادیانه ....: نغمه ها )3(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1384، 103 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: ترانه ها

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: ترانه بخشي از ادبیات عامه است مضمون هاي آن با رویدادهاي مهم زندگي چون تولد، 
ازدواج، مرگ و نیز با کار، عشق و آرزوهاي انسان در آمیخته است. در سومین شماره از مجموعه ي 
نغمه ها پنجاه ترانه براي کودکان با موضوع هاي مختلفي جمع شده است مانند: میهن، پدربزرگ، 

باران، بهار، پاییز و ردپاي حیوانات.
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277. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي، الالیي، تولد، شادیانه: نغمه ها )4(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 103 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: شعر، ترانه

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي »نغمه ها« شامل پنجاه ترانه است. در فهرست کتاب نام برخي 
شاعران کودک به همراه نام برخي آهنگسازان و مدت اجراي ترانه ها درج شده است. موضوع ترانه ها 
درباره ي ایران، آغاز مدرسه، نوبهار، باران، زنبور عسل، صبح، پدربزرگ و مادربزرگ، چهارفصل، تولد، 

رنگین کمان، برف و... است.

278. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي، الالیي، تولد، شادیانه: نغمه ها )5(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 110 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوری: ترانه
قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب، 49 ترانه ي کودکانه از شاعران بزرگ، درباره ی موضوعات مختلفي مانند 
ترانه های بازی ها، عید و نوروز، فصل ها و الالیی ها، تولد و... سروده شده است.

279. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي، الالیي، تولد، شادیانه: نغمه ها )6(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 79 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: شعر، ترانه

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: ششمین شماره از مجموعه ي »نغمه ها« شامل پنجاه ترانه ي شاد در موضوع هاي مختلف 
است از برخي شاعران کودک به همراه نام ترانه، نام برخي آهنگسازان، مطلع ترانه و مدت اجراي 
آن ها. گربه و موش، باد، باغچه، جویبار، بهار تازه، پروانه، مداد رنگي، فرداي آینده، چرخ و فلك، شیر، 

کالغ، درخت، عید نوروز نام برخي از این ترانه ها هستند.
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280. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي الالیي، تولد،  شادیانه: نغمه ها )7(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 93 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: ترانه ها

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: نغمه ها نه تنها در تولد، زندگي و مرگ، جزئي جدا نشدني از آدمي هستند، بلکه رستاخیز 
نیز با نغمه هاي آسماني ساز اسرافیل آغاز مي شود. شاید چون کودکي دوره ي زاللي زندگي آدمي 
است، بهترین زمان براي مأنوس شدن او با نغمه هاست. در هفتمین شماره از مجموعه ي نغمه ها 
پنجاه ترانه ي بازي، الالیي، تولد، شادیانه و... براي کودکان فراهم شده است. فرزندان ایران، بارون، 

گلبرگ هاي برف، بزغاله، کبوتر، پیك بهار و خواب نام برخي از این ترانه ها هستند.

281. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي الالیي، تولد،  شادیانه: نغمه ها )8(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 88 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: ترانه ها

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل پنجاه ترانه از تعدادي شاعران و آهنگسازان در موضوع هاي مختلف 
براي کودکان است. در فهرست الفبایي آغاز کتاب مطلع ترانه، نام ترانه، آهنگساز، شاعر و تصویرگر 
ترانه ها درج شده است. اي ایران، قّصه جنگل، پلیس، معما، خنده، عروسك من، مادر و دریا نام 

برخي از این ترانه ها هستند.

282. زرگر، مسعود. ترانه هاي بازي الالیي، تولد،  شادیانه: نغمه ها )9(: پنجاه ترانه کودکان. 
تهران: الکا/ آتنا، 1385، 96 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: ترانه ها

قالب اثر: شعر و سرود

چکيده: در نهمین شماره از مجموعه نغمه ها، پنجاه ترانه براي کودکان فراهم شده است. در 
فهرست الفبایي آغاز کتاب مطلع، نام، آهنگساز و نام شاعر ترانه ها درج شده است. باغ، باران، موش 

دله، خرس قهوه اي، چشمه، صبحانه، گریه نکن و سفره ي شام نام برخي از این ترانه هاست.
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283. پریرخ، زهره. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: نمي خواهم بزرگ شوم. تهران: 
مدرسه، 138۲، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: زهره پریرخ

موضوع محوري: رشد و بزرگ شدن
قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه ي کوتاه و خواندني درباره ي نیکو دختري که دلش نمي خواهد غذا بخورد اتفاقي رخ 
مي دهد و نیکو از گرسنگي دلش مي خواهد غذا بخورد. در پایان مي گوید من باید زود بزرگ و بزرگ 

 شوم و یه عالمه کار خوب بکنم.

284. شریفي، هدیه. آموزش توانایي هاي زباني 5: نوشتني ها. تهران: لوح زرین، 138۲، 186 ص 
قطع: رقعي

موضوع محوري: آموزش مهارت ها
قالب اثر: زبان آموزي و دوزبانگي

چکيده: این کتاب با هدف آموزش توانایی های زبانی تهیه شده است که شامل مجموعه اي از 
شنیدنی ها، گفتنی ها، گفت وگوها، خواندنی ها و نوشتنی ها است که کودکان را با فعالیت هایی براي 
ورود به دبستان آماده  می کند؛ 54 فعالیت شامل: سنجش نوشتن، مهارت نوشتن، صدانگاری و 

تمرین نوشتن. در پایان هر کدام از فعالیت ها ارزشیابی نوشته شده است.

285. پارکر، ویك. وسیله هاي زندگي 3: وسايل مدرسه را مي شناسي؟. فرزانه کریمي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: شناخت وسایل دور و بر کودک

قالب اثر: زبان آموزي و دوزبانگي

چکيده: در این کتاب تصاویري ساده و زیبا درباره ي عناصري که کودک در مدرسه با آن سروکار 
دارد را معرفي کرده و به آن ها آموزش مي دهد، عناصري شامل وسایل نوشتن و رنگ آمیزي 
کردن مانند مداد، تراش، پاک کن، مداد هاي رنگي، چسب و هم چنین وسایل شمارش مثل چرتکه، 

مکعب ها و وسیال کاردستي.
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286. مینرز، چري جي. با هم بودن را یاد بگیریم 1: وقتي مي ترسيم. فرزانه کریمي تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، 36 ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مردیت جانسون

موضوع محوري: غلبه بر ترس
قالب اثر: بحث و گفتگوي کودک

چکيده: در این کتاب موضوع کودکي مطرح است که از چیزهاي مختلف مثل فیلم یا جاهاي 
تاریك مي ترسد. بنابراین تصمیم مي گیرد با انجام کارهایي به خودش کمك کند تا بر ترسش غلبه 

کند. کارهایي مانند. 1. اعتماد کردن به دیگران. ۲. خنده و بازي با دوستان و...

287. هاوات، ایرن. آدم هاي زیاده رو 6: ويليام كه زياد كار مي كرد. حسین فتاحي تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1386، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مایکل دبور

موضوع محوري: توّجه به فرزند
قالب اثر: قّصه

چکيده: در این کتاب قّصه ي کوتاهي در باره ي »آقاي ویلیام« مي خوانیم. او آن قدر کار مي کند که 
وقت براي کودکش ندارد. کودک هم دلش مي خواهد به جاي اسباب بازي و ویدئو، پدر در کنارش 
باشد. یك روز کودک فکري مي کند. در پایان کودک کاري مي کند که توجه پدر به او جلب مي شود. 

پدر هر هفته او را به استخر مي برد و با او شنا مي کند.

288. وایت هاوس، پاتریشیا. بازي مي کنیم، یاد مي گیریم: هل مي دهيم. غالم رضا فهرستي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1385، ۲4 ص 

قطع: خشتي 
موضوع محوري: آشنایي با مفهوم هل دادن )علوم(

قالب اثر: آزمایش)فّعالّیت هاي علمي(

چکيده: در دومین شماره از مجموعه ي »بازي مي کنیم یاد مي گیریم« کودکان با مشاهده ي 
تصاویر رنگي، خواندن جمالت ساده و کوتاه با کمك والدین و انجام دادن آزمایش هایي با مفهوم 
هل دادن، اهمیت هل دادن، هل دادن اشیاي سبك و سنگین و هل دادن اشیاء روي سطح هموار 
و ناهموار آشنا مي شوند. در پایان کتاب سؤال، فرهنگ نامه ي تصویري، واژه نامه و جواب سؤال درج 

شده است.
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289. کشاورزي آزاد، مرجان. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: همسايه ها. تهران: مدرسه، 
1384، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: فرشته نجفي
موضوع محوري: پاکیزگي به کمك حل مسئله 

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه اي تخیلي و زیبا از همسایه هاي خانم بزي بیان مي کند و این که خانم بزي 
چگونه توانسته دعواي همسایه ها را به کمك یك راه حل درست، پایان دهد

290. یوسفي، محمدرضا. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: يك تاپ، دو تاپ. تهران: 
مدرسه، 1383، 1۲ ص 

قطع: خشتي 
تصويرگر: مریم طباطبایي

موضوع محوري: نان و تنور
قالب اثر: قّصه

چکيده: این قّصه ماجراي تاپ تاپ خمیر خاله قزي و نان پختن او است که طي اتفاقي یکي از 
نان ها کم است و خاله قزي تنور را دزد نان مي داند.

291. شعبان نژاد، افسانه. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: يك دانه بادام. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: امیر شعباني پور
موضوع محوري: کمك و یاري رساندن

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب قّصه ي شیرین و جذاب گنجشکك اشي مشي است که در سرماي زمستان 
غذایي ندارد تا این که بادامي پیدا مي کند اما پوست بادام سخت و محکم است و گنجشکك 
اشي مشي نمي تواند آن را بخورد. تا این که طي ماجرایي باالخره ننه کالغه به او کمك مي کند و 
آن قدر به گنجشکك اشي مشي دانه مي دهد که سیر مي شود. اما دانه ي بادام روي زمین مي افتد و 

بهار سال بعد درخت بادامي براي ننه از زمین سبز مي شود.
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292. ماهوتي، مهري. قّصه هاي خواندني، قّصه هاي شنیدني: يك شب تاريك. تهران: مدرسه، 
138۲، 1۲ ص 
قطع: خشتي 

تصويرگر: علیرضا گلدوزیان
موضوع محوري: پاییز و بادهاي پاییزي

قالب اثر: قّصه

چکيده: قّصه اي است کوتاه و تخیلي از درخت سیب عصباني که برگ هایش ریخته است. درخت 
از کالغ و ابر سیاه و باد سؤال مي کند و در آخر قاصدک هایي که باد همراه آورده، درباره ي باد پاییزي 

و ریختن برگ هاي درخت سیب به او مي گویند و درخت آرام آرام به خواب مي رود.

293. بار، استیو. 1-2-3- )يك- دو- سه( نقاشي: آدم هاي كارتوني. صبا مصلحي 
تهران: فخراکیا، 1385، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: آموزش کاریکاتور

قالب اثر: نقاشي

چکيده: در این کتاب چگونگي کشیدن کاریکاتور، گام به گام به کودک آموزش داده مي شود. رسم 
حالت هاي مختلف مو، نشان دادن احساسات، چهره هاي مختلف، دهان و ابروها، چشم ها، دست ها، 
بازوها، نقاشي کارتوني از یك پسر بچه ي در حال قدم زدن و دویدن از درس هاي این کتاب هستند.

294. بار، استیو. 1-2-3 )يك- دو- سه( نّقاشي: موجودات دريايي. صبا مصلحي 
تهران: فخراکیا، 1386، 3۲ ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: شناخت حیوانات دریایي

قالب اثر: نقاشي

چکيده: در این کتاب کشیدن شکل و حاالت مختلف برخي حیوانات دریایي مثل ماهي، سفره 
ماهي، دلفین، نهنگ، گاو دریایي، کوسه ها، هشت پا و خرچنگ به کودکان آموزش داده مي شود. 
کودکان مي توانند تصاویر را بکشند و رنگ کنند. کشیدن تصاویر مرحله به مرحله آموزش داده 

مي شود تا بیشتر با این حیوانات آشنا شوند.
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295. شیخي، مژگان. 365 قّصه براي شب هاي سال. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 
1386، 796 ص 

قطع: رحلي 
موضوع محوري: افسانه

قالب اثر: قّصه

چکيده: این کتاب 365 قّصه ي خواندني و زیبا در قالب افسانه هاي ایراني در بر دارد. شخصیت هاي 
این قّصه ها از دیو و دلیري و اژدها گرفته تا حیوان و عروسك و آدم هستند. این قّصه ها به تعداد 

روزهاي یك سال با موضوع هاي مختلف براي کودکان نوشته شده اند.

296. رمزي، رابرت. دي. 501 روش عملي براي تقويت عّزت نفس بچه ها از تولد تا 
18 سالگي. حسن نصیرنیا تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1384، 1۲8 ص 

قطع: وزیري
موضوع محوري: تقویت عزت نفس کودکان

قالب اثر: کتاب هاي دانش افزایي مربي

چکيده: در این کتاب، 501 روش عملي براي والدین نوشته شده است که والدین، با به کارگیري 
آن ها مي توانند عزت نفس کودکان را افزایش دهند. این کتاب در پنج فصل نوشته شده است. فصل 
اول براي فرزندان زیر هفت سال، فصل دوم فرزندان هفت تا نه سال، فصل سوم فرزندان ده تا 
دوازده سال، فصل چهارم فرزندان سیزده تا پانزده سال و فصل پنجم فرزندان شانزده تا هجده سال 

و بزرگ ترها.
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عنوان
تصويرگر
پديدآورندگان
قالب اثر
موضوع محوری
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام ونشانی ناشران

نمـــــايه ها
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عنوان کتاب
آب، بابا، نان 001

آدم برفي 00۲
آرزوي باراني 003

آرزوي قشنگ 004
آزاد و صمیمي با فرزندان 005

آشنایي با اعداد 006
آشنایي با رنگ ها 007

آشنایي با میوه ها )1(008
آقاي هندوانه 009

آمادگي براي مدرسه 010
آموزش مفاهیم قرآن کریم به کمك عالیم قراردادي 011

آواز در مزرعه 01۲
اتوبوس قرمز 013

ارزش هاي زندگي 014
ارزشیابي کار کودک )واحد کارهاي : بهار،  گیاهان،  آب و ارتباط 

جمعي(015
ایران،  انسان،  زمستان:  کار هاي  )واحد  کودک  کار  ارزشیابي 

 جانوران(016
از آسمون تا اینجا 017
از تخم تا قورباغه 018

اشعار کودکانه 019
افسانه هاي شیرین ازوپ )جلد سوم(مورچه و ملخ 0۲0

االغ گرسنه 0۲1
الو الو عمو سالم 0۲۲

اوه! ببخشید 0۲3
این چه جور پرنده ایست؟ 0۲4

با ادب و مهربان باشیم 0۲5
با چي ببرم؟ با چي بیارم؟ 0۲6

با درخت، مامان بازي کردم 0۲7
با صداي زنبور 0۲8

با گفت و گو مشکل را حل کنیم 0۲9
با یکدیگر همدلي کنیم 030

بابا تو بهتریني 031
بابي که زیادي پز مي داد 03۲

باد و ابر و باران 033
بازي در آفتاب 034
بازي در باران 035

بازي ماه و ستاره 036
بازي مي کنم 037

بازي و تفریح: فّعالّیت هاي حرکتي مناسب براي کودکان 3 تا 
5 ساله 038

بازي و ورزش: فّعالّیت هاي حرکتي مناسب براي کودکان 5 تا 
7 ساله 039

بازي ها جورواجورند 040
بازي هاي استداللي 041

بازي هاي پنج انگشت 04۲
بازي هاي مشارکتي 043

بال بالي هاي بال بالي 044
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بام مهربان 045
باني خرگوشه 046

ببین چه نرمه موهام 047
بپر بغلم 048

بپوش تا برویم... 049
بچرخان، بگردان، بیاموز 050

بّچه ها خطر 051
بّچه ها سالمتي 05۲

بّچه ها فکر کنید و تعریف کنید 053
بّچه ي زمین 054
برگ راننده 055

بزرگ، کوچك، زیاد، کم 056
بکوشیم و ادامه دهیم 057

بگو کي ام )1(؟ 058
بگو کي ام )۲(؟ 059
بگو کي ام )3(؟ 060
بگو کي ام )4(؟ 061
بگو کي ام )5(؟ 06۲
بگو کي ام )6(؟ 063

بوي باران 064
بوي خوب 065

بوي خوشمزه 066
به خاطر خروسه 067

به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند! 068
بهار 069

بیایید نگاه کنیم به چشم ها، دهان ها، دست ها،پاها 070
پا به پاي کودک خود 071

پادشاه کاپري 07۲
پاف پاف بچه سگي که گربه شد 073

پاها 074
پاییز 075
پاییز 076

پرندگان 077
پرنده رو درخته مي ني ني شده شلخته 078

پرورش مهارت هاي ریاضي ویژه ي پیش از دبستان 079
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تصویرگر
آتلیه خانه هنر 008

آیتي، فائزه 115
احمدي جم، انوشه 004

اندرودي، مرجان 100
انصاري، علي 146

اوتومو، یاسواو 049، 099، 193، ۲38
برجسته، لیسا جمیله 0۲6، 151، ۲71

بندي، فریبا 065
بیژني، رویا ۲65

پایکرت، مارلیك 050
پریرخ، زهره  090، 147، ۲83

تقي زاده، فائزه ۲33
جام شیر، منصور 117، 148، 157، 167، ۲31

جانسون، مردیت 0۲5، 0۲9، 030، 057، ۲34، ۲51، ۲86
جریمي بیز، جریمي ۲04

جمالي، رعنا 045
حدادي، تهمینه ۲36

حقگو، سحر 176
خدایي، علي 001، 149، ۲۲0، ۲۲6، ۲۲7، ۲۲8، ۲45

خزانه داري، شیال ۲55
خسرواني، شراره 0۲7
خلعتبري، فریده ۲54

خیریه، راشین 013، 165، 169
دبور، مایکل 03۲، ۲87

دالوري، نرگس 066، 175
ذاکري، مجید 064، 095، 196

ذوالفقاریان، سیاوش 058، 059، 060، 061، 06۲، 063
راد، پوپك ۲60

رحماني آزاد، محمود رضا 144، ۲49
رزاقي، سعید ۲48

رستگار مقدم، شیرین079، 081، 08۲
زرافشاني، لیال 0۲۲، 144، ۲37، ۲49

سعیدا، ملیکا 033
سوته یف، والدیمیر 0۲4، 107، 113، 1۲9، 174، 189، 197، 

۲6۲ ،۲41 ،۲30 ،۲۲9 ،۲18
سهرابي، عطیه 040، 19۲، ۲19، ۲70

شعباني پور، امیر 164، ۲91
شیخي، شیرین 105

شیدوش، ندا ۲۲۲
صادقیان، زهره 109، ۲47، ۲50

صادقیان، نوشین 187
صلواتیان، محمدحسین 136، 195

ضیایي، شیوا ۲4۲
طباطبایي، مریم ۲90

طالیي، کاظم 106
طلوع زماني، فرخنده 199
عامه کن، علي 166، ۲۲1
عرب، وحید اسالمي 115
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عزیزي، عزت السادات ۲09
عظیمي، نازي 098

عظیمي، ندا 086، 089، 108، ۲5۲
فدایي، مریم 145
فرت، باربارا ۲00

فرساد، مرجان 00۲
فرشید شفیعي، فرشید 180، ۲۲3، ۲۲4

کاپلو، پیر103
کارت رایت، استفن 101، 133، 134، 135، 158

کاظمي، ناهید 009
کالوین بورگو، دبورا 046

کالیتري، سوزان ۲08
کربالیي، اکرم 154

کشاورز، مهرآفرین 055
کیاني، گلبرگ 054

گروه تصویرگران188
گلدوزیان، علي رضا003، 04۲، 17۲، ۲3۲،  ۲73، ۲9۲

گوردن، مایك ۲56، ۲57

 گیل، جیل 0۲0
لشگري، ناهید 014

لشگري، ویدا 1۲7، 190، 191
محجوب، فهیمه  139، 140، 141، ۲40

محمدي آذر، محمدرضا 159
محمدي، گالله 118

مکتبي، غالمعلي 1۲5، 1۲6، 138، 155، 181
ملکي، بیوک 1۲4

میرمحمدي، نیلوفر 067، 110، 111، 11۲
نامور، علي 198

نجفي، فرشته 01۲، 0۲8، 036، ۲46، ۲89
نساجي، امیر 194

نوبل، شیال 070، 074، 114، 143، 150
نووآ، ترسا 116
ویلمز، مو 068

هاردینگ، سوفي 177
یانگ، سارا 018

یاوري، نسرین 085، 087
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قالب اثر
آزمايش)فّعاليّت هاي علمي( 008، 080، 18۲، 187، ۲05، 

۲88 ،۲66

انس با قرآن 011

بازي038، 039، 043، 077، 119، 1۲1، ۲64

بحث و گفتگوي كودك 0۲3، 0۲5، 0۲9، 030، 057، 070، 
۲86 ،۲59 ،۲56 ،۲51 ،۲34 ،150 ،143 ،116 ،114 ،10۲ ،074

توليدات استاني ۲09

راهنماي مربي)كتاب توسعه مهارت ها( 153

زبان آموزي و دوزبانگي 115، 130، ۲60، ۲84، ۲85 

شعر و سرود 001، 017، 019، 0۲۲، 031، 033، 034، 035، 
 ،060 ،059 ،058 ،056 ،055 ،047 ،045 ،044 ،040 ،037
 ،098 ،097 ،094 ،084 ،078 ،076 ،067 ،063 ،06۲ ،061
 ،1۲3 ،1۲۲ ،1۲0 ،118 ،11۲ ،111 ،110 ،109 ،108 ،105
 ،145 ،144 ،141 ،140 ،139 ،137 ،131 ،1۲7 ،1۲6 ،1۲5
 ،190 ،188 ،179 ،178 ،176 ،163 ،159 ،154 ،149 ،146
 ،۲36 ،۲3۲ ،۲۲8 ،۲۲7 ،۲۲6 ،۲19 ،198 ،195 ،19۲ ،191
 ،۲55 ،۲50 ،۲49 ،۲47 ،۲45 ،۲44 ،۲43 ،۲40 ،۲39 ،۲37
 ،۲77 ،۲76 ،۲75 ،۲74 ،۲70 ،۲69 ،۲68 ،۲67 ،۲63 ،۲58

۲8۲ ،۲81 ،۲80 ،۲79 ،۲78

قّصه 00۲، 003، 004، 009، 01۲، 013، 018، 0۲0، 0۲1، 
 ،049 ،048 ،046 ،04۲ ،036 ،03۲ ،0۲8 ،0۲7 ،0۲6 ،0۲4
 ،087 ،086 ،085 ،073 ،07۲ ،068 ،066 ،065 ،064 ،054
 ،107 ،106 ،104 ،101 ،100 ،099 ،095 ،090 ،089 ،088
 ،136 ،135 ،134 ،133 ،13۲ ،1۲9 ،1۲8 ،1۲4 ،117 ،113
 ،164 ،16۲ ،158 ،157 ،155 ،15۲ ،151 ،148 ،147 ،138
 ،177 ،175 ،174 ،173 ،17۲ ،169 ،168 ،167 ،166 ،165
 ،۲00 ،199 ،197 ،196 ،194 ،193 ،189 ،186 ،181 ،180
 ،۲13 ،۲1۲ ،۲11 ،۲08 ،۲07 ،۲06 ،۲04 ،۲03 ،۲0۲ ،۲01
 ،۲۲4 ،۲۲3 ،۲۲۲ ،۲۲1 ،۲۲0 ،۲18 ،۲17 ،۲16 ،۲15 ،۲14
 ،۲48 ،۲46 ،۲4۲ ،۲41 ،۲38 ،۲33 ،۲31 ،۲30 ،۲۲9 ،۲۲5
 ،۲73 ،۲7۲ ،۲71 ،۲65 ،۲6۲ ،۲61 ،۲57 ،۲54 ،۲53 ،۲5۲

۲95 ،۲9۲ ،۲91 ،۲90 ،۲89 ،۲87 ،۲83

كاردستي 170، 171، 183، 184، 185

كتاب كار كودك- مربي010، 015، 016، 050،041، 051، 
 ،09۲ ،091 ،083 ،08۲ ،081 ،079 ،075 ،069 ،053 ،05۲

۲35 ،۲10 ،156 ،103 ،096 ،093

كتاب هاي دانش افزايي مربي 005، 014، 071، 14۲، 
۲96 ،۲94 ،۲93 ،161 ،160
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آداب درست کارها۲14
آرزو004، ۲65

آرزوهاي بچه ها در قالب دعا178
آشتي با طبیعت۲۲7

آشنایي با احساسات و ویژگي افراد۲59
آشنایي با انواع بازي ها043

آشنایي با انواع غذاهاي حیوانات19۲
آشنایي با چیزهاي دور و بر کودک010

آشنایي با رنگ ها156
آشنایي با روزهاي متفاوت034، 035

آشنایي با علوم )مفهوم قل دادن(۲05
آشنایي با فصل بهار، ارتباط جمعي015

آشنایي با فصل زمستان، اندام هاي بدن، ایران، جانوران016
آشنایي با قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((۲31
آشنایي با قّصه ي پیامبران حضرت نوح )ع(167

آشنایي با محیط اطراف کودک0۲7
آشنایي با مراحل رشد جوجه103

آشنایي با مفهوم هل دادن )علوم(۲88
آشنایي کودک با انواع میوه ها۲70

آشنایي کودک با محیط اطراف خود149
آشنایي کودک با محیط اطراف0۲6، 198

آشنایي کودک با محیط اطرافش۲45
آموزش روابط اجتماعي، فرهنگي، دیني و... 081

آموزش صبر و حوصله085
آموزش کاریکاتور۲93

آموزش153
ارتباطات و نامه رساني095

اریگامي با کمك دایره ها1۲1
اریگامي077، 119

اشیاء۲43
اعتماد به نفس۲0۲
افسانه ۲03، ۲95

افسانه های کشورهای مختلف۲01
الوالو عمو سالم 0۲۲

انتظار باران064
انضباط1۲8

اّولین تجربه ي اثاث کشي158
ایمني051

بابا031
باد151

بازي با پنج انگشت دست04۲
بازي گروهي195

بازي و شیطنت۲4۲
بازي۲61

بازي هاي ریاضي041
بهداشت بدن۲13
بي حوصلگي036

بیماري )عمل جراحي(133
بیماري )گوش درد، دست درد، واکسن زدن(135

پاکیزگي به کمك حل مسئله   ۲89

موضوع محوری
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پاییز و بادهاي پاییزي ۲9۲
پدر و مادر، نماز001
پرندگان، کالغ۲۲3

پرورش قدرت تخیل و خالقیت053
پرورش مهارت های ریاضی79
پرورش مهارت های عمومی8۲

پندهاي اخالقي0۲0
پیدا کردن118

تجربه ي اولین پرواز با هواپیما یا مسافرت با هواپیما173
ترانه، الالیي۲75

ترانه ها۲74، ۲76، ۲80، ۲81، ۲8۲
ترانه هاي بازي141
ترس کودکان۲54

ترس و شجاعت089
تضادها056

تغییرات در فصل تابستان096
تفاوت ها107

تقویت توانایي هاي زباني130، ۲84
تقویت حس پرسشگري10۲

تقویت عزت نفس کودکان۲96
تالش و تسلیم نشدن1۲4

تنبلي181، ۲7۲
تنهایي087

توّجه به فرزند۲87
تولد کودک سوم خانواده101

حرکت کردن037
حرکت۲64

حس بویایي066
حس کردن۲39

حس المسه047، 084، 094
حشرات1۲0

حل مسئله090
حواس پنج گانه131
حیوانات مزرعه1۲3

حیوانات1۲۲
حیوان هاي روستا159

خانه147
خانه سازي۲48

خسیس بودن07۲
خطرات کبریت۲67

خالقیت083
خواب دیدن۲37

خواب177
خواندن نامه۲71

خواندن و نوشتن115
خوب دیدن۲63

خوب شنیدن۲34
خودخواهي۲69

دریاچه138
دقت، نظم078

دوستي با حیوانات۲33
دوستي و همکاري197

دوستي086
رابطه ي عاطفي بین کودک و پدر097

رابطه ي عاطفي پسر بچه با عمه در قالب شعر۲۲8
راز15۲

رشد و بزرگ شدن۲83
رعایت اصول بهداشت05۲

رفتار درست۲17
رفتار مسالمت آمیز0۲9
رفتارهاي درست۲15

رفتن به مهد کودک۲۲۲
رنگ هاي سیاه، سفید، خاکستري۲41

روابط خوب بین والدین و فرزندان005
روش هاي تربیتي مطلوب071

زمان بندي186
زمستان۲46

زمین لرزه164
سؤال کردن145

سرگرمي050، ۲09
سرماخوردگي013
سفر به فضا044

سهم هر کس174
سیب سفره ي هفت سین عید175

شاخت حیوانات185
شجاعت088
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شعر کودک109، ۲47
شعر کودکان۲50

شعر، ترانه۲77، ۲79
شعر067، 1۲7، 190، 191

شعرهاي شیرین براي بچه ها180
شکمو11۲

شنا کردن13۲
شناخت آفریده هاي خدا100

شناخت آواز پرندگان166
شناخت اعداد006، 16۲

شناخت افراد دور و بر کودک139
شناخت اندام هاي بدن070

شناخت انواع بوها065
شناخت انواع صداها0۲8

شناخت پاها074
شناخت پرندگان058

شناخت جوجه در قالب شعر105
شناخت چشم ها114

شناخت چیزهاي اطراف کودک176
شناخت چیزهاي دور و بر کودک045، 055، 146، 154، 199

شناخت حیوانات اهلي060
شناخت حیوانات دریایي059، ۲94

شناخت حیوانات وحشي061، 06۲، 063
شناخت حیوانات106، 170، 171، 183، 184، ۲19

شناخت خدا و آفریده هاي او017
شناخت دست ها143

شناخت دنیاي اطراف054
شناخت دهان150

شناخت رنگ ها007، 1۲9، 155
شناخت سنگ و کاربرد آن17۲

شناخت صداها01۲
شناخت فصل پاییز075

شناخت قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((- حیوانات148
شناخت قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((- کشتي157

شناخت قّصه ي پیامبران )حضرت نوح )ع((117، ۲08
شناخت کودک با کودکستان179

شناخت کودک از محیط۲40
شناخت محیط اطراف کودک009، ۲00، ۲55

شناخت محیط اطراف و حیوانات048
شناخت محیط دور و بر کودک140

شناخت محیط کودک033
شناخت میوه هاي باغ008

شناخت نردبان۲73
شناخت وسایل خانه۲60

شناخت وسایل دور و بر کودک۲85
شناور شدن18۲

صداقت کودکان۲68
صداها098

طمع کاري۲30
عاقالنه فکر کردن۲۲4

عروسي188
علوم )گیاهان و جانوران(۲35

غرور بي جا03۲
غلبه بر ترس۲86

فصل پاییز 069، 076
فصل زمستان163

فّعالّیت هاي حرکتي039
فکر کردن189

فکر نو113
قاطعیت068

قدرت تفکر۲۲0
قّصه هاي تخیلي۲04

قضاوت کردن104
قهر و آشتي169
کار گروهي00۲

کار و پس انداز کردن۲06
کارهاي خوب136
کشف کردن018

کشیدن اجسام۲66
کالس اّولي111

کمك و همکاري046
کمك و یاري رساندن۲91

کار و فّعالّیت در خانه و مهدکودک187
کتاب194

گردش۲1۲
گرسنگي0۲1
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گم شدن - به حرف بزرگ ترها گوش دادن165
گم شدن137

الالیي هاي کودکانه۲36
مامان۲44

محیط اطراف کودک116
مداد جادویي، زیرکي۲6۲

مدرسه۲49
مراقبت از کوچك ترها003

مسئولیت پذیري۲51
مسائل دیني و تربیتي019

مسخره کردن196
معاینه ي دندان134

معرفي مشاغل به زبان ساده و عامیانه و شیرین و طنز آمیز097
مفاهیم پایه علوم080

مفاهیم پایه ي ریاضي۲10
مهارت اجتماعي - تربیتي099 ،193،  ۲38

مهارت هاي اجتماعي0۲3، 0۲5
مهارت هاي بازي040

مهارت هاي زندگي014، 057، 1۲5، 1۲6
مهارت هاي فردي049

مهد کودک110

مهرباني و کمك به دیگران در قالب شعر۲۲6
مهرباني144، ۲۲9

نان و تنور۲90
نظم و دّقت۲53

نمایش نامه ي کودکان۲3۲
واکنش هاي رفتاري کودک در ارتباط با دستشویي کردن14۲

ورزش براي کودکان038
ورزش و سالمتي168

ورزش۲۲1
هر کسي در جاي خودش073

هم رنگي با محیط108
همانندسازي کودک۲58

همدردي و کمك به یکدیگر۲5۲
همدلي030

همکاري بیرون از خانه۲11
همکاري در خانه۲16

همکاري۲18
همکاري۲07، ۲۲5

هوش هیجاني )عصبانیت(۲56
هوش هیجاني )غمگیني(۲57
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نام ناشر
آتنا ۲74، ۲75، ۲76، ۲77، ۲78، ۲79، ۲80، ۲81، ۲8۲

آریا زمین041
آموزش043

ابوعطا015، 016
احرار083

افق006، 007، 014، 031، 071 ، 078، 1۲0، 1۲۲، 1۲3، 131، 
۲69 ،۲68 ،۲67 ،۲45 ،۲44 ،۲43 ،۲00 ،149 ،137

الکا ۲74، ۲75، ۲76، ۲77، ۲78، ۲79، ۲80، ۲81، ۲8۲
اورامان 099، 193، ۲38

به نشر/ کتاب هاي پروانه 139،1۲4، 140، 141، 159، ۲۲0، 
۲55 ،۲36 ،۲33 ،۲۲8 ،۲۲7 ،۲۲6

بین المللي حافظ 073
پنجره14۲

پیام آزادي۲59
پیدایش040، 19۲، ۲70

پیك ادبیات187
پیك دبیران186

تاریخ و فرهنگ050
تولد044، 047، 058، 059، 060، 061، 06۲، 063، 084، 094

تیمورزاده 0۲3، 069، 075، 077، 096، 10۲، 119، 1۲1، 
۲64 ،۲07 ،185 ،184 ،183 ،171 ،170 ،16۲

خانه آفتاب 088، 104 
خانه هنر008

دانژه005

زنبق۲60
سازوکار049، 088، 104 

سرمشق115
شاملو019

شباویز۲54، ۲61
صیانت091، 09۲، 093
ضریح آفتاب011، ۲09

طبیب 0۲3، 069، 075، 077، 096، 10۲، 119، 1۲1، 16۲، 
۲64 ،۲07 ،185 ،184 ،183 ،171 ،170

فائق۲10
فخراکیا ۲93، ۲94

فرشتگان 0۲0
قدیاني،کتاب هاي بنفشه 018، 0۲1، 0۲5، 0۲9، 030، 03۲، 
 ،076 ،074 ،070 ،067 ،057 ،056 ،048 ،037 ،035 ،034
 ،1۲8 ،1۲7 ،1۲6 ،1۲5 ،114 ،11۲ ،111 ،110 ،106 ،101
 ،168 ،163 ،158 ،15۲ ،150 ،143 ،135 ،134 ،133 ،13۲
 ،۲04 ،۲03 ،۲0۲ ،۲01 ،195 ،191 ،190 ،18۲ ،180 ،173
 ،۲۲5 ،۲17 ،۲16 ،۲15 ،۲14 ،۲13 ،۲1۲ ،۲11 ،۲06 ،۲05
 ،۲7۲ ،۲66 ،۲63 ،۲58 ،۲57 ،۲56 ،۲53 ،۲51 ،۲39 ،۲34

۲96 ،۲95 ،۲88 ،۲87 ،۲86 ،۲85
قطره 07۲

نوجوانان 017، 068، 097،  و  پرورش فکري کودکان  کانون 
۲3۲ ،188 ،178 ،103

کتاب هاي ارغواني 0۲۲، 144، ۲19، ۲37، ۲49
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لوح زرین 130، 153، ۲84
مبتکران071، ۲10

محراب قلم 136، ۲۲3، ۲۲4
مدرسه 001، 00۲، 003، 004، 009، 01۲، 013، 0۲6، 0۲7، 
 ،064 ،055 ،054 ،045 ،04۲ ،039 ،038 ،036 ،033 ،0۲8
 ،100 ،098 ،095 ،090 ،089 ،087 ،086 ،085 ،066 ،065
 ،161 ،160 ،155 ،154 ،151 ،147 ،146 ،138 ،108 ،105
 ،194 ،181 ،179 ،176 ،175 ،17۲ ،169 ،166 ،165 ،164

 ،۲5۲ ،۲46 ،۲4۲ ،۲40 ،۲35 ،۲۲۲ ،۲۲1 ،199 ،198 ،196
۲9۲ ،۲91 ،۲90 ،۲89 ،۲83 ،۲73 ،۲71 ،۲65

منشور دانش 079، 080، 081، 08۲
مهاجر 010، 051، 05۲، 053، 156

نخستین0۲4، 107، 113، 1۲9، 174، 189، 197، ۲18، ۲۲9، 
۲6۲ ،۲41 ،۲30

نگارینه 117، 118، 148، 157، 167، 177، ۲08، ۲31، ۲48
نوشته046، 109، 116، 145، ۲47، ۲50
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آتنا

۲74 : نغمه ها )1(: پنجاه ترانه کودکان، ۲75 : نغمه ها )10(: 
پنجاه ترانه کودکان، ۲76 : نغمه ها )3(: پنجاه ترانه کودکان، 
۲77 : نغمه ها )4(: پنجاه ترانه کودکان، ۲78 : نغمه ها )5(: 
پنجاه ترانه کودکان، ۲79 : نغمه ها )6(: پنجاه ترانه کودکان، 
۲80 : نغمه ها )7(: پنجاه ترانه کودکان، ۲81 : نغمه ها )8(: 
پنجاه ترانه کودکان، ۲8۲ : نغمه ها )9(: پنجاه ترانه کودکان

آريا زمين
041 : بازي هاي استداللي

آموزش
043 : بازي هاي مشارکتي

ابوعطا
015 : ارزشیابي کار کودک )واحد کارهاي : بهار،  گیاهان،  آب 
و ارتباط جمعي(، 016 : ارزشیابي کار کودک )واحد کار هاي 

زمستان: انسان، ایران،  جانوران(
احرار

083 : پرورش هوش و خالقّیت در کودکان
افق

 : رنگ ها،014  با  آشنایي   :  007 اعداد،  با  آشنایي   :  006
به  پا   :  071 بهتریني،  تو  بابا   :  031 زندگي،  ارزش هاي 
شده  مي ني ني  درخته  رو  پرنده   :  078 خود،  کودک  پاي 
 :  1۲3 جنگل،  حیوانات   :  1۲۲ حشره ها،   : شلخته،1۲0 
حیوانات مزرعه، 131 : داینا تو بهتریني، 137 : درخت و 
برگ و ریشه مي مي ني پیدا مي شه، 149: دویدم و دویدم به 

یك پلنگ رسیدم، ۲00 : قّصه هاي خرس کوچولو و خرس 
 :۲45 بهتریني،  تو  مامان   :۲44 ماشین ها،   :  ۲43 بزرگ، 
ماهي به من آب داد، ۲67: مي مي ني الهي بد نبیني، ۲68: 
مي مي ني پشت پرده یه سکه پیدا کرده، ۲69 : مي مي ني 

دیگه بي کاره دوست و رفیق نداره

الکا
۲74 : نغمه ها )1(: پنجاه ترانه کودکان، ۲75 : نغمه ها )10(: 
پنجاه ترانه کودکان، ۲76 : نغمه ها )3(: پنجاه ترانه کودکان، 
۲77 : نغمه ها )4(: پنجاه ترانه کودکان، ۲78 : نغمه ها )5(: 
پنجاه ترانه کودکان، ۲79 : نغمه ها )6(: پنجاه ترانه کودکان، 
۲80 : نغمه ها )7(: پنجاه ترانه کودکان، ۲81 : نغمه ها )8(: 
پنجاه ترانه کودکان، ۲8۲ : نغمه ها )9(: پنجاه ترانه کودکان

اورامان
099 : توالتم را بلدم بکنم، 193: غذایم را بلدم بخورم، ۲38 : 

لباس هایم را بلدم بپوشم
به نشر

1۲4 : خاله باال و ننه سرما،139: دس دسي بابا مي آد، 140 : 
دس دسي بارون مي آد، 141 : دس دسي گرگه مي آد، 159: 
روستاي من دوستاي من، ۲۲0 : کفش هاي هیپا و شیما: 
توانایي ذهني تمرکززدایي، طبقه بندي ...، ۲۲6 : کلّه کدو 
تو کوچه دنبال چند تا مورچه، ۲۲7 : کلّه کدو چه ماهه فکر 
گل و گیاهه، ۲۲8 : کلّه کدو مي تونه خودش کتاب بخونه،  
۲33 : گرمایي و سرمایي، ۲55 : من جوجه شدم،۲36 : الال 
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الال عروسك جان
بين المللي حافظ

073 : پاف پاف بچه سگي که گربه شد
تاريخ و فرهنگ

050 : بچرخان، بگردان، بیاموز
پنجره

14۲ : دستشویي رفتن کودک
پيام آزادي

۲59 : من و تو
پيدايش

040 : بازي ها جورواجورند، 19۲ : غذاها جورواجورند، ۲70 : 
میوه ها جورواجورند

پيك ادبيات
187 : عددها: آموزش مفاهیم پیش نیاز ریاضي مفهوم عدد

پيك دبيران
186 : عجله کن فرانکلین

تولد
044 : بال بالي هاي بال بالي، 047 : ببین چه نرمه موهام، 
058 : بگو کي ام )1(؟، 059 : بگو کي ام )۲(؟، 060 : بگو 
کي ام )3(؟، 061 : بگو کي ام )4(؟، 06۲ : بگو کي ام )5(؟، 
063 : بگو کي ام )6(؟، 084 : پرهام لطیف و نازه، 094 : 

پیشي پیشي جان چه نازي
تيمورزاده

 :  077 پاییز،   :  075 بهار،   :  069 ببخشید،  اوه!   :  0۲3
پرندگان،096 : تابستان، 10۲ : جاي پاي چه کسي است؟، 
119 : حشرات و آبزیان، 1۲1 : حیوانات، 16۲ : ریزه میزه، 
170 : سرها و دنباله ها )جلد اّول(، 171 : سرها و دنباله ها 
)جلد دّوم(، 183 : صورتم کو؟ )جلد اّول(، 184 : صورتم کو؟ 
)جلد دّوم(، 185 : صورتم کو؟ )جلد سّوم(، ۲07 : کار گروهي 

در شهر تونکا، ۲64 : مي تواني مثل فیل راه بروي ؟
خانه آفتاب

088 : پیترپن و دزدان دریایي، 104 : جوجه اردک زشت
خانه هنر

008 : آشنایي با میوه ها )1(
دانژه

005 : آزاد و صمیمي با فرزندان
زنبق

۲60 : من و گامبولي در خانه

سازوكار
049 : بپوش تا برویم...، 088 : پیترپن و دزدان دریایي، 104 

: جوجه اردک زشت
سرمشق

115 : چند گام تا نوشتن
شاملو

019 : اشعار کودکانه
شباويز

۲54 : من از تو نمي ترسم، ۲61 : من هم بازي
صيانت

ریاضي،  مفاهیم  )جلد1(:  سالم  پیش دبستاني ها   :091
09۲: پیش دبستاني ها سالم )جلد۲(: مفاهیم ریاضي، 093: 

پیش دبستاني ها سالم )جلد3(: مفاهیم ریاضي
ضريح آفتاب

011 : آموزش مفاهیم قرآن کریم به کمك عالیم قراردادي، 
۲09 : کتاب کار آمادگي )1(- ویژه کودکان 4 تا 5 سال

طبيب
 :  077 پاییز،   :  075 بهار،   :  069 ببخشید،  اوه!   :  0۲3
پرندگان،096 : تابستان، 10۲ : جاي پاي چه کسي است؟، 
119 : حشرات و آبزیان، 1۲1 : حیوانات، 16۲ : ریزه میزه، 
170 : سرها و دنباله ها )جلد اّول(، 171 : سرها و دنباله ها 
)جلد دّوم(، 183 : صورتم کو؟ )جلد اّول(، 184 : صورتم کو؟ 
)جلد دّوم(، 185 : صورتم کو؟ )جلد سّوم(، ۲07 : کار گروهي 

در شهر تونکا، ۲64 : مي تواني مثل فیل راه بروي ؟
فائق

۲10 : کتاب کار پیش دبستاني، ببین، فکر کن، و پیدا کن
فخراكيا

۲93 : 1-۲-3- \)یك- دو- سه\(نقاشي: آدم هاي کارتوني، 
۲94 : 1-۲-3 )یك- دو- سه(نّقاشي: موجودات دریایي

فرشتگان
0۲0 : افسانه هاي شیرین ازوپ )جلد سوم(مورچه و ملخ

قدياني،كتاب هاي بنفشه
018 : از تخم تا قورباغه، 0۲1 : االغ گرسنه، 0۲5 : با ادب 
و مهربان باشیم، 0۲9 : با گفت و گو مشکل را حل کنیم، 
030 : با یکدیگر همدلي کنیم، 03۲ : بابي که زیادي پز 
مي داد، 034 : بازي در آفتاب، 035 : بازي در باران، 037 : 
بازي مي کنم، 048 : بپر بغلم، 056 : بزرگ، کوچك، زیاد، 
کم، 057 : بکوشیم و ادامه دهیم، 067 : به خاطر خروسه، 
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070 : بیایید نگاه کنیم به چشم ها، دهان ها، دست ها،پاها، 
 : نوزاد جدید، 106  تولد   : پاییز، 101   : پاها، 076   :  074
جوجه زرد حسني کجایي؟، 110 : چاقاله با یك عروسك 
رفته به مهدکودک، 111 : چاقاله بادوم تنبل رفته کالس 
با نمك و تپل مپل،  اّول، 11۲ : چاقاله نگو یه دسته گل 
114: چشم ها، 1۲5: خاله سوسکه و آقاموشه، 1۲6: خاله 
جادویي،  صندوق  و  خاله ریزه   : وروجك، 1۲7  و  سوسکه 
1۲8: خرسي! چکار مي کني!، 13۲: در استخر شنا، 133: در 
بیمارستان، 134 : در دندان پزشکي، 135 : در مطب دکتر، 
143 : دست ها، 150 : دهان ها، 15۲ : راز مترسك، 158 : 
روز اثاث کشي، 163 : زمستان، 168 : سالي سالمت، 173 : 
سوار شدن به هواپیما، 180 : شعرهاي شیرین براي بّچه ها، 
18۲ : شناور مي کنیم، 190 : علي کوچولو و پروانه، 191 : 
علي کوچولو و مدرسه، 195 : فوتبالیست هاي محلّه: طنز 
قّصه هاي   :۲0۲ جهان،  شیرین  قّصه هاي   :۲01 فوتبالي، 
شیرین جهان، ۲03 : قّصه هاي وقت خواب، ۲04: قّصه هایي 
براي پسران، ۲05: قل مي دهیم، ۲06 : قلّك گمشده، ۲11: 
کتي به خرید مي رود، ۲1۲: کتي به گردش مي رود، ۲13 : 
کتي حمام را دوست دارد، ۲14: کتي خودش غذا مي خورد، 
۲15: کتي سالم مي کند، ۲16: کتي کمك مي کند، ۲17: 
کتي وسایلش را جمع مي کند، ۲۲5: کالهت را نگه دار!، ۲34: 
گوش کنیم و یاد بگیریم، ۲39: لمس مي کنم، ۲51 : مراقب 
همه چیز باشیم، ۲53 : مري مرتب، ۲56 : من عصباني 
ام، ۲57 : من غمگینم، ۲58 : من مامان عروسکم، ۲63 : 
مي بینم، ۲66 : مي کشیم، ۲7۲ : ناني نازنازو، ۲85 : وسایل 
مدرسه را مي شناسي؟، ۲86 : وقتي مي ترسیم، ۲87 : ویلیام 
که زیاد کار مي کرد، ۲88 : هل مي دهیم، ۲95 : 365 قّصه 
براي شب هاي سال، ۲96 : 501 روش عملي براي تقویت 

عّزت نفس بچه ها از تولد تا 18 سالگي
قطره

07۲ : پادشاه کاپري
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

017 : از آسمون تا اینجا، 068 : به کبوتر اجازه نده اتوبوس 
براند!، 097 : ترانه هاي بابایي، 103 : جوجه، 178 : شعر و 
دعا، 188 : عروسیه عروسي، ۲3۲ : گرگم و گلّه مي برم 

)بازي، شعر، نمایش(
كتاب هاي ارغواني

0۲۲ : الو الو عمو سالم، 144 : دل و دل و دل ردیف کن، 

۲19 : کفشاي پولکي، ۲37 : لب خندون، ۲49 : مدرسه ام 
دیر شد

لوح زرين
مهارت هاي  آموزش  راهنماي   :  153 خواندني ها،   :  130

ریاضي در دوره ي پیش دبستان، ۲84 : نوشتني ها
مبتکران

071 : پا به پاي کودک خود،۲10 : کتاب کار پیش دبستاني، 
ببین، فکر کن، و پیدا کن

محراب قلم
136 : درخت کاري، ۲۲3 : کالغ  ها و فرار، ۲۲4 : کالغ ها 

و مزرعه پنبه
مدرسه

001 : آب، بابا، نان، 00۲ : آدم برفي، 003 : آرزوي باراني، 
004 : آرزوي قشنگ، 009 : آقاي هندوانه، 01۲ : آواز در 
مزرعه، 013 : اتوبوس قرمز، 0۲6 : با چي ببرم؟ با چي بیارم؟، 
0۲7 : با درخت، مامان بازي کردم، 0۲8 : با صداي زنبور، 
033 : باد و ابر و باران، 036 : بازي ماه و ستاره، 038 : بازي 
و تفریح: فّعالّیت هاي حرکتي مناسب براي کودکان 3 تا 5 
ساله، 039 : بازي و ورزش: فّعالّیت هاي حرکتي مناسب براي 
کودکان 5 تا 7 ساله، 04۲ : بازي هاي پنج انگشت، 045 : 
بام مهربان، 054 : بّچه ي زمین، 055 : برگ راننده، 064 : 
بوي باران، 065 : بوي خوب، 066 : بوي خوشمزه، 085: 
پس ني ني ما کجاست؟، 086: پسته ي خندان، 087: پوست 
پسته، 089: پیرزن دوچرخه سوار، 090: پیرزن و گرگ، 095: 
پینه دوز مهربان، 098: ترق، ترق این صداي کیست؟، 100: 
توپ آسمان، 105 : جوجه جان، 108 : جوجه ي من کو؟، 
138: دریاچه ي آبي رنگ، 146 : دو تا چشم دو ابرو، 147 : دو 
فسقلي، 151 : دیلینگ دیلینگ، 154 : رقص باران، 155 : 
رنگ و وارنگ از همه رنگ، 160 : روش و محتواي آموزش 
قبل از دبستان ج 1، 161 : روش و محتواي آموزش قبل از 
دبستان ج ۲، 164: زمیني که همین طور مي لرزید، 165: 
زنگوله، 166: زیباترین آواز، 169 : سرباالیي و سرپاییني، 
17۲ : سنگ قرمز کوچولو، 175 : سیب هفت سین، 176: 
شال برفي، 179 : شعر و شکوفه ها، 181 : شما یك دماغ زرد 
ندیدید، 194: فندقي، 196 : فیل برقي، 198: قاصدک، نرو، 
199 : قایق کاغذي، ۲۲1 : کالغ ورزشکار، ۲۲۲ : کالغك 
و کودکستان، ۲35 : گیاهان و جانوران، ۲40: لي لي لي 
پسر  و  مادر خسته  دستکش کوچك، ۲4۲:  لي حوضك، 
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خوش خنده، ۲46: مترسك، موش و پرنده، ۲5۲ : مرغ افتاد و 
مرد، خروس غّصه خورد، ۲65 : میش سفید، ابرسفید، ۲71 : 
نامه ي پدر، ۲73 : نردبان هزار پله، ۲83 : نمي خواهم بزرگ 
شوم، ۲89 : همسایه ها، ۲90 : یك تاپ، دو تاپ، ۲91 : یك 

دانه بادام، ۲9۲ : یك شب تاریك
منشور دانش

079 : پرورش مهارت هاي ریاضي ویژه ي پیش از دبستان، 
080 : پرورش مهارت هاي علوم تجربي ویژه ي پیش دبستان، 
081 : پرورش مهارت هاي عمومي، ویژه ي کودکان پیش از 
 دبستان )اجتماعي، دیني، فرهنگي، ملي، میهني و...(، 08۲ : 

پرورش مهارت هاي عمومي، ویژه ي کودکان پیش دبستاني
مهاجر

010 : آمادگي براي مدرسه، 051 : بّچه ها خطر، 05۲: بّچه ها 
سالمتي، 053 : بّچه ها فکر کنید و تعریف کنید، 156 : رنگ ها

نگارينه
117: چهل روز و چهل شب، 118: چي  گم کردي؟، 148: 
دوتا دوتا، 157 : رنگین کمان، 167: ساختن کشتي، 177: شب 
به خیر خرگوش کوچولو، ۲08: کبوتر شجاع، ۲31: گردهمایي 

حیوان ها، ۲48 : مجموعه ي 9 جلدي چیه چه  جوریه؟
نخستين/ كتاب هاي پرستو

0۲4 : این چه جور پرنده ایست؟، 107 : جوجه مرغ و جوجه 
رنگ ها،  و  خروس  جورواجور، 1۲9:  چرخ هاي   : اردک، 113 
قارچ و  174: سیب و خرگوش، 189: عصاي کارگشا، 197: 
مورچه، ۲18: کشتي کوچولو، ۲۲9: کیسه ي خالي، ۲30: گربه ي 

ماهي گیر، ۲41: ماجراهاي بچه گربه ها، ۲6۲ : موش و مداد
نوشته

046 : باني خرگوشه109 : جیرجیرک شاعر است، 116 : چه 
کسي به دنبال آقا فیله مي رود؟، 145 : دلم مي خواد بدونم، 

۲47 : مثل پر پروانه، ۲50 : مدرسه ي جوجه ها
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نشاني ناشران
آتنا

کد  بازارچه 10، پ. 44،  فاز 1،  اکباتان،  تهران- شهرک 
پستي: 1611978514

تلفن : 44691400
 آريازمين

تهران- خ. کمیل، بین جیحون و کارون، ک. شاه محمدي، 
پ. 7، صندوق پستي: 994،13145

تلفن : 44333940 
آموزش

تهران- خ. ولیعصر، خ. دمشق، خ. برادران مظفر، پ. 186
تلفن: 88904006

ابوعطا
تهران- انقالب، خ. 1۲فروردین، پاساژ ناشران، ط. زیرین، 

پ. 16/4 
تلفن : 66490547 

احرار
تبریز- خ. دارایي، مقابل مسجد شهید مطهري، ک. مجتهد 

لر، بازارچه امیریه، ط. همکف، پ. 50
تلفن :5۲3۲874

افق
 تهران- خ. انقالب، خ.1۲ فروردین، خ.شهید نظری غربی، 

نبش ک. جاوید، پ.183
تلفن:66413367 

الکا

تهران- خ. ستارخان، دریان نو، خ 1، ک. غالمی، پ. 3 
تلفن : 665069۲9 

اورامان
تهران، پونك، بلوار همیال، خ. چهارباغ، ک. 1، پ 5، ط4 

غربی، واحد 6
تلفن : 44447۲04

به نشر
تهران- خ. کارگر شمالي، باالتر از نصرت، کوچه طاهري،  

پ. 1۲
تلفن : 88960466 

بين المللي حافظ
تهران- تهران نو، خ. بالل حبشی، چهارراه حافظ، پ. 96، 

کد پستی 1733676781
تلفن: 77431۲58 و 7781۲155

پنجره
تهران- خ. انقالب، خ. ابوریحان، بعد از تقاطع لبافی نژاد، 

ک. رازی، پ. 7۲ 
تلفن : 664169۲7

پيام آزادي
تهران- خ. جمهوری اسالمی، نرسیده به میدان بهارستان، 
مقابل سینما اروپا، ک. شهید محسن مظفری، پ. 11 و 15 

تلفن : 33936۲94
پيدايش

ژاندارمری  خ. شهدای  رازی،  فخر  انقالب، خ  خ.  تهران- 
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غربی، پ. 19۲، کدپستی: 1314733963
تلفن: 66970۲70

پيك ادبيات
ادیبی، ک.  راه زندان، خ. شهد  تهران-  خ. شریعتی، سه 

نسرین، پ. 38، ط. اول 
تلفن : 88409941

پيك دبيران
تهران-  خ. شریعتی، مقابل پارک شریعتی، ک. اتوبانك، پ. 

33، ط. همکف 
تلفن : ۲۲88۲380

تاريخ و فرهنگ
تهران – خ. انقالب، خ. فخر رازی، بن بست شهید فاتحی 

داریان، پ. 31، ط. اول 
تلفن : 66480107

تولد
متری  بیست  امین،  خ.  جشنواره،  خ.  تهرانپارس،  تهران- 

عالمه طباطبایی، پ. ۲17 
تلفن : 77330437

تيمورزاده
تهران- خ. باقرخان، تقاطع دکتر قریب، پ. ۲3 

تلفن : 66909191
خانه آفتاب

تهران- خ. کریمخان زند، خ. حافظ، ک. هورچهر، پ. 11، 
ط. چهارم 

تلفن : 8،88918836
خانه هنر

تهران- خ. انقالب، خ. فخر رازی، بن بست وزیری، س. 
اندیشه، ط.چهارم

تلفن: 664910۲5
دانژه

تهران- خ. مطهري، خ. سلیمان خاطر )امیراتابك سابق(، 
ک. اسالمي، تقاطع بانه، پ. 4/۲، کد پستي: 1578635811

تلفن : 88846148، 8884۲543
زنبق

تهران- خ. سهروردي شمالي، بین مطهري و بهشتي، خ. 
اندیشه سوم، پ. 86، کدپستي: 1569613811

تلفن: 8870676۲ و8841571
سازوكار

تهران- خ. انقالب، خ. 1۲ فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، 
پ. 95، ط. همکف، کدپستي: 1314665764

تلفن: 66461900
سرمشق

تهران- م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، بن بست گشتاسب، پ. 
6، واحد 7

تلفن:  66970۲31، 66970۲3۲، 66491865
شاملو

تهران- خ. جنت، بین 6 و 8، پ. 164، ط. همکف، کدپستي: 
98۲938۲934 

تلفن: ۲۲10857
شباويز

تهران- خ. جمهوری،ک. نوری، پ. ۲ 
تلفن :،664۲3995  664۲7539

صيانت
خراسان رضوی- خ. هفده شهریور، سي و پنج متري دانش 
شرقي، جنب مسجدالحمید، پ. 60، واحد. 6۲، کد پستي: 

9133618583
تلفن : 3439۲43، 34۲8۲33 -0511

ضريح آفتاب
خراسان رضوی- خ. امام خمینی، جنب سازمان آموزش و 

پرورش 
تلفن : 0511-۲۲10045

طبيب
تهران-  خ. باقرخان، ضلع شمالي بیمارستان امام، مقابل خ. 

دکتر قریب، پ. ۲3، صندوق پستي: 11185- 1133 
تلفن : 6690919۲، 883383، 8895111۲

فائق
تهران- خ. انقالب، خ. ابوریحان، نبش خ. روانمهر، پ. 61، 

ط. ۲، واحد 4، صندوق پستي: 1535- 13145 
تلفن : 6695۲076، 66409910

فخراكيا
تهران- خ. انقالب، خ. فخررازي، بن بست زکي، پ. 3 ،کد 

پستي: 1314773763
تلفن : 66953013، 66464798،66978734

فرشتگان
وحید  شهید  خ.  جنوبي،  فلسطین  خ.  انقالب،  خ.  تهران- 

نظري، پ. 1۲، واحد 1، صندوق پستي: 13145- 1711
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تلفن : 889619۲۲، 66485۲۲3
قدياني،كتاب هاي بنفشه

تهران- خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازي، خ. شهداي 
ژاندارمري غربي، پ. 90، کد پستي: 1314733861

تلفن : 66404410، 66975789
قطره

تهران-  خ. فاطمي، خ. ششم، پ. 3، ط. اول، صندوق پستي: 
 383 -13145

تلفن : 88973351، 8897335۲، 88973353
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان

تهران- خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما 
کانون، پ. ۲۲، صندوق پستي: 15875- 4877۲4 

تلفن : 88715545،8، 8896۲971، 88710661
كتاب هاي ارغواني

سمت  اول  بن بست  پاکستان،  خ.  عباس آباد،  خ.  تهران- 
راست، پ. 16، ط. دوم، کد پستي: 1531613914

تلفن : 88736416
لوح زرين

تهران-  خ. کارگرجنوبي، خ. روان مهر، ک. دولت شاهي، پ. 
1، واحد10، کد پستي: 131461456

تلفن : 66961۲57، 66961۲57
مبتکران

تهران-  خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 
59، واحد4، صندوق پستي: 13145- 1596 

تلفن : 66954390-۲
محراب قلم

شهداي  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران- 
ژاندارمري، پ. 104، صندوق پستي: 13145- 568104

تلفن: 80- 66490879، 66465۲01
مدرسه

تهران-  نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، 
پ. 8، صندوق پستي: 14155- 1949 

تلفن : 889۲4750، 889۲475۲، 888003۲4
منشور دانش

تهران- خ. انقالب، ابتداي خ. فخررازي، پ. 50، صندوق 
پستي: 13145- 1411 

تلفن : 66493۲10، 66968384،7، 66411090
مهاجر

تهران- خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. نیکپور، پ. 5، ط. سوم، 
کد پستي: 1314753665

تلفن : 66410036، 6695۲199، 6695۲۲00
نخستين

تهران- خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، پ. 
۲۲7، ط. اول، کد پستي: 1314713115

تلفن : 66418979، 66498148
نگارينه

خ.  شیراز،  بهار  خ.  هفت تیر،  م.  شرقي  شمال  تهران- 
سلیمان خاطر، ک. نظامي، پ. ۲5، کد پستي: 1575635911

تلفن : 88310071، 88315051، 888۲8788
نوشته

اصفهان- خ. فلسطین، ساختمان نوید، کد پستي: 8143984134
تلفن : ۲۲۲6445، ۲۲08610




