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uمنظورماازكتابآموزشىچيست؟
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 برنامة  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.
uاماكتابهايدورةپيشدبستاني

کودکان امروز ما، آینده سازان فرداي کشور هستند. کودکان دورة پیش دبستاني بیش از هر زمان دیگر، آمادة پذیرش 
آداب و رفتارهاي مطلوب هستند فطرت توحیدي در این مقطع سني در آستانة شکوفایي قرار مي گیرد تا شخصیت آن ها 
شکل بگیرد براي همین برنامه ها و فّعالّیت ها و محتواي دورة پیش از دبستان با رویکرد الهي سعي مي کند رابطة کودک را 

متناسب با درک و ظرفیت  این سنین در چهار حوزة )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 دورة پیش دبستان با رویکرد )شکوفایي فطرت الهي( طراحي و تدوین مي گردد.

ایجاد پرورش مهارت هاي جسمي ـ حرکتي، پرورش روحیه و رفتار عاطفي »پرورش  فّعالّیت هاي آن  اهداف و 
مهارت هاي ذهني، صفات اخالقي و رفتارهاي اجتماعي مبتني بر ارزش هاي اسالمي، انس با قرآن و عالقه مندي 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 دورة پیش دبستاني با موضوعاتي مثل قّصه، شعر و سرود، بازي، نقاشي، 
کاردستي، نمایش خالق، انس با قرآن، فّعالّیت هاي علمی، بستة آموزشی، زبان آموزي و دوزبانگي، مرجع نظری و دانش افزایی 

مربیان و تماشاي فیلم و آشنایي با نحوة استفاده از فن آوري هاي جدید به اجرا درمي آید.

پژوهش هاي انجام شدة 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. روحیة مشارکت و فعالیت هاي گروهي و اجتماعي آنان تقویت شده و داراي 

ارتباطات قوي تري مي باشند.
لذا سرمایه گذاري صحیح در آموزش پایة پیش دبستاني و انتخاب برنامة 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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uچرابايددستبهگزينشكتابزد؟
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، شورای عالی آموزش وپرورش، وزارت آموزش وپرورش را به عنوان یك 
نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي آموزشی و تربیتی و اتخاذ 
سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثرتری در هدایت پدیدآورندگان کتاب های آموزشی مورد 

نیاز کودکان، مربیان و والدین 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 توسعة محیط آموزشي و تقویت 

فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

uتشکيلدبيرخانةساماندهىمنابعآموزشىوتربيتى
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 عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح با تصویب آیین نامة 
»سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(« توسط شورای عالی آموزش وپرورش، در دوم شهریور سال 1389 از 

حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادة 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبه 828  به 
انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی 
ذیربط و تهیة فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و 

پشتیبانی کند.
در مادة 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.

uتهيةفهرستگانتوصيفىكتابهاىآموزشى
با توجه به مادة 5 و 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 دبیرخانة سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، از بین کتاب های رسیدة مناسب 

آماده و منتشر می کند. این فهرست به صورت مکتوب )کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می شود.

uفرايندتوليدكتابنامةرشد
»کتابنامة رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائة فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة 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 دورة پیش دبستاني ندارد، 
از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة 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 دربارة کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی 



9 دورة پیش دبستانی 4

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 دربارة 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 مصوبة راهنماي برنامه و 
فّعالّیت هاي آموزش  و پرورش دور ة پیش دبستاني رعایت شده است؟ آیا محتوای این کتاب با راهنمای برنامة ما همسویی 
و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك مادة 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؟

برنامةتوليدكتابنامههايرشددردورةپيشدبستان

سال انتشارسطح پوششکتاب نامة رشدردیف

کتاب های چاپ اولجلد اول1

کتاب هاي 1386 و قبل از آن
1391

کتاب های چاپ اولجلد دوم2

1387-1390

1391

3

4


5

جلد سوم
 

جلد چهارم

جلد پنجم

کتاب های چاپ اول

91

کتاب های چاپ اول

92

کتاب های چاپ اول

93

1392

1393

1394
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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، فایل الکترونیکی این 
کتاب نامه ها در وبگاه سامان کتاب به نشانی: samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و همه عالقه مندان 

می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

uكتابنامهاىكهپيشروداريد
این شماره از کتاب نامه، فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتي چاپ اول سال 1392 و یك سال قبل از آن را در 

بر مي گیرد.
در این کتاب نامه با 180 عنوان کتاب مناسب آشنا مي شویدکه از مجموع 524عنوانکتاب رسیده انتخاب شده است. 
بیش ترین کتاب هاي مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات ذکر با 20 عنوان، انتشارات مدرسه با 19 

عنوان، شهر قلم و شرکت انتشارات فني ایران با 17 عنوان تعلق دارد.
در بین قالب هاي اثر، قصه، شعر و سرود، فعالیت هاي علمي، مرجع نظري و دانش افزایي مربي و کتاب کار کودک-مربي به 

ترتیب با  85، 25، 22، 20، 20 عنوان کتاب مناسب از بیش ترین فراواني برخوردارند.

 
فراواني قالباثر رديف فراواني قالباثر رديف

قصه                         85                    7  زبان آموزي            3   1

شعر و سرود           25                    8  نقاشي                    3   2

کاردستي                    2  فعالیت هاي علمي           22                    9   3

علوم تربیتی                  2  مرجع نظري و دانش افزایي     20         10   4

نمایش خاّلق      1  کار کودک-مربي           20                   11   5

موسیقي                    1  بازي                          6                   12   6
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* جمع فراواني موضوعی بیش از تعداد عنوان کتاب های مناسب است چون بعضی از کتاب ها دارای بیش از یك موضوع هستند.
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در بین ناشران محترم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ذکر و عروج اندیشه به ترتیب با 64، 43 و 42  عنوان 
بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند که از همراهي آن ها متشکریم.

 
uشيوةتنظيماطالعات

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: شمارة 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؛ مخاطب؛ موضوع 

محوري؛ قالب اثر و چکیدة کتاب.

uنمايههاىكتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه براساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، تصویرگر، قالب اثر، موضوع محوري،  مخاطب، 
نام ناشر، در همکرد نام ناشر و عنوان کتاب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا مربیان، کارشناسان، والدین و سایر 
مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شمارة ردیف داده شده است. 

نمایه های کتاب براساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند.

uهمکارانمادراينكتابنامه
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:

uكارشناسانگروههايپيشدبستاني
1.فریال آمار2.علي باباجاني 3.سیمین بازرگان 4. مونا بافته 5. شیرین برزین6. مسعود تهراني فرجاد7.الله جعفري8. محمد 
حسن حسیني9. فروزنده خداجو 10. طاهره خردور 11. سپیده خلیلي 12.مجید راستي 13. کیومرث سلطاني ابهري 14.افسانه 
شعبان نژاد 15. محمد رضا شمس 16.خیرقدم صبوري 17. سوسن طاقدیس 18. سید سجاد طباطبایي نژاد 19.فریده عصاره 
20. شیرین فاضلي 21. غالمرضا فلسفي 22. شکوه قاسم نیا 23. رقیه قنبري 24. سعید کفایتي 25. کبري مالمیر 26. مهري 
ماهوتي 27. راحله ملکان 28.فخري ملکي 29. رضا مهدوي 30. ابوالفضل نفر 31. بابك نیك طلب 32. نکیسا هدایت زاده 

33. زهراسادات یاسیني

uراهنماىاستفادهازاينكتابنامه
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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تصويرراهنماىاستفادهازكتابنامه

برگشتروم، گونیال11.

28 ص

داستان هاي 
الفي اتکینز

تهران، آفرینش گر، 92علي توکلي وزیري

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

کودک

مخاطب

رفتار هاي اجتماعي

موضوع محوري

الفي اتکینز با دوستش
 آشتي مي کند

عنوان کتاب

 قطع

گونیال  برگشتروم 

تصویرگر

 این کتاب جلد 11 از مجموعه 24 جلدي داستان هاي الفي اتکینز است. داستان دربارة پسري 6 ساله به نام الفي است. 
او ناراحت است و خوابش نمي برد. چون صبح بچه اي کوچك تر از خود را زده است. الفي به دنبال او مي گردد تا از او 

عذرخواهي کند.

قصه

قالب اثر

چکیده

برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریمخان 
زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي،
دبيرخانةساماندهىمنابعآموزشىوتربيتىمکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس 
حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  samanketab.roshdmag.ir  آمادة دریافت 

دیدگاه های شماست.
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بدین وسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتاب های آموزشی و تربیتی دعوت می شود نسخه ای از کتاب های چاپ اول 
سال 1393 خود )و یك سال پیش از آن( را برای بررسی به نشانی دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.

لطفاًدرارسالكتاببهايننکاتتوجهفرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1393 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1394 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1393 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.
uفهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی samanketab.roshdmag.ir اعالم 

می شود.
uفهرست 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 مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده می شود تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب 

معرفی شدة 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 جشنوارة کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد 
کتاب نیست.

u مطابق آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 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 دورة پیش دبستانی باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
انس با قرآن، بازی، بستة آموزشی، زبان آموزی، شعر و سرود، علوم تربیتی، فعالیت های علمی، قصه، کاردستی، کتاب کار کودکـ  

مربی، مرجع نظری و دانش افزایی معلم، مناطق دوزبانه، نقاشی، نمایش های خالق.

كتابهاىخودرابهنشانى:تهران،خيابانكريمخانزند،خيابانايرانشهرشمالى،ساختمانشماره4آموزش وپرورش،دفتر
انتشاراتوتکنولوژىآموزشى،دبيرخانةساماندهىمنابعآموزشىوتربيتىبفرستيد.براىدريافتاطالعاتبيشترمىتوانيدبا

شمارةتلفن88306071)021(تماسحاصلفرماييد.

فراخوانارسالكتابفراخوانارسالكتاب
)برايتوليدكتابنامةشمارة5دورةپيشدبستانى(
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فهرستتوصيفيكتابهايمناسبو
مرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهاي
آموزشيوپرورشي

دورةپيشدبستانى
)چاپاولسال1392(



فهرستتوصيفيكتابهايمناسبومرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهايآموزشيوپرورشي16
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1. کوئین،  کارن. آمادهسازيكودكانبرايورودبهپيشدبستانودبستان: روش هاي 
ساده اي که به فرزند شما کمك مي کند تا در آزمون هاي هوش، سنجش... . احمد عابدي. اصفهان، 

نوشته، 92، 350 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: والدین، مربي کودک
موضوعمحوري: مهارت هاي اساسي پیش  از دبستان

قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: در سال هاي پیش از دبستان، کودکان به منظور آمادگي براي ورود به دبستان و داشتن 
عملکرد مناسب در آزمون هاي هوش و آمادگي دبستان، باید به هفت مهارت  اساسي مسلط باشند. این 
مهارت ها عبارت اند از: مهارت هاي زباني، دانش/ درک مطلب/ حافظه اي، ریاضي، دیداري ـ فضایي، 
شناختي و مهارت هاي حرکتي ظریف. کتاب حاضر روش هایي را معرفي مي کند که به کودکان کمك 
مي کنند، در آزمون هاي هوش، ورودي مدارس خاص و برنامه هاي تیزهوشان بهترین عملکرد را داشته 
باشند. کتاب داراي سه بخش و 23 فصل به همراه 2 ضمیمة آزمون توانایي هاي شناختي »وودکاکـ  

جانسون« و فهرست بازي ها و فعالیت هاست.

2. رضایي، اکرم و قاسمي، الهه. مجموعه کتاب هاي آموزشي ساویس: آموزشمبانيرايانهايبا
رنگآميزي. مشهد، امید مهر، 92، 40 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: رنگ آمیزي، آموزش رایانه
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: در کتاب حاضر طي 15 درس به صورت ساده و به همراه تصویرهایي که کودکان باید آن ها 
را رنگ آمیزي کنند، اصول اولیة کار با رایانه به کودکان پنج تا هفت ساله آموزش داده مي شود. در 
ابتداي هر درس بخشي براي کمك به مربي در نظر گرفته شده است تا در این بخش نکات کلیدي 
قبل از رنگ آمیزي براي فراگیرنده توضیح داده شوند. تعاریف الزم و ضروري در هر درس بیان شده اند 
تا مربي بتواند به صورت اصولي و استاندارد، آموزش خود را دنبال کند. براي مطلع کردن والدین از نحوه 
عملکرد کودک و نیز تشویق فراگیرنده، در انتهاي کتاب براي هر درس سه تصویر قرار داده شده که به 
ترتیب بیان کنندة عملکرد عالي، متوسط و ضعیف هستند و با توجه به نوع عملکرد فراگیرنده، بر چسب 

مربوطه توسط مربي چسبانده مي شود.
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3. ناش، ماریان و الو، جکي.آموزشمفاهيمپايةرياضيبهكودكانپيشدبستانيـ
تکاليفيبرايمهدومدرسه. مهدي دستجردي کاظمي؛ فرزانه دستجردي کاظمي. تهران، 

مدرسه، 92، 196 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: مربي کودک
موضوعمحوري: آموزش پیش دبستاني، مفاهیم پایة ریاضي، تمرین و تکلیف

قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش مفاهیم پایه ریاضي در 36 جلسه براي کودکان پیش دبستاني 
فراهم شده است. به زعم نگارنده، این جلسات آموزشي که به صورت گروهي تشکیل مي شوند، جلساتي 
مارپیچي هستند، چرا که آموزش هاي ارائه شده در این جلسات همانند یك حلزون و مارپیچ روي هم سوار 
مي شوند و رو به باال مي روند و از سطوح گسترده تر و کلي تر به سمت سطوح جزئي تر و دقیق تر حرکت 
مي کنند. آموزش به صورت مستقیم نیست، بلکه جلسات طوري است که خود کودکان با آموزش هایي 
که مي بینند، مي فهمند و کشف مي کنند. به عالوه، با فعالیت هاي شادي آور و مفرح، مهارت ها و مفاهیم 
بهتر در ذهن آن ها جاي مي گیرد. این رویکرد موجب افزایش اعتمادبه نفس کودکان مي شود و آگاهي 
و درک آن ها را در مورد مفاهیم ریاضي باال مي برد. در آغاز فهرست عنوان هاي تمرینات و تکالیف هر 
جلسه آمده است. در ادامه کلمات کلیدي یا مفاهیم پایه آموختني براي هر جلسه در فهرست جداگانه اي 
مشخص شده است. سپس براي هر جلسه مواد و لوازم مورد نیاز، چگونگي اجرا و مراحل آن به ترتیب 

بیان شده است تا سرانجام به هدف مورد نیاز که آموزش یکي از مفاهیم است، برسند.

4. واثقي، مینو.آموزشهنر،نقاشيوكاردستي. تهران، فاطمي، 92، 96 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: والدین، مربي کودک
موضوعمحوري: آموزش هنر

قالباثر: کاردستي، نقاشي

چکيده: در کتاب »آموزش هنر، نقاشي و کاردستي« 365 شیوة خالق و آموزنده در نقاشي، کاردستي، 
چاپ، تکه چسباني، درست کردن اشکال برجسته و جعبه، صورتك ها و ماسك ها، کارت پستال، شابلون 
و... آموزش داده مي شود. براي انجام هر کاردستي، نقاشي و... لوازم مورد نیاز و مراحل کار مرحله به 
مرحله توضیح داده مي شود. تزئین تخم مرغ ها، کاله هاي دزدان دریایي، گاوبازهاي آویزي، کارت هاي 
برجسته، نقاب هاي حیوانات، حیوانات پشمي، صورت هاي روزنامه اي، کالژ فضا و... برخي از این 

کاردستي ها و نقاشي ها هستند.
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5. قاسم نیا، شکوه. اتلمتلاينگلمه،عشقمنه،خوشگلمه: آلبومي با 180 شعر و تصویر 
کودکانه. تهران، قدیاني، 92، 168 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شعر
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: این کتاب شامل عکس هاي زیبا از کودکان است که با شعرهاي کودکانة زیبا تزئین شده 
است. در کتاب 28 قاب خالي براي ایجاد آلبوم عکس براي کودک فراهم شده است. با دیدن عکس ها 
و خواندن بلند شعرهاي زیباي کتاب مادر مي تواند فضاي لطیف و خاطره انگیز براي کودک خود بسازد.

6. بیژني، رویا.اتلمتلمزرعه. تهران، زعفران، 92، 12 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: جولي فلچر، آنا لوبکا
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: جورچین، شعر
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعه کتاب هاي زعفراني است که براي کودکان تدوین شده است. 
در این مجموعه، اشعاري به همراه جورچین، با موضوعات مختلف براي کودکان آمده است. این دفتر 
دربردارندة شش پازل، به همراه اشعاري دربارة حیوانات مزرعه است. این مجموعه با هدف سرگرمي 

کودکان و آموختن مطالبي دربارة موضوعات مختلف، به زبان شعر و ترانه تدوین شده است.
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7. بیژني، رویا. اتلمتليهجنگل. تهران، زعفران، 92، 12 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: جولي فلچر، آنا لوبکا
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: جورچین، شعر
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعه کتاب هاي زعفراني است که براي کودکان تدوین شده است. 
در این مجموعه، اشعاري به همراه جورچین، با موضوعات مختلف براي کودکان آمده است. این دفتر 
دربردارندة پنج پازل، به همراه اشعاري دربارة حیوانات جنگل است. این مجموعه با هدف سرگرمي 

کودکان و آموختن مطالبي دربارة مکان هاي مختلف، به زبان شعر و ترانه تدوین شده است.

8.اسبهايكوتولهدرشهربازي. احمد باقري نژاد. مشهد، عروج اندیشه، 92، 16 ص.
قطع: 1/2 جیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان تخیلي
قالباثر: قصه

چکيده: اسب هاي کوتوله وارد شهربازي شدند. آنها خیلي خوشحال بودند و شروع به بازي کردند. 
نعنایي وارد اتاقك هایي شد که اگر سه بازي را مي برد مي توانست یك خرس عروسکي جایزه بگیرد. 
نعنایي دو بازي اول را برد ولي در بازي سوم موفق نمي شد. کم کم داشت ناامید مي شد که صورتي 
به او گفت: »تو نیاز به استراحت داري!« نعنایي کمي استراحت کرد. سپس با روحیة باال، بازي سوم را 
نیز برد و خرس عروسکي را جایزه گرفت، نعنایي از صورتي تشکر کرد. او مي دانست ارزش یك دوست 
خوب از هر جایزه اي بیشتر است. داستان باال در کتابچه اي مصور و رنگي و با هدف آموزش احترام به 

دوستان و داشتن پشتکار در کارها، براي کودکان به رشتة تحریر درآمده است.
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9. مجیب، فرشته.اصولوتئوريبازيهادردورةپيشازدبستان. تهران، فاطمي، 92، 
192 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: مربي کودک

موضوعمحوري: بازي هاي آموزشي
قالباثر: بازي

چکيده: این کتاب در 92 صفحه شامل 2 بخش و 7 فصل به همراه واژه نامه و منابع است. بخش اول، 
شناخت بازي کودکان، چهار فصل را دربرمي گیرد و در آن تعریف بازي، نظریه ها، ارزش بازي، کاربرد 
بازي و روند تکاملي بازي مطرح شده است. بخش دوم به عوامل مؤثر در بازي؛ عوامل دروني، عوامل 
بیروني و شناخت وسایل بازي مي پردازد. کودک بازي مي کند تا لذت ببرد و تفریح کند. شادي او به 

خودي خود هدفي باارزش است و باید به آن توجه کرد.

10. سلحشور، ماندانا. الفبايزندگيبرايكودكان. تهران، فلسفه، نقش و نگار، 91، 256 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: والدین، کارشناس، مربي کودک
موضوعمحوري: نیاز هاي اساسي کودکان

قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: کتاب حاضر که در 12 فصل تدوین شده، حاوي مهارت هاي اساسي و اولیه اي است که 
کودکان را براي زندگي کردن در جمع خانواده و ورود به اجتماع آینده شان آماده مي سازد. رعایت بهداشت 
فردي، برقراري ارتباط با دیگران، وقت شناسي، به کارگیري قدرت خالقیت و ابتکار، مسئولیت پذیري، 
خانه داري، تصمیم گیري، مدیریت مالي و زندگي اجتماعي، از جمله مهارت هایي هستند که کودکان با 

دانستن و به کارگیري آن ها مي توانند بسیاري از نیازهاي اساسي خود را برطرف کنند.
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11. برگشتروم، گونیال. داستان هاي الفي اتکینز: الفياتکينزبادوستشآشتيميكند. علي 
توکلي. تهران، آفرینش گر، 92، 28 ص.

قطع: وزیري
تصويرگر: گونیال برگشتروم

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: رفتار هاي اجتماعي

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 11 از مجموعه 24 جلدي داستان هاي الفي اتکینز است. داستان دربارة پسري 
6 ساله به نام الفي است. او ناراحت است و خوابش نمي برد. چون صبح بچه اي کوچك تر از خود را زده 

است. الفي به دنبال او مي گردد تا از او عذرخواهي کند.

12. برگشتروم، گونیال. داستان هاي الفي اتکینز: الفياتکينزبهمدرسهميرود. علي توکلي. 
تهران، آفرینش گر، 92، 28 ص.

قطع: وزیري
تصويرگر: گونیال برگشتروم

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: نگراني هاي قبل از رفتن به مدرسه

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 12 از مجموعه 24 جلدي »مجموعه داستان هاي الفي اتکینز« است و دربارة 
پسري 7 ساله به نام الفي است که مي خواهد امسال به مدرسه برود. پدر الفي فکر مي کند چیزي ذهن 
الفي را مشغول کرده است. پس به او مي گوید مي تواني حدس بزني که امشب چه کساني دلشوره دارند. 
الفي کمي فکر مي کند و جواب منفي مي دهد. پدرش مي گوید خیلي ها، همة 7 ساله ها، آن ها یك دنیا 
پرسش توي سرشان دارند؛ مثل تو. فردا الفي از مدرسه به خانه برمي گردد و به پدر مي گوید خانم معلم 
یك راز به آن ها گفته است و آن این است که تمام شب دلشوره داشته، خوابش نبرده است؛ چون فکر 
مي کرده 20 شاگرد جدید دارد که اسمشان را هم بلد نیست. براي این که دلشوره اش کم شود یك 

لباس جدید خریده، موهایش را مرتب کرده؛ ولي باز هم خوابش نبرده است.
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13. رحماندوست، مصطفي. مجموعه چیستان ها:اونچيهكهپانداره؟. تهران، آبرنگ، 91، 12 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: پریسا رسولي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: چیستان، شعر
قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب یك جلد از »مجموعه چیستان ها« ست که در آن پنج معما دربارة باران، برف، 
درخت، ماه و رود بیان شده است. معماها در قالب شعر و موزون بیان شده است. کودک عالوه بر آشنایي 

با آن ها از ریتمیك بودن متن نیز لذت خواهد برد.

14. رحماندوست، مصطفي. مجموعه چیستان ها: اونچيهكهدورزمينميگرده؟. تهران، 
آبرنگ، 91، 12 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: پریسا رسولي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: چیستان، شعر

قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب یك جلد از »مجموعه چیستان ها« ست که در آن پنج معما دربارة مداد، کتاب، 
توپ، تختة کالس و مدرسه بیان شده است. کودک عالوه بر آشنایي با این اشیا، از شعرهاي کتاب 

نیز لذت مي برد.
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15. رحماندوست، مصطفي. مجموعه چیستان ها: اونچيهكهزنگداره؟. تهران، آبرنگ، 91، 
12 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: پریسا رسولي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: چیستان، شعر

قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب یك جلد از »مجموعه چیستان ها« ست که در آن پنج معما دربارة کفش، ماشین، 
صندلي، تار و تلفن به صورت شعر در آن بیان شده است. کودک عالوه بر آشنایي با ویژگي هاي این 

عناصراز موزون بودن کتاب هم لذت مي برد.

16. رحماندوست، مصطفي. مجموعه چیستان ها: اونچيهكهسفيده؟. تهران، آبرنگ، 91، 12 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: پریسا رسولي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: چیستان، شعر
قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب یك جلد از »مجموعه چیستان ها« ست که در آن پنج معما دربارة ُگل، چاي، قاشق، 
پنیر و صابون به صورت موزون بیان شده است. کودک عالوه بر آشنایي با ویژگي هاي اشیا از موزون 

بودن کتاب نیز لذت مي برد.
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17. رحماندوست، مصطفي. مجموعه چیستان ها:اونچيهكهشيرينه؟. تهران، آبرنگ، 91، 12 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: پریسا رسولي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شعر، چیستان
قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب یك جلد از »مجموعه چیستان ها« ست که در آن پنج معما دربارة گالبي، نارنگي، 
پنجره، شمع و تلویزیون به صورت موزون بیان شده است. کودک عالوه بر آشنایي با ویژگي هاي آن ها 

به خاطر ریتمیك بودن هم از کتاب لذت مي برد.

18. رحماندوست، مصطفي. مجموعه چیستان ها: اونچيهكهقشنگه؟. تهران، آبرنگ، 91، 12 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: پریسا رسولي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: چیستان، شعر
قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب یك جلد از »مجموعه چیستان ها« ست که در آن پنج معما دربارة ماهي، گوسفند، 
قاصدک، سایه و مرغ به صورت موزون طرح شده است. کودک عالوه بر آشنایي با شخصیت ها از 

ریتمیك بودن متن کتاب نیز لذت مي برد.
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19. رحماندوست، مصطفي. مجموعه چیستان ها: اونكيهكهقشنگومهربونه؟. تهران، آبرنگ، 
91، 12 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: پریسا رسولي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: چیستان، شعر

قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب یك جلد از »مجموعه چیستان ها« ست که در آن پنج معما دربارةکشاورز، باغبان، 
خداي مهربان، مادر و راننده به صورت موزون بیان شده است. کودک عالوه بر آشنایي با شخصیت ها 

به خاطر ریتمیك بودن ازمطالب کتاب نیز لذت مي برد.

20. بابايقهرمان. احمد باقري نژاد. مشهد، عروج اندیشه، 92، 24 ص.
قطع: 1/2 جیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان اجتماعي
قالباثر: قصه

چکيده: داستان این کتابچة مصور و رنگي، دربارة سه بچه موش است که در هنگام ترس پدر خود 
را صدا مي زنند. آنها براي پدرشان لباسي مخصوص تهیه مي کنند تا در هنگام ترس، پدر خیلي زود 
پیش آنها بیاید. یك شب بچه موش ها با صدایي مثل خش خش از خواب مي پرند و همگي داد مي 
زنند: »بابا! بابا!« پدر بچه موش ها لباس هاي مخصوصش را مي پوشد و به جنگ غول خیالي مي رود 
ولي پشت سطل زباله تنها یك خارپشت مي بیند وآنرا فراري مي دهد بچه موش ها که فکر مي کنند 
پدرشان با یك غول جنگیده است به او مي گویند: »تو باید ممنون لباس مخصوصت باشي. چون آن 

یك لباس سوپرباباي واقعي است.«
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کودکان  براي  خالق  نمایشي  فعالیت هاي  مجموعه  نمايشي:  بازي کیتي. دوگالس،   .21
پیش دبستان. مریم نوزرآدان. تهران، نغمه نو، 92، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: سام سلماسي

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: فعالیت هاي نمایشي خالقانه

قالباثر: نمایش خالق

چکيده: بازي نمایشي یکي از مؤثرترین و لذت بخش ترین مواد آموزشي براي دورة پیش دبستاني است. 
یك کالس پیش دبستاني هرگز بدون امکانات الزم براي انجام فعالیت هاي نمایشي، یك کالس کامل 
و موفق نخواهد بود. در این کتاب 22 فعالیت نمایشي طرح شده است. در هر فعالیت هدف، مهارت ها و 

وسایل مورد نیاز، روش اجرا و گسترة آن بیان مي شود و تصویري هم ارائه مي شود.

22. وایت، جان.بازيويادگيريدرفضايباز: اقدامات الزم براي کسب تجربه هاي کیفي برتر 
در محیط آزاد. علي ایماني. تهران، مدرسه، 91، 82 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: والدین، مربي کودک، مشاور، کارشناس

موضوعمحوري: بازي در فضاي آزاد
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: بازي در انواع متنوع آن، از مهم ترین شیوه هاي فعالیت براي کودکان خردسال در فضاي باز 
است. از طریق این بازي ها که پایه و اساس یادگیري کودک دربارة جهان اطرافشان است، کودکان 
شادي و نشاط را مي یابند و رشد جسمي، هوشي، احساسي، هیجاني و اجتماعي آن ها از این طریق 
پیشرفت مي کند. همة استادان عرصة آموزش، مناسب ترین شیوة یادگیري براي کودکان خردسال 
را یادگیري از طریق بازي، به خصوص در خارج از ساختمان، در طبیعت، جنگل، کنار دریا و رودخانه 
و یا محیط هاي الهام گرفته از آن ها مي دانند. در کتاب حاضر، طي شش فصل، تدارکات الزم براي 
بازي هاي متنوع در فضاي باز تشریح شده است. در این کتاب توصیه هایي عملي براي انواع بازي هاي 
جسمي و حرکتي، بازي با ماسه، مواد طبیعي و آب، پرورش گیاهان، نگهداري از موجودات زنده، و بازي 

ساختمان سازي خالق و تخیلي درج شده است.
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23. بارتل، آلموت. بازيهاي5دقيقهايبرايبچههايچهارسالبهباال. لي ال لفظي. 
تهران، صابرین، 91، 80 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: والدین، کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: سرگرمي 
قالباثر: بازي

چکيده: بازي و تحرک موجب سالمتي انسان مي شود. این موضوع به ویژه براي کودکان بسیار مهم 
است، چون براي رشد و پرورش ذهني و جسمي خود به شادي و تحرک نیاز دارند. در این کتاب، 
بازي ها و سرگرمي هاي جالبي شامل من و تو، بازي هاي آموزشي، بازي هاي انفرادي، بازي هاي گرد و 
رنگارنگ، بازي در سفر، بازي در ساحل، بازي هاي شانسي، بازي هاي خودماني و خانوادگي و بازي هاي 
آرام معرفي شده اند. از آن جا که بخش مهمي از شخصیت کودکان و یادگیري مهارت هاي گوناگون 

زندگي، در جریان بازي شکل مي گیرد، باید به آن اهمیت بیشتري داد.

24. اشتن، اولریش. بازيهايجشنتولد. لي ال لفظي. تهران، صابرین، 91، 128 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: والدین، کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: سرگرمي

قالباثر: بازي

چکيده: ما همیشه به دنبال بهانه اي براي جشن گرفتن هستیم؛ بهانه اي براي با هم بودن. همین 
بهانه ها هستند که زندگي را شاد و زیبا مي سازند. جشن تولد نیز یکي از این بهانه هاست. در این بین، 
جشن تولد کودکان از ویژگي و اهمیت خاصي برخوردار است. مهم ترین جنبة جشن هاي کودکان، 
بازي هاي آن است. این کتاب حاوي بازي ها و سرگرمي هاي جالب و مفرحي است که شادي بخش 
جشن هاي فرزندان خواهند بود. یکي از مهم ترین ویژگي هاي کتاب آن است که انجام بازي هاي آن به 
تدارکات خاص یا صرف هزینه هاي زیاد نیاز ندارد و به آساني قابل اجراست. کتاب حاضر از دو بخش 
تشکیل شده است: بخش کودکان زیر سه سال و بخش کودکان چهار تا ده سال. هر بخش نیز داراي 

بازي ها و سرگرمي هاي خاص خود است.
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25. قبادي، فرشته. بازيهايسنتيروزآمدشده. تهران، مدرسه، 92، 200 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: والدین، مربي کودک
موضوعمحوري: تربیت بدني

قالباثر: بازي

چکيده: به زعم نگارنده ویژگي کتاب حاضر، روزآمد کردن بازي هاي بومي و محلي است. مربیان، 
معلمان، والدین و روان شناسان مي توانند از این کتاب به عنوان منبعي ارزشمند براي تمرین قابلیت هاي 
حسي و حرکتي دانش آموزان بهره بگیرند، آن ها را به محیط زندگي و فعالیت هاي روزمره اقوام ایراني و 
روش هاي تمریني و ارتباطي آن ها عالقه مند سازند و روحیة ملي را در آن ها تقویت کنند. کتاب در چهار 
فصل به این شرح نوشته شده است. فصل اول کتاب به شناخت اجمالي کودک و اسباب بازي او از بدو 
تولد اختصاص دارد. در فصل دوم بازي هاي سنتي و مراحل آن تعریف شده اند. در فصل سوم 24 نمونه 
از بازي هاي روزآمد شده ارائه شده اند. به این ترتیب که ابتدا شیوة سنتي و سپس شیوة روزآمد شدة 
بازي ها معرفي شده است. در فصل چهارم 24 نمونه از بازي هاي سنتي پیشنهاد شده اند و از مخاطبان 

خواسته شده است آن ها را روزآمد کنند و اهداف آن ها را بنویسند.

26. ویلسون، هنا و پیلین، نیکي. دنیاي شگفت انگیز زندگي بچه هاي حیوانات: بچههايحيوانات
دوستداشتني. پریسا همایون روز. تهران، ذکر، 92، 16 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آشنایي با حیوانات
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با چگونگي رشد، تغذیه، محل زندگي، تولید مثل، و ظاهر 
حیوانات پشمالو، پردار، فلس دار و حیوانات آبزي آشنا مي شوند. در صفحات سمت چپ، به طور خالصه 
اطالعاتي مختصر دربارة مطالب مذکور، بیان شده و سپس سؤاالتي مطرح و به آنها پاسخ داده شده 
است. براي نمونه، چرا بچة گوزن خال دارد؟ بچه هاي جانوران کجا زندگي مي کنند؟ بچه فیل چه 

شکلي دارد؟ و سؤاالتي از این قبیل.
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27. پارکر، استیو. دنیاي شگفت انگیز زندگي بچه هاي حیوانات:بچههايحيواناترادوست
دارم. پریسا همایون روز. تهران، ذکر، 92، 24 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: ایان جکسون

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: عادات و رفتار حیوانات

قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر که به نثري ساده نوشته شده است و نیز مشاهدة تصاویر جذاب 
و دوست داشتني آن، با چگونگي تولد، محل زندگي، رشد، نوع تغذیه و تولید مثل توله پانداي چیني، 
توله هاي گرگ خاکستري، جوجة پنگوئن و نوزاد فیل، اورانگوتان، گوزن، گربه، کانگورو، سمور آبي و 
فوک آشنا مي شوند. براي مثال، توله هاي گرگ خاکستري در چند هفتة اول زندگي شان در النه، غار یا 
سوراخ خود مي مانند و از شیر مادرشان تغذیه مي کنند. وقتي کمي بزرگ تر شدند، از النه خارج مي شوند 

و شروع به خوردن گوشت مي کنند.

28. کشاورز، محمدعلي. برشبزن،بچسبون. تهران، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
92، 24 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: مربي کودک، کودک
موضوعمحوري: کاردستي، سرگرمي 

قالباثر: کاردستي

چکيده: یکي از راه هاي کشف استعداد و رشد خاّلقیت، به کار گرفتن قواي جسمي است. کارکردن، 
ساختن و کسب مهارت، سبب ایجاد هماهنگي میان دست، مغز و چشم مي شود. کتاب مصّور حاضر 
با هدف رشد مهارت و خاّلقیت کودکان، شناخت شکل هاي هندسي، شناخت رنگ ها و آشنایي با 
تصویرسازي تدوین شده است. به کمك این کتاب که براي گروه سّني )الف( تدوین شده، کودکان 

مي توانند با کنار هم چیدن خاّلقانه شکل هاي هندسي، به تصویري معنادار برسند.
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29. قبادي، فرشته. بزرگترهااجازهدهيد!. تهران، نگارینه، 92، 32 ص.
قطع: رقعي

تصويرگر: حمیدرضا جهاني عابد
مخاطب: والدین، کارشناس، مربي کودک

موضوعمحوري: درد دل کودکانه
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: این کتاب در 32 صفحه، شانزده درد دل کودکان را از زبان یك کودک به والدین بیان مي کند. 
مواردي که والدین و بزرگ ترها، کودکان را از آن نهي مي کنند؛ اما خود آن ها را انجام مي دهند. عبارت 
»اجازه دهید« قبل از هر مطلب آمده است؛ مانند: اجازه دهید! من با همة آن چه از شما دیده و آموخته ام 

به یاد بیاورم نه آن چه شما فقط براي من مي گویید.

30. کتابي، آذر. مجموعه بازي هاي خالق آموزشي:بگرد،پيداكن،بساز)آموزشمفاهيم
علومتجربيويژهگروهسني5سال(. تهران، سرمشق، 92، 16 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: شیرین شیخي

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: آموزش پیش دبستاني، پرورش خالقیت

قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: این کتاب حاوي تصویرها و فعالیت هایي به منظور مشاهدة دقیق و یادگیري مهارت هایي 
چون طبقه بندي، اندازه گیري، برقراري ارتباط، تفسیر کردن، پیش بیني کردن، جمع آوري اطالعات، 
فرضیه سازي و آزمایش کردن براي کودکان است. در ضمن براي اجراي هر فعالیت، راهکارها، روش 

اجرا و وسایل الزم را معرفي کرده است.
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31. خلیلي، سپیده.بگونه. تهران، تولد، 92، 12 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: مهارت نه گفتن
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب که به شکل خانه تهیه شده است، مهارت نه گفتن را به کودکان آموزش مي دهد. 
کتاب داستان خرگوش کوچکي را نقل مي کند که چون نمي خواهد دیگران را ناراحت کند، نمي تواند 
»نه« بگوید. براي همین ناراحت است. اما عمه اش به او یاد مي دهد که وقتي از کاري خوشش نمي آید، 

نه بگوید.

32. وفاداري، کوروش. بهكودكاننقاشيياددهيم!. تهران، مدرسه، 92، 124 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: مربي کودک، والدین
موضوعمحوري: آموزش نقاشي

قالباثر: نقاشي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان دبستان و والدین تدوین شده و شامل راهنمایي مخاطبان در 
تشویق کودکان به نقاشي و راهکارهاي آن است. نویسنده ضمن معرفي وسایل مورد نیاز براي نقاشي، 
مخاطبان را راهنمایي مي کند برخوردي مناسب با کودکان داشته باشند و آن ها را هدایت کنند تا به 
هدف موردنظر که شکوفا کردن استعداد خالقیت و نقاشي در کودکان است، برسند. در کتاب گام به گام 
جزئیات مربوط به نقاشي کودکان آمده است. آماده سازي فضاي آموزشي، آشنایي با گواش، آشنایي با 
رنگ ها، چاپ، پاستل، سبد میوه، کالژ، آشنایي با تاریخ هنر، درخت، خانه، فضاهاي شهري، تکنیك 
پاستل و آبرنگ، نقاشي با رنگ سفید، حکاکي روي رنگ، و چاپ پالستیك برخي از موضوعات کتاب 

حاضر هستند.
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33. مگان اي، بریانت.بياآدمبرفيدرستكنيم!3،2،1. فاطمه خزاعي. تهران، مدرسه، 92، 
16 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: فیلیپس جیلیان

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: آشنایي با مفهوم اعداد، قصه

قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني اجتماعي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است. در 
داستان مي خوانیم: »به »سامان« و »سارا« که ماجرایي شمارشي را براي درست کردن بهترین آدم 
برفي شروع کردند، بپیوندید. ماجرا با یك هویج براي بیني و دوشاخه براي دست ها شروع مي شود. آنها 

همه جا را جست و جو مي کنند تا این که در پایان، آدم برفي شان کامل مي شود.

34. کمالي ، رودابه. مهرک وسبزک: بياباهمآدمبکشيم. تهران، چکه، 91، 24 ص.
قطع: خشتي کوچك

تصويرگر: هدي عظیمي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: نقاشي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش نقاشي به کودکان تهیه شده است. در این کتاب مهرک و 
سبزک به کمك یکدیگر و با استفاده از تختة سفید و ماژیك و تخته پاک کن یك آدمك مي کشند.
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35. کتابي، آذر.بيشترازبازي،54]پنجاهوچهار[فعاليتخالقآموزشيبراي
كودكان5تا6سال. تهران، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 92، 116 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: بازي هاي آموزشي
قالباثر: بازي

چکيده: به زعم نگارنده، هدف از طراحي فعالیت هاي این کتاب، پرورش مهارت هاي تفکر به ویژه 
مهارت ِ تفکر خالق است که شامل تخیل، انعطاف پذیري، سیالي ذهن، بسط و گسترش توانایي هاي 
ذهني مي شود. در این کتاب به منظور رسیدن به اهداف مذکور، فعالیت هایي درج شده اند. روش ها، 
ابزارها و فضاهاي مربوط به هر فعالیت با توجه به عالقه هاي کودکان انتخاب شده اند و روش اجراي 
هر فعالیت به همراه تصویر شرح داده شده است. روش اجراي فعالیت ها به صورت قصه ، بازي و نمایش 

است.

36. لرستاني، فریبرز. قصة خواب هاي من: پشتپنجرةآسمان. تهران، محراب قلم، 92، 16 ص.
قطع: وزیري

تصويرگر: ماهني تذهیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان هاي کوتاه
قالباثر: قصه

چکيده: در اولین جلد از مجموعة »قصة خواب هاي من« هفت داستان کوتاه براي کودکان چاپ شده 
است. در این هفت داستان، کودکي خواب هاي مختلفي مي بیند که موضوع آن ها همیاري، دوستي، 
رضایت ما از مشارکت، صلح و آشتي، قصه گویي و تقلید است. مثاًل در داستان اول، کودکي خواب 
مي بیند که قورباغه اي از او کمك مي خواهد. کودک به کمك قورباغه مي رود و سنگ کوچکي را که 

براي قورباغه خیلي بزرگ به نظر مي آید و راه او را بسته است، برمي دارد.
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37. ماجراهاي پي پر فسقلي: پيپرازاجراينمايشميترسد. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 
91، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: تقویت اعتماد به نفس
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 18 از سري کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است. پي پر باید نقش یك 
قوري کوچولو را نمایش دهد. او سرودهایش را حفظ کرده است. مادر به او مي گوید: نگران نباشد حتمًا 
نقشش را خوب بازي خواهد کرد. وقتي نوبت پي پر مي شود، مربي مي گوید: قبل از اینکه بازي را شروع 
کند باید به همه تماشاگران سالم و صبح به خیر بگوید. پي پر وقتي شروع مي کند مي ترسد و ِمّن و 
ِمن مي کند. پدر از دور به او کمك مي کند. و او یادش مي آید، سرودش را مي خواند و همه تماشاگران 

به او آفرین و هورا مي گویند.

38. ماجراهاي پي پر فسقلي: پيپرازتاريکيميترسد. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 91، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: ترس از تاریکي

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 5 از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است. کتاب »پي پر از 
تاریکي مي ترسد« شیوة برخورد بزرگ ترها را با کودکاني که مي ترسند، بیان مي کند، کودک نیز با 
خواندن این کتاب متوجه مي شود چیزهایي را که پي پر از آن ها مي ترسید، درواقع هیچ ترسي نداشتند. 

در پایان کتاب نویسنده با یك سؤال کودک را به تفکر وامي دارد.
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39. ماجراهاي پي پر فسقلي: پيپرباهمسايةجديدشانآشناميشود. حسین فتاحي. تهران، 
ذکر، 91، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: راهنماي مهارت زندگي
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد چهاردهم از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است. پي پر توي 
حیاط با توپش بازي مي کند. توپ به آن طرف نرده، به حیاط همسایه مي رود. او به دنبال توپش مي رود. 
پولي، دختر همسایه که هم سن و سال اوست، مي پرسد دنبال چه مي گردد. پي پر به او مي گوید: سالم، 
دنبال توپم مي گردم. دختر توپ او را پیدا مي کند. در این موقع دوستان پي پر او را صدا مي زنند تا با هم 
بازي کنند. پي پر دختر همسایه را به دوستانش معرفي مي کند. آن ها با هم بازي مي کنند. مادر پولي 

خوش حال است که آن ها زود با هم دوست شده اند.

40. ماجراهاي پي پر فسقلي:پيپربهديگرانكمكميكند. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 91، 
24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: مهرباني و دل سوزي
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد دهم از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است و دربارة خرس 
کوچکي که به هم سن و ساالن خود یاد مي دهد که آشغال و پوست موز روي زمین نریزند. او بیشتر 
وقت ها به دیگران کمك مي کند. در پایان کتاب یك سؤال مطرح شده که کودک را به تفکر وامي دارد.
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41. ماجراهاي پي پر فسقلي: پيپرپرندةجديديپيداميكند. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 
91، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: مراقبت از حیوانات 
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب دربارة مسئولیت پذیري کودکان است. پرنده اي به خانه آورده شده است. پي پر از 
پرنده مي خواهد برایش آواز بخواند. مادر به پي پر مي گوید باید به این جا عادت کند. به او آب و غذا بده. 
پي پر به دیدن برنامة مورد عالقه اش از تلویزیون مشغول مي شود و پرنده را فراموش مي کند. وقتي 
یادش مي آید و به سراغ پرنده مي رود. او را در حالت مرگ مي بیند و مي ترسد. از مادر کمك مي خواهد. 
مادر مي گوید: پرنده هم ترسیده و هم تشنه و گرسنه است. پس براي او غذا مي گذارد و توصیه مي کند 

وقتي پرنده داریم باید مواظب باشیم تشنه و گرسنه نماند.

42. ماجراهاي پي پر فسقلي: پيپرخيليزيادتلويزيوننگاهميكند. حسین فتاحي. تهران، 
ذکر، 91، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: تقویت مهارت زندگي
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 6 از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است. پي پر بچه خرسي 
است که مادرش کارهاي او را به او یادآوري مي کند: جلوي تلویزیون زیاد ننشیند، کثیف شده باید به 
حمام برود، پشت میزش بنشیند و... پي پر چشمش درد گرفته است. مادر به او متذکر مي شود که زیاد 

تلویزیون نگاه کرده است. در پایان نویسنده یك سؤال طرح مي کند و کودک را به تفکر وامي دارد.
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43. ماجراهاي پي پر فسقلي: پيپردعواميكند. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 91، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان اجتماعي

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 15 از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است و ماجراي آن دربارة 
خرس کوچکي است که قلعه اي ساخته، دوستش مي گوید قلعه باید استخر واقعي داشته باشد، استخر 
باید تمساح داشته باشد تا واقعي باشد. پي پر مي گوید قلعة من جاي تمساح نیست. قلعه خراب مي شود 
و پي پر از دوستش ناراحت است چون فکر مي کند او قلعه را خراب کرده است. دوستش مي گوید قلعه 
را مي سازم. مادر پي پر از او مي خواهد از دوستش معذرت خواهي کند و با او دعوا نکند. در پایان کتاب، 

یك سؤال طرح شده که کودک را به تفکر وامي دارد.

44. ماجراهاي پي پر فسقلي: پيپردندانهايشرامسواكميزند. حسین فتاحي. تهران، 
ذکر، 91، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: بهداشت
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پرفسقلي« است و دربارة خرس 
کوچکي است که هنگام خواب مادر از او مي خواهد دندان هایش را مسواک بزند. کودک با خواندن این 

کتاب هم ذات پنداري مي  کند و مي آموزد که باید به بهداشت دهان و دندان اهمیت دهد.
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45. ماجراهاي پي پر فسقلي:پيپرمهماننوازيرايادميگيرد. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 
91، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آداب مهمان نوازي
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 7 از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است. ماجراي کتاب دربارة 
یك خرس کوچك به نام پي پر است که مادرش مهمان دارد. مهمان از ِدِسر تعریف مي کند و مي گوید 
دلم مي خواهد همة آن را بخورم. در همین زمان تلفن همراه مهمان زنگ مي زند. او مي رود که به تلفن 
پاسخ بدهد. پي پر از مادرش مي خواهد کمي از آن ِدِسر را بخورد؛ اما مادر مي گوید باید منتظر باشیم تا 
مهمان بیاید. چند لحظه اي که مادرش نیست، پي پر انگشتش را توي دسر مي کند و از آن مي خورد. 
مادر با دیدن این کار براي او توضیح مي دهد که کار او درست نیست او مي گوید منظور مهمان این 
است که دسر خوش مزه اي درست کرده ام. این کتاب نیز مانند همه کتاب هاي مجموعه در پایان یك 

سؤال دارد که کودک را به تفکر وامي دارد.

46. ماجراهاي پي پر فسقلي:پيپرنوبترارعايتميكند. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 91، 
24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: تقویت مهارت هاي اجتماعي
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 11 از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است. ماجراي کتاب 
دربارة پي پر کوچولو در پارک است که دیگران را ُهل مي دهد تا خودش سوار تاب و سرسره شود. 
دوستان پي پر به او تذکر مي دهند که کارش درست نیست و باید نوبت را رعایت کند و چون او 
نمي پذیرد آن ها مي خواهند به خانه هاي خود بروند و با اسباب بازي هاي خود بازي کنند. وقتي پي پر 
مي بیند که تنها مي شود از آن ها عذرخواهي مي کند. او قول مي دهد پسر خوبي باشد و نوبت را رعایت 
کند، سپس با دوستانش بازي را شروع مي کند. در پایان کتاب یك سؤال مطرح شده که کودک را به 

تفکر وامي دارد.
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47. ماجراهاي پي پر فسقلي:پيپريادميگيردكهاشتباهاتشرابپذيرد. حسین فتاحي. 
تهران، ذکر، 91، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: عذرخواهی
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد 16 از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي پي پر فسقلي« است. دوستان پي پر 
بازي مي کنند. او قایق ندارد و دلش مي خواهد یك قایق داشته باشد، پس از کاله مادرش به جاي قایق 
استفاده مي کند. دوستش به او مي گوید: این کاله مادرت است؛ اما او توجه نمي کند و در حوض موج 
ایجاد مي کند و جوهر در آب مي ریزد. مادر سر مي رسد و با شگفتي مي پرسد چه کسي این کار را کرده 
است. پي پر به دروغ مي گوید: دوستانش به او گفته اند. بعد به اشتباه خود پي مي برد و معذرت خواهي 

مي کند.

48. عصاره، فریده. تبيينبرنامهزبانآموزيكودكانپيشدبستانيدرمناطقدوزبانه... . 
تهران، مدرسه، 91، 104 ص.

قطع: رقعي
تصويرگر: میثم موسوي
مخاطب: مربي کودک

موضوعمحوري: راهنماي آموزشي، زبان
قالباثر: زبان آموزي

چکيده: کتاب حاضر با هدف راهنمایي و آشنا سازي مؤلّفان و تولیدکنندگان محتواي واحدها و 
فعالیت هاي زبان آموزي کودکاني که در مناطق غیرفارسي زبان ایران زندگي مي کنند، به نگارش درآمده 
است. این اثر براساس راهنماي برنامة زبان آموزي کودکان پیش دبستان در مناطق دوزبانه، مصّوب 
شوراي عالي آموزش و پرورش تدوین شده است. مطالب کتاب در سه گفتار تدوین شده که در گفتار 
نخست، به صورت مختصر دربارة مباحث دوزبانگي، شیوه ها و مزایاي آن، دسته بندي کودکان مناطق 
مختلف دوزبانه و ...، بحث شده است. گفتار دوم به تبیین عناصر برنامة درسي زبان آموزي کودکان در 
مناطق دوزبانه اختصاص دارد. در گفتار سوم، روند طراحي و تولید یك واحد زبان آموزي شرح داده شده 
است. در بخش ضمائم نیز، چند فعالیت زبان آموزي مشتمل بر مکالمه، داستان، نمایش و کاردستي، 

طّراحي و تدوین شده است.



41دورة پیش دبستانی 4

49. فینکه، رگینا. تربيتجنسيكودكان:آشناييبامراحلرشدجنسيكودكان. لي ال 
لفظي. تهران، ذکر، 91، 144 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: والدین، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش مهارت زندگي
قالباثر: علوم تربیتي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة مربیان و والدین در هفت فصل حاوي بازي، شعر، قصه، تمرین و 
راهنمایي هاي متعدد فراهم آمده است و به مخاطبان کمك مي کند کودکان را با بدن، مسائل جنسي، 
تمایالت جنسي و بهداشت جنسي آشنا کنند تا تربیت جنسي مناسب داشته باشند. نویسنده کوشیده 
خودآگاهي و اعتمادبه نفس کودکان را در زمینة جنسي تقویت کند تا افرادي قوي بار بیایند و بتوانند در 

برابر خطرات از خود محافظت کنند.

50. خلیلي، سپیده.تيتيوتاتا. تهران، تولد، 92، 12 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: ترس در کودکان
قالباثر: قصه

چکيده: ترس واکنشي هیجاني است. ترس دائم و ثابت به هر علت که باشد، اثر نامطلوبي بر جسم 
و روان کودک مي گذارد و او را از زندگي طبیعي و شاد محروم مي سازد. براي از بین بردن ترس هاي 
کودک باید با او دربارة ترس هایش و قدرتي که کودک دارد، صحبت کنید. هنگامي که او به قدرت 
واقعي خود پي مي برد، مي تواند از آن براي کنار گذاشتن ترس استفاده کند. در این کتاب به تعدادي از 

ترس هاي شایع کودکان و راه هاي غلبه بر آن ها به صورت داستان کودکانه پرداخته شده است.
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51. کیان، غزاله. تتق تتق تق قطار آبي: جنگل. تهران، شهرقلم، چکه، 90، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: حسن عامه کن
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شعر، جنگل
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: »تتق تتق تق قطار آبي«، ماجراي سفرهاي یك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافیایي است. 
آهنگ اشعار این کتاب ها بر اساس حرکت قطار تنظیم شده و سرشار از تخّیل است. کودکان با خواندن 
این مجموعه، با مناطق مختلف جغرافیایي و ویژگي هاي آن آشنا مي شوند. ساختار ظاهري کتاب نیز به 
شکل قطار طّراحي شده تا حال و هواي سفر را براي کودکان زنده کند. در این دفتر، کودکان به اعماق 

جنگل سفر مي کنند و مطالب جّذابي دربارة جنگل مي آموزند.

52. راستي، مجید و ]... دیگران[. یك اسم و چند قصه: جورابپشمي. تهران، شهرقلم، چکه، 
91، 32 ص.
قطع: رقعي

تصويرگر: عاطفه شفیعي راد
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: داستان آموزشي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »یك اسم و چند قصه« به موضوع »جوراب پشمي« 
اختصاص دارد. در این کتاب 10 داستان متفاوت دربارة جوراب از نویسندگان کودک چاپ شده است. 
در داستان »جوراب پشمي سوراخ« کودکان با جورابي روبه رو هستند که سوراخ است. او به سراغ میل، 
پشم شتر، خیاط و قیچي مي رود و تالش مي کند که سوراخش بافته شود. پس میل به کمك پشم شتر 

سوراخ را مي بافد و جوراب سالم مي شود.
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53. بلیك، کوئنتین. جيبهايآنجليکااسپراكت. مریم رزاقي. تهران، زعفران، 92، 32 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: کوئنتین بلیك
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان تخیلي
قالباثر: قصه

چکيده: کودکان در این کتاب با شخصي به نام آنجلیکا اسپراکت آشنا مي شوند که یك پالتو با یك 
عالم جیب دارد. جیب هاي آنجلیکا پر از موش، پنیر، دستمال، چتر، حوله و لباس، مرغابي و قایق، 
کاله هاي حصیري و چیزهاي دیگر است. در پایان کتاب کودکان باید حدس بزنند که آنجلیکا در 

جیب هایش چه چیزهاي دیگري مي تواند داشته باشد.

54. چرامامانمودوستدارم!. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 92، 28 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: دانیل هاوارد
مخاطب: مربي کودک، کودک

موضوعمحوري: عشق مادرانه
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب در 28 صفحه با تصاویر رنگي از زبان بچه هاي حیوانات است. هر یك از بچه هاي 
حیوانات دلیل دوست داشتن مادرشان را بیان مي کنند؛ مثاًل بچه پاندا مي گوید: من مامانم را دوست 

دارم. چون که او به من غذا مي دهد و سیرم مي کند و...
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55. کشاورز، ناصر و ]... دیگران[. یك اسم و چند قصه: چّکه. تهران، شهرقلم، چکه، 91، 32 ص.
قطع: رقعي

تصويرگر: نگین محزون
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: داستان آموزشي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب حاضر شامل 10 قصه با موضوع »چّکه« براي کودکان است. چکه حکایتي جالب 
و قشنگ دارد. این نوع قصه ها به منظور تقویت مهارت خواندن براي کودکان به صورت بداهه تهیه 
شده اند. »چکة آب، چکة باران« از الله جعفري، »چکة ترسو« از طاهره خردور، »یك چّکه، صد چّکه« 

از سپیده خلیلي و »سه چّکه، سه بّچه« از مجید راستي برخي از این قصه ها هستند.

56. محمدي، محمدهادي.چهوچهوچهيكبچه. تهران، موسسه پژوهشي تاریخ ادبیات 
کودکان، 92، 36 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: هدي عظیمي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: آشنایي با مفهوم اعداد
قالباثر: شعر و سرود، فعالیت هاي علمي

چکيده: کتاب »چه و چه و چه، یك بچه!« شمارش اعداد را با زبان آهنگین و تصویرهاي زیبا به 
کودکان یاد مي دهد و آن ها را با ادبیات آشنا مي کند. در پایان کتاب، افزودن و کاستن نیز با تصاویر و 

عدد به کودک آموزش داده مي شود.
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57. هادي، جعفر. آموزش زندگي به کودکان: حاالبايدچيبپوشم؟. تهران، شهر قلم، 92، 12 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: ارغوان خسروي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش مهارت زندگي
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »آموزش زندگي به کودکان« است. در کتاب با طرح 
سؤال هایي ساده، رفتار مناسب، مانند لباس پوشیدن را به کودک مي آموزد. این که کودک در زمان 

سرما، گرما، ورزش، مهماني و خواب چه لباسي باید به تن کند.

58. هادي، جعفر. آموزش زندگي به کودکان:حاالبايدچيبخورم؟. تهران، شهر قلم، 92، 12 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: ارغوان خسروي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش مهارت زندگي
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »آموزش زندگي به کودکان« است. در کتاب با طرح سؤال، 
زمان خوردن صبحانه، نهار، شام را به کودک آموزش مي دهد. هم چنین با مقایسة کودک و یك بره که 
در هر زمان بزرگ تر مي شود، چه مي خورد، به کودک یاد مي دهد براي هر زمان چه چیزي باید مصرف 

کند؛ تخم مرغ، برنج، سبزي، میوه، ماست و...
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59. هادي، جعفر. آموزش زندگي به کودکان: حاالبايدچيبگويم؟. تهران، شهر قلم، 92، 12 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: ارغوان خسروي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش مهارت زندگي
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »آموزش زندگي به کودکان« است و با طرح سؤال هایي 
ساده رفتارهاي مناسب را به کودکان زیر 5 سال یاد مي دهد. رفتارهایي مانند: اگر مي خواهد وارد اتاق 
شود چه باید بکند. اگر کسي براي او کاري مي کند چه باید بکند، اگر کسي وارد خانه مي شود او چه 

کار باید بکند و...

60. هادي، جعفر. آموزش زندگي به کودکان: حاالبايدكجابروم؟. تهران، شهر قلم، 92، 12 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: ارغوان خسروي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش مهارت زندگي
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »آموزش زندگي به کودکان« است. این کتاب رفتارهاي 
مناسب را در قالب پنج پرسش ساده به کودکان زیر پنج سال یاد مي دهد. مثاًل این که موي سرش بلند 
شده باید کجا برود، دوست دارد لباس بخرد کجا باید برود و... تصاویر زیباي کتاب نیز در درک بهتر 

مفاهیم کودک را یاري مي کند.
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61. هادي، جعفر. آموزش زندگي به کودکان: حاالبايدمواظبچيباشم؟. تهران، شهر قلم، 
92، 12 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: ارغوان خسروي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش مهارت زندگي
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »آموزش زندگي به کودکان« است و رفتارهاي مناسب را با 
یادداشت هایي کوتاه و ساده به کودکان زیر پنج سال یاد مي دهد. رفتارهایي مانند بریدن کاغذ با قیچي 
و بازي کردن، سیب پوست کندن، از پله ها باال و پایین رفتن و... تصاویر زیباي کتاب نیز در درک بهتر 

مفاهیم کتاب کودک را یاري مي کند.

62. چیچستر کالرک، اما. لي لي و کانگوروي آبي: حاالچيكاركنيم،كانگورويآبي؟. مریم 
رزاقي. تهران، زعفران، 91، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: اما چیچستر کالرک

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: مسئولیت پذیري

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کودکان داستاني دربارة  لي لي مي خوانند. لي لي به تنهایي مي تواند نقاشي بکشد، 
عروسك هایش را به گردش ببرد، کتاب بخواند، عروسك هایش را از زیر باران بیاورد و برادر کوچکش 

را ساکت کند.
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63. چیچستر کالرک، اما. لي لي و کانگوروي آبي:حاالنشانتميدهم،كانگورويآبي!. مریم 
رزاقي. تهران، زعفران، 91، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: اما چیچستر کالرک

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان آموزشي، خود نمایي

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب داستان دختر کوچولویي به همراه عروسك کانگورویش به تصویر کشیده 
مي شود. لي لي هر کار مهیجي را مي بیند، سعي مي کند تکرار کند و به کانگورو نشان دهد که او هم از 
این کارها بلد است. دائم سعي مي کند جلوي کانگورو خودنمایي کند. تا اینکه یك شب کانگوروي آبي 
از دست لي لي فرار مي کند و به جنگل مي رود و دست و دمش زخمي مي شود. مامان و باباي لي لي به 

او اجازه نمي دهند تا وقتي که بچة خوبي نشده است، با کانگوروي آبي بازي کند.

64. لرستاني، فریبرز. قصة خواب هاي من: خانةما. تهران، محراب قلم، 92، 16 ص.
قطع: وزیري

تصويرگر: ماهني تذهیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان  تخیلي
قالباثر: قصه

چکيده: دومین جلد از مجموعة »قصة خواب هاي من« حاوي هفت داستان کوتاه براي کودکان است. 
در هر کدام از داستان ها، کودکي خواب هاي مختلفي مي بیند که در آن ها، براي او اتفاق هاي تازه اي 
مي افتد. مثاًل در داستان اول خواب مي بیند که خیلي بزرگ مي شود. در داستان بعدي، خواب مي بیند 
که با اردکي آب بازي مي کند. در داستان سوم خواب مي بیند که باران زیادي مي بارد و همة کودکان با 
قایق به مدرسه مي روند و... آنچه در این داستان ها اتفاق مي افتد، آرزوهاي کودکان است که در خواب 

برآورده مي شوند.
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65. خلیلي، سپیده. خجالتينباش. تهران، تولد، 92، 14 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: خجالت در کودکان
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب که به شکل خانه تهیه شده است، به کودکان آموزش داده مي شود که خجالت را 
کنار بگذارند، و ااّل نمي توانند به خواسته هایشان برسند. خرس تپلي خیلي خجالتي است و مدام خودش 
را پشت مادرش پنهان مي کند. او به خاطر خجالت کشیدن نمي تواند با خرس همسایه غذا بخورد، براي 

همین گرسنه مي ماند و مادرش به او یاد مي دهد که خجالت را کنار بگذارد.

66. لرستاني، فریبرز. خداياشکركهپدربزرگعينكخريدهاست. تهران، دانش نگار، 92، 
24 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: ناهید لشگري فرهادي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: توجه به نعمت هاي خدا

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب ده قصة مناسب براي گروه سني خردسال دارد. در پایان تمام قصه ها جملة »خدایا 
شکر...« آمده است. کتاب زیباي »خدایا شکر« به کودک مي آموزد که نعمت ها و زیبایي هاي زندگي 

را ببیند و شکرگزاري کند.
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67. کیان، غزاله. سفر هاي اتوبوس قرمز: خراسان. تهران، شهر قلم، 92، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: فریبا فاضل زاد
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آشنایي با فرهنگ
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کودکان با خواندن کتاب حاضر که به زبان شعر و در قالب سفر یك اتوبوس قرمز به استان 
خراسان نوشته شده است، درمي یابند که »کوه بینالود«، مقبرة خیام و عطار، بارگاه امام رضا )ع( و 

آرامگاه فردوسي در خراسان واقع هستند و شهر نیشابور میوه هایي چون سیب و آلو، هلو و انگور دارد.

68. والدرا، ایلونا. خرسكوچولو. صمد نیك عاطفه. تهران، هنر آبي، 92، 24 ص.
قطع: جیبي کوچك

تصويرگر: لرمترات تلتائو
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان حیوانات
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب در 24 صفحه ماجراي خرسي کوچك را بیان مي کند: پست چي نامه اي براي خرس 
کوچولو آورده است. نامه از طرف دایي خرس کوچولو است. او نوشته است اول تابستان براي گذراندن 
تعطیالت نزد او مي آید. تا اول تابستان سه هفته باقي مانده است. خرس کوچولو خبر آمدن مهمانش را 
به همة خرس هاي دهکده مي دهد و خانه را آمادةپذیرایي از مهمان مي کند، یخچال را از بستني هاي 
مختلف پر مي کند. وقتي دایي مي آید یك چمدان سوغاتي براي خرس کوچولو مي آورد. سوغات او یك 
چمدان بستني هاي رنگارنگ و مختلف است. آن دو کلي مي خندند و تا وقتي دائي خرس کوچولو پیش 

اوست، یك روز از بستني هاي یخچال مي خورند و یك روز از بستني هاي چمدان.
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69. خرگوششهريبهسفرميرود. احمد باقري نژاد. مشهد، عروج اندیشه، 92، 24 ص.
قطع:1/2جیبي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان آموزشي

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کوچك کودکان با داستان یك خرگوش شهري آشنا مي شوند که اسمش 
فندقي است. او دلش مي خواهد به چمنزار سفر کند. براي همین کبوتر نامه رسان براي او یك نامه که 
روي برگ کاهوي واقعي نوشته شده، پایین مي اندازد. فندقي بعد از خواندن نامه، آن را مي خورد. سوار 
غاز وحشي که فامیل هاي فندقي برایش فرستاده اند، مي شود به سمت چمنزار مي رود. در آنجا خیلي به 

فندقي خوش مي گذرد.

70. معصومیان، معصومه. خالقيت،آموزشوشکوفاييمخصوصاولياونوآموزانپيش
ازدبستان. تهران، مدرسه، 91، 12 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: والدین، کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: راهنماي آموزشي
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: کتاب مصّور حاضر که مخصوص اولیا و نوآموزان پیش از دبستان تألیف شده، با هدف ایجاد 
ارتباط با خانواده و تقویت و توسعه مشارکت بین خانه و مدرسه و آشنایي خانواده ها با حوزة مهارت هاي 
زندگي به نگارش درآمده است. در این اثر به نقش تربیتي و ارزشمند خانه و خانواده توّجه شده و آداب 
و مهارت هاي زندگي به نوآموزان آموزش داده شده است. مطالعة این اثر سبب تقویت و توسعه سواد 

خواندن و شناخت جایگاه و ارزش مطالعه و توسعة فرهنگ کتاب و کتاب خواني نیز خواهد شد.
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71. یوسفي، محمدرضا. خوابشيرين. تهران، دانش نگار، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: رها یزدان پرست
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان تولد
قالباثر: قصه

چکيده: در این داستان مادري حامله است و روزبه روز شکل ظاهري او تغییر مي کند. شکمش بزرگ 
مي شود و صورتش پف مي کند. بچه تصور مي کند که مادرش کودکي را خورده و به همین دلیل، به 
این روز افتاده است. پدر مراقب مادر است و مدام او را نزد پزشك مي برد و از مادر مي خواهد که بیشتر 
مراقب خودش باشد. به خصوص لواشك کمتر بخورد تا بتواند کودک سالمي به دنیا بیاورد. سرانجام 

کودک متولد مي شود و...

72. روزنبري، ویرا. خواهركوچولويسارا. هایده کروبي. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 92، 
32 ص.

قطع: بیاض
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: رقابت فرزندان
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة داستاني براي کودکان، با موضوع فرزندان دوم است. در این 
داستان آمده: خواهر »سارا« تازه به دنیا آمده بود. خانه شلوغ شده بود و سارا هیچ جاي خانه آرامش 
نداشت. سارا خیلي غّصه مي خورد. تا اینکه یك روز بابابزرگش کاري کرد که دیگر سارا نه حوصله اش 
سر مي رفت و نه از گریه هاي خواهرش کالفه مي شد. با مطالعة این داستان، کودکان مي آموزند که 
خواهرها و برادرهاي کوچك تر نیازمند مراقبت و توّجه هستند و وقتي که کمي بزرگ تر شوند، مي توانند 

هم بازي خوبي براي آن ها باشند.
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73. مایر، مرسر. خودمبلدم. صبا رفیع. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: اعتماد به نفس

قالباثر: قصه

چکيده: کودکان با خواندن کتاب »خودم بلدم« با خرس کوچکي آشنا مي شوند که مي تواند به تنهایي 
خیلي از کارها را انجام بدهد. مثاًل او مي تواند از تختش پایین بیاید، دکمه هاي لباسش را ببندد، موهایش 
را شانه کند، جوراب هایش را بپوشد، اسباب بازي هایش را جمع کند، لباس خوابش را بپوشد و مسواک 

بزند. اما او نمي تواند بدون قصه گوش کردن بخوابد و حتماً یکي باید برایش قصه بگوید.

74. کیان، غزاله. سفر هاي اتوبوس قرمز: خوزستان. تهران، شهر قلم، 92، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: فریبا فاضل زاد
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آشنایي با فرهنگ
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب به زبان شعر کوشش شده است، ویژگي هاي استان خوزستان، منابع طبیعي 
موجود در آن ها، سرگذشت خوزستان در زمان جنگ، و وضعیت لباس اقوامي که در آنجا زندگي 

مي کنند، براي کودکان در قالب سفر یك اتوبوس قرمز به استان خوزستان روایت شود.
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75. چیچستر کالرک، اما. لي لي و کانگوروي آبي: خيليدوستتدارم،كانگورويآبي!. مریم 
رزاقي. تهران، زعفران، 91، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: اما چیچستر کالرک

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان آموزشي، وابستگي

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب داستان لي لي و کانگوروي آبي اش آمده است. لي لي کانگوروي آبي اش را 
خیلي دوست دارد، اما وقتي که او هدیه هاي دیگري از اطرافیانش مي گیرد، همة آن ها را با خودش 
به رخت خوابش مي برد. براي همین کانگورو ناراحت مي شود و به اتاق برادر لي لي مي رود. لي لي 
نمي خواهد کانگورویش را از دست بدهد، براي همین همة عروسك هاي دیگر را به برادرش مي بخشد 

و کانگورو را پس مي گیرد.

76. ژوبرت،  کلر. داستانهايموموشي. تهران، دانش نگار، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: کلر ژوبرت
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان اجتماعي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب حاضر حاوي پنج داستان دربارة موش کوچکي به نام موموشي است. کودکان در این 
داستان ها با موشي آشنا مي شوند که براي خودش النه مي سازد، به پدر و مادرش در انجام کارها کمك 
مي کند تا برایش کتاب بخوانند، دکمه ها را جمع می کند و... در یکي از داستان ها، موموشي که دوست 
ندارد دیگران او را ببوسند، وقتي مهمان ها به خانه مي آیند، مشکلش را با یك داستان براي مهمان ها 

تعریف مي کند. مهمان ها او را تشویق مي کنند و سرانجام همه او را مي بوسند!
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77. کیان، غزاله. تتق تتق تق قطار آبي: دريا. تهران، شهرقلم، چکه، 90، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: حسن عامه کن
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شعر، دریا
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: »تتق تتق تق قطار آبي«، ماجراي سفرهاي یك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافیایي است. 
آهنگ اشعار این کتاب ها بر اساس حرکت قطار تنظیم شده و سرشار از تخّیل است. کودکان با خواندن 
این مجموعه، با مناطق مختلف جغرافیایي و ویژگي هاي آن آشنا مي شوند. ساختار ظاهري کتاب نیز به 
شکل قطار طّراحي شده تا حال و هواي سفر را براي کودکان زنده کند. در این دفتر، کودکان به دریا 

سفر مي کنند و مطالب جّذابي دربارة دریا مي آموزند.

78. هاشمي، سعید. دعاهايقبلازخواب: مجموعه دعاهاي کودکانه. تهران، کتاب چرخ فلك، 
92، 48 ص.
قطع: رقعي

تصويرگر: نرجس رفیعي جو
مخاطب: والدین، مربي کودک

موضوعمحوري: آرزو
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: تعداد 46 دعاي کودکانه در این کتاب به چاپ رسیده است. دعاهاي یك کودک شاید کمي 
عجیب و غریب یا خنده دار باشد؛ اما خالي از لطف نیست. هر یك از این دعاها، گویي از اعماق وجود 

کودک بیان مي شود. خدا به او خیلي نزدیك است. حتي نزدیك تر از رگ گردن.
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79. باین اشتاین،  فوب. دورابهدكترميرود. هایده کروبي. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 
92، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان اجتماعي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع معاینه و پزشکي است که براي گروه سّني 
)الف( و )ب( تدوین شده است. هدف از تألیف این کتاب، آشنایي کودکان با معاینة پزشکي و مراحل آن 
است. در این داستان آمده: »دورا« امروز قرار است براي معاینه پیش دکتر برود. دورا اّول از روي نقشه، 
راه را پیدا مي کند. بعد با مامانش سوار اتوبوس مي شود تا به مطب دکتر برسد. آنجا منتظر مي ماند تا 
دکتر او را معاینه کند. باالخره نوبتش مي شود و دکتر او را معاینه مي کند و از سالمتش مطمئن مي شود.

80. رواخواه، میترا. رشدوتقويتتوانمنديهايهوشيوشناختيكودكان. اصفهان، 
نوشته، 91، 212 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: والدین، مربي کودک

موضوعمحوري: کسب مهارت از طریق بازي
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: در سال هاي قبل از دبستان، کودکان خردسال باید مهارت هایي را از طریق بازي یاد بگیرند. 
این مهارت ها مقدمة یادگیري در مدرسه و تحصیل مي شوند و کودکان در آینده )دورة دبستان( به 
آن ها نیاز دارند. مهارت هاي مزبور شامل مهارت هاي حرکتي، مهارت هاي ادراکي - حرکتي، تعادل، 
هماهنگي چشم و دست، حافظه، توجه، زبان، ادراک فضایي، دیداري و شنوایي، شناخت شکل هاي 
هندسي، رنگ ها و مفاهیم ریاضي هستند. هدف از تدوین این کتاب که آن را در هفت فصل مي خوانید، 
معرفي همین مهارت هاست. این مهارت ها همراه با تمرین هاي آموزشي مبتني بر بازي به زبان ساده 
براي مربیان، معلمان، مشاوران و والدین شرح داده شده اند. درواقع این کتاب 25 مهارت الزم و مورد نیاز 
کودکان را همراه صدها بازي و فعالیت براي یادگیري معرفي مي کند. کتاب بر پایة جدیدترین تحقیقات 
نگارش یافته و حاصل سال ها فکر بالیني با کودکان داراي نیازهاي خاص در مرکز تخصصي خدمات 

روان شناختي و مشاورة شناخت )مرکز توانمندسازي کودک( است.
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81. کیهاني، فریبا. رنگهنر1. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 91، 40 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: آشنایي با رنگ ها، نقاشي
قالباثر: کتاب کار کودک- مربي، نقاشي

چکيده: این کتاب در 40 صفحه، مطالبي مناسب گروه سني 4 تا 5 سال دارد و فرصتي ایجاد مي کند 
تا کودک نگاه کند، فکر کند، نظر و احساس خود را بیان کند، رنگ هایي را که دوست دارد پیدا و انتخاب 
کند، اطالعات خود را دربارة رنگ بیان کند، نقاشي کند، رنگ ها را مقایسه کند، به طبیعت و پدیده هاي 
اطراف خود فکر کند، از رنگ ها لذت ببرد، به موضوع هاي جدید فکر کند، شکل هاي تازه به وجود آورد، 

مجموعه سازي کند، آزادانه تجربه کند، خلق کند و تغییر دهد.

82. جوزداني، عذرا. روزيكهمانيادكترشد. تهران، چکه، 92، 24 ص.
قطع: خشتي کوچك

تصويرگر: سحر حق گو
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: بهداشت و سالمتي
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب مانیا به همراه مامان و بابایش به مطب دکتر مي روند و دکتر اجازه مي دهد مانیا 
او را معاینه کند. مانیا قد و وزن دکتر را اندازه مي گیرد و به صداي قلب او گوش مي دهد. سرانجام 
مي گوید که آقاي دکتر هزار تا شکالت جایزه مي گیرد، چون خیلي مواظب خودش است. بعد از آن 

دکتر مانیا را معاینه مي کند.
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83. جوزداني، عذرا. روزيكهمانياگمشد. تهران، چکه، 92، 24 ص.
قطع: خشتي کوچك

تصويرگر: سحر حق گو
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان اجتماعي
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب مانیا گم مي شود. بدین صورت که مامان مانیا به او مي گوید اسباب بازي هایش 
را جمع کند، اما مانیا این کار را نمي کند. وقتي مامان به اتاق او مي رود، مانیا را نمي بیند. از همه 
اسباب بازي ها سؤال مي کند و سرانجام مانیا را خوابیده زیر بالش بزرگي پیدا مي کند؛ در حالي که 

مي خواسته به مادرش تلفن بزند.

84. جوزداني، عذرا. روزيكهمانياملکةمورچههاشد. تهران، چکه، 92، 24 ص.
قطع: خشتي کوچك

تصويرگر: سحر حق گو
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: ادبیات کودکان
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کودکان با مانیا آشنا مي شوند که علي رغم میل مامانش خرد ریزه هاي غذایش 
را پایین مي ریزد و مورچه ها آن ها را برمي دارند و با خودشان مي برند. مانیا چون مقدار زیادي خرده 
غذا براي مورچه ها ریخته است، روزي از مورچه ها مي خواهد او و مامانش را به صبحانه دعوت کنند. 

مورچه ها هم مانیا و مامانش را به صبحانه دعوت مي کنند و از او مي خواهند که ملکه آن ها شود.
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85. کایزر، توماس. روشهايبرخوردباخشونتدركودكان: چگونه به فرزندم کمك کنم. 
لي ال لفظي. تهران، ذکر، 91، 144 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: والدین، کارشناس، مربي کودک

موضوعمحوري: پیشگیري از خشم
قالباثر: علوم تربیتي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین و مربیان فراهم آمده و در آن طي هفت فصل مخاطبان با 
علل خشونت و خشم در کودکان آشنا مي شوند و روش هایي را مي آموزند تا بدین وسیله به فرزندانشان 
در کنترل خشم کمك کنند. کتاب شامل داستان، تصویرها و بازي هایي است که کودک را به تفکر 
و گفت وگو وامي دارند. همچنین تمرین هاي حرکتي و آرام بخش، سفرهاي رؤیایي و پیشنهاداتي براي 

تحریك خالقیت کودکان در کتاب ارائه شده است.

رويکرد بر مبتني يادگيري ياددهي- روشهاي دیگران[.   ...[ و  فاطمه  قاسم زاده،   .86
رشدمحور. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 91، 208 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: مربي کودک

موضوعمحوري: واحد کار در پیش دبستان
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: این کتاب در 199 صفحه و 15 فصل براي آموزش و بهره برداري مربیان نوشته شده است. 
مربي با مطالعه کتاب روش هاي یاددهي - یادگیري با نظریه هاي رایج آشنا مي شود. این مجموعة 
آموزشي با رویکرد علمي و توجه به اهداف زیر طراحي شده است: کمك به رشد و تکامل همه جانبة 
کودکان، ارتقاي آگاهي و دانش مربیان، نگرش جامع به همه عناصر برنامه هاي آموزشي و عوامل 
مؤثر در رشد و یادگیري کودکان. عناوین فصل هاي این کتاب عبارت اند از: رشد و یادگیري، محیط 
یادگیري، رویکردهاي یاددهي - یادگیري، بازي، ساخت و ساز )کاردستي( نقاشي، قصه گویي، شعر و 
سرود، نمایش خالق، مفاهیم علوم، مفاهیم ریاضي، مفاهیم دیني، مفاهیم اجتماعي، مشارکت والدین 

و ارزشیابي.
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87. کیهاني، فریبا. رياضي1)1و2و3(:گروهسني3تا4سال. تهران، شرکت انتشارات 
فني ایران، 91، 36 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: عرفان ستاري جاوید
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش ریاضي پیش از دبستان
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: این کتاب در چهار بخش، چهار قصه طرح کرده است و بعد از هر قصه از کودک خواسته 
مي شود تا فعالیت هاي بعد از هر قصه را که شامل پاسخ به سؤال ها، نقاشي، برش، کالژ و... است انجام 
دهد. در بخش دیگري از کتاب از کودک پرسیده مي شود با اشکال هندسي که در صفحه آمده، چه 
کارهایي مي تواند بکند. در بخش پایاني کتاب نیز 10 بازي پیشنهاد شده است و مربي مي تواند از آن ها 

استفاده کند.

88. کیهاني، فریبا.رياضي2)1و2و3(:گروهسني3تا4سال. تهران، شرکت انتشارات 
فني ایران، 91، 36 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: عرفان ستاري جاوید
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش ریاضي پیش از دبستان
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: این کتاب جلد دوم از این مجموعه کتاب هاست و در 6 بخش. فعالیت هاي این کتاب این 
امکان را فراهم مي سازد تا کودک از ریاضي لذت ببرد، تجربه و کشف کند، خالقیت داشته باشد، حل 
مسئله کند، مفاهیم را توضیح دهد، ریاضي را با ادبیات و هنر ارتباط دهد، مفاهیم آن را بشناسد و به کار 
برد. در آغاز هر بخش یك داستان کوتاه کودک را با مفهوم کلي بخش آشنا مي کند. سپس با اجراي 
چند فعالیت با مفهوم آن بیشتر آشنا مي شود. در بخش خالقیت و ریاضي از کودک خواسته مي شود 
کارکرد اشکال را بیان کند. در بخش پایاني کتاب، بازي هاي پیشنهادي، 17 پیشنهاد براي مربي طرح 

و هر یك از آن ها به یك بخش از کتاب مرتبط مي شود.
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89. عصاره، فریده و بافته، مونا.زبانآموزيكودكانپيشدبستاني)باتأكيدبرزباندوم
ومناطقدوزبانه(. تهران، مدرسه، 91، 136 ص.

قطع: وزیري
تصويرگر: میثم موسوي

مخاطب: مربي کودک، کارشناس
موضوعمحوري: راهنماي آموزشي، واژه آموزي

قالباثر: زبان آموزي

چکيده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه کتاب هاي راهنماي مربّیان و کارشناسان دورة پیش دبستاني 
است که به موضوع زبا ن آموزي کودکان پیش دبستاني با تأکید بر زبان دوم و مناطق دوزبانه اختصاص 
دارد. مطالب اثر در پنج بخش تدوین شده که در بخش نخست، به کلّیاتي دربارة زبان پرداخته شده 
است. در بخش دوم، پرورش مهارت هاي زبان براي کودکان فارسي زبان و برنامه زبان آموزي کودکان 
در مناطق دوزبانه مورد مطالعه قرارگرفته است. بخش سوم دربارة چگونگي طراحي و تولید یك فعالیت 
یادگیري و مراحل آن است. بخش چهارم به عوامل مؤثّر بر زبان آموزي با تأکید بر زبان دوم اختصاص 

دارد و در بخش پنجم، انواع روش ها و راهکارهاي آموزش زبان بیان شده است.

90. کمالي، رودابه. مهرک وسبزک: سبزككجايي؟. تهران، چکه، 91، 24 ص.
قطع: خشتي کوچك

تصويرگر: هدي عظیمي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: خواب، داستان تخیلي
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب موضوع خواب براي کودکان توضیح داده مي شود. مهرک هر وقت مي خواسته 
بخوابد، سبزک را بغل مي کرده است. حاال که او لباس خوابش را پوشیده، از سبزک خبري نیست. او 
میان تمام اسباب بازي هایش دنبال سبزک مي گردد و سرانجام او را پیدا مي کند که روي تخت خوابش 

خوابیده است.
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91. )آدامز، بن؟(.سگكوچولوكجاييپيشمامانميآيي؟. )مهدي، مرداني؟(. قزوین، سایه 
گستر، 92، 12 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: کرگ کمرون

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: جستجوی مادر

قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کودکان در این کتاب به زبان شعر با سگ کوچولویي آشنا مي شوند که توي مزرعه گم شده 
است و به دنبال مادرش مي گردد. اسب با دیدن سگ کوچولو به او مي گوید باید جاي دیگري دنبال 
مادرش بگردد. بعد از اسب، سگ کوچولو به گاو، بره و خروس برمي خورد و آن ها سگ کوچولو را 

راهنمایي مي کنند تا به مادرش برسد.

92. وات، مالني. ماجراهاي سنجاب ترسو: سنجابترسو. محبوبه نجف خاني. تهران، آفرینگان، 
91، 42 ص.

قطع: خشتي کوچك
تصويرگر: مالني وات

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان آموزشي

قالباثر: قصه

چکيده: کودکان در این کتاب با سنجاب ترسویي آشنا مي شوند که روي درختي زندگي مي کند و 
به خاطر ترس از عنکبوت ها، پیچك هاي سمي، میکروب و کوسه ها، دوست ندارد از درختش بیرون 
برود. او هر روز برنامة ثابت و یکنواختي براي خودش دارد. همچنین کیف کمك هاي اولیه اي دارد که 
در آن وسایل مورد نیازش را گذاشته است. سنجاب در مواقع اضطراري که خطري او را تهدید مي کند، 
وسایل را از داخل کیف برمي دارد و به خودش وصل مي کند. یك روز اتفاقي مي افتد و سنجاب مجبور 
مي شود، از درختش پایین بیاید و تجربة تازه اي به دست مي آورد. او درمي یابد که در جاهاي دیگر، خیلي 

از اتفاق ها هم که او تصور مي کند، رخ نمي دهند.
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ازتاريکيميترسد. محبوبه  سنجابترسو ترسو:  93. وات، مالني. ماجراهاي سنجاب 
نجف خاني. تهران، آفرینگان، 91، 32 ص.

قطع: خشتي کوچك
تصويرگر: مالني وات

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: ترس از تاریکي

قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعه »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ترس در کودکان 
است. در خالصة داستان آمده  : سنجاب ترسو، هیچ  وقت نمي  خوابد و همیشه بیدار مي  ماند و خود را با 
کارهاي مختلفي سرگرم مي  کند. او از تاریکي و خواب مي  ترسد و احتمال مي  دهد در خواب با موجودات 
وحشتناکي مواجه شود و یا کابوس ببیند. تا اینکه شبي، اتفاقي براي او رخ مي  دهد که او را به فواید 
خواب  دیدن و مضّرات بي  خوابي آگاه کرده و چگونگي رهاشدن از شّر مزاحمان تخیلي را یاد مي  دهد. 

کتاب، با هدف آموزش غلبه بر ترس، به  خصوص ترس از تاریکي براي کودکان تهیه شده   است.

94. وات، مالني. ماجراهاي سنجاب ترسو: سنجابترسوبهساحلميرود. محبوبه نجف خاني. 
تهران، آفرینگان، 91، 32 ص.

قطع: خشتي کوچك
تصويرگر: مالني وات

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: غلبه بر ترس

قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعه »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ترس در کودکان 
است. در خالصة داستان آمده: سنجاب ترسو هیچ وقت کنار دریا نمي  رود و بیشتر دوست دارد تنها در 
خانة خود بماند؛ چون خانه  ا  ش جاي امني است. او دلش نمي  خواهد جانش را به خطر بیندازد و جایي 
برود که دور و برش پر از افراد ناجور باشد. سنجاب در خانه  اش، مکاني شبیه ساحل درست مي  کند 
و مّدتي خود را با این کار سرگرم مي  کند. اّما روزي تصمیم مي  گیرد که براي پیدا کردن صدف به 
ساحل برود؛ تصمیمي که او را در غلبه بر ترسش از جمعیت و ساحل دریا کمك مي  کند. کتاب، با 
هدف آموزش کودکان براي غلبه بر ترس و وحشت و ارتباط با دیگران، و آموزش لّذت بردن از با هم 

بودن تدوین شده   است.
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95. وات، مالني. ماجراهاي سنجاب ترسو:سنجابترسوجشنتولدميگيرد. محبوبه 
نجف خاني. تهران، آفرینگان، 91، 32 ص.

قطع: خشتي کوچك
تصويرگر: مالني وات

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: ارتباط با دیگران

قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعه »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ترس در کودکان 
است. در خالصة داستان آمده: سنجاب ترسو هیچ  وقت جشن تولّد بزرگي نگرفته و بیشتر دوست دارد 
باالي درختش بماند و براي خود جشني بي  سروصدا بگیرد. او فکر مي  کند جشن تولّد و دعوت دیگران 
به مهماني، براي او احتمال خطر دارد. تا اینکه روزي، نامة تبریکي از یکي از دوستانش دریافت مي  کند 
و این نامه، او را تشویق مي  کند که براي ترتیب دادن جشن تولّدي که دوستانش هم حضور دارند اقدام 

کند. کتاب، با هدف آموزش غلبه بر ترس در کودکان و ارتباط با دیگران تدوین شده   است.

محبوبه  پيداميكند.  ترسودوست سنجاب ترسو:  ماجراهاي سنجاب  مالني.  وات،   .96
نجف خاني. تهران، آفرینگان، 91، 32 ص.

قطع: خشتي کوچك
تصويرگر: مالني وات

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: دوست یابي، داستان اجتماعي

قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعه »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ارتباط کودکان با 
دیگران تهیه شده است. سنجاب ترسو هیچ دوستي ندارد و بیشتر دوست دارد تنها بماند و خودش را 
سرگرم کند. سنجاب ترسو فکر مي  کند اگر در جستجوي دوستي باشد، خطراتي او را تهدید مي  کند و 
ممکن است با موجودات وحشتناکي روبرو شود که او را گاز بگیرند و به او حمله کنند. او مدتّي در تنهایي 
به  سر مي  برد، تا اینکه روزي به حیواني برمي  خورد که احتمال دارد دوست بي  خطري باشد. سنجاب ترسو 
برنامه  اي طراحي مي  کند تا بتواند در اّولین برخورد، تاثیر خوبي بگذارد، اّما اتّفاقي غیر قابل پیش  بیني رخ 
داده و برنامة او را به  هم مي  زند. کتاب، با هدف آشنا کردن کودکان با چگونگي ایجاد ارتباط با دیگران 

و نحوة حفظ دوستي و لّذت بردن از تنهایي تدوین شده   است.
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97. سورتمهسواري. احمد باقري نژاد. مشهد، عروج اندیشه، 92، 24 ص.
قطع: 1/2 جیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: روز برفي
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کوچك، داستان ماني با دوستانش، لنگ دراز و خرسك آمده است. ماني و 
دوستانش منتظر آمدن برف هستند. آن ها به ابرها نامه مي نویسند. برف مي بارد و کل جنگل را پر 
مي کند. آن ها سورتمه سواري مي کنند. آهو کوچولو گم مي شود و آن ها کمك مي کنند تا مادر آهو 

کوچولو او را پیدا کند.

98. زاهد شکرابي، حمیده. سياهكوچولوسفيدكوچولو. تهران، کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 92، 36 ص.

قطع: رقعي
تصويرگر: سمانه قاسمي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: دوستي

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب با دو خرگوش سفید و سیاه آشنا مي شویم. خرگوش سفید به همراه مادرش در 
مزرعه و خرگوش سیاه و مادرش در جنگل زندگي مي کنند. آن ها از جایي که هستند راه مي افتند تا 
اینکه روي پل یکدیگر را مالقات مي کنند. بعد از آن، در روزهاي بعدي هم یکدیگر را مي بینند و با هم 

دوستان صمیمي مي شوند.
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99. کیان، غزاله. سفر هاي اتوبوس قرمز:سيستانوبلوچستان. تهران، شهر قلم، 92، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: فریبا فاضل زاد
مخاطب: کودک

موضوعمحوري:آشنایی با فرهنگ
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب که یکي از کتاب هاي مجموعه »سفرهاي اتوبوس قرمز« است، کودکان راهي 
سیستان و بلوچستان مي شوند. مخاطبان با خواندن شعرهاي کتاب درمي یابند که سیستان و بلوچستان 
زادگاه رستم است، میوه هایي همچون موز و خرما دارد و رودي به نام »هیرمند« و کوهي به نام »کوه 

رستم« دارد. چابهار و زاهدان از شهرهاي این استان هستند و باران کمي در آنجا مي بارد.

100. وحیدي، محمد و ]... دیگران[.شاپرك1كتابارزشيابيكاركودك)فصلپاييز(: 
واحد کارهاي آموزشگاه، بهداشت، پاییز، خیابان، خانه و خانواده )ویژة کودکان چهارساله(. تهران، 

مدرسه، 92، 52 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: شهین صبري
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش پیش دبستانی
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: نخستین جلد از مجموعه »شاپرک« که براي فصل پاییز کودکان چهار ساله تهیه شده است، 
شامل واحد کارهاي آموزشگاه، بهداشت، پاییز، خیابان، خانه و خانواده است. در باالي هر صفحه اهداف 
و در پایین آن شیوة اجراي هر برنامه درج شده است. تمرین ها در قالب دیدن و گفتن، شعرخواني، 

نقاشي، بازي، کاردستي، قصه و رنگ کردني است.
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101. وحیدي، محمد و ]... دیگران[. شاپرك2كتابارزشيابيكاركودك)فصلزمستان(: 
واحد کارهاي زمستان، انسان، ایران، جانوران، ارتباط جمعي )ویژة کودکان چهارساله(. تهران، مدرسه، 

92، 48 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: شهین صبري
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش پیش دبستاني، تمرین و سرگرمي
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: دومین جلد از مجموعة »شاپرک« براي فصل زمستان کودک چهار ساله تهیه شده و شامل 
آموزش واحد کارهاي زمستان، انسان، ایران، جانوران و ارتباط جمعي است. مربیان کودکان را راهنمایي 
مي کنند تا با دیدن و گفتن، شعر و قصه، نقاشي و کاردستي، بازي و کوالژ و رنگ کردن، ضمن دقت 
در گوش دادن، پرورش مهارت هاي جسمي و حرکتي، شناخت و تولید صداي موزون، درک پیام 
تصویرها و... اطالعاتي دربارة فصل زمستان، بدن انسان، کشور ایران، استان هاي کشور، آداب و رسوم 

و مناسبت هاي انقالب اسالمي، و وسایل ارتباط جمعي به دست آورند.

102. وحیدي، محمد و ]... دیگران[.شاپرك3كتابارزشيابيكاركودك)فصلبهار(: 
واحد کارهاي بهار، گیاهان، آب )ویژة کودکان چهارساله(. تهران، مدرسه، 92، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: شهین صبري

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: آموزش پیش دبستانی، فصل بهار

قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: سومین جلد از مجموعة »شاپرک« که براي فصل بهار کودکان چهار ساله تهیه شده، شامل 
واحد کارهاي بهار، گیاهان و آب است. کودکان با گفت وگو، شعرخواني، شنیدن قصه، بازي، کوالژ، 
نقاشي و رنگ کردن، اطالعاتي دربارة فصل بهار و ویژگي هاي آن، گیاهان و مراحل رشد آن ها، 

قسمت هاي متفاوت گیاهان، منابع آب، و نقش آب در زندگي موجودات به دست مي آورند.
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103. قائدامیني، فاطمه و ]... دیگران[. شکوفههايبامايران)جلددوم(ويژةزمستان
)واحدهايكار:انسان-ايران-آب(. تهران، مدرسه، 92، 48 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش پیش دبستاني، انسان، ایران
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: دومین جلد از مجموعة »شکوفه هاي بام ایران« به فصل زمستان نوآموزان دورة پیش دبستاني 
اختصاص دارد و در آن واحد کارهاي انسان، ایران و آب گنجانده شده است. کودکان با کمك مربیان و 
انجام تمرین هایي در قالب گفت وگو، داستان گویي، برش و چسب، وصل کردن تصویرها به همدیگر، 
عالمت زدن، نقاشي و رنگ کردن، شعر و... اطالعاتي دربارة اعضاي بدن انسان مراحل رشد، سالمتي، 
غذاهاي مورد نیاز انسان، کشور ایران،  استان ها، شهرها و روستاها، صنایع دستي، آب، مشاغل مربوط به 

آب و اهمیت آب، اطالعاتي به دست مي آورند.

بهار ويژة )جلدسوم( ايران بام شکوفههاي دیگران[.   ...[ و  فاطمه  قائدامیني،   .104
)واحدهايكار:گياهان-جانوران(. تهران، مدرسه، 92، 40 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش پیش دبستاني، کار کودک
قالباثر: کتاب کار کودک- مربي

چکيده: سومین جلد از مجموعة »شکوفه هاي بام ایران« که ویژة فصل بهار است، به منظور آشنایي 
کودکان پیش دبستاني با گیاهان و تحوالت فصل بهار و جانوران و فواید آن ها فراهم شده است. در 
باالي هر صفحه شیوة اجراي تمرین ها ذکر شده است. تمرینات به صورت گفت وگو، رنگ کردني، 

برش و چسباندن، وصل کردني، جمع آوري برگ، تزئین تصویرها، و کامل کردني و... تنظیم شده اند.
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105. مایر، مرسر. شلخته. صبارفیع. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 91، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: نظم و بي نظمي

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کودکان با خرس کوچولویي آشنا مي شوند که نمي تواند توپش را پیدا کند. او 
از مادرش کمك مي خواهد و مادرش جواب مي دهد که بهتر است توي اتاقش دنبال توپ بگردد. 
اتاق خرس کوچولو بسیار نامنظم و به هم ریخته است. او بعد از مرتب کردن اتاقش و گذاشتن وسایل 

سرجاي خودشان مي تواند تویش را هم پیدا کند.

106. قاسم زاده، فاطمه و ]... دیگران[. طرحهايكارمربي:برايكارباكودكان3تا5
سال. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 91، 278 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: میثم خانکشلو

مخاطب: مربي کودک
موضوعمحوري: واحد کار در پیش دبستان

قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »طرح هاي کار مربي« و شامل 10 طرح کار 
است. هر طرح کار شامل تعداد زیادي فعالیت است. قبل از شروع هر طرح سخني با مربي متناسب با 
آن فعالیت ها آمده است. براي هر فعالیت، گروه سني، اهداف رشدي، روش اجرا و وسایل الزم بیان 
شده است. این کتاب در 280 صفحه به همراه منابع و مآخذ براي هر چه غني تر شدن برنامه هاي 
آموزشي پیش دبستان، که دوران حساس رشد و تربیت کودکان است، تدوین و در اختیار مدیران، 
مربیان مهدکودک و مراکز پیش دبستاني، والدین و کودکان قرار داده شده است. مؤلفان اهداف این 
مجموعه را کمك به رشد و تکامل همه جانبة کودکان، ارتقاي آگاهي و دانش مربیان، نگرش جامع 
به همة عناصر برنامه هاي آموزشي و عوامل مؤثر در رشد و یادگیري کودکان بیان کرده اند. عناوین 
فعالیت  هاي این کتاب عبارت اند از: آینه، پرندگان، جعبه، حس المسه، خوراکي ها، دوستان خاک، صدا، 

ماه، محیط زیست و نور.



 فهرست توصيفي كتاب هاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي70

107. قاسم زاده، فاطمه و ]... دیگران[. طرحهايكارمربي:برايكارباكودكان3تا5
سال. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 91، 280 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: عرفان ستاري جاوید

مخاطب: مربي کودک
موضوعمحوري: واحد کار در پیش دبستان

قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: این کتاب جلد سوم از مجموعه کتاب هاي »طرح هاي کار مربي« و شامل 10 طرح کار 
است. هر طرح کار شامل تعداد زیادي فعالیت است. قبل از شروع هر طرح سخني با مربي متناسب با 
آن فعالیت ها آمده است. براي هر فعالیت، گروه سني، اهداف رشدي، روش اجرا و وسایل الزم بیان 
شده است. این کتاب در 280 صفحه به همراه منابع و مآخذ براي هر چه غني تر شدن برنامه هاي 
آموزشي پیش دبستان، که دوران حساس رشد و تربیت کودکان است، تدوین و در اختیار مدیران، 
مربیان مهدکودک و مراکز پیش دبستاني، والدین و کودکان قرار داده شده است. مؤلفان اهداف این 
مجموعه را کمك به رشد و تکامل همه جانبة کودکان، ارتقاي آگاهي و دانش مربیان به همة عناصر 
برنامه هاي آموزشي و عوامل مؤثر در رشد و یادگیري کودکان بیان کرده اند. عناوین فعالیت هاي این 

کتاب عبارت اند از: ابر، ایمني، پوشاک، توپ، چوب نجاري، حرکت، خانه، فرش، مشاهده و نخ.

108. قاسم زاده، فاطمه و ]... دیگران[. طرحهايكارمربي:برايكارباكودكان3تا5
سال. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 91، 284 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: میثم خانکشلو

مخاطب: مربي کودک
موضوعمحوري: واحد کار در پیش دبستان

قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب هاي »طرح هاي کار مربي« و شامل 10 طرح کار است. 
هر طرح کار شامل تعداد زیادي فعالیت است. قبل از شروع هر طرح، »سخني با مربي« متناسب با 
آن فعالیت آمده است. براي هر فعالیت؛ گروه سني، اهداف رشدي، روش اجرا و وسایل الزم بیان شده 
است. این کتاب در 284 صفحه به همراه منابع و مآخذ براي هر چه غني تر شدن برنامه هاي آموزشي 
پیش دبستان، که دوران حساس رشد و تربیت کودکان است، تدوین و در اختیار مدیران، مربیان مهد 
کودک و مراکز پیش دبستاني، والدین، و کودکان قرار داده شده است. مؤلفان اهداف این مجموعه را 
کمك به رشد و تکامل همه جانبة کودکان، ارتقاي آگاهي و دانش مربیان، نگرش جامع به همة عناصر 
برنامه هاي آموزشي و عوامل مؤثر در رشد و یادگیري کودکان بیان کرده اند. عناوین فعالیت هاي این 
کتاب عبارت اند از: پاها، خواب، رستوران، رنگ، سفالگري، سفر، عنکبوت ها، گیاهان، ماجراهاي جالب 

و مکان هاي مذهبي.
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109. یوسفي، شهره. علوم1:گياهانوجانوران. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 91، 40 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: هدیه شاهرودي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش علوم پیش از دبستان
قالباثر: کتاب کار کودک- مربي

چکيده: این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب هاي علوم و مناسب گروه سني کودک )3 تا 4 سال( 
است. وجود جانوران و گیاهان در محیط زندگي کودکان به آن ها فرصت مي دهد تا آن ها را دقیق تر 
بررسي کنند. در این کتاب فعالیت هایي براي کودکان در نظر گرفته شده تا کودک بیشتر به محیط 
اطراف خود توجه داشته باشد. شباهت ها و تفاوت هاي میان موجودات زنده و غیر زنده را بررسي، ثبت 

و مقایسه کند و درک بیشتر از جهان پیرامون خود داشته باشد.

110. یوسفي، شهره. علوم2)انسان(. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 92، 36 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: عرفان ستاري جاوید
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش علوم پیش از دبستان
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب هاي علوم و مناسب گروه سني کودک )4 سال( است. 
آشنایي با اعضاي بدن انسان از اولین یادگیري هاي کودک است. در این کتاب به حواس پنج گانه و 
اعضاي بدن و کار آن ها اشاره شده است. بریدن و چسباندن، وصل کردن، نقاشي کردن فعالیت هایي 
هستند که در کتاب از کودک خواسته مي شود. این فعالیت ها به ثبت آموخته هاي کودک کمك مي کند.
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111. یوسفي، شهره. علوم3)علومفيزيکي(. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 92، 28 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: عرفان ستاري جاوید
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش علوم پیش از دبستان
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: در این کتاب کودکان با موضوعاتي مانند شکل، جنس، وزن، رنگ، حرکت، نور، صدا، گرما و 
آهن ربا آشنا مي شوند. بعد از توضیح دربارة هر یك از موضوع ها یك فعالیت از کودک خواسته مي شود 
که با توجه به تصویر کودک باید وصل کند، نقاشي بکشد، دورشان خط بکشد، بگوید و فعالیت هاي 

نظیر آن انجام دهد.

112. یوسفي، شهره. علوم4)زمينوفضا(. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 92، 32 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: عرفان ستاري جاوید
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: پدیده هاي زمین و فضا
قالباثر: کتاب کار کودک- مربي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »علوم« است و فرصتي را فراهم مي کند تا کودکان با چند 
پدیده در زمین و فضا، مانند آب، سنگ ها، وضعیت آب وهوا و فصل ها در زمین، ابرها و خورشید، و 
ستاره ها در فضا آشنا شوند. تصاویر کتاب به کودک کمك مي کند تا به فعالیت هایي که از او خواسته 
مي شود، بهتر پاسخ بگوید. همراهي، مطالعة از قبل و فراهم آوردن ابزار و وسایل هماهنگ با آزمایش ها 

نیز به بزرگ ترها )والدین و مربیان( توصیه شده است.
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113. لرستاني، فریبرز. قصة خواب هاي من: عنکبوتپير. تهران، محراب قلم، 92، 16 ص.
قطع: وزیري

تصويرگر: ماهني تذهیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان  تخیلي
قالباثر: قصه

چکيده: سومین جلد از مجموعه »قصة خواب هاي من« حاوي هفت داستان کوتاه براي کودکان 
است. با عجله رفتن رودخانه، دام عنکبوت براي پروانه ها، لباس قشنگ ماه، آب نباتي که پدربزرگ 
مي آورد، گربه شنگول، بچه اي که قارقار مي کند، و پرکارترین روز یك بچه، خواب هایي هستند که 
یك کودک مي بیند. در داستان دام عنکبوت براي پروانه ها، کودک خواب عنکبوتي را مي بیند که 
براي پروانه ها توري بافته، کنار آن نشسته و ساز مي زند. پروانه ها با شنیدن صداي ساز به تور نزدیك 
مي شوند و در دام عنکبوت مي افتند. کودک عصباني مي شود و تار عنکبوت را پاره مي کند. عنکبوت 

مي ترسد و مي گریزد.

114. ادواردز، لینزي و کراکر، سوزان.فرايندهايروانشناختيدركودكانناشنوا. علي 
مشهدي؛ زهرا حسین زاده ملکي؛ فاطمه کشوري. تهران، آواي نور، 91، 240 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: مربي کودک، والدین

موضوعمحوري: شناخت کودکان معلول
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: ناشنوا یا سخت شنوا بودن تجربه اي است که نه تنها به ایجاد مشکالتي در فضاي ارتباطي 
فرد مي انجامد، بلکه مي تواند باعث ایجاد فرایندها و یا مشکالت روان شناختي خاص در وي شود. تا 
کنون در کشور ما کتاب هاي متعددي توسط استادان و پژوهشگران حوزه کار با کودکان ناشنوا به منظور 
استفاده متخصصان، دانشجویان و والدین تألیف یا ترجمه شده اند. در اکثر این کتاب ها عمده مطالب 
به مباحث پزشکي، زیستي و آموزشي اختصاص دارد و کمتر به مسائل روان شناختي این افراد توجه 
شده است. در کتاب حاضر که مجموعه مباحث آن را در هفت فصل مي خوانید، دو تن از روان شناسان 
بالیني متخصص در حوزة کار با کودکان ناشنوا، با رویکردي مستند و مبتني بر شواهد و با تأکید ویژه 
بر برخي از مهم ترین ویژگي هاي روان شناختي کودکان ناشنوا، سعي کرده اند تا حدودي این خأل را 
جبران کنند. یکي از مهم ترین اهداف این کتاب، ارائة نظریات روان شناختي کاربردي در مورد روش ها 
و فنون مفید در کار با کودکان ناشنوا بوده است. تجربه هاي ناشنوایي در کودکان، اختالل هاي رفتاري 
و هیجاني، خودپنداره، عزت نفس و تحول هویت، مشکالت خاص یادگیري، اختالل هاي ارتباطي، و 
کاشت حلزون در اطفال، سرفصل هاي کتاب هستند. این کتاب مي تواند منبعي مفید براي درس هاي 

رشته هاي روان شناسي و تعلیم وتربیت باشد.
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115. پرویزي، مهدي. فلسفهاسالمي:طرحدرسهاييبرايآموزشبهكودكان. تهران، 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي، 92، 200 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش فلسفه اسالمي به کودکان
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان با محوریت »مکتب فلسفي حکمت متعالیه« صورت 
مي گیرد که نخستین مرحلة آن، آموزش به کودکان پنج و شش ساله است. در این بخش از آموزش، 
تمرکز بیشتر بر آشنایي کودک با مفاهیم فلسفي است. این اثر مشتمل بر 11 فصل است و در هر فصل 
پس از بیان اهداف آموزشي و رفتاري، و ارائة توضیحي مختصر دربارة برخي مفاهیم فلسفي، روش هایي 
براي آموزش این مفاهیم به کودکان دورة پیش دبستاني پیشنهاد مي شود. وجود و عدم، احکام وجود، 
اقسام وجود، موارد ثالث، ماهیت و تعریف، مقوالت عشر، وحدت و کثرت، تقدم و تأخر، حرکت، علیت 

و علم عمده مطالب این کتاب هستند.

116. لرستاني، فریبرز. قصههايبندانگشتي. تهران، دانش نگار، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: شیوا ضیایي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: پرورش تخیل و تفکر در کودکان
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب »قصه هاي بندانگشتي« حاوي 10 داستان کوتاه براي کودکان است. در هر داستان، 
پنج شخصیت مثل هم وجود دارند که چهار تا از آن ها کارهاي تقریباً مشابه انجام مي دهند، اما 
شخصیت پنجم کارش متفاوت از دیگران است. براي نمونه در داستان اول، پنج شاخه گل هستند 
که چهار تا از آن ها به ترتیب دوست دارند گل سر عروس، گل هدیه روز مادر، گل هدیة روز پدر و 
گلي براي یك شاپرک باشند. اما گل پنجم وقتي کودکي غمگین را مي بیند که به دلیل قهر کردن با 
دوستش ناراحت است، گل آشتي مي شود. آنچه در این داستان ها تخیل کودک را به کار مي گیرد، همان 
شخصیت پنجم در 10 داستان است. کار متفاوت او به کودک مي آموزد که بهتر و بیشتر بیندیشد و راه 

چاره دیگري را که به ذهن دیگران نمي آید، پیدا کند.
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117. موسوي، حافظ. قصهپاييزونهالهلو. تهران، شهر قلم، 91، 24 ص.
قطع: رقعي

تصويرگر: الهه جوانمرد
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: برگ ریزان
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب برگ ریزان و خواب درختان را در قالب قصه اي زیبا براي کودکان بیان مي کند. 
نهال هلو از ریختن برگ هایش غمگین است. درخت گیالس با دیدن ناراحتي او برایش قصه اي دربارة 

پیرمردي مي گوید که با شعري به باغ مي آید.

118. لرستاني، فریبرز.قصةخوابهايمن. تهران، محراب قلم، 92، 4 جلد )در یك مجلد(64 ص.
قطع: وزیري

تصويرگر: ماهني تذهیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان  تخیلي کوتاه
قالباثر: قصه

چکيده: در این مجموعه، داستان هاي جلدهاي اول تا چهارم »قصة خواب هاي من« گردآوري شده اند. 
یعني کتاب حاوي 28 داستان کوتاه است که در آن ها کودکي خواب هاي مختلف مي بیند، خواب هایي که 
باعث رشد تخیل کودک مي شوند. آرزوهاي او در این خواب ها تا حدي برآورده مي شوند. داستان هاي 

این مجموعه خیال انگیز و عبرت آموزند.
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119. کشاورز، محمدعلي. قلقلي. تهران، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: محمدعلي کشاورز
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان، کاردستي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة داستاني است که براي کودکان به نگارش درآمده و طّي آن، 
خردساالن با مفاهیم اشکال و کاربرد آن ها آشنا مي شوند. قلقلي یك دایره است که آرزوهاي زیادي 
دارد. او دوست دارد خیلي چیزها باشد. در این کتاب، دایره به چیزهاي بسیاري مثل درخت، پنجره، خانه، 
قایق، سنجاب، تانك و ... تبدیل مي شود. کودکان با استفاده از آموزش هاي کتاب مي توانند خاّلقیت 

خود را به کار گیرند و اشکال جدیدي را بسازند.

120. تارلت، ایو. كاشمنيكپرندهبودم. ناصر تهراني. تهران، پیك ادبیات، 92، 28 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: ایو تارلت
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: پذیرفتن خود
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد سوم از مجموعه سه جلدي »کاش من...« است. داستان دربارة کودکي است 
که دلش مي خواهد یك پرنده باشد. چرا که روي درخت ها و خانه ها، روي دریاها و باالي ابرها پرواز 
کند. یك شکم سیر گیالس بچیند و بخورد؛ اما فکر مي کند اگر پرنده باشد زمستان چه کار کند. همه 
جا یخ مي زند. باران خیسش مي کند و... پس به مادرش مي گوید دلش مي خواهد فقط روزهاي آفتابي 

قشنگ یك پرنده باشد.
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121. تارلت، ایو. كاشمنيكموشكوچولوبودم. ناصر تهراني. تهران، پیك ادبیات، 92، 
28 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: ایو تارلت

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: پذیرفتن خود

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد اول از مجموعه سه جلدي »کاش من...« است. داستان دربارة پسري به نام 
آرتور است. او مي گوید: کاش یك موش کوچولو بودم، چراکه مي تواند هرچه دلش مي خواهد بخورد، 
هر قدر مي خواهد بخوابد، تازه مجبور نیست اسباب بازي هایش را جمع کند؛ اما فکر مي کند اگر موش 
باشد ترس از گربه را چه کند. او به این نتیجه مي رسد که پسربچه بودن هم بد نیست و با پدرش 

اسباب بازي هایش را جمع مي کند.

122. تارلت، ایو.كاشمنيكنوزادبودم. ناصر تهراني. تهران، پیك ادبیات، 92، 28 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: ایو تارلت
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: پذیرفتن خود
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه سه جلدي »کاش من...« است. داستان از زبان نوزادي است 
که همه او را دوست دارند. بزرگ ترها از او مراقبت مي کنند. کارهاي زیادي وجود دارد که او نمي تواند 
انجام دهد؛ اما احساس خوشبختي مي کند. در پایان کتاب نویسنده یادآور مي شود که بزرگ شدن بهتر 

است و بیش تر خوش مي گذرد.
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123. یونسلو، صادق. كتابآموزشيآبوزندگي1)كتابكار(. تهران، صادق یونسلو، 92، 
28 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: نقش آب در زندگي
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: در کتاب حاضر که براي دانش آموزان پیش دبستاني و اول ابتدایي فراهم آمده است، آن ها با 
اهمیت آب و نقش آن در ادامة حیات تمام موجودات زنده، منابع تأمین آب و چرخة آبي، جلوگیري از 
آلودگي منابع آبي و حفظ محیط زیست، شناخت انواع مصارف آب در داخل و خارج خانه و روش هاي 
صحیح مصرف آب آشنا مي شوند. صفحات کتاب تمام رنگي اند و تمرین ها به صورت هاي قرار دادن در 
داخل دایره، پیدا کردن، وصل کردن، رنگ کردن، عالمت زدن، مشخص کردن با شماره، حل جدول، 

وصل کردن اعداد، گفتن و توضیح دادن، و... تنظیم شده اند.

124. ساداتي، کاظم و حسیني، مهدي. كتابكارآوايچکاوكويژةنوآموزانپيشدبستاني. 
تهران، مدرسه، 91، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش پیش دبستانی
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: بسته آموزشي »کتاب کار«، مشتمل بر شش جلد کتاب کار کودک و راهنماي مّربي است 
که از سوي کارگروه تولید محتواي مراکز پیش دبستاني ادارة کّل آموزش و پرورش شهرستان هاي 
استان تهران تدوین شده است. در این مجموعه، فّعالیت هایي مانند: شعر، قّصه، نمایش خاّلق، بازي، 
کاردستي، مشاهده، آزمایش، گردش علمي و بحث و گفتگو پیش بیني شده است. هدف اصلي انجام 

این فعالیت ها، باالبردن انگیزه و توان خاّلقیت و ابتکار نوآموز است.
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125. ساداتي، کاظم و حسیني، مهدي. كتابكارآوايقاصدكويژهنوآموزانپيشدبستاني. 
تهران، مدرسه، 91، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آموزش  پیش دبستانی
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: بستة آموزشي »کتاب کار«، مشتمل بر شش جلد کتاب کار کودک و راهنماي مّربي است 
که از سوي کارگروه تولید محتواي مراکز پیش دبستاني ادارة کّل آموزش و پرورش شهرستان هاي 
استان تهران تدوین شده است. در این مجموعه، فّعالیت هایي مانند: شعر، قّصه، نمایش خاّلق، بازي، 
کاردستي، مشاهده، آزمایش، گردش علمي و بحث و گفتگو پیش بیني شده است. هدف اصلي انجام 

این فعالیت ها، باالبردن انگیزه و توان خاّلقیت و ابتکار نوآموز است.

126. شي تارو، تاکه اي. سالم کتي: كتيخودشبهتوالتميرود. ناصر جاللیان. تهران، قدیاني، 
91، 25 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آموزش مهارت زندگي
قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »سالم کتي« است. توالت رفتن یکي از کارهاي 
مهمي است که بچه ها باید یاد بگیرند. امروزه بسیاري از خانواده ها مشکالتي در این زمینه در ارتباط 

با فرزندانشان دارند. کتاب حاضر به کودک یاد مي دهد براي رفتن به توالت چه کارهایي انجام دهد.
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127. دنیاي زیباي کتي: كتيدرجشنتولدش. فرزانه کریمي. تهران، قدیاني، 92، 16 ص.
قطع: جیبي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: جشن تولد

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب هاي »دنیاي زیباي کتي« است و ماجراي جشن تولد 
دو گربه کوچك به نام هاي کتي و میني را بیان مي کند. این دو خواهر از مهد کودک به خانه مي روند 
و تولدشان را جشن مي گیرند و... هدیة پدربزرگ و مادربزرگ به آن ها این بود که آن ها را به سیرک 
ببرند. کتي دوست دارد گاه فقط براي او تولد بگیرند؛ اما با خودش فکر مي کند خواهر داشتن هم خیلي 

خوب است.

128. دنیاي زیباي کتي: كتيدرسفرپرماجرا. فرزانه کریمي. تهران، قدیاني، 92، 16 ص.
قطع: جیبي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان تخیلي

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد سوم از مجموعه کتاب هاي »دنیاي زیباي کتي« است. کتي مي خواهد با بالون 
بزرگش دور دنیا سفر کند. او تمام وسایل الزم را براي سفر برمي دارد. باد تندي مي آید و بالون کتي 
را به قطب شمال مي برد. قطب شمال خیلي سرد است. در آن جا حیواناتي زندگي مي کنند که سرما را 
دوست دارند. بالون خیلي زود به جاهاي گرم مي رود. در آفریقا هم بالون روي زمین مي نشیند. این جا 
هم گرم است. او در این سفر حیوانات وحشي زیاد و عجیب و غریب مي بیند. پس از سفر کتي دوست 
دارد هر چه زودتر دوستانش را ببیند و چیزهایي را که در سفر دیده برایشان تعریف کند؛ اما نمي داند که 

یك میمون کوچك همراه او به خانه آمده است.
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129. دنیاي زیباي کتي: كتيوخانوادهاش. فرزانه کریمي. تهران، قدیاني، 92، 16 ص.
قطع: جیبي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: آشنایي با خانه و خانواده

قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »دنیاي زیباي کتي« است و به معرفي خانه و 
خانواده کتي، که بچه گربة ملوسي است، مي پردازد. با معرفي هر یك از شخصیت هاي خانواده کتي و 
شغل آن ها در صفحه مقابل تصاویري وجود دارد که با سؤالي که پرسیده مي شود، کودک باید تصاویر 

را بازیابي و شمارش کند یا اسم آن ها را بگوید.

130. دنیاي زیباي کتي: كتيوخوابهايشيرين. فرزانه کریمي. تهران، قدیاني، 92، 16 ص.
قطع: جیبي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان تخیلي

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »دنیاي زیباي کتي« است. کتي در حمام است. مادر مي گوید 
دیگر وقت خواب است. کتي مسواک مي زند و به رختخواب مي رود. او در خواب یك عالم حباب صابون 
در آسمان مي بیند. اول دوستش جویي را داخل یکي از حباب ها و بعد همة دوستانش را با چترهایي در 
دست مي بیند. کتي همراه دوستانش توي چترهایشان مي نشینند. او منتظر خواهرش است که براي 
خرید بستني رفته است و مي گوید کاش خواهرش هم بود. آن وقت بیشتر خوش مي گذشت. ناگهان 

صداي خواهرش را مي شنود که مي گوید بیدار شو کتي داري خواب مي بیني.
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131. دنیاي زیباي کتي: كتيوقهروآشتي. فرزانه کریمي. تهران، قدیاني، 92، 16 ص.
قطع: جیبي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان اجتماعي

قالباثر: فعالیت هاي علمي

چکيده: این کتاب دربارة کتي و اتفاقاتي است که در روز براي او رخ مي دهد. هر کسي ممکن است در 
طول روز خوش حال، ناراحت یا عصباني شود، کتي هم همین طور. او شلب شلوب کردن توي چاله هاي 
آب را بیشتر از هر کار دیگر دوست دارد. گاهي اوقات اخم مي کند. روز تولدش شاد و سرحال است. در 
صفحة پایاني کتاب شکلك هایي جورواجور حالت خجالت با فرم چشم و ابرو در حالت خوردن ترشي و 
حالت هاي دیگر را نشان مي دهد. از کودک سؤال مي شود آیا مي تواند این شکلك ها را در بیاورد یا خیر؟

132. دنیاي زیباي کتي: كتيويكروزقشنگ. فرزانه کریمي. تهران، قدیاني، 92، 16 ص.
قطع: جیبي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان اجتماعي

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد چهارم از مجموعه کتاب هاي »دنیاي زیباي کتي« در 16 صفحه براي کودکان 
به چاپ رسیده است. کتاب جریان زندگي و کارهاي یك روز کتي را از صبح که از خواب بیدار مي شود 
تا وقتي که شب به خواب مي رود بیان مي کند. چه لباسي مي پوشد، صبحانه مي خورد، مسواک مي زند، 
به مهد کودک مي رود و کارهایي که در آن جا انجام مي دهد. کارهایي که در باغچه انجام مي دهد و...
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133. چیچستر کالرک، اما. لي لي و کانگوروي آبي: كجايي،كانگورويآبي!. مریم رزاقي. تهران، 
زعفران، 91، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: اما چیچستر کالرک

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: حواس پرتي، داستان آموزشي

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب مخاطبان با دختر کوچکي به نام لي لي آشنا مي شوند که یك کانگوروي آبي 
دارد و مدام او را در پارک، اتوبوس و باغ وحش جا مي گذارد؛ اما سرانجام هم آن را پیدا مي کند. یك 
شب کانگورو توي اتاق لي لي غیبش مي زند و لي لي بعد از کلي گشتن و گریه کردن مي تواند دوباره 

او را پیدا کند.

134. کیان، غزاله. سفر هاي اتوبوس قرمز: كردستان. تهران، شهر قلم، 92، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: فریبا فاضل زاد
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آشنایي با فرهنگ
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: در این کتاب که یکي از کتاب هاي مجموعه »سفرهاي اتوبوس قرمز« است، کودکان با زبان 
شعر با اتوبوس قرمز همراه مي شوند و این بار به سمت کردستان مي روند. از جاده هاي پرییچ و خم رد 
مي شوند، گله گوسفندان، تپه هاي سرسبز و باغ هایي پربار را مي بینند. کوهي مي بینند که نامش »آبیدر« 
است و شهري به نام »سنندج« در استان کردستان. زنانش قالي مي بافند و به زبان کردي حرف مي زنند.
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135. چیچستر کالرک، اما. لي لي و کانگوروي آبي: كريسمسمبارك،كانگورويآبي!. مریم 
رزاقي. تهران، زعفران، 92، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: اما چیچستر کالرک

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: مراسم عید کریسمس

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب داستان عید کریسمس آمده است. لي لي در حال درست کردن کارت هاي تبریك 
است. او براي کانگوروي آبي اش هم کارت تبریك درست مي کند و به کانگوروي آبي مي گوید که 
برف به خاطر او مي بارد، درخت کریسمس را به خاطر او تزئین کرده است و... . کانگوروي آبي هم دلش 
مي خواهد براي لي لي کاري بکند. براي همین شبي که بابانوئل به خانه آن ها مي آید، کانگورو از توي 
کیسة بابانوئل براي لي لي یك قلب کوچولوي آبي برمي دارد، آن را با روباني که دارد، به درخت وصل 

مي کند و روي کارت مي نویسد: فقط براي تو، لي لي خیلي دوستت دارم.

136. مرداني، مهدي. كالغهميگه...؟!. قزوین، سایه گستر، 91، 12 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: معصومه پورمند
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: صداي حیوانات
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة اشعاري با موضوع حیوانات است که براي کودکان تدوین شده 
است. در این اشعار، کودکان با صداي حیوانات مختلف و نوع زندگي هریك آشنا مي شوند. تصاویر زیبا 

و جّذاب کتاب، در انتقال مفاهیم و شناخت کودکان کمك مي کند.
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137. پروشف، جیسال و بیدالف، استیو. كليدهايتربيتورشددختران. حسان صادقي. تهران، 
صابرین، 92، 212 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مربي کودک

موضوعمحوري: روان شناسي دختران
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین در هشت فصل تدوین شده است و نویسنده مي کوشد با 
ارائة راهکارهاي عملي والدین را در پرورش دختران داراي اعتمادبه نفس و توانمند یاري دهد. کتاب 
حاوي داستان هاي واقعي و مفید براي والدین است. تفاوت دختران با پسران، چگونگي برقراري ارتباط 
با دختر تازه متولد شده، سال هاي ابتدایي زندگي دختران، دنیاي هیجانات و عواطف آن ها، قید و بندي 
که جامعه براي دختران قرار مي دهد، مدرسه و یادگیري، بلوغ دختران و روابط خانوادگي، موضوع هایي 

هستند که این کتاب به آن ها پرداخته است.

138. عبدالهي ارفع، محمد. كودكوايمان. تهران، تیمورزاده، طبیب، 92، 48 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: والدین، مربي کودک
موضوعمحوري: تعلیم و تربیت دیني
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: کتاب حاضر مي کوشد گوشه  اي از تالش هاي صاحب نظراِن تعلیم وتربیت اسالمي را به طور 
خالصه در اختیار معلمان و اولیاي دلسوز قرار دهد. بدین منظور، در فصل اول مفهوم تعلیم و تربیت 
دیني از منظر متون اسالمي را بررسي کرده و در فصل هاي دوم و سوم به موضوع اصلي، یعني امکان 
و ضرورت تربیت دیني کودک پرداخته است. در فصل چهارم نیز اصول، روش ها و نکات اساسي تربیت 
دیني کودک آورده شده است. کتاب قبل از ورود به بحث، به بیان تعلیم و تربیت از دیدگاه مکتب اسالم 
پرداخته و دو تعریف اساسي از تربیت ارائه داده است که هر دو تعریف با اصول اسالمي و مکتبي ما 

هماهنگ هستند.
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139. اصغري، مریم. كودكانپيشدبستانيباآسيببينايي. تهران، آواي نور، 92، 144 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: مربي کودک، والدین
موضوعمحوري: شناخت کودکان معلول

قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

که  کساني  است.  و ضروري  بسیار الزم  پیش دبستاني  دورة  در  مدرسه  از  قبل  آموزش  چکيده: 
مي خواهند با کودک نابینا کار کنند، قباًل باید کتاب هاي مناسبي در این باره مطالعه کرده باشند و آن گاه 
با توجه به استعداد کودک با او کار کنند. کتاب حاضر نیز مربوط به کودکان پیش دبستاني است که با 
آسیب هاي بینایي مواجه هستند. کتاب در پنج فصل با این عنوان ها ارائه شده است: کلیات؛ اهمیت 
پرداختن به دورة پیش دبستاني از دیدگاه هاي مختلف؛ کودک و مسائل مرتبط با نابینایي؛ کودک نابینا 
و مهارت و آموزش کودک نابینا در دورة پیش دبستاني. والدین کودک نابینا، با فرستادن او به دورة 
پیش دبستاني، به کودک خود امکان بالیدن و رسیدن به سطح هم ساالن بیناي خود را هدیه مي کنند.

140. کیان، غزاله. تتق تتق تق قطار آبي: كوه. تهران، شهرقلم، چکه، 90، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: حسن عامه کن
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شعر، کوه
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: »تتق تتق تق قطار آبي«، ماجراي سفرهاي یك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافیایي است. 
آهنگ اشعار این کتاب ها بر اساس حرکت قطار تنظیم شده و سرشار از تخّیل است. کودکان با خواندن 
این مجموعه، با مناطق مختلف جغرافیایي و ویژگي هاي آن آشنا مي شوند. ساختار ظاهري کتاب نیز 
به شکل قطار طّراحي شده تا حال و هواي سفر را براي کودکان زنده کند. در این دفتر، کودکان به 

کوهستان سفر مي کنند و مطالب جّذابي دربارة کوه ها مي آموزند.
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141. کیان، غزاله. تتق تتق تق قطار آبي: كوير. تهران، شهرقلم، چکه، 90، 8 ص.
قطع: شکلي

تصويرگر: حسن عامه کن
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شعر، کویر
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: »تتق تتق تق قطار آبي«، ماجراي سفرهاي یك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافیایي است. 
آهنگ اشعار این کتاب ها بر اساس حرکت قطار تنظیم شده و سرشار از تخّیل است. کودکان با خواندن 
این مجموعه، با مناطق مختلف جغرافیایي و ویژگي هاي آن آشنا مي شوند. ساختار ظاهري کتاب نیز به 
شکل قطار طّراحي شده تا حال و هواي سفر را براي کودکان زنده کند. در این دفتر، کودکان به کویر 

سفر مي کنند و مطالب جّذابي درباره کویر مي آموزند.

142. ثاني، سعید و اسماعیلي، ژاله. گامبهگامباآوا. تهران، پروهان، 92، 64 ص.
قطع: بیاض

تصويرگر: آرش ندایي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: آشنایي با موسیقي
قالباثر: موسیقي

چکيده: این کتاب به زبان ساده کودکان را با موسیقي آشنا مي کند. راوي کتاب دختري به نام آواست 
که به کودکان کمك مي کند تا موسیقي را بهتر بشناسد و آهنگ هایي را بسازند و بخوانند. از جمله 
مطالب کتاب عبارت اند از: خط حامل، کلید ُسل، میزان و خط میزان، نت هاي زیر پنج خط حامل و ... در 
جاهاي مختلف کتاب از کودک خواسته مي شود با توجه به نت هایي که یاد گرفته آهنگ هایي را بنوازد.
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143. الدوینگ، سندرا. گرگوهفتبزغالهكوچك. صمد نیك عاطفه. تهران، هنر آبي، 92، 
24 ص.

قطع: جیبي کوچك
تصويرگر: استفان پفیل

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان حیوانات

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب بازنویسي دیگري از قصة شنگول و منگول و حبة انگور است با این تفاوت که 
تعداد بزغاله ها هفت تا هستند. زماني که گرگ شش بزغاله را خورد، توي چمنزار زیر درختي خوابید. 
خانم بزي با تنها بچه اي که مانده بود به آن جا رفت و با قیچي شکم او را پاره کرد و بزغاله هایش را 
درآورد. بعد توي شکم گرگ سنگ ریخت و آن را دوخت. وقتي گرگ بیدار شد احساس تشنگي کرد و 
با سختي به کنار چاه رفت. او که احساس سنگیني مي کرد تعادلش را از دست داد و به داخل چاه افتاد. 

بزغاله ها هم دور چاه رقصیدند و شادي کردند.

144. رحیم زاده، زهرا و ]... دیگران[.گلهاينيلوفر1. تهران، مدرسه، 92، 238 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: آموزش پیش دبستانی

قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: »سرمایه گذاري در امور کودکان پیش دبستاني مي تواند از آسیب هاي دوران نوجواني، جواني 
و بزرگسالي پیشگیري کند.« کتاب حاضر، دربردارندة مجموعه اي از فعالیت هاي متنّوع به همراه انس 
با قرآن است که بر اساس نیاز کودکان پیش دبستاني و اهداف پیش بیني شدة دفتر آموزش ابتدایي 
وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است. قّصه، شعر و سرود، نّقاشي، کاردستي، بازي، نمایش خاّلق، 
مشاهده، گردش علمي، آزمایش و بحث و گفتگو، فعالیت هاي ده گانه اي هستند که در این اثر گنجانده 

شده اند.
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145. آقاجاني، معصومه.الكيخوشخنده. تهران، حوا، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: سلیم صالحي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شناخت حیوانات
قالباثر: قصه

زندگي الک پشت هاست. یك الک پشت  دربارة  زیبا  چکيده: کتاب »الکي خوش خنده«  قصه اي 
کوچك پس از به دنیا آمدن با برادران و خواهران خود به سوي دریا حرکت مي کند؛ اما ناگهان دلش 
مي گیرد و مي خواهد پدر و مادرش را ببیند. او به دنبال آن ها مي گردد. در این جست وجو کودک نیز به 

همراه الک پشت به رمز و رازهاي زندگي الک پشت ها پي مي برد.

146. زیفرت، هري یت.لباسهميشگيمن. مریم رزاقي. تهران، زعفران، 92، 36 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: لیز مورفي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: مهارت زندگي
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کودکان با دختربچه اي آشنا مي شوند که مامان بزرگ خیاطي دارد و براي او 
لباس هاي قشنگي مي دوزد. مامان بزرگ از او مي خواهد از بین پارچه هایي که دارد، چند تا را انتخاب 
کند. او انتخاب مي کند و مامان بزرگ برایش لباس قشنگي مي دوزد. هر سال که او بزرگ تر مي شود، 
مامان بزرگ تغییراتي در لباس مي دهد و دختربچه دوباره از آن استفاده مي کند. سرانجام وقتي که 10 
سالش مي شود،  مامان بزرگ لباس دیگري براي او مي دوزد و دختربچه لباس قبلي اش را به دخترخاله 

کوچك ترش مي دهد تا او از آن استفاده کند.
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147. لي یو موش موشك: لييونميخواهدبخوابد. الهام نوجوان. تهران، مبتکران، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: فاطمه موسایي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: وقت خواب
قالباثر: قصه

چکيده: »لي یو نمي خواهد بخوابد«، ماجراي یك موش کوچك به نام لي یو است. او امروز خیلي کار 
کرده است، موقع خواب لباس خواب نرمش را مي پوشد. او پس از مسواک زدن از مادرش مي خواهد 
یك قصة خیلي ترسناک براي او بگوید. مادر قصه را مي گوید، لي یو مرتباً مي پرسد: بعدش چي شد؟ 
بعدش چي شد؟ مادر مي گوید دیگر دیر شده، شب بخیر مي گوید و اتاق را ترک مي کند، اما لي یو خوابش 
نمي برد. مادر دوباره برمي گردد و او را بغل مي کند و مي گوید که شب براي استراحت کردن است. لي یو 
دوباره توي تختش مي رود و تدي عروسك خرسي اش را بغل مي کند و پتو را رویش مي کشد. او خواب 
پنیر و اسباب بازي هاي قشنگ و خوراکي مي بیند. فردا سرحال از خواب بیدار مي شود و به دوستش تدي 

مي گوید امشب بایدخیلي زودتر بخوابم شاید دوباره از این خواب هاي قشنگ ببینم.

148. لي یو موش موشك: لييونميخواهدبهمهدكودكبرود. الهام نوجوان. تهران، مبتکران، 
92، 24 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: فاطمه موسایي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: آشنایي با مهد کودک

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »لي یو موش موشك« است. لي یو نمي خواهد به مهدکودک 
برود، چون کسي را در آنجا نمي شناسد و کمي مي ترسد. مادر مي گوید که امروز خیلي کار دارم. به 
آشپزخانه مي رود و به کارهایش ادامه مي دهد. نظافت مي کند، اتوکشي مي کند. حوصلة لي یو سر رفته، 
مي خواهد مادر با او بازي کند، اما مادر مي گوید فرصت انجام این کار را ندارد. باید براي خرید برود و 
لي یو هم باید با او برود. لي یو با مادر به بازار مي رود. مادر در بازار دوستش را مي بیند و با او صحبت 
مي کند. مهدکودک روبه روي آن هاست. لي یو با عروسکش تدي وارد مهدکودک مي شوند که ببینند 
آنجا چه خبر است. او از پشت پنجره مي بیند که بچه هاي زیادي آنجا هستند و نقاشي مي کشند، بازي 
مي کنند و با هم مي خندند و خوشحال اند. مادر لي یو را صدا مي زند. آن ها خیلي زود برمي گردند و لي یو 

تصمیم مهمي مي گیرد.
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149. لي یو موش موشك: لييونميخواهدمسواكبزند. الهام نوجوان. تهران، مبتکران، 92، 
24 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: فاطمه موسایي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: بهداشت

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب از مجموعه »لي  یو موش موشك« است. شخصیت اصلي این مجموعه موش 
بهانه گیري است به نام لي یو. او ابتدا از انجام کارهاي شخصي اش خودداري مي کند؛ اما در نهایت با میل 
و رغبت آن ها را انجام مي دهد. لي یو نمي خواهد مسواک بزند. در واقع کودک ترغیب مي شود با دنبال 
کردن قصه و هم ذات پنداري با قهرمان داستان مسواک بزند. مادر لي یو مرتب به او توصیه مي کند قبل 
از خوابیدن دندان هایش را بشوید. لي یو دیگر نمي خواهد از این حرف ها بشنود. پدر نزد دندانپزشك 
از لي یو مي خواهد روي صندلي  از پدر دکتر  بعد  را همراهي کند.  او  اجازه دارد  مي رود. لي یو هم 
مخصوص بنشیند تا او را معاینه کند. لي یو لب هایش را محکم روي هم مي گذارد، چون دندان هایش 
را خوب نشسته است. بعد راضي مي شود دهانش را باز کند. دکتر به او هشدار مي دهد که دندان هایش 
را بهتر بشوید و یك کتاب به او مي دهد که درست مسواک زدن را توضیح مي دهد و ... در پایان کتاب 
لي یو به دوستش تدِي عروسك مي گوید که تصمیم دارد از امروز دندان هایش را همیشه درست بشوید.

150. ماجراهايپيپرفسقلي: مجموعه 18 جلدي. حسین فتاحي. تهران، ذکر، 91، 432 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: مهارت هاي رفتاريـ  اجتماعي

قالباثر: قصه

چکيده: در سراسر دنیا، کودکان مشکالت و مسائل مشابهي دارند. بیشتر آن ها از تاریکي مي ترسند، 
شیریني و شکالت را دوست دارند، دلشان نمي خواهد مسواک بزنند. در بازي نوبت را رعایت نمي کنند 
و... مجموعة 18 جلدي حاضر که در یك جلد به چاپ رسیده، حاوي داستان هایي است که به کودکان 
خردسال کمك مي کند، با مسائل مذکور آشنا شوند و بتوانند براي مشکالت خود راه حل درستي بیابند. 
داستان هاي این مجموعه به والدین و مربیان نیز کمك مي کنند تا برخورد درست با مسائل کودک را 

تجربه کنند.
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151. )وایت، کاترین؟(.مامانبخونالاليي. )مهدي مرداني؟(. قزوین، سایه گستر، 92، 14 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: الالیي 

قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کودکان دوست دارند بدانند که حیوانات چگونه مي خوابند. این کتاب مصّور که براي کودکان 
تدوین شده، با اشعاري موزون و نّقاشي هاي زیبا، کودکان را براي خوابي آرام و شیرین آماده مي کند.

152. پارکر، استیو. آشنایي با بچه هاي حیوانات: مامانمنكيه؟. پریسا همایون روز. تهران، ذکر، 
92، 12 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: مربي کودک، کودک

موضوعمحوري: آشنایي با زندگي حیوانات
قالباثر: فعالیت هاي علمي

کودکان  براي  حیوانات  زندگي  است.  حیوانات  جذاب  و  زیبا  دنیاي  دربارة  کتاب  این  چکيده: 
دوست داشتني و سرگرم کننده است. کتاب »مامان من کیه؟« به صورت معماگونه طرح شده است و 
کودکان را با بعضي از حیوانات آشنا مي کند. هم چنین ویژگي ها و مشخصات بعضي از آن ها و تغییراتي 
را که در طول زندگي مي کنند براي کودکان بیان مي کند. تصاویر کتاب نیز کودکان را به دنیاي زیباي 

حیوانات پیوند مي زند.
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153. )آدامز، بن؟(. ماهيكهخندهكارشهستارةنمايشه. )مهدي، مرداني؟(. قزوین، سایه 
گستر، 92، 12 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: کرگ کمرون

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: شعر، کتاب هاي چشمي

قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعه کتاب هاي چشمي است که براي کودکان تدوین شده است. 
این مجموعه با ظاهر جّذاب و با هدف ایجاد سرگرمي در کودکان تدوین شده است. در این کتاب، 
داستان ماهي کوچکي نقل شده که دوست دارد در کنار دوستان شعبده بازش کارهاي جالبي انجام 
دهد. هرکدام از حیوانات دریا شیرین کاري خاّصي انجام مي دهند. ماهي کوچولو هم مي تواند با شکلك 

درآوردن، دیگران را شاد کند.

154. صادقیان، نبي اهلل. مجموعهآموزشمفاهيمپايهبرايخردساالن. تهران، مدرسه، 
91، 140 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: یونس انصاریان
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: داستان هاي آموزنده، یادگیري مفاهیم
قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: دورة کودکي در رشد و پرورش آدمي از اهمّیت باالیي برخوردار است. اساس و بنیان رشد 
همه جانبة کودکان در همین سال ها شکل مي گیرد. مجموعة پیش رو، مشتمل بر پنج جلد کتاب کار 
کودک، مّربي است که توّسط کارگروه هاي تولید محتواي مراکز پیش دبستاني استان هاي کشور تدوین 
شده است. در این مجموعه، خردساالن با موضوعات و مفاهیم پایه اي مانند: »نعمت هاي خدا، ایران، 

مناسبت ها، بهداشت و ایمني و محیط زیست« آشنا مي شوند.
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155. شعباني، اسداهلل. مجموعهشعرخردساالن. تهران، مدرسه، 92، 44 ص.
قطع: خشتي

تصويرگر: عاطفه پرچمي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: شعر
قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة اشعاري از »اسداهلل شعباني« است که براي خردساالن سروده 
است. اشعار و ترانه هاي کتاب با تصاویر زیبا و جّذاب همراه شده و طّي آن، به مضامیني چون: طبیعت، 
حیوانات، روابط انساني و ... پرداخته شده است. شعرهاي این مجموعه با بازي هاي کالمي و نکته هاي 

طنزآمیز مي کوشد تا لبخند بر لبان خردساالن بنشاند و به آن ها در شکوفایي خاّلقیتشان کمك کند.

156. راستي، مجید و ]... دیگران[. یك اسم و چند قصه: مداد. تهران، شهرقلم، چکه، 91، 32 ص.
قطع: رقعي

تصويرگر: ایلگار رحیمي
مخاطب: کودک، مربي کودک

موضوعمحوري: داستان آموزشي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب حاضر حاوي 10 قصه با موضوع »مداد« از نویسندگان ادبیات کودکان کشورمان 
به صورت بداهه براي کودکان و به منظور تقویت مهارت خواندن نوشته شده است. »مداد برنده« از 
مجید راستي، »یك مداد و دو تا نوک« از طاهره خردور، »آرزوي مداد« از ناصر نادري و »مداد و غلط 

گنده« نام برخي از این داستان هاست.
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157. سلیماني، عادله. مشقنيکوآمادگيبراينوشتن: از مجموعه کتابهاي آموزش غیرمستقیم 
براي کودکان پیش از دبستان. نیشابور، مشق نیکو، 92، 32 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: عادله سلیماني

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: آموزش غیر مستقیم براي کودکان

قالباثر: زبان آموزي

چکيده: این کتاب حاوي 28 لوح است. لوح ها با هدف یادگیري حروف فارسي براي کودکان طراحي 
شده است. تمرین هاي کتاب در مهارت گرفتن قلم، ایجاد هماهنگي بین حرکات چشم و دست، توانایي 

کشیدن اشکال و رسم خطوط، الگوبرداري از تصاویر و ... کودکان را یاري مي کند.

158. وادال، مارتین. بچه هاي حیوانات را دوست دارم: منمامانموميخوام. حسین فتاحي. تهران، 
ذکر، 92، 24 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: پاتریك بن سون

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان حیوانات

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب براي گروه سني" الف" مناسب است. داخل سوراخي، روي تنة یك درخت سه بچه 
جغد نشسته اند و فکر مي کنند. آن ها منتظر برگشتن مادرشان هستند. یکي از آن ها به نام سارا مي گوید: 
مادر، موش و غذاهاي خوشمزه برایمان مي آورد. »پرسي« بچه جغد دیگر هم همین طور فکر مي کند؛ 
اما »بیل« فقط مي گوید: »من مامانم را مي خواهم«. آن ها چشم شان را مي بندند و آرزو مي کنند که 

مادرشان زود برگردد و مادرشان برمي گردد.
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159.موشصحراييوخفاش. احمد باقري نژاد. مشهد، عروج اندیشه، 92، 24 ص.
قطع: 1/2 جیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: حیوانات شب
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کوچك، کودکان با موش صحرایي و خفاش آشنا مي شوند. موش صحرایي 
دلش پرواز مي خواهد و خفاش دوست دارد، رنگ هاي روز را ببیند. خفاش موش صحرایي را سوار 
گردنش مي کند و آن ها در آسمان پرواز مي کنند. با دمیدن خورشید، خفاش دیگر نمي تواند پرواز کند. 
سرش گیج مي رود و از آسمان به زمین مي افتد. موش صحرایي کمك مي کند تا حال خفاش دوباره 

بهتر شود.

براي  فعالیت هاي حرکتي درشت و ظریف  160. دوگالس، کیتي.مهارتحركتي: مجموعه 
کودکان پیش دبستان. مریم نوزرآدان. تهران، نغمه نو، 92، 24 ص.

قطع: رحلي
تصويرگر: سام سلماسي

مخاطب: کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: آموزش فعالیت هاي حرکتي

قالباثر: کتاب کار کودکـ  مربي

چکيده: فعالیت هاي این کتاب، فرصتي را براي کودکان فراهم مي کند تا ضمن لذت بردن از تحرک، 
مهارت هاي حرکتي خود را پرورش دهند. هم چنین با تجربه هاي عملي و فعال، تمام وجود آن ها را در 
تجربه هاي هدفمند درگیر کرده، اجازه مي دهد با استفاده از حرکت، خود را کشف و خالقانه بیان کنند. 
مهارت هاي حرکتي در این کتاب شامل دو بخش است. مهارت حرکتي درست؛ مانند ایستادن، راه 
رفتن، باال رفتن از پله، پرتاب کردن و گرفتن توپ که به توانایي استفاده از ماهیچه هاي درشت بدن نیاز 
دارد و مهارت حرکتي ظریف، مانند مشت زدن، نخ کردن مهره، قیچي کردن که به توانایي استفاده از 

ماهیچه هاي کوچك بدن نیاز دارند.



97دورة پیش دبستانی 4

161. عابدي، احمد و ]... دیگران[.مهارتهاىموردنيازكودكانبرايوروردبهمدرسه. 
اصفهان، نوشته، 91، 208 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: مربي کودک

موضوعمحوري: شناخت کودک
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: مهارت هاي مورد نیاز کودکان براي ورود به دبستان شامل آن گروه از مهارت هاي پیش نیاز 
است که کودک براي فراگیري موضوع هاي درسي به آن ها نیاز دارد. این مهارت ها مقدمة یادگیري 
مهارت هاي اساسي مانند خواندن، نوشتن، حساب و حتي یادگیري تعلیمات اجتماعي در محیط مدرسه 
محسوب مي شوند. فصل اول کتاب حاضر به موضوع تشخیص و مداخلة زودهنگام در دورة پیش 
از دبستان اختصاص دارد و اهداف مداخله زودهنگام را چنین بیان مي کند: حمایت از خانواده براي 
تسریع رشد کودک در زمینه هاي مهم حسي - حرکتي، گفتاري، اجتماعي، شناختي و عاطفي؛ افزایش 
اعتمادبه نفس کودک و جلوگیري از پیدایش مشکالت بعدي. فصل هاي دوم و سوم به موضوعات 
مهارت هاي ادراکي - حرکتي و مهارت هاي شناختي پرداخته اند که اهم مباحث آن ها به این شرح 
است: فعالیت هاي حرکتي؛ فعالیت هایي براي بهبود حرکات تعادلي؛ فعالیت هایي براي رشد هماهنگي 
ادراکي - حرکتي؛ فعالیت هایي براي رشد تن آگاهي؛ حافظة کوتاه مدت و بلندمدت؛ توجه و تمرکز. زبان 
و گفتار، پرورش مهارت هاي دیداري و شنیداري، مهارت هاي اجتماعي و آموزش مفاهیم عنوان هاي 

فصل هاي چهارم تا هفتم کتاب هستند.

162. کمالي، رودابه. مهرک و سبزک:مهركحمامرادوستدارد. تهران، چکه، 91، 24 ص.
قطع: خشتي کوچك

تصويرگر: هدي عظیمي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آشنایي با وسایل حمام
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب به کودکان حمام رفتن و وسایل مورد نیاز حمام آموزش داده مي شود. مامان 
وسایل حمام را داخل کیسه اي مي ریزد. چشم هاي مهرک را مي بندد، و از سبزک مي خواهد که مهرک 
را راهنمایي کند تا حدس بزند، داخل کیسه چه وسایلي است. وقتي که مهرک همه را درست حدس 

مي زند، مامان از آن ها مي پرسد که حاال باید کجا بروند و آن ها جواب مي دهند: حمام!
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163. کمالي، رودابه. مهرک و سبزک:مهركلباسميپوشد. تهران، چکه، 91، 24 ص.
قطع: خشتي کوچك

تصويرگر: هدي عظیمي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان آموزشي
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب به کودکان آموزش داده مي شود که خودشان لباس هایشان را بپوشند. مامان 
مهرک در حال رفتن به خرید است و مهرک هم مي خواهد همراه مادرش به خرید برود، اما هنوز 
لباس هایش را نپوشیده است. پس به کمك سبزک تند تند لباس هایش را مي پوشد و با مادر به خرید 

مي رود. مادر هم اجازه مي دهد که مهرک براي خودش جایزه انتخاب کند.

164. کمالي، رودابه. مهرک و سبزک:ميآيياسباببازيهاراجمعكنيم؟. تهران، چکه، 
91، 24 ص.

قطع: خشتي کوچك
تصويرگر: هدي عظیمي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: نظم و ترتیب

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب، نظم و ترتیب به کودکان آموزش داده مي شود. مهرک و سبزک در اتاقشان 
نشسته اند و تمام اسباب بازي هایشان را پخش و پال کرده اند. مامان وارد اتاق مي شود و به بچه ها 
مي گوید تا اتاقشان را مرتب نکنند، خبري از عصرانه نیست. آن دو هم با هم اتاق را مرتب مي کنند و 

با مامان دور هم مي نشینند و عصرانه مي خورند.



99دورة پیش دبستانی 4

165. ادیمي، صدیقه. زرافه آبي:ميخواستخوشحالباشد. تهران، هنر آبي، 92، 24 ص.
قطع: جیبي کوچك

تصويرگر: فاطمه زمانه رو
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: مهارت کنترل خشم
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد سوم از مجموعه کتاب هاي زرافه آبي است. مهارت هاي زندگي توانایي هایي 
هستند که به کودکان کمك مي کنند تا بتوانند روابط صحیح بین فردي ایجاد کنند. مسئولیت هاي 
اجتماعي و تصمیم گیري هاي صحیح را انجام دهند و مسائل، مشکالت و کشمکش ها را بدون این که 
به خود یا دیگران ضربه بزند، حل نمایند. در این کتاب مهارت کنترل خشم و مهارت ارتباطات به 
کودکان آموزش داده مي شود. در پایان کتاب از والدین خواسته مي شود تا در این باره با کودکان خود 

گفت وگو کنند.

166. ادیمي، صدیقه. زرافه آبي: ميخواستزيباشود. تهران، هنر آبي، 92، 24 ص.
قطع: جیبي کوچك

تصويرگر: فاطمه زمانه رو
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آشنایي با مفهوم اعداد
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد چهارم از مجموعه کتاب هاي زرافه آبي، درباره جوجه اي کوچك است که براي 
تولد خواهر کوچکش آماده مي شود. در این کتاب سعي شده احترام به خود و دیگران در کنار آموزش 

اعداد یك تا پنج به کودکان آموزش داده شود.
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167. شامي، بهرام. زرافه آبي: ميخواستمادرشراخوشحالكند. تهران، هنر آبي، 92، 
24 ص.

قطع: جیبي کوچك
تصويرگر: بهرام شامي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: شناخت احساسات چهارگانه

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب هاي زرافه آبي و دربارة کرم کوچکي است که بدون 
اجازة مادرش از النه خارج شده است. مادرش عصباني مي شود. کرم کوچك براي عذرخواهي از او 
یك نقاشي مي کشد و به او هدیه مي دهد. مادرش او را مي بخشد و در آغوش مي کشد. در این کتاب 
سعي شده احساس چهارگانه ترس، خوشحالي، ناراحتي و خشم و هم چنین ارتباط خانوادگي به کودکان 

آموزش داده شود.

168. شامي، بهرام. زرافه آبي: ميخواستيكهفتهكاركند. تهران، هنر آبي، 92، 24 ص.
قطع: جیبي کوچك

تصويرگر: بهرام شامي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: آموزش روزهاي هفته، آموزش اعداد
قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب هاي زرافه آبي است. در این کتاب سعي شده اهمیت کار 
گروهي، مهارت حل مسأله در کنار آموزش اعداد یك تا پنج و نام روزهاي هفته به کودکان آموزش 

داده شود.
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169. مایر، مرسر. نيني. صبا رفیع. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان اجتماعي

قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب کودکان با خرس کوچولویي آشنا مي شوند که صاحب یك برادر مي شود. 
مامانش ني ني را به خانه مي آورد و خرس کوچولو سعي مي کند از هر راهي شده، برادرش را خوش حال 
کند. برایش کتاب مي خواند و توپ و اسباب بازي هایش را به او نشان مي دهد. اما ني ني کوچولو هي 
گریه مي کند و خرس کوچولو نمي داند چه رفتاري باید با او داشته باشد که ساکت شود. مادر گوشزد 

مي کند که بغلش کند، تکانش دهد، و...

170.وروجكوگوشوارةطال. احمد باقري نژاد. مشهد، عروج اندیشه، 92، 16 ص.
قطع:  1/2 جیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: درستکاري
قالباثر: قصه

چکيده: در این کتاب، داستان وروجك آمده است. وروجك یك تیله دارد که معتقد است براي او 
شانس مي آورد. اما یك روز آن را گم مي کند و به جایش یك گوشواره به شکل قلب که مال تینا است، 
پیدا مي کند. وروجك دلش نمي خواهد گوشواره را به صاحبش برگرداند، اما وقتي تینا تیله وروجك را 

پیدا مي کند و برمي گرداند، وروجك هم گوشوارة تینا را به او بازمي گرداند.
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171. کیان، مرجان و انگجي، لیلي. ويژگيهاومهارتهايمربيپيشدبستاني. تهران، 
مدرسه، 92، 110 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: مربي کودک، کارشناس

موضوعمحوري: آموزش مربیان کودک، آموزش پیش دبستاني، شناخت کودک
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

دورة  کارشناسان  و  مربیان  راهنماي  کتاب هاي  مجموعه  از  چهارم  جلد  حاضر  کتاب  چکيده: 
پیش دبستاني است که به موضوع مهارت هاي مربیان پیش دبستاني مي پردازد. کتاب در هشت فصل با 
این مباحث تدوین شده است: کلیاتي دربارة دورة پیش از دبستان، آراي مربیان بزرگ دربارة کودکان و 
مربیان؛ رموزي که مربیان باید بدانند؛ مهارت هاي مربیان و ابعاد رشد کودکان؛ با رشد و تحول کودک 
وارد چه مرحله اي مي شویم؛ مربیان و سازمان دهي برنامه هاي آموزشي؛ مربیان و مدیریت هیجان هاي 

کودکان؛ بازي کودکان: نقش مربیان و والدین.

172. زیفرت، هري یت. هديهايبرايمامانبزرگ. مریم رزاقي. تهران، زعفران، 92، 32 ص.
قطع: رحلي

تصويرگر: لورن براون
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: خالقیت، داستان آموزشي
قالباثر: قصه

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع »هدیه دادن« است. در این داستان، ماجراي 
دختري به نام »لي لي« روایت شده که مي خواهد به مادربزرگش یك هدیه بدهد. او به دنبال چیزهاي 
مختلف مي گردد و یك کاله ساده را به خوبي تزیین مي کند و به مادربزرگش مي دهد. در این داستان، 

کودکان با استفادة درست از وسایل ساده و دور ریختني آشنا مي شوند.
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173. لرستاني، فریبرز. قصة خواب هاي من: هزاربارمزه. تهران، محراب قلم، 92، 16 ص.
قطع: وزیري

تصويرگر: ماهني تذهیبي
مخاطب: کودک

موضوعمحوري: داستان  تخیلي
قالباثر: قصه

چکيده: چهارمین جلد از مجموعة »قصة خواب هاي من« حاوي هفت داستان کوتاه براي کودکان 
است. »ماشین دوستم«، »هزاربار مزه«، »دوستي کالغ و خروس«، »میمون کوچولو«، »جیرجیرک 
و کفش دوزک«، »بادکنك بزغاله« و »کفش دوزکي که خانه اش را گم کرده بود«، عنوان هاي این 
داستان ها هستند. در داستان هزار بار مزه، کودکي خواب مي بیند که هزار پایي نزد او آمد و اجازه 
مي خواهد هزار بار صورت او را ببوسد. کودک اجازه مي دهد و هزارپا مي خواهد هزار بار کودک را ببوسد، 

اما او به یك  بار بوسه راضي مي شود.

174. فانگ هو، مین. هيس!الالكردهنينيجون:الالييتايلندي. فریده خرمي. تهران، 
آفرینگان، 91، 32 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: هالي مید

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: شعر، الالیي 

قالباثر: شعر و سرود

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة اشعار کودکانه جذاب است. شاعر این الالیي، »مین فانگ هو«، 
نویسنده و شاعر تایلندي است. این اثر برنده جوایز کالدکات، هورن بوک و انجمن کتابداران آمریکا 

است. صداي حیوانات در این کتاب براي بّچه ها جّذاب و دلنواز است.
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175. مایر، مرسر. يادمرفت. صبا رفیع. تهران، شرکت انتشارات فني ایران، 92، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: داستان اجتماعي

قالباثر: قصه

چکيده: کودکان در این کتاب با خرس کوچولویي آشنا مي شوند که گاهي انجام برخي کارها را 
فراموش مي کند، اما انجام برخي کارها را اصاًل فراموش نمي کند. مثاًل صبح یادش بود که مسواک 
بزند، اما مرتب کردن تختش را فراموش کرد. ظرف هاي صبحانه را توي ظرف شویي گذاشت، اما 
یادش رفت ظرف شیر را توي یخچال بگذارد؛ و از این قبیل. اما خرس کوچولو یك چیز را هیچ وقت 
فراموش نمي کند، اینکه شب ها قبل از خواب از مادرش بخواهد براي او کتاب بخواند و مادرش را ببوسد.

176. فریمن، کلیر. بچه هاي حیوانات را دوست دارم: يكبوسبرايگربهكوچولو. حسین 
فتاحي. تهران، ذکر، 92، 16 ص.

قطع: خشتي
تصويرگر: کارولین پدلر

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: آشنایي با زندگي حیوانات

قالباثر: قصه

چکيده: متن این کتاب از زبان یك بچه گربه است که مادرش او را با بوسه بیدار مي کند. او در میان 
باغ، البه الي سبزه و باالي درخت پرسه مي زند. چیزهاي عجیب و غریب مي بیند. وقت استراحت با 
مادرش زیر آفتاب دراز مي کشد و چیزهاي تازه اي را که دیده براي او تعریف مي کند. حیوانات دیگر را 
دنبال مي کند. وقت نظافت مادر پوست او را لیس مي زند. او قلقلکش مي آید و مي خندد. شب، هنگام 

خواب، مادر از او مي خواهد در بغلش باشد و به ماه شب به خیر بگوید.
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177. مولر، برایت. يكحلزونكوچولو. صمد نیك عاطفه. تهران، هنر آبي، 92، 24 ص.
قطع: جیبي کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحوري: خانه

قالباثر: قصه

چکيده: این کتاب داستان یك حلزون است که در یك مزرعه زندگي مي کرد. او یك روز احساس 
مي کرد خانه اش براي او تنگ شده، تصمیم گرفت به دنبال خانه اي بزرگ تر بگردد. او ابتدا یك صدف 
بزرگ و باشکوه پیدا کرد و فکر کرد این خانه خیلي عالي است؛ اما یك شب که در آن جا  ماند اصاًل 
خوابش نبرد. به خودش گفت من به یك خانة نقلي نیاز دارم. بعد یك آپارتمان پیدا کرد، پس از آن 
یك خانة حیاط دار، یك کاروان قدیمي و... اما پشیمان شد و بر گشت. وقتي به مزرعه اي که قباًل 
در آن زندگي مي کرد رسید، غمگین و بي خانه داخل بوته اي که قباًل در آن بود، رفت. حلزوِن گِل 
شقایق که کنار خانة قدیمي اش بود از دیدن او خوشحال شد و به او گفت که همه جا را دنبال او گشته 
است. حلزون گفت صدف قدیمي اش هنوز هم قشنگ ترین خانه است. از آن به بعد آن ها با شادي و 

خوشحالي با هم زندگي کردند.

مستند سازي  دبستان:  از پيش كودكان براي بازيخالق 44 مرتضي.  مجدفر،   .178
تجربه هاي زیستة یك پدر و مادر با فرزندشان در زمینة بازي هاي انجام شده با او. تهران، پیشگامان 

پژوهش مدار، 91، 168 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: والدین، کارشناس، مربي کودک
موضوعمحوري: بازي هاي آموزشي
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: این کتاب خواندني و زیبا شامل چهار قسمت است. قسمت اول، گشایش، شامل سخن ناشر، 
پیش گفتار مؤلف، چگونگي تولید کتاب و صحبتي با پدران، مادران و مربیان است. قسمت دوم شامل 
بازي هاست. بخش سوم ضمایم و بخش چهارم منابع و آشنایي با مؤلف است. کتاب 44 بازي خالق 
براي کودکان، مستندسازي تجربة زیستة یك پدر و مادر با فرزندشان در زمینه بازي هاي مختلفي 
است که با او انجام داده اند. این کتاب وجوه ارزشمند بسیاري دارد، چرا که اهمیت و کارکردهاي متنوع 
بازي ها را براي کودکان نشان مي دهد و مي تواند راهنماي والدین در انتخاب بازي و اسباب بازي هاي 
فرزندانشان باشد، حساسیت آن ها را در مورد اهمیت دادن به بازي با کودکان خود تحریك کند. 

همچنین نقش بازي را در تقویت خالقیت تخیل و عواطف کودک مي نمایاند.
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179. رودو میستا، کیم. 101بازيآبيبرايكودكان4سالبهباال. محمد سلطان حسیني؛ 
امیر جهانیان نجف آبادي. اصفهان، کیاراد، بصائر، شهید حسین فهمیده، 91، 120 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: مربي کودک

موضوعمحوري: شنا و بازي
قالباثر: مرجع نظري و دانش افزایي

چکيده: در کتاب حاضر 101 بازي آبي براي کودکان چهار سال به باال معرفي مي شوند. بعد از درج 
نام بازي، نحوة انجام آن توضیح داده شده است. به زعم نگارنده، مجموعه بازي هاي موجود در این 
کتاب بسیار ساده و تعدادي از آن ها انفرادي و برخي به صورت گروه انجام مي شوند. این بازي ها موجب 
افزایش مهارت هایي چون تقویت هوش حسي ـ حرکتي، قدرت مدیریت، رهبري در گروه، یادگیري 
همکاري و مشارکت با اعضاي گروه، و تقویت استقالل و مسئولیت پذیري در کودکان مي شوند. انجام 
این حرکات ساده در آب موجب نشاط و شادابي و افزایش آرامش افراد مي شود. خواندن این کتاب براي 

مربیان شنا، معلمان و والدین مفید است.

180. راین  هارد، پترا. 250بازي5دقيقهايبابچهها،درخانهومهدومدرسه. اکبر قندي. 
تهران، قدیاني، 92، 320 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: والدین، کودک، مربي کودک
موضوعمحوري: بازي هاي آموزشي

قالباثر: بازي

چکيده: در این کتاب 250 بازي 5 دقیقه اي معرفي شده اند که کودکان مي توانند آن ها را در خانه، 
مهدکودک و مدرسه انجام دهند. زیر نام هر بازي، گروه سني بازیکنان، وسایل مورد نیاز و شیوه انجام 
بازي آمده است. به زعم نگارنده، در این مجموعه، هم بازي هایي که دقت، تمرکز و قدرت بیان 
کودکان را افزایش مي دهند گردآوري شده اند و هم بازي هایي که مهارت، تعاون و همکاري آن ها را 

بهبود مي بخشند.



عنوانكتاب
پديدآورندگان
تصويرگر
قالباثر
موضوعمحورى
مخاطب
نامناشر
درهمکردنامناشروعنوانكتاب
نامونشانيناشران

نمـــــايهها
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عنوان کتاب
دبستان:  و  دبستان  پیش   به  ورود  براي  کودکان  آماده سازي 
در  تا  مي کند  کمك  شما  فرزند  به  که  ساده اي  روش هاي 

آزمون هاي هوش، سنجش... 001
آموزش مباني رایانه اي با رنگ آمیزي 002

آموزش مفاهیم پایة ریاضي به کودکان پیش دبستاني- تکالیفي 
براي مهد و مدرسه 003

آموزش هنر، نقاشي و کاردستي 004
اتل متل این گلمه، عشق منه، خوشگلمه: آلبومي با 180 شعر و 

تصویر کودکانه 005
اتل متل مزرعه 006

اتل متل یه جنگل 007
اسب هاي کوتوله در شهر بازي 008

اصول و تئوري بازي ها در دورة پیش از دبستان 009
الفباي زندگي براي کودکان 010

الفي اتکینز با دوستش آشتي مي کند 011
الفي اتکینز به مدرسه مي رود 012

اون چیه که پا نداره؟ 013
اون چیه که دور زمین مي گرده؟ 014

اون چیه که زنگ داره؟ 015
اون چیه که سفیده؟ 016
اون چیه که شیرینه؟ 017
اون چیه که قشنگه؟ 018

اون کیه که قشنگ و مهربونه؟ 019
باباي قهرمان 020

براي  خالق  نمایشي  فعالیت هاي  مجموعه  نمایشي:  بازي 
کودکان پیش دبستان 021

کسب  براي  الزم  اقدامات  باز:  فضاي  در  یادگیري  و  بازي 
تجربه هاي کیفي برتر در محیط آزاد... 022

بازي هاي 5 دقیقه اي براي بچه هاي چهار سال به باال 023
بازي هاي جشن تولد 024

بازي هاي سنتي روزآمد شده 025
بچه هاي حیوانات دوست داشتني 026
بچه هاي حیوانات را دوست دارم 027

برش بزن ، بچسبون 028
بزرگ ترها اجازه دهید! 029

بگرد، پیدا کن، بساز )آموزش مفاهیم علوم تجربي ویژه گروه 
سني 5 سال(030

بگو نه 031
به کودکان نقاشي یاد دهیم! 032

بیا آدم برفي درست کنیم!3،2،1... 033
بیا با هم آدم بکشیم 034

بیشتر از بازي، 54 ]پنجاه و چهار[فعالیت خالق آموزشي براي 
کودکان 5 تا 6 سال 035
پشت پنجرة آسمان 036

پي پر از اجراي نمایش مي ترسد 037
پي پر از تاریکي مي ترسد 038

پي پر با همسایة جدیدشان آشنا مي شود 039
پي پر به دیگران کمك مي کند 040
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پي پر پرندة جدیدي پیدا مي کند 041
پي پر خیلي زیاد تلویزیون نگاه مي کند 042

پي پر دعوا مي کند 043
پي پر دندان هایش را مسواک مي زند 044

پي پر مهمان نوازي را یاد مي گیرد 045
پي پر نوبت را رعایت مي کند 046

پي پر یاد مي گیرد که اشتباهاتش را بپذیرد 047
مناطق  در  پیش دبستاني  کودکان  زبان آموزي  برنامة  تبیین 

دوزبانه... 048
تربیت جنسي کودکان: آشنایي با مراحل رشد جنسي کودکان 

049
تي تي و تاتا 050

جنگل 051
جوراب پشمي 052

جیب هاي آنجلیکا اسپراکت 053
چرا مامانمو دوست دارم! 054

چکه 055
چه و چه و چه یك بچه 056

حاال باید چي بپوشم؟ 057
حاال باید چي بخورم؟ 058
حاال باید چي بگویم؟ 059
حاال باید کجا بروم؟ 060

حاال باید مواظب چي باشم؟ 061
حاال چي کار کنیم ،کانگوروي آبي؟ 062

حاال نشانت مي دهم، کانگوروي آبي! 063
خانة ما 064

خجالتي نباش 065
خدایا شکر که پدربزرگ عینك خریده است 066

خراسان 067
خرس کوچولو 068

خرگوش شهري به سفر مي رود 069
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و نوآموزان پیش 

از دبستان 070
خواب شیرین 071

خواهر کوچولوي سارا 072
خودم بلدم 073
خوزستان 074

خیلي دوستت دارم، کانگوروي آبي! 075
داستان  هاي موموشي 076

دریا 077

دعاهاي قبل از خواب: مجموعه دعاهاي کودکانه 078
 دورا به دکتر مي رود 079

رشد و تقویت توانمندي هاي هوشي و شناختي کودکان 080
رنگ هنر 1 081

روزي که مانیا دکتر شد 082
روزي که مانیا گم شد 083

روزي که مانیا ملکة مورچه ها شد 084
فرزندم  به  در کودکان: چگونه  با خشونت  برخورد  روش هاي 

کمك کنم 085
روش هاي یاددهي- یادگیري مبتني بر رویکرد رشدمحور 086

ریاضي 1)1و2و3(: گروه سني 3تا4سال 087
ریاضي 2 )1و2و3(: گروه سني 3 تا4سال 088

زبان آموزي کودکان پیش دبستاني )با تأکید بر زبان دوم و مناطق 
دو زبانه(089

سبزک کجایي؟ 090
سگ کوچولو کجایي پیش مامان مي آیي؟ 091

سنجاب ترسو 092
سنجاب ترسو از تاریکي مي ترسد 093

سنجاب ترسو به ساحل مي رود 094
سنجاب ترسو جشن تولد مي گیرد 095
سنجاب ترسو دوست پیدا مي کند 096

سورتمه  سواري 097
سیاه کوچولو سفید کوچولو 098

سیستان وبلوچستان 099
شاپرک 1 کتاب ارزشیابي کار کودک )فصل پاییز(: واحد کارهاي 
آموزشگاه، بهداشت، پاییز،خیابان، خانه و خانواده )ویژه کودکان 

چهارساله(100
ارزشیابي کار کودک )فصل زمستان(: واحد  شاپرک 2 کتاب 
ارتباط جمعي )ویژه  ایران، جانوران،  کارهاي زمستان، انسان، 

کودکان چهارساله(101
شاپرک 3 کتاب ارزشیابي کار کودک )فصل بهار(: واحد کارهاي 

بهار، گیاهان، آب )ویژه کودکان چهارساله(102
زمستان)واحد هاي  دوم(ویژه  )جلد  ایران  بام  شکوفه هاي 

کار:انسان- ایران- آب(103
کار:  )واحد هاي  بهار  سوم(ویژه  )جلد  ایران  بام  شکوفه هاي 

گیاهان- جانوران(104
شلخته 105

طرح هاي کار مربي: براي کار با کودکان 3 تا 5 سال 106
طرح هاي کار مربي: براي کار با کودکان 3 تا 5 سال 107
طرح هاي کار مربي: براي کار با کودکان 3 تا 5 سال 108
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علوم 1: گیاهان و جانوران 109
علوم 2 )انسان(110

علوم 3 )علوم فیزیکي(111
علوم 4)زمین و فضا(112

عنکبوت پیر 113
فرایندهاي روان شناختي در کودکان ناشنوا 114

فلسفة اسالمي: طرح درس هایي براي آموزش به کودکان 115
قصه هاي بندانگشتي 116
قصه پاییز و نهال هلو 117
قصة خواب هاي من 118

قلقلي 119
کاش من یك پرنده بودم 120

کاش من یك موش کوچولو بودم 121
کاش من یك نوزاد بودم 122

کتاب آموزشي آب و زندگي 1 )کتاب کار(123
کتاب کار آواي چکاوک ویژه نوآموزان پیش دبستاني 124
کتاب کار آواي قاصدک ویژه نوآموزان پیش دبستاني 125

کتي خودش به توالت مي رود 126
کتي در جشن تولدش 127
کتي در سفر پرماجرا 128

کتي و خانواده اش 129
کتي و خواب هاي شیرین 130

کتي و قهر و آشتي 131
کتي و یك روز قشنگ 132
کجایي، کانگوروي آبي! 133

کردستان 134
کریسمس مبارک، کانگوروي آبي! 135

کالغه مي گه.......؟! 136
کلیدهاي تربیت و رشد دختران 137

کودک و ایمان 138
کودکان پیش دبستاني با آسیب بینایي 139

کوه 140
کویر 141

گام به گام با آوا 142
گرگ و هفت بزغاله کوچك 143

گل هاي نیلوفر 1 144
الکي خوش خنده 145

لباس همیشگي من 146

لي یو نمي خواهد بخوابد 147
لي یو نمي خواهد به مهد کودک برود 148

لي یو نمي خواهد مسواک بزند 149
ماجراهاي پي پر فسقلي: مجموعه 18 جلدي 150

مامان بخون الالیي 151
مامان من کیه؟ 152

ماهي که خنده کارشه ستارة نمایشه 153
مجموعه آموزش مفاهیم پایه براي خردساالن 154

مجموعه شعر خردساالن 155
مداد 156

مشق نیکو آمادگي براي نوشتن: از مجموعه کتابهاي آموزش 
غیرمستقیم براي کودکان پیش از دبستان 157

من مامانمو مي خوام 158
موش صحرایي و خفاش 159

مهارت حرکتي: مجموعه فعالیت هاي حرکتي درشت و ظریف 
براي کودکان پیش دبستان 160

مهارت های مورد نیاز کودکان براي ورورد به مدرسه 161
مهرک حمام را دوست دارد 162

مهرک لباس مي پوشد 163
مي آیي اسباب بازي ها را جمع کنیم؟ 164

مي خواست خوشحال باشد 165
مي خواست زیبا شود 166

مي خواست مادرش را خوشحال کند 167
مي خواست یك هفته کار کند 168

ني ني 169
وروجك و گوشوارة طال 170

ویژگي ها و مهارت هاي مربي پیش دبستاني 171
هدیه اي براي مامان بزرگ 172

هزار بار مزه 173
هیس! الال کرده ني ني جون: الالیي تایلندي 174

یادم رفت 175
یك بوس براي گربه کوچولو 176

یك حلزون کوچولو 177
44 بازي خالق براي کودکان پیش از دبستان :مستند سازي 
زمینة  در  فرزندشان  با  مادر  و  پدر  یك  زیستة  تجربه هاي 

بازي هاي انجام شده با او 178
101 بازي آبي براي کودکان 4 سال به باال 179

250 بازي 5 دقیقه اي با بچه ها، در خانه و مهد و مدرسه 180
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پدید آورندگان )نویسنده و مترجم(
آقاجاني، معصومه 145

ادواردز، لینزي 114
ادیمي، صدیقه 165،  166

اسماعیلي، ژاله 142
اشتن، اولریش 024
اصغري، مریم 139
انگجي، لیلي 171
ایماني، علی 022

بارتل، آلموت 023
بافته، مونا 089

باقري نژاد، احمد 008، 020، 069، 097،  159، 170
باین اشتاین،  فوب079

برگشتروم، گونیال 011،  012
بلیك، کوئنتین 053

بن، آدامز 091،  153
بیدالف، استیو 137

بیژني، رویا 006،  007
پارکر، استیو 027،  152

پروشف، جیسال 137
پرویزي، مهدي 115

پیلین، نیکي 026
تارلت، ایو 120،  121،  122

توکلي، علی 011،  012
تهراني، ناصر 120،  121،  122

ثاني، سعید 142
جاللیان، ناصر 126

جوزداني، عذرا 082،  083،  084
جهانیان نجف آبادي، امیر 179

چیچستر کالرک، اما 062،  063،  075،  133،  135
حسین زاده ملکي، زهرا 114

حسیني، مهدي 124،125
خرمي، فریده 174

خزاعي، فاطمه 033
خلیلي، سپیده 031،  050،  065
دستجردي کاظمي، فرزانه 003
دستجردي کاظمي، مهدی 003

دوگالس، کیتي 021،  160
راستي، مجید 052،  156

راین  هارد، پترا 180
رحماندوست، مصطفي 013،  014،  015،  016،  017،  018،  019

رحیم زاده، زهرا  144
رزاقي، مریم 053،  062،  063،  075،  133،  135،146،  172

رضایي، اکرم 002
رفیع، صبا  073،  105،169،  175

رواخواه، میترا 080
رودو میستا، کیم 179

روزنبري، ویرا 072
زاهد شکرابي، حمیده 098
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زیفرت، هري یت 146،  172
ژوبرت،  کلر 076

ساداتي، کاظم 124،  125
سلحشور، ماندانا 010

سلطان حسیني، محمد 179
سلیماني، عادله 157

شامي، بهرام 167،  168
شعباني، اسداهلل155

شي تارو، تاکه اي 126
صادقي، حسان 137

صادقیان، نبي اهلل154
عابدي، احمد 001، 161

عبدالهي ارفع، محمد 138
عصاره، فریده 048،  089

فانگ هو، مین 174
فتاحي، حسین 037،  038،  039،  040،  041،  042،  043،  

176  ،158  ،150  ،054  ،047  ،046  ،045  ،044
فریمن، کلیر 176
فینکه، رگینا049

قائدامیني، فاطمه 103،  104
قاسم زاده، فاطمه  086،  106،  107،  108

قاسم نیا، شکوه 005
قاسمي، الهه 002

قبادي، فرشته025،  029
قندي، اکبر 180

کاترین، وایت 151
کایزر، توماس 085

کتابي، آذر 030،  035
کراکر، سوزان114

کروبی، هایده 072، 079
کریمي، فرزانه 127،  128،  129،  130،  131،  132

کشاورز، محمدعلي028،  119
کشاورز، ناصر  055

کشوري، فاطمه 114
کمالي، رودابه  034، 090، 162،  163،  164

کوئین،  کارن 001

کیان، غزاله 051،  067،  074،  077،  099،  134،  140،  141
کیان، مرجان 171

کیهاني، فریبا 081،  087،  088
الدوینگ، سندرا 143

الو، جکي 003
لرستاني، فریبرز 036،  064،  066،  113،  116،  118،  173

لفظي، لي ال 023،  024،  049،  085
مایر، مرسر 073،  105،  169،  175

مجدفر، مرتضي 178
مجیب، فرشته 009

محمدي، محمدهادي 056
مرداني، مهدی  091،  136، 151، 153

مشهدي، علی 114
معصومیان، معصومه 070

مگان اي، بریانت 033
موسوي، حافظ 117

مولر، برایت 177
ناش، ماریان 003

نجف خاني، محبوبه 092،  093،  094،  095،  096
نوجوان، الهام 147،  148،  149

نوزرآدان، مریم 021،  160
نیك عاطفه، صمد 068،  143،  177

وات، مالني 092،  093،  094،  095،  096
واثقي، مینو 004

وادال، مارتین 158
والدرا، ایلونا 068
وایت، جان 022

وحیدي، محمد 100،  101،  102
وفاداري، کوروش032

ویلسون، هنا 026
هادي، جعفر 057،  058،  059،  060،  061

هاشمي، سعید 078
همایون روز، پریسا 026،  027،  152

یوسفي، شهره 109،  110،  111،  112
یوسفي، محمدرضا 071

یونسلو، صادق 123
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تصویرگر
انصاریان، یونس 

154
براون، لورن 

172
برگشتروم، گونیال 

012 ،011
بلیك، کوئنتین 

053
بن سون، پاتریك

158
پدلر، کارولین 

176
پرچمي، عاطفه

155
پفیل، استفان

143
پورمند، معصومه

136
تارلت، ایو

122 ،121 ،120
تذهیبي، ماهنی

173 ،118 ،113 ،064 ،036
تلتائو، لرمترات 

068

جکسون، ایان 
027

جوانمرد، الهه
117 

جهاني عابد، حمیدرضا 
029

جیلیان، فیلیپس
033 

چیچستر کالرک، اما 
135 ،133 ،075 ،063 ،062

حق گو، سحر 
084 ،083 ،082
خانکشلو، میثم 

108 ،106
خسروي، ارغوان

061 ،060 ،059 ،058 ،057
ذوالفقاریان، سیاوش 

065 ،050 ،031
رحیمي، ایلگار

156
رسولي، پریسا

019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
رفیعي جو، نرجس

078
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زمانه رو، فاطمه 
166 ،165
ژوبرت، کلر

076
ستاري جاوید، عرفان 

112 ،111 ،110 ،107 ،088 ،087
سلماسي، سام

160 ،021
سلیماني، عادله

157
شامي، بهرام

168 ،167
شاهرودي، هدیه 

109
شفیعي راد، عاطفه 

052
شیخي، شیرین 

030
صالحي، سلیم 

145
صبري، شهین 

102 ،101 ،100
ضیایي، شیوا

116
عامه کن، حسن

141 ،140 ،077 ،051
عظیمي، هدی

164 ،163 ،162 ،090 ،056 ،034
فاضل زاد، فریبا

134 ،099 ،074 ،067

فلچر، جولی 
007 ،006

قاسمي، سمانه
098

کشاورز، محمدعلی
119

کمرون، کرگ 
153 ،91

لشگري فرهادي، ناهید
066

لوبکا، آنا
007 ،006

محزون، نگین
055

مورفي، لیز
146

موسایي، فاطمه
149 ،148 ،147

موسوي، میثم
089 ،048
مید، هالی 

174
ندایي، آرش 

142
وات، مالنی

096 ،095 ،094 ،093 ،092
هاوارد، دانیل 

054
یزدان پرست، رها 

071
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قالب اثر
بازي

180 ،035 ،025 ،024 ،023 ،009

زبانآموزي
157 ،089 ،048

شعروسرود
 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،007 ،006 ،005
 ،140 ،136 ،134 ،099 ،091 ،077 ،074 ،067 ،056 ،051

174 ،155 ،153 ،151 ،141

علومتربيتي
085 ،049

فعاليتهايعلمي
 ،054 ،033 ،027 ،019،026 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
152 ،131 ،129 ،126 ،070 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056

قصه
 ،039 ،038 ،037 ،036 ،034 ،031 ،020 ،012 ،011 ،008
 ،052 ،050 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040
 ،071 ،069 ،068 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،055 ،053
 ،092 ،090 ،084 ،083 ،082 ،079 ،076 ،075 ،073 ،072
 ،117 ،116 ،113 ،105 ،098 ،097 ،096 ،095 ،094 ،093

 ،133 ،132 ،130 ،128 ،127 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118
 ،158 ،156 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،143 ،135
 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،159

177 ،176 ،175 ،173 ،172

كاردستي
028 ،004

كتابكاركودك-مربي
 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،088 ،087 ،081 ،030 ، 002

160 ،154 ،144 ،125 ،124 ،123 ،112 ،111 ،110 ،109

مرجعنظريودانشافزايي
 ،107 ،106 ،086 ،080 ،078 ،029 ،022 ،010 ،003 ،001

179 ،178 ،171 ،161 ،139 ،138 ،137 ،115 ،114 ،108

موسيقي
142

نقاشي
081 ،032 ،004

نمايشخالق
021
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آداب مهمان نوازي 045
آرزو 078

آشنایي با حیوانات 026
آشنایي با خانه و خانواده 129

آشنایي با رنگ ها 081
آشنایي با زندگي حیوانات 152، 176

آشنایي با فرهنگ 067، 074، 099، 134
آشنایي با مفهوم اعداد 033، 056، 166

آشنایي با موسیقي 142
آشنایي با مهد کودک148

آشنایي با وسایل حمام 162
آموزش اعداد 168

آموزش پیش دبستاني 003، 030، 100، 101، 102، 103، 104، 
171 ،144 ،125 ،124

آموزش رایانه 002
آموزش روزهاي هفته 168

آموزش ریاضي پیش از دبستان087، 088
آموزش علوم پیش از دبستان 109، 110، 111

آموزش غیر مستقیم براي کودکان 157
آموزش فعالیت هاي حرکتي 160

آموزش فلسفه اسالمي به کودکان 115
آموزش مربیان کودک 171

آموزش مهارت زندگي 049، 057، 058، 059، 060، 061، 126
آموزش نقاشي 032

آموزش هنر 004

ادبیات کودکان 084
ارتباط با دیگران 095
اعتماد به نفس 073

انسان 103
ایران 103

بازي در فضاي آزاد 022
بازي هاي آموزشي 009، 035، 178، 180

برگ ریزان 117
بهداشت 044، 100، 149
بهداشت و سالمتي 082

پدیده هاي زمین و فضا 112
پذیرفتن خود 120، 121، 122

پرورش تخیل و تفکر در کودکان 116
پرورش خالقیت 030

پیشگیري از خشم 085
تربیت بدني 025

ترس از تاریکي 038، 093
ترس در کودکان 050

تعلیم و تربیت دیني 138
تقویت اعتماد به نفس 037
تقویت مهارت زندگي 042

تقویت مهارت هاي اجتماعي 046
تمرین و تکلیف 003

تمرین و سرگرمي 101
توجه به نعمت هاي خد ا 066

موضوع محوری



117دورة پیش دبستانی 4

جستجوي  مادر 091
جشن تولد 127

جنگل051
جورچین 006، 007

چیستان 013، 014، 015، 016، 017، 018، 019
حواس پرتي 133
حیوانات شب 159

خانه 177
خجالت در کودکان 065

خالقیت 172
خواب 090

خود نمایي 063
داستان 119

داستان آموزشي 052، 055، 063، 069، 075، 092، 133، 156، 
172 ،163

داستان اجتماعي 020، 043، 076، 079، 083، 096، 131، 132، 
175 ،169

داستان تخیلي 008، 053، 064، 090، 113، 128، 130، 173
داستان تولد 071

داستان حیوانات 068، 143، 158
داستان هاي آموزنده 154

داستان هاي کوتاه 036، 118
درد دل کودکانه 029

درستکاري 170
دریا 077

دوستي 098
دوست یابي 096

راهنماي آموزشي 048، 070، 089
راهنماي مهارت زندگي 039

رفتار هاي اجتماعي 011
رقابت فرزندان 072

رنگ آمیزي 002
روان شناسي دختران 137

روز برفي 097
زبان 048

سرگرمي  023، 024، 028
شعر005، 006، 007، 013، 014، 015، 016، 017، 018، 019، 

174 ،155 ،153 ،141 ،140 ،077 ،051
شنا و بازي 179

شناخت احساسات چهارگانه 167

شناخت حیوانات 145
شناخت کودک161، 171

شناخت کودکان معلول114، 139
صداي حیوانات 136

عادات و رفتار حیوانات 027
عذر خواهي047

عشق مادرانه 054
غلبه بر ترس 094

فصل بهار 102
فعالیت هاي نمایشي خالقانه 021

قصه 033
کار کودک 104

کاردستي 028، 119
کتاب هاي چشمي 153

کسب مهارت از طریق بازي 080
کوه 140

کویر 141
الالیي 151، 174

مراسم عید کریسمس 135
مراقبت از حیوانات 041

مسئولیت پذیري 062
مفاهیم پایة ریاضي 003

مهارت زندگي 146
مهارت کنترل خشم 165

مهارت نه گفتن 031
مهارت هاي اساسي پیش  از دبستان 001

مهارت هاي رفتاريـ  اجتماعي 150
مهرباني و دل سوزي 040

نظم و بي نظمي 105
نظم و ترتیب 164
نقاشي034، 081

نقش آب در زندگي 123
نگراني هاي قبل از رفتن به مدرسه 012

نیاز هاي اساسي کودکان 010
وابستگي 075
واحد کار 100

واحد کار در پیش دبستان 086، 106، 107، 108
واژه آموزي 089
وقت خواب 147

یادگیري مفاهیم 154
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مخاطب
 ،165 ،164 ،163 ،162 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155
 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166

180 ،177

مربيكودك
 ،024 ،023 ،022 ،021 ،010 ،009 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،049 ،048 ،033 ،032 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025
 ،078 ،070 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،055 ،054 ،052
 ،102 ،101 ،100 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،081 ،080
 ،114 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،104 ،103
 ،152 ،144 ،142 ،139 ،138 ،137 ،125 ،124 ،123 ،115

180 ،179 ،178 ،171 ،161 ،160 ،157 ،156 ،154

مشاور
022

والدين
 ،049 ،032 ،029 ،025 ،024 ،023 ،022 ،010 ،004  ، 001

180 ،178 ،139 ،138 ،137 ،114 ،085 ،080 ،078 ،070

دانشجوياندانشگاهفرهنگيان
137

كارشناس
178 ،171 ،089 ،085 ،029 ،022 ،010

كودك
 ،015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،008 ،007 ،006 ،005 ،002
 ،027 ،026 ،024 ،023 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016
 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،031 ،030 ،028
 ،051 ،050 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040
 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052
 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062
 ،083 ،082 ،081 ،079 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072
 ،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،088 ،087 ،084
 ،109 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097
 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،113 ،112 ،111 ،110
 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122
 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132
 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145
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نام ناشر
آبرنگ

019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 
آفرينشگر

012 ،011 
آفرينگان

174 ،096 ،095 ،094 ،093 ،092 
آواينور

139 ،114 
اميدمهر

002 
بصائر

179 
پروهان

142 
پيشگامانپژوهشمدار

 178 
پيكادبيات

122 ،121 ،120 
تولد

065 ،050 ،031 
تيمورزاده

138 
چکه

 ،140 ،090 ،084 ،083 ،082 ،077 ،055 ،052 ،051 ،034 

164 ،163 ،162 ،156 ،141
حوا

145 
دانشنگار

116 ،076 ،071 ،066 
ذكر

 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،027 ،026 
176 ،158 ،152 ،150 ،085 ،054 ،049 ،047 ،046 ،045

زعفران
172 ،146 ،135 ،133 ،075 ،063 ،062 ،053 ،007 ،006 

سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگوانديشهاسالمي
115 

سايهگستر
153 ،151 ،136 ،091 

سرمشق
030 

شركتانتشاراتفنيايران
 ،107 ،106 ،105 ،088 ،087 ،086 ،081 ،079 ،073 ،072 

175 ،169 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
شهرقلم

 ،074 ،067 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،055 ،052 ،051
156 ،141 ،134،140 ،117 ،099 ،077

شهيدحسينفهميده
179 
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صابرين
137 ،024 ،023 
صادقيونسلو

123 
طبيب

138 
عروجانديشه

170 ،159 ،097 ،069 ،020 ،008 
فاطمي

009 ،004 
فلسفه

010 
قدياني

180 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،005 
كانونپرورشفکريكودكانونوجوانان

119 ،098 ،035 ،028 
كتابچرخفلك

078 
كياراد
179 

مبتکران
149 ،148 ،147 
محرابقلم

173 ،118 ،113 ،064 ،036 
مدرسه

 ،101 ،100 ،089 ،070 ،048 ،033 ،032 ،025 ،022 ،003 
171 ،155 ،154 ،144 ،125 ،124 ،104 ،103 ،102

مشقنيکو
157

موسسهپژوهشيتاريخادبياتكودكان
056 

نغمهنو
160 ،021 

نقشونگار
010 

نگارينه
029 

نوشته
 161 ،080 ،001 

هنرآبى
177 ،168 ،167 ،166 ،165 ،143 ، 068 
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب

آبرنگ
013 اون چیه که پا نداره؟، 014 اون چیه که دور زمین مي گرده؟، 
015 اون چیه که زنگ داره؟، 016 اون چیه که سفیده؟، 017 
اون چیه که شیرینه؟، 018 اون چیه که قشنگه؟، 019 اون کیه 

که قشنگ و مهربونه؟

آفرينشگر
011 الفي اتکینز با دوستش آشتي مي کند، 012 الفي اتکینز به 

مدرسه مي رود

آفرينگان
092 سنجاب ترسو، 093 سنجاب ترسو از تاریکي مي ترسد، 
094 سنجاب ترسو به ساحل مي رود، 095 سنجاب ترسو جشن 
پیدا مي کند، 174  ترسو دوست  تولد مي گیرد، 096 سنجاب 

هیس! الال کرده ني ني جون: الالیي تایلندي

آواينور
114 فرایندهاي روان شناختي در کودکان ناشنوا، 139 کودکان 

پیش دبستاني با آسیب بینایي

اميدمهر
002 آموزش مباني رایانه اي با رنگ آمیزي

بصائر
179 101 بازي آبي براي کودکان 4 سال به باال

پروهان
142 گام به گام با آوا

پيشگامانپژوهشمدار
178 44 بازي خالق براي کودکان پیش از دبستان :مستند سازي 

تجربه هاي زیسته یك پدر و مادر با فرزندشان در 

پيكادبيات
بودم، 121 کاش من یك موش  پرنده  120 کاش من یك 

کوچولو بودم، 122 کاش من یك نوزاد بودم

تولد
031 بگو نه، 050 تي تي و تاتا، 065 خجالتي نباش

تيمورزاده
138 کودک و ایمان

چکه
034 بیا با هم آدم بکشیم، 051 جنگل، 052 جوراب پشمي، 
055 چکه، 077 دریا، 082 روزي که مانیا دکتر شد، 083 روزي 
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سايهگستر
091 سگ کوچولو کجایي پیش مامان مي آیي؟، 136 کالغه 
مي گه.......؟!، 151 مامان بخون الالیي، 153 ماهی که خنده 

کارشه ستاره نمایشه

سرمشق
030 بگرد، پیدا کن، بساز )آموزش مفاهیم علوم تجربي ویژه 

گروه سني 5 سال(

شركتانتشاراتفنيايران
072 خواهر کوچولوي سارا، 073 خودم بلدم، 079 دورا به دکتر 
مي رود، 081 رنگ هنر 1، 086 روش هاي یاددهي - یادگیري 
مبتني بر رویکرد رشدمحور، 087 ریاضي 1)1و2و3(: گروه سني 
3تا4سال، 088 ریاضي 2 )1و2و3(: گروه سني 3 تا4سال، 105 
شلخته، 106 طرح هاي کار مربي: براي کار با کودکان 3 تا 5 
سال، 107 طرح هاي کار مربي: براي کار با کودکان 3 تا 5 سال، 
108 طرح هاي کار مربي: براي کار با کودکان 3 تا 5 سال، 109 
علوم 1: گیاهان و جانوران، 110 علوم 2 )انسان(، 111 علوم 3 
)علوم فیزیکي(، 112 علوم 4)زمین و فضا(، 169 ني ني، 175 

یادم رفت

شهرقلم
051 جنگل، 052 جوراب پشمي، 055 چکه، 057 حاال باید 
چي بپوشم؟، 058 حاال باید چي بخورم؟، 059 حاال باید چي 
بگویم؟، 060 حاال باید کجا بروم؟، 061 حاال باید مواظب چي 
باشم؟، 067 خراسان، 074 خوزستان،077 دریا،  099 سیستان 
وبلوچستان، 117 قصه پاییز و نهال هلو، 134 کردستان،140 

کوه، 141 کویر، 156 مداد

شهيدحسينفهميده
179 101 بازي آبي براي کودکان 4 سال به باال

صابرين
023 بازي هاي 5 دقیقه اي براي بچه هاي چهار سال به باال، 
و رشد  تربیت  کلیدهاي  تولد، 137  بازي هاي جشن   024

دختران

صادقيونسلو
123 کتاب آموزشي آب و زندگي 1 )کتاب کار(

که مانیا گم شد، 084 روزي که مانیا ملکه مورچه ها شد، 090 
سبزک کجایي؟، 140 کوه، 141 کویر، 156 مداد، 162 مهرک 
حمام را دوست دارد، 163 مهرک لباس مي پوشد، 164 مي آیي 

اسباب بازي ها را جمع کنیم؟

حوا
145 الکي خوش خنده

دانشنگار
 071 است،  خریده  عینك  پدربزرگ  که  شکر  خدایا   066
خواب شیرین، 076 داستان  هاي موموشي، 116 قصه هاي 

بندانگشتي

ذكر
026 بچه هاي حیوانات دوست داشتني، 027 بچه هاي حیوانات 
نمایش مي ترسد، 038  اجراي  از  پي پر  دارم، 037  را دوست 
جدیدشان  همسایه  با  پي پر  مي ترسد، 039  تاریکي  از  پي پر 
آشنا مي شود، 040 پي پر به دیگران کمك مي کند، 041 پي پر 
تلویزیون  زیاد  خیلي  پي پر  مي کند، 042  پیدا  جدیدي  پرنده 
نگاه مي کند، 043 پي پر دعوا مي کند، 044 پي پر دندان هایش 
مي گیرد،  یاد  را  مهمان نوازي  پي پر  مي زند، 045  مسواک  را 
046 پي پر نوبت را رعایت مي کند، 047 پي پر یاد مي گیرد که 
اشتباهاتش را بپذیرد، 049 تربیت جنسي کودکان: آشنایي با 
مراحل رشد جنسي کودکان، 054 چرا مامانمو دوست دارم!، 
به  چگونه  کودکان:  در  خشونت  با  برخورد  روش هاي   085
فرزندم کمك کنم، 150 ماجراهاي پي پر فسقلي: مجموعه 18 
جلدي، 152 مامان من کیه؟، 158 من مامانمو مي خوام، 176 

یك بوس براي گربه کوچولو

زعفران
006 اتل متل مزرعه، 007 اتل متل یه جنگل، 053 جیب هاي 
آنجلیکا اسپراکت، 062 حاال چي کار کنیم ،کانگوروي آبي؟، 
063 حاال نشانت مي دهم، کانگوروي آبي!، 075 خیلي دوستت 
 135 آبي!،  کانگوروي  کجایي،   133 آبي!،  کانگوروي  دارم، 
کریسمس مبارک، کانگوروي آبي!، 146 لباس همیشگي من، 

172 هدیه اي براي مامان بزرگ

سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگوانديشهاسالمي
به  آموزش  براي  درس هایي  طرح  اسالمي:  فلسفه   115

کودکان
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طبيب
138 کودک و ایمان

عروجانديشه
008 اسب هاي کوتوله در شهر بازي، 020 باباي قهرمان، 069 
خرگوش شهري به سفر مي رود، 097 سورتمه  سواري، 159 

موش صحرایي و خفاش، 170 وروجك و گوشواره طال

فاطمي
تئوري  و  نقاشي و کاردستي، 009 اصول  آموزش هنر،   004

بازي ها در دوره پیش از دبستان

فلسفه
010 الفباي زندگي براي کودکان

قدياني
005 اتل متل این گلمه، عشق منه، خوشگلمه: آلبومي با 180 
شعر و تصویر کودکانه، 126 کتي خودش به توالت مي رود، 127 
کتي در جشن تولدش، 128 کتي در سفر پرماجرا، 129 کتي و 
خانواده اش، 130 کتي و خواب هاي شیرین، 131 کتي و قهر و 
آشتي، 132 کتي و یك روز قشنگ، 180 250 بازي 5 دقیقه اي 

با بچه ها، در خانه و مهد و مدرسه

كانونپرورشفکريكودكانونوجوانان
028 برش بزن ، بچسبون، 035 بیشتر از بازي، 54 ]پنجاه و 
چهار[فعالیت خالق آموزشي براي کودکان 5 تا 6 سال، 098 

سیاه کوچولو سفید کوچولو، 119 قلقلي

كتابچرخفلك
078 دعاهاي قبل از خواب: مجموعه دعاهاي کودکانه

كياراد
179 101 بازي آبي براي کودکان 4 سال به باال

مبتکران
147 لي یو نمي خواهد بخوابد، 148 لي یو نمي خواهد به مهد 

کودک برود، 149 لي یو نمي خواهد مسواک بزند

محرابقلم
036 پشت پنجره آسمان، 064 خانه ما، 113 عنکبوت پیر، 118 

قصه خواب هاي من، 173 هزار بار مزه

مدرسه
پیش دبستاني-  کودکان  به  ریاضي  پایة  مفاهیم  آموزش   003
تکالیفي براي مهد و مدرسه، 022 بازي و یادگیري در فضاي باز: 
اقدامات الزم براي کسب تجربه هاي کیفي برتر در محیط آزاد...، 
025 بازي هاي سنتي روزآمد شده، 032 به کودکان نقاشي یاد 
دهیم!، 033 بیا آدم برفي درست کنیم!3،2،1...، 048 تبیین برنامه 
 070 دوزبانه...،  مناطق  در  پیش دبستاني  کودکان  زبان آموزي 
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و نوآموزان پیش از 
دبستان، 089 زبان آموزي کودکان پیش دبستاني )با تأکید بر زبان 
دوم و مناطق دو زبانه(، 100 شاپرک 1 کتاب ارزشیابي کار کودک 
)فصل پاییز(: واحد کارهاي آموزشگاه، بهداشت، پاییز،خیابان، خانه 
و، 101 شاپرک 2 کتاب ارزشیابي کار کودک )فصل زمستان(: 
 102 ارتباط،  جانوران،  ایران،  انسان،  زمستان،  کارهاي  واحد 
شاپرک 3 کتاب ارزشیابي کار کودک )فصل بهار(: واحد کارهاي 
بهار، گیاهان، آب )ویژه کودکان چهارساله(، 103 شکوفه هاي بام 
ایران )جلد دوم(ویژه زمستان)واحد هاي کار:انسان- ایران- آب(، 
104 شکوفه هاي بام ایران )جلد سوم(ویژه بهار )واحد هاي کار: 
گیاهان- جانوران(، 124 کتاب کار آواي چکاوک ویژه نوآموزان 
نوآموزان  ویژه  قاصدک  آواي  کار  کتاب   125 پیش دبستاني، 
آموزش  نیلوفر 1، 154 مجموعه  پیش دبستاني، 144 گل هاي 
پایه براي خردساالن، 155 مجموعه شعر خردساالن،  مفاهیم 

171 ویژگي ها و مهارت هاي مربي پیش دبستاني

مشقنيکو
کتابهاي  از مجموعه  نوشتن:  براي  آمادگي  نیکو  157 مشق 

آموزش غیرمستقیم براي کودکان پیش از دبستان

موسسهپژوهشيتاريخادبياتكودكان
056 چه و چه و چه یك بچه

نغمهنو
خالق  نمایشي  فعالیت هاي  مجموعه  نمایشي:  بازي   021
براي کودکان پیش دبستان، 160 مهارت حرکتي: مجموعه 
کودکان  براي  ظریف  و  درشت  حرکتي  فعالیت هاي 

پیش دبستان

نقشونگار
010 الفباي زندگي براي کودکان
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نگارينه
029 بزرگ ترها اجازه دهید!

نوشته
001 آماده سازي کودکان براي ورود به پیش  دبستان و دبستان: 
 080  ، مي کند  کمك  شما  فرزند  به  که  ساده اي  روش هاي 
رشد و تقویت توانمندي هاي هوشي و شناختي کودکان، 161 

مهارت های مورد نیاز کودکان براي ورورد به مدرسه

هنرآبى
068خرس کوچولو، 143 گرگ و هفت بزغاله کوچك، 165 
زیبا شود، 167  باشد، 166 مي خواست  مي خواست خوشحال 
یك  مي خواست  کند، 168  خوشحال  را  مادرش  مي خواست 

هفته کار کند، 177 یك حلزون کوچولو
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ

روانمهر  بین  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
1314843593 پستي:  کد   207 پ.  لبافي نژاد،   و 
همراه:  تلفن   09111353135  ،  66407575  : تلفن 

09121777820

آفرينشگر
شالي،   ک.  اباذر،  خ.  کاشاني،  اهلل  آیت  خ.  تهران: 
تلفن   1941843594 پستي:  2.کد  47و  پ. 
09122397520 همراه:  تلفن    22640245   : 

آفرينگان
پ.4  مبین،  بست  بن  اردیبهشت،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
1314666413 پستي:  کد    756-13145 پستي:   صندوق 
تلفن : 66413667 ، 66460099  تلفن همراه: 09126161028

آواينور
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظري غربي، 
 پ. 99  صندوق پستي: 13145-685 کد پستي: 1314675619
تلفن : 66967355 ، 66967356  تلفن همراه: 09121083731

اميدمهر
مشهد: بولوارپیروزي، پیروزي24، خ. شهید میرکي1، پ16تلفن: 

8786314  تلفن همراه: 09151710360

بصائر
 اصفهان  خ. طالقاني، خ. نارون، پ. 13 تلفن : 7710303 3

تلفن همراه: 09131184790

پروهان
مجیدي،  پاساژ  نایب،  حاج  ک.  ناصرخسرو،  خ.  تهران: 
33963257  : تلفن   1116636819 پستي:  کد    2/1  پ. 

تلفن همراه: 09123118488

پيشگامانپژوهشمدار
 تهران: خ. کریمخان زند، خ. ماهشهر، نبش ک. یگانه، پ. 3، واحد 12

تلفن : 88345217  تلفن همراه: 09122440697

پيكادبيات
، واحد 3  کد  انقالب، خ. 12 فروردین، پ. 294  تهران: خ. 
،66475195  ،66413824  : 1314674671تلفن   پستي: 

66475204  تلفن همراه: 09126336280

تولد
تهران: تهرانپارس، خ. جشنواره، خ. امین، بیست متري عالمه 
 طباطبایي، پ. 26 تلفن : 77330437  تلفن همراه: 09121774770

تيمورزاده
پ.  شیرازي،  میرزاي  نبش  زند،  خان  کریم  خ.  تهران: 
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1311-13185 پستي:  صندوق  شرقي   سوم  ط.   ،111 
کد پستي: 1597985735 تلفن : 88809090 ، 88951112 ، 

66909192  تلفن همراه: 09121120456

چکه
تهران : خ. شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ. کاوسي فر، 
1691-13145 پستي:  صندوق  اول  ط.   ،3 پ.  نکیسا،   ک. 
 کد پستي: 1577816616تلفن : 88547295 ، 88547296 ،

 88547297  تلفن همراه: 09121157872

حوا
واحد 5 پ. 45،  شاداب،  نجات اللهي، ک.  استاد  خ.   :  تهران 

تلفن : 88944086  تلفن همراه: 09192232100

دانشنگار
تهران : خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 142، 
 ط. 3  صندوق پستي: 13145-634 کد پستي: 1314683174

تلفن: 66416676، 66400144، 66400220 

ذكر
تهران : خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. 20، ط. اول 
 غربي  صندوق پستي: 13145-1616  کد پستي: 1315853493

تلفن : 66468263  تلفن همراه: 09121083473

زعفران
تهران: خ. لواساني، پ. 215، ط. 5، واحد 9  صندوق پستي: 
19395-1395  کد پستي: 1936614686 تلفن : 22719850، 
09121471849 همراه:  تلفن    22753404  ،22753405 

سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگوانديشهاسالمي
تهران : تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتي، پ. 
 56  صندوق پستي: 15975-8784  کد پستي: 1531616417

تلفن : 88505402 ، 88503341

سايهگستر
جنب  بوعلي،  بیمارستان  مقابل  نادري،  چهارراه   : قزوین 
3413673699 پستي:  کد    310 پ.  قانون،   داروخانه 

تلفن : 2235305 ، 2238033  تلفن همراه: 09121816803

سرمشق
تهران : م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، بن بست گشتاسب، پ. 6، 
 واحد 7  صندوق پستي: 678-131415  کد پستي: 1314613448

تلفن : 66491865 ، 66970231 ، 66970232

شركتانتشاراتفنيايران
تهران: خ. شهید مطهري، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 
 24 صندوق پستي: 11365-3911    کد پستي: 1587736511
تلفن : 88505055 ، 88750447  تلفن همراه: 09123340611

شهرقلم
ک.  آرا،  جهان  خ.  اسدآبادي،  سیدجمال الدین  خ.  تهران: 
1/14، پ. 1/42، ط. اول  صندوق پستي: 158751819 کد 
 ،77181547  ،77181545-6 تلفن:    1516714777 پستي: 

88022178

شهيدحسينفهميده
اصفهان: خ. فروغي، کوي بهارستان، بن بست شریعتي، پ. 
69، ط. اول  کد پستي: 8138684841 تلفن : 33364747، 

3- 3390082 3 تلفن همراه: 09133039589 

صابرين
پستي:  کد  مرجان، پ. 1  پنجم، ک.  خ.  فاطمي،  خ.  تهران: 
تلفن   88977203  -5،  88968890  : تلفن   1415674111

همراه: 09121159469 

صادقيونسلو
09197710195

طبيب
صندوق    68 پ.  آذر،  شانزده  خ.  کشاورز،  بلوار  تهران: 
88951112  ،  66909192  : تلفن   1133-11185  پستي: 

عروجانديشه
مشهد:  چهارراه شهدا،  پاساژ فیروزه،  ط.  منهاي یك،  پ. 
 6  کد پستي:  9143615718 تلفن: 2281877،   2224299، 

2242248  تلفن همراه: 09153111545
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فاطمي
میرهادي شرقي، پ. 14  خ.  جویبار،  خ.  فاطمي،  م.   : تهران 
همراه:  تلفن    88945545  : 1415884741تلفن  پستي:  کد 

  09124368956

فلسفه
تهران : خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 
1314674571 پستي:  118کد  پ.  پست،  اداره   روبروي 

تلفن : 66496249 ، 66950725

قدياني
تهران: انقالب،  خیابان فخررازی،  خیابان شهدای ژاندارمری، 

پ. 90  کد پستی:  1314733861 تلفن: 66404410

كانونپرورشفکريكودكانونوجوانان
اسالمبولي، جنب سینما  خالد  خ.  بهشتي،  : خ. شهید  تهران 
کانون، پ. 22 و 24  صندوق پستي:  15875-4877 کد پستي:  
 1511647416 تلفن:   8- 88715545 ، 88962971 ، 88710661

كتابچرخفلك
تهران : خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. روانمهر، ک. بهار، پ. 3، ط. 
 زیرین صندوق پستي: 14155-7354  کد پستي: 1315653171
تلفن : 66493348 ، 66495436  تلفن همراه: 09122054475

كياراد
اصفهان: خ. مسجد سید، کوي خلیقي پور، پ. 11  کد پستي: 
 8137833691   تلفن :  33626993  تلفن همراه:  09133175243

مبتکران
تهران : خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 59، 
 واحد 4 صندوق پستي: 13145-1596  کد پستي: 1314764961

تلفن : 66954390-2

محرابقلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
104 صندوق پستي: 13145-568 کد پستي: 1314733663 تلفن: 
 80-66490879 ، 66465201 تلفن همراه: 09121272243

مدرسه
تهران : نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 
 8  صندوق پستي: 14155-1949  کد پستي: 1598857911

تلفن : 88924750 ، 88924752 ، 9-88800324 تلفن همراه: 
09122305845

مشقنيکو
خراسان رضوي – نیشابور : خ. 17شهریور، پ. 5 و7  کد پستي: 
 9314745686  تلفن : 3357310  تلفن همراه: 09153513214

موسسهپژوهشيتاريخادبياتكودكان
 : تلفن  پ.26  سوم)شایان(،  و  خ.بیست  خ.یوسف آباد،  تهران: 

88716954

نغمهنو
تهران : خ. ستاري، مجاهد کبیر، بنفشه 9، پ. 38  صندوق 
1473898765 پستي:  کد    1317-14665  پستي: 

تلفن: 44472687  تلفن همراه:  09125151064

نقشونگار
شهداي  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.   : تهران 
همکف ط.   ،118 پ.  پست،  اداره  مقابل   ژاندارمري، 

کد پستي: 1314674571 تلفن : 66496249 ، 66950725

نگارينه
خ.  شیراز،  بهار  خ.  هفت تیر،  م.  شرقي  شمال  تهران: 
 سلیمان خاطر، ک. نظامي، پ. 25، کد پستي: 1575635911

تلفن : 88310071 ، 88315051 ، 88828788  تلفن همراه: 
09121232394

نوشته
 اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید کد پستي: 8143984117
تلفن : 2226445 3، 2208610 3تلفن همراه: 09133162070

هنرآبي
کبیري  بلوار  خ.  شمالي،  شاهین  خ.  همت،  بزرگراه  تهران: 
پ.7 امید،  بن بست  شمالي،  حسین  امام  خ.  بهار،  خ.   طامه، 
44610843 ،  44610929 : تلفن   کد پستي: 1476917771 

تلفن همراه: 09121986415




