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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.

uمنظورماازكتابآموزشیچيست؟
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  ج(  کمك آموزشي،  کتاب هاي  ب(  درسي،  کتاب هاي  الف(  دسته اند:  سه  آموزشي  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.
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.

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

uتشكيلدبيرخانةساماندهیمنابعآموزشیوتربيتی
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.

uتهيةفهرستگانتوصيفیكتابهاىآموزشی
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.

uفرايندتوليدكتابنامهرشد
»کتاب نامه رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائه 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 
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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 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 

برنامةتوليدكتابنامههايرشددردورةپيشدبستان

سال انتشارسطح پوششکتاب نامة رشدردیف

کتاب های چاپ اولجلد اول1
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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؟
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: http://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 تربیتي چاپ اول سال 1393 و یك سال قبل از آن 

را در بر مي گیرد.
در این کتاب نامه با 430 عنوان کتاب مناسب آشنا مي شویدکه از مجموع 684 عنوانکتاب رسیده انتخاب شده است. 
بیش ترین کتاب هاي مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات پنجره 38 عنوان، انتشارات پیدایش 

30 عنوان، قدیانی 25 و امیرکبیر24 عنوان تعلق دارد.
در بین قالب هاي اثر، قصه، شعر وسرود، فعالیت هاي علمي، مرجع نظري و دانش افزایي مربي و کتاب کار کودک-

مربي به ترتیب با  209، 96، 56، 42، 14 عنوان کتاب مناسب از بیش ترین فراواني برخوردارند.

 
فراواني قالباثر رديف فراواني قالباثر رديف

قصه                         209                 6  بازي                    4   1

موسیقي            3  شعر و سرود           96                    7   2

زبان آموزي                    2  فعالیت هاي علمي           56                    8   3

نقاشي                    2  مرجع نظري و دانش افزایي     42          9   4

نمایش خاّلق      2  کار کودک-مربي           14                   10   5                               

*جمعفراواني    430 
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در بین ناشران محترم، جمال، پنجره و آبرنگ به ترتیب با 61، 39 و 38 عنوان بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب 
داشتند که از همراهي آن ها متشکریم.

 
uشيوةتنظيماطالعات

در سال جاری به منظور سهولت جستجوی کتاب مناسب در کتاب نامه تنظیم عناوین کتاب ها بر اساس قالب اثر، 
و در هر موضوع به ترتیب حروف الفبا صورت گرفته است.

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؛ تصویرگر؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع 

کتاب؛ 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.

uهمكارانمادراينكتابنامه
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. جعفر ابراهیمی 2. حسین احمدی 3. علی باباجانی 4. شیرین برزین 5. مرضیه پناهیان پور 6. محمود پوروهاب 
7. مسعود تهرانی فرجاد 8. الله جعفری 9. محمد حسن حسینی 10. نسرین حق گو 11. طاهره خردور 12.میترا 
دانشور 13. مجید راستی 14. سعید راصد 15. مصطفی رحماندوست 16. امیر رون 17.کلر ژوبرت 18. کیومرث 
سلطانی ابهری 19.   علی شاه محمدی 20. یاسین شکرانی 21. محمدرضا شمس 22. نبی اهلل صادقیان 23. عبدالرحمن 
صفارپور 24. سوسن طاقدیس 25. فریده عصاره 26. شیرین فاضلی 27. رخساره فضلی 28. غالمرضا فلسفی 
29. شکوه قاسم نیا 30. فرشته قبادی 31. رقیه قنبری 32. ناصر کشاورز 33. اکرم کشایی 34. کبری مالمیر 
35. مهری ماهوتی 36. محمود معافی 37. فرخنده مفیدی 38. رضا مهدوی 39. معصومه نوروزی 40. بابك 

نیك طلب 41. نکیسا هدایت زاده 42. زهراسادات یاسینی

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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ابراهیمی، جعفر10. 

عنوان مجموعه مؤلف عنوان کتابشماره ي مدخل

-

 محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

 120 ص

تعداد صفحات

پرستو احدی

تصویرگر

برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش  و پرورش، دفتر انتشارات کمك  آموزشی، دبيرخانة
ساماندهیمنابعآموزشیوتربيتی مکاتبه یا با شمارة تلفن 88839166 )021( تماس حاصل 
فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آمادة دریافت 

دیدگاه های شماست.

uتصويرراهنماىاستفادهازكتابنامه

مخاطب

وزیری

موضوع محوري قطع

شعر، کودک

در طول تاریخ فرهنگی زبان پارسی، شعرهای کودکانه بسیاری سروده شده اند که جمع آوری و مکتوب نشده اند. کتاب 
»الك دولك یه آدمك« از مجموعه »َورچیَنك شعر خردساالن« مجموعه ای است از چنین شعرهایی. از جمله شعرهایی 

که در این مجموعه می خوانید عبارت اند از: بارون چکه چکه، الالال عروسك، تولد داداشم و کالغ پر.

چكيده

کودک

الك دولك،
 یه آدمك

 َورچیَنك 
شعر خردساالن

تهران: امیرکبیر: کتاب های 
شکوفه، 1392
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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 1394 خود )و یك سال پیش از آن( را برای بررسی به نشانی دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.

لطفاًدرارسالكتاببهايننكاتتوجهفرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1394 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1395 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1394 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

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

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، فعالیت های علمی، قصه، کاردستی، کتاب کار کودک و مربی، مرجع 

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

كتابهاىخودرابهنشانی:تهران،خيابانكريمخانزند،خيابانايرانشهرشمالی،ساختمانشماره4آموزش وپرورش،دفتر
انتشاراتوتكنولوژىآموزشی،دبيرخانةساماندهیمنابعآموزشیوتربيتیبفرستيد.براىدريافتاطالعاتبيشترمیتوانيدبا

شمارةتلفن88839166)021(تماسحاصلفرماييد.

فراخوانارسالكتابفراخوانارسالكتاب
)برايتوليدكتابنامةشمارة6دورةپيشدبستانی(
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فهرستتوصيفيكتابهايمناسبو
مرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهاي
آموزشيوپرورشي

دورةپيشدبستانی
)چاپاولسال1393(
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1. شریدان، مری داروتی. بازىدرابتداىكودكیازتولدتاششسالگی. محمود شیخ ... 
]ودیگران[. تهران: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 128 ص، وزیری

مخاطب: مدیر، مربی کودک
موضوعمحورى: بازی ها، ابزار و وسایل، رشد

چكيده: انجام ندادن فعالیت های حرکتی متناسب سن کودک، موجب ناتوانی هایی در فرایند رشد 
در دیگر عرصه ها نیز خواهد شد. کتاب »بازی در ابتدای کودکی« فرصتی است برای آشنایی بیشتر 
با مسائل، رویکردها و یافته های جدید در حوزه رفتار حرکتی در ابتدای کودکی که با نگاه رشدی و 
فراشناختی به بازی به عنوان رفتار، تکلیف، فرایند توسعه و اکتشاف تدوین شده است. در این کتاب 
با تعریف بازی آشنا می شوید، فرایند توسعه بازی از سه ماهگی تا شش سالگی را مشاهده می کنید، 
با تأثیر فرهنگ، جنسیت و حوادث بر انتخاب بازی توسط کودک آشنا می شوید و راه هایی را به 

منظور تدارک بازی و اسباب بازی برای کودکان می آموزید.

2. صادقی، داریوش /  صادقی، علی. سالم پیش دبستانی ها: بازىهاىپرورشدقتوتمركز
3تا8سال. تصویرگر: ایلگار رحیمی. تهران: نیستان، 1393، 60 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک، والدین
موضوعمحورى: بازی های آموزشی، هوش آزمایی

چكيده: دقت و تمرکز در کودکان باید از همان سال های نخستین تولد آموزش داده و تقویت 
شود. کتاب »بازی های پرورش دقت و تمرکز« در بخش اول با ارائه بازی های تمرکزی، حرکتی 
و هماهنگ سازی، به هماهنگی نیمکره های چپ و راست مغز، افزایش سرعت عمل و تقویت 
دریافت های شنیداری توجه می کند و در بخش دوم با انواع بازی های تصویری، بر تمیز دیداری، 

حافظه دیداری و تشخیص شکل از زمینه تمرکز می کند.

بازى
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منطقی و فكرى بازىهاى پیش دبستانی ها:  سالم  علی.  صادقی،  داریوش/  صادقی،   .3
پيشدبستانی4تا7سال. تصویرگر: ایلگار رحیمی. تهران: نیستان، 1393، 64 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک، والدین
موضوعمحورى: بازی های آموزشی، هوش آزمایی

چكيده: بازی باید متنوع و با رشد ذهنی کودک متناسب باشد. کتاب »بازی های فکری و منطقی« 
برای کودکان بازی هایی فکری تدارک دیده است تا به تقویت عملکردهای مغزی آنان کمك کند و 
باعث جلب توجه و تمرکز بیشتر کودک شود. بخش اول این کتاب هوش سیال کودک را می سنجد 
و بخش دوم چالشی ذهنی، برای آزمون و خطا در کشف پاسخ صحیح، ایجاد می کند. در بخش 

سوم کتاب نیز پاسخ های بازی ها آمده است.

4. نوری برجی، مرجانه. همبازى؛تمريناتدقت،تمركزوتوجهويژهكودكان5الی
12سالهوكودكانباتشخيصاختالالتيادگيرى،بيشفعالیونقصتوجه 

تهران: کالج برتر، 1393، 220 ص، رقعی
مخاطب: والدین، مشاور، مربی کودک
موضوعمحورى: بازی های آموزشی

چكيده: پرورش حافظه فعال با تمرین، موضوعی مهم در رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان 
محسوب می شود. کتاب »هم بازی« به منظور پرورش دقت، تمرکز و توجه کودکان 5 تا 12 ساله 
و کودکان دارای اختالالت یادگیری، بیش فعالی و نقص توجه، فراهم شده است و می کوشد با 
تمرین های متنوع و متناسب سن کودکان، به آن ها کمك کند. تجسم ذهنی، یادسپاری، جدول های 
سودوکو، و تمرینات n-book از انواع تمرین های این کتاب هستند. در صفحات پایانی کتاب، 

بازی هایی برای داخل ماشین نیز پیشنهاد شده اند.
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تهران:  براىپيشدبستانیها)1(.  آموزشوتمرينزيبانويسی تبریزی، رضا.   .5
قدیانی، 1393، 36 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: خوش نویسی

چكيده: داشتن خط خوش و زیبانویسی هنر است. اگر این موضوع از کودکی تمرین شود، مؤثرتر 
خواهد بود. جلد اول از کتاب »آموزش وتمرین زیبانویسی برای پیش دبستانی ها« به آموختن خط 
پیش از مرحله الفبا می پردازد. این مجموعه منطبق برطرح ملی زیبانویسی تنظیم شده و پیش 
نیاز فرایند آموزشی مجموعه هشت جلدی زیبا بنویسیم است. با تمرین های این کتاب کودکان 

می آموزند که از همان ابتدای نوشتن، به خط خوش بنویسند.

آموزش پيشدبستانی: موفقيت سازنده عناصر ]ودیگران[.   ... آ  کاترین  بیچت،   .6
مهارتهاىمقدماتیخواندنونوشتن. علی ایمانی. تهران: مدرسه، 1392، 264 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: مهارت های زبانی

چكيده: »سال های پیش دبستانی را می توان مهم ترین مرحلة زندگی کودک به حساب آورد. 
از آنجایی که 50 درصد یادگیری کودک در 5 سال اّول زندگی او اتّفاق می افتد، اهّمیت و تأثیر 
چشمگیر یادگیری در این مرحله مشّخص می شود.« نگارنده در این اثر با درنظرگرفتن رشد و توانایی 
کودک و با توّجه به سن و سایر عوامل درگیر با یادگیری، زبان شفاهی، درک مطلب و خواندن و 
نوشتن را در هشت فصل مورد مطالعه قرارداده است. مطالعة این کتاب، جهت پیشرفت یادگیری 

کودکان، برای والدین، معلّمان پیش دبستانی و مربّیان مهد کودک ها مفید خواهد بود.

نآموزى
زبا
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7. مردانی، مهدی )اقتباسی(. آقافيلهگرمشه. بیتا صادقیان )اقتباسی(. تصویرگر: مهناز گروه ای. 
قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی، شعر

چكيده: احساس سرما و گرما در هر فردی ممکن است حس شود. کتاب »آقا فیله گرمشه« 
می کوشد در قالب شعر و داستان، این احساس را معرفی کند. مخاطب این قصه می آموزد که هنگام 

احساس گرما، می تواند به سایه ای پناه ببرد یا با آب خودش را خنك کند.

بيمارستان.  میره شيمو نباران آن،مان، شیمو:  شیمو  ترانه های  مهری.  ماهوتی،   .8
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بیمارستان، شکستگی، مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی را می توان به راحتی در قالب شعر و ترانه به کودکان آموزش داد. کتاب 
»آن، مان، نباران، شیمو می ره بیمارستان«، پانزدهمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، به 
موضوع افتادن و شکستگی عضوی از بدن اختصاص دارد. کودک با خواندن این کتاب با مفاهیمی 

مثل »بیمارستان، دکتر، پرستار، شکستگی و مریضی« آشنا می شود.

روسرود
شع
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9. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو:آهنوسنگوشيشهشيموچهكاره
میشه؟. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مشاغل، مهارت های زندگی

چكيده: آشنایی با مشاغل برای کودکان الزم است. درکتاب »آهن و سنگ و شیشه، شیمو چه کاره 
می شه«، سی وششمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، کودکان با چند شغل که معمواًل 
مورد عالقه گروه سنی خودشان است، آشنا می شوند. شغل هایی که در این کتاب معرفی می شوند، 

عبارت اند از: آتش نشانی، خلبانی، رانندگی و لوکوموتیورانی.

10. ابراهیمی، جعفر. َورچیَنك شعر خردساالن: الكدولك،يهآدمك. تصویرگر: پرستو احدی. 
تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 120 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودک

که  شده اند  سروده  بسیاری  کودکانه  شعرهای  پارسی،  زبان  فرهنگی  تاریخ  در طول  چكيده: 
شعر  »َورچیَنك  مجموعه  از  آدمك«  یه  دولك  »الك  کتاب  نشده اند.  مکتوب  و  جمع آوری 
خردساالن« مجموعه ای است از چنین شعرهایی. از جمله شعرهایی که در این مجموعه می خوانید 

عبارت اند از: بارون چکه چکه، الالال عروسك، تولد داداشم و کالغ پر.

11. کسایی، مهشیدالسادات. قصه های کیمیا و ایلیا: اونچيهروديواره؟ايليابیقراره. 
تصویرگر: مهشیدالسادات کسایی. تهران: پیك دبیران، 1393، 20 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، ترس از تاریکي

چكيده: ترس از تاریکی مشکلی است که همه کودکان کم و بیش با آن درگیر می شوند. کتاب 
»اون چیه رو دیواره؟ ایلیا بی قراره« از مجموعه »قصه های کیمیا و ایلیا«، در راستای کمك به ارتقای 
مهارت های رفتاری کودک، به موضوع ترس در کودکان می پردازد و با بیان قصه ای در این باره، 

راه حلی نیز به خانواده ها پیشنهاد می دهد.
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12. کسایی، مهشیدالسادات. قصه های کیمیا و ایلیا:ايلياغذانخوردهبازىكردهنبرده. 
تصویرگر: مهشیدالسادات کسایی. تهران: پیك دبیران، 1393، 20 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، مهارت های رفتاری کودکان

چكيده: کتاب حاضر یکی از کتاب های مجموعة »قصه های کیمیا و ایلیا« است. در این جلد در 
قالب شعر، ایلیا که به انواع بهانه ها از غذا خوردن امتناع می کند، طی اتفاقاتی متوجه اهمیت تغذیه 

می شود. این مجموعه با هدف کمك به ارتقای مهارت های رفتاری کودکان تهیه شده است.

13. اسمیت، جف.اينموموشهبازيگوشه. مینا پورشعبانی/ مهری ماهوتی. تصویرگر: جف 
اسمیت. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 27 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: لباس پوشیدن، داستان های آموزنده

چكيده: پوشیدن لباس از جمله کارهایی است که برای کودکان خردسال بسیار سخت است و 
الزم است بزرگ ترها با صبر و حوصله این کار را به آنان بیاموزند. کتاب »این موموشه بازیگوشه« با 
مورد توجه قراردادن این نکته که مراحل پوشیدن لباس چیست، شلوار را چطور باید پوشید، جوراب 
را چگونه باید به پا کرد و دکمه را چگونه باید بست، می کوشد در قالب داستانی این مراحل را برای 

کودکان شرح دهد.

14. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: بچههابياينكهديرهشيموبهموزهمیره. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: موزه، مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی با خواندن شعر و ترانه نیز آموخته می شوند. کتاب »بچه ها بیاین که 
دیره، شیمو به موزه می ره«، شانزدهمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، کودکان را با 
موزه و آثار موجود در آن آشنا می کند. در این کتاب، شیمو و دوستانش در موزه اسکلت دایناسور و 

پرندگان خشك شده را از نزدیك می بینند و با پوشیدن لباس های قدیمی بازی و تفریح می کنند.
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15. قاسم نیا، شکوه. شعر و شکر: بوسخيس. تصویرگر: حسن موسوی. تهران: پیدایش، 1393، 
16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: بچه ها شعر را می فهمند و آن را دوست دارند. کتاب »بوس خیس« از مجموعه 10 جلدی 
»شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه از شاعران باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای 
جلد حاضر خانم شکوه قاسم نیاست و عنوان های بعضی از شعرهای آن عبارت اند از: مامان خودم، به 

دنبال هم، کفشای تازه، یك ستاره و ماه خسته.

16. کشاورز، ناصر. بوقبزنوراهبرو: مجموعه شعر برای خردساالن. تصویرگر: صغری راجی. 
تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 20 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، خردساالن

چكيده: شعر خواندن و شعر شنیدن برای کودکان خردسال یکی از لذت بخش ترین تفریحات 
است. کتاب »بوق بزن و راه برو« مجموعه ای است شامل چند شعر کودکانه. موضوع های بعضی از 

شعرهای این کتاب عبارت اند از: دندون، عینك، خروس، بزغاله و قابلمه.

17. وظیفه شناس، شراره. شعر وشکر: بیاجازه. تصویرگر: مهشید راقمی. تهران: پیدایش، 1393، 
16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: بچه ها شعر را می فهمند و آن را دوست دارند و می توانند آن را از بر کنند. کتاب »بی 
اجازه!« از مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه از شاعران 
باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر خانم شراره وظیفه شناس است و عنوان های بعضی 

از شعرهای کتاب عبارت اند از: باد، کلید، بی اجازه، الالیی طالیی، مرغ بال، و برف و بارون.
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18. شعبان نژاد، افسانه. شعر وشکر: پر،پرمنمپر. تصویرگر: سارا خرامان. تهران: پیدایش، 
1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: بچه ها شعر را می فهمند و آن را دوست دارند. کتاب »پر پر، منم پر« از مجموعه 10 جلدی 
»شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه از شاعران باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای 
جلد حاضر خانم افسانه شعبان نژاد است و عنوان های بعضی از شعرهای آن عبارت اند از: قوری 

کجاست، بالت کو، منم پر، کالغ سفید، شب اومد و ماه اومد، یه قل دوقل و آلبالو.

19. شعبانی، اسداهلل. شعر و شکر: پولكبهپولك. تصویرگر: نگین احتسابیان. تهران: پیدایش، 
1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: بچه ها شعر را می فهمند و آن را دوست دارند و از بر می کنند. کتاب »پولك به پولك« 
از مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه از شاعران باتجربه شعر 
کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر آقای اسداهلل شعبانی است و عنوان های بعضی از شعرهای کتاب 

عبارت اند از: بادوم و پسته، موش کتاب به فروش، عروس باغ، موش و گربه، مدرسه درختا.

20. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: تابستونه،خبرخبر!شيمومیخوادبرهسفر. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تابستان، سفر، مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی اجتماعی در قالب شعر و ترانه هم آموخته می شوند. کتاب »تابستونه 
خبر خبر! شیمو می خواد بره سفر«، بیست وسومین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو« مفاهیم 
زندگی اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با خواندن این کتاب با 

تابستان و مفاهیم مرتبط با آن مثل سفر، قطار، دریا و ساحل آشنا می شود.
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21. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیبغلی. تهران: قدیانی، 1393، 10 ص، 
جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بغل کردن

چكيده: کودکان بغل کردن و در آغوش گرفتن را دوست دارند. کتاب »تاتی بغلی« از مجموعه 
کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، می کوشد با ارائه شعرها و تصویرهایی از کودکانی که 
اسباب بازی ها یا عروسك های خود را در آغوش گرفته اند و می بوسند، حس محبت و نیاز به در 

آغوش گرفتن را در کودکان نشان دهد.

22. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیتوپی. تهران: قدیانی، 1393، 10 ص، 
جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: توپ، بازی کردن

چكيده: کودکان خردسال با دیدن عکس ها و حرکات هم سن های خود در کتاب، می توانند با 
آن ها همراه شوند. کتاب »تاتی توپی« از مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، با 
ارائه شعرهایی با موضوع توپ و همراهی تصویرهای گوناگونی از توپ بازی کودکان، بازی کردن و 

همبازی شدن را به کودکان می آموزد.

23. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیحمومی. تهران: قدیانی، 1393، 10 ص، 
جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حمام کردن، آب بازی

چكيده: کودکان خردسال با دیدن عکس ها و حرکات هم سن های خود در کتاب، می توانند با آن ها 
همراه شوند. کتاب »تاتی حمومی« از مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، با ارائه 
شعرهایی با موضوع حمام و همراهی تصویرهای گوناگونی از حمام کردن کودکان، می کوشد موضوع 

حمام را برای کودکان شیرین و دوست داشتنی سازد.
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24. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیخندون. تهران: قدیانی، 1393، 10 ص، 
جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خندیدن، گریه

چكيده: کودکان خردسال با دیدن عکس ها و حرکات هم سن های خود در کتاب، می توانند با 
آن ها همراه شوند. کتاب »تاتی خندون« از مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، 
با ارائه شعرهایی با موضوع خنده و همراهی تصویرهای گوناگونی از خندیدن در کودکان، خنده را 

به کودکان می آموزد.

25. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیخوابخوابی. تهران: قدیانی، 1393، 
10 ص، جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، خوابیدن

چكيده: کودکان خردسال با دیدن عکس ها و حرکات هم سن های خود در کتاب، می توانند با آن ها 
همراه شوند. کتاب »تاتی خواب خوابی« از مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، با 
ارائه شعرهایی با موضوع خواب و همراهی تصویرهای گوناگونی از خوابیدن و خمیازه کشیدن در 

کودکان، درباره خوابیدن برای کودکان صحبت می کند.

26. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیدولپی. تهران: قدیانی، 1393، 10 ص، 
جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خوردن، غذا

چكيده: کودکان می توانند با خواندن کتاب، آداب غذاخوردن را نیز بیاموزند. کتاب »تاتی دولپی« 
از مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، می کوشد با ارائه شعرها و تصویرهایی از 

غذاخوردن در کودکان، نیاز طبیعی بدن به خوردن غذا را برای کودکان شرح دهد.
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27. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیسرسرى. تهران: قدیانی، 1393، 10 
ص، جیبی کوچك
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: حرکت کردن، ایستادن

چكيده: کودکان خردسال با دیدن عکس ها و حرکات هم سن های خود در کتاب، می توانند با 
آن ها همراه شوند. کتاب »تاتی سرسری« از مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، 
می کوشد موضوع حرکت، چهار دست و پا رفتن، سرخوردن و در نهایت ایستادن را، با نشان دادن 

تصویرهایی از کودکانی در این حالت ها، به کودک بیاموزد.

28. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیشمارى. تهران: قدیانی، 1393، 10 ص، 
جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شمردن، اعداد

چكيده: کودکان خردسال بسیاری از دانسته ها را از بازی می آموزند. کتاب »تاتی شماری« از 
مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، می کوشد شمارش اعداد یك تا سه را از 
طریق شعر و بازی به کودکان بیاموزد. شعرهای این کتاب با تصویرهای کودکانی در حال بازی 

کردن همراه است.

29. کشاورز، ناصر. تاتی های همچین و همچین: تاتیكتابی. تهران: قدیانی، 1393، 10 ص، 
جیبی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کتاب خوانی، کتاب

چكيده: کودکان می توانند از همان خردسالی با کتاب و کتاب خوانی آشنا شوند. کتاب »تاتی کتابی« 
از مجموعه کتاب های »تاتی های همچین و همچین«، می کوشد با ارائه تصویرهایی از کتاب خواندن 

در کودکان، آنان را با موضوع کتاب و کتاب خوانی آشنا کند.
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30. رحماندوست، مصطفی. ترانههاىعيدنوروزبراى3تا7سالهها. تصویرگر: نیلوفر 
میرمحمدی. تهران: همشهری، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: عید نوروز، شعر

چكيده: عید نوروز از جمله عیدهای شاد ما ایرانیان است. کتاب »ترانه های عید نوروز«، درباره 
مفاهیمی که با نوروز مرتبط هستند، شعرهایی برای کودکان آورده است. عنوان های این شعرها 
عبارت اند از: »عید آمده عید، غصه ها پر، عید بچه ها، عید همه مبارک، دعای عید، دید و بازدید، خانه 
تکانی، عید و بهار، حاجی فیروز و آرزوی شب عید«. کتاب حاضر با تصویرهای جالبی همراه است.

31. شعبان نژاد، افسانه. ترانههاىكودكی. تصویرگر: فهیمه محجوب/ غزاله بیگدلو. تهران: هنر 
آبی، 1393، 120 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: شعر، خردسال

چكيده: شعرها برای کودکان جذاب اند و می توانند آموزنده باشند. مجموعه »ترانه های کودکی« 
مجلدی است شامل چندین جلد کتاب شعر از مجموعه شعرهای خانم افسانه شعبان نژاد. در این 
کتاب شعرهای زیر را می خوانیم: آفتاب مهتاب چه رنگه، اتلك تی تتلك، گنجشك پر کالغ پر، 
جم جمك برگ خزون، و داردار خبردار. این کتاب با یك سی دی نیز همراه است که اجرای صوتی 

تمام شعرهای مجموعه را شامل می شود.

32. قاسم نیا، شکوه. الالیی ها: تمومدنياالال. تصویرگر: امیر عالیی. تهران: امیرکبیر: کتاب های 
شکوفه، 1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: الالیی، خواب

چكيده: الالیی از جمله نواهایی است که مادران هنگام خواباندن کودکانشان از آن بهره می گیرند. 
کتاب »تموم دنیا الال« از مجموعة »الالیی ها« حاوی چندین الالیی است که کودکان از شنیدن 
آن ها لذت می برند. عنوان بعضی از الالیی های این کتاب عبارت است از: توپ سفیدم الال، دونه به 

دونه الال، الالیی مامان الال و الالیی بابا الال.
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33. علوی فرد، یحیی. توميوهدرختی. تصویرگر: سمانه یاری. قم: مؤسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث، 1393، 20 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، درخت

چكيده: درخت یکی از اجزای طبیعت است که در زندگی کاربردهای فراوان دارد. کتاب »تو میوه 
درختی« مجموعه ای است شامل چندین شعر درباره درختان. هر شعر درباره ویژگی خاصی از 
درختان سروده شده است. عنوان های شعرهای این کتاب عبارت اند از: تمیز، هدیه، نهال، شادی، مو، 

رنگ، میوه، خودت بخواهی، یه جور دیگر و تو میوه درختی.

34. ابراهیمی، جعفر. شعر وشکر: تولدقارقارک. تصویرگر: بهار اخوان. تهران: پیدایش، 1393، 
16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: شعر می تواند به دنیای خیال کودک وارد شود. کودکان شعر را می فهمند و دوست دارند. 
کتاب »تولد قارقارک« از مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه 
از شاعران باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر آقای جعفر ابراهیمی )شاهد( است و 
عنوان های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: سبزه، عروسك، خال، پرده، بارون، به یاد تو و 

بوی خدا

35. زندی، مریم.تولدتمبارک!. تصویرگر: سمانه یاری. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، 
1392، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، امام زمان )عج(

چكيده: مسلمانان به امام زمان )عج(، به عنوان منجی بشر، اعتقاد راسخ دارند. کتاب »تولدت 
مبارک« مجموعه ای است شامل چندین شعر درباره دوازدهمین امام شیعیان. عنوان های شعرهای 
این کتاب عبارت اند از: گلدان من، مهمان، مثل پرستوها و تولدت مبارک. همه شعرهای این کتاب 

حرف های کودکانه ای درباره امام زمان )عج(.
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36. مردانی، مهدی )اقتباسی(. خرسكوچولويهَمرده. بیتا صادقیان )اقتباسی(. تصویرگر: 
مهناز گروه ای. قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اعتماد به نفس، گم شدن

چكيده: کودکان دوست دارند مانند بزرگ ترها کارهای مهم انجام دهند و نشان دهند بزرگ شده اند. 
کتاب »خرس کوچولو یه َمرده« موضوع گم شدن یکی از اعضای خانواده و کمك کردن کودکان 
در پیدا کردن او را در قالب قصه مطرح می کند. مخاطب این داستان ضمن همراه شدن با خرسی که 

مثل بزرگ ترها مردانگی می کند، احساس اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند.

37. شعبانی، اسداهلل )گردآورنده(. خرمنشعرخردساالن. تهران: توکا، 1393، 360 ص، وزیری
مخاطب: کودک، مربی کودک، والدین

موضوعمحورى: شعر، آموزش کودکان، مفاهیم زندگی

چكيده: خردساالن در مهدکودک و دوره های پیش از دبستان با مفاهیم اولیه زندگی آشنا می شوند. 
کتاب »خرمن شعر خردساالن« مجموعه ای است از شعرهایی با مفاهیمی که کودکان باید یاد 
بگیرند. بزرگ ترها می توانند برای آموزش مفاهیمی مثل »اندام بدن، خانواده، پلیس، خوردنی ها، 
پوشیدنی ها، بهداشت و ایمنی، کسب و کار، طبیعت، پرندگان، رنگ ها و صداها« از شعرهای این 

کتاب استفاده کنند.

38. رحماندوست، مصطفی. شعر و شکر: خندهيماقشنگه. تصویرگر: حسن موسوی. تهران: 
پیدایش، 1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: بچه ها شعر را می فهمند و آن را دوست دارند و می توانند آن را از بر کنند. کتاب »خنده ي 
ما قشنگه« از مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه از شاعران 
باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر اقای مصطفی رحماندوست است و عنوان های 
بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: بوس بوس بوس، چتر و باران، رنگین کمان و حباب و حمام.
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39. اسالمی، مریم. دامادىآقاكالغه. تصویرگر: شیوا کرم زاده. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1393، 28 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودکان

چكيده: شعر خوانی کودکان را سرگرم می کند و عالوه بر آن نکته های بسیاری به آن ها می آموزد. 
کتاب »دامادی آقا کالغه« مجموعه ای است از چند شعر با موضوعاتی کودکانه. عنوان های بعضی 
از شعرهای این کتاب عبارت اند از: قطار صفرها، غول باسواد، زیب بازی، سرزمین بوها، کفشدوزک 

و االن شما کجایی.

40. قاسم نیا، شکوه. َورچیَنك شعر خردساالن: دامنچينچينی. تصویرگر: سمائه شریفی. 
تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 72 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودک

چكيده: در قالب شعر می توان نکات بسیاری را در زندگی به کودکان آموخت. کتاب »دامن چین 
چینی« از مجموعه »َورچیَنك شعر خردساالن« مجموعه ای است از چنین شعرهایی. بعضی از جمله 
شعرهایی که در این کتاب می خوانید عبارت اند از: خال خوشگل، خونه خاله، قطار قطار مورچه، سفید 

سیاه راه راه، و گندم دونه دونه.

41. کشاورز، ناصر.دلنگودلنگ. تصویرگر: رضا مکتبی. تهران: شهر قلم/ چکه، 1391، 24 
ص، رقعی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر کودکان

چكيده: »دلنگ و دلنگ« مجموعه سرودهایی از ناصر کشاورز برای کودکان با این عنوان هاست: 
»جیرینگ!«؛ »عروسی«؛ »قدم قدم بدو بدو«؛ »َدلنگ و َدلنگ«؛ »بگیم، بخندیم«؛ »برفای دون 
دون«؛ »خوابم، ولی نه«؛ »دست من و تو«؛ »بباف بباف«؛ »ریخته و واریخته«. در قسمتی از شعر 

َدلنگ و دلنگ می خوانیم: »اَتل متل، زنگ زنگ دبستان دلنگ دلنگ! رفت فصل تابستان«
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مرواريده.  دو مثل دندونشيموسفيده شیمو:  شیمو  ترانه های  مهری.  ماهوتی،   .42
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دندان پزشکی، مهارت های زندگی

چكيده: کتاب ها می توانند با قصه هایشان مهارت های زندگی را به کودکان بیاموزند. در کتاب 
»دندون شیمو سفیده، مثل دو مرواریده«، بیستمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، 
کودکان با مفهوم دندان شیری، افتادن آن و رویش دندان دائمی آشنا می شوند و اطالعات مفیدی 
درباره مطب دندان پزشکی و تجهیزات آن کسب می کنند. به این ترتیب و با شناخت بیشتر، نگرانی 

و ترسشان از رفتن به چنین جاهایی کمتر می شود.

میره شيمو مهربون و خوب دوستاى شیمو:  شیمو  ترانه های  مهری.  ماهوتی،   .43
ديدنشون. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهمانی، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »دوستای 
خوب و مهربون، شیمو می ره دیدنشون«، بیست وششمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، 
مفهوم برقراری رابطه دوستی با دیگران را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک 
با خواندن این کتاب با دوستی کردن، بازی کردن و به اشتراک گذاشتن اسباب بازی با دوستانش 

آشنا می شود.

44. شعبانی، اسداهلل. رازدريا. تصویرگر: ژیال هدایی. تهران: مدرسه، 1391، 28 ص، رقعی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: شعر فارسی

چكيده: کتاب مصّور حاضر دربردارنده اشعاری از »اسداهلل شعبانی«، شاعر و نویسنده نام آشنای 
کودکان و نوجوانان است. این اشعار مشتمل بر مضامینی چون حیوانات، پرندگان، طبیعت، دوستی 
و ... است. تصاویر زیبا و جّذاب، توّجه به ویژگی های بومی، زیبایی و روانی کلمات از ویژگی های 

اشعار اسداهلل شعبانی است.
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45. کشاورز، ناصر. رفتم باال اومدم پایین: رفتمباالاناربود. تصویرگر: آزاده معزی. تهران: شهر 
قلم/ چکه، 1392، 24 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى:  شعر مصور، شعر کودکان

چكيده :شعر به کودکان کمك مي کند که دنیاي نا شناخته را کشف کنند. شعر به کودکان امکان 
مي دهد که تخیل خود را در فضاي بي کران رها کنند. این کتاب که از سروده هاي شاعر کودکان، 
ناصر کشاورز و از مجموعه »رفتم باال اومدم پایین«  مي باشد سرشار از بازیگوشي کودکانه است. 
عنوان شعرها عبارت اند از: »فیل بود«؛ »گیالس بود«؛ »کندو بود«؛ »ماه بود«؛ مگس بود«؛ »مداد 

بود«؛ »نون بود«؛ »مورچه بود« ؛ »بالل بود«؛ تور بود«

46. کشاورز، ناصر. رفتم باال اومدم پایین: رفتمباالسيببود. تصویرگر: آزاده معزی. تهران: 
شهرقلم/ چکه، 1392، 24 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر کودکان، ادبیات کودک

چكيده : این کتاب از سروده هاي شاعر کودکان، ناصر کشاورز و از مجموعه »رفتم باال اومدم 
پایین«  است. این مجموعه عالوه بر تقویت قوه تخیل کودکان، آن ها را با مفاهیم و دنیاي نو آشنا 
مي کند. عنوان شعرها عبارت اند از: »کالغ بود«؛ »کاله بود«؛ »دود بود«؛ »ساز بود«؛ »صدا بود«؛ 
»سیب بود«؛ »سیم بود«؛ »شیر بود«؛ »شهاب بود«؛ »شونه بود«. در بخشي از شعر سیب بود 

مي خوانیم:
»رفتم باال، سیب بود    سیبش خیلي عجیب بود    چسبیده بود به شاخه    دیدم تنش سوراخه

سوراخ نبود، لونه بود     لونه نبود، خونه بود...«

47. کشاورز، ناصر. رفتم باال اومدم پایین:رفتمباالمورچهبود. تصویرگر: آزاده معزی. تهران: 
شهرقلم/ چکه، 1392، 24 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى:  شعر کودکان، آموزش ادبیات

چكيده : این کتاب، از مجموعه »رفتم باال اومدم پایین«، از سروده هاي شاعر کودکان، ناصر 
کشاورز است که با هدف تقویت قوه تخیل کودکان و ارائه مفاهیم و تجارب نو به کودکان تهیه شده 
است. »فیل بود«، »گیالس بود«، »کندو بود«، »ماه بود«، »مگس بود«، »مداد بود«، »نون بود«، 

»مورچه بود«، »بالل بود«، »نور بود« عنوان هاي شعرها هستند.
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48. شعبانی، اسداهلل. روزهايیكهابرىبود،حادثههاشرنگیبود. تصویرگر: سحر حق گو. 
تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1392، 28 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بیمه، شعر

چكيده: بیمه از موضوعاتی است که اگر کودکان از سنین پایین با آن آشنا شوند، در بزرگ سالی 
می توانند از امکانات آن استفاده های بهینه ای بکنند. کتاب »روزهایی که ابری بود، حادثه هاش 
رنگی بود« از مجموعه »بیمه برای کودکان« حاوی چند شعر درباره بیمه است تا کودکان را با این 
موضوع بیشتر آشنا کند. شعرهای این کتاب به فایده داشتن بیمه در مواردی مثل آتش سوزی و 

دزدی اشاره می کند.

49. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: شادىوشورولبخندشيموشدههنرمند. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: هنر، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان می توانند در کنار هم شاد و هنرمندانی خالق باشند. کتاب »شادی و شور و لبخند، 
شیمو شده هنرمند«، بیست وپنجمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، درباره مفاهیمی مثل 
شعبده بازی، نواختن پیانو و آوازخوانی کودکانه، برای بچه ها شعر می گوید. کودکان با خواندن این 

کتاب با مفهوم هنر و هنرمند آشنا می شوند و جرئت ابراز هنر را در خویش می یابند.

50. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: شاالپشولوپشستوشووقتحمومه،
شيمو. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حمام کردن، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »شاالپ 
شولوپ شست وشو، وقت حمومه شیمو«، بیست ویکمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو« 
مفاهیم مهم زندگی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. شیمو و دوستش برای تمیز 
کردن بدنشان به حمام می روند، با آب و صابون حباب می سازند و با خوشی و شادی حمام می کنند.
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51. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو: شيمو،نهدورنهنزديكعكسمیگيره
چيكوچيك. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: هدیه، مهارت های زندگی

چكيده: دوستی و مهربانی یکی از مهارت های اساسی زندگی است. کتاب »شیمو نه دور نه 
نزدیك، عکس می گیره چیك و چیك«، سی ودومین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو« 
مفاهیم مهم اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با خواندن این 
کتاب صمیمیت با دوستان و لذت هدیه دادن و هدیه گرفتن را درک می کند. همچنین می خواند که 

می تواند لحظات خوش زندگی را با عکس گرفتن ثبت کند.

52. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: شيموباخرسكوچكمیرهبهمهدكودک. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهد کودک، مهارت های زندگی

چكيده: رفتن به مهد کودک برای بعضی کودکان شیرین و راحت است، اما برخی دیگر با آن به 
سختی کنار می آیند. درکتاب »شیمو با خرس کوچك، می ره به مهد کودک«، چهاردهمین جلد از 
مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، شیمو در مهد کودک با دوستانش خوب و خوش بازی می کند، 
شعر می خواند و استراحت می کند. کودک با خواندن این کتاب، با محیط مهد کودک بیشتر آشنا 

می شود.

53. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو: شيمو،بازى،خوشحالیجاىشماها
خالی!. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: جشن تولد، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »شیمو، بازی، 
خوشحالی، جای شماها خالی«، سی وسومین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، مفهوم 
دوست داشتن در زندگی اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با 

خواندن این کتاب درباره جشن تولد، بازی و شادی و هدیه گرفتن قصه می خواند.
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54. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو: شيمو،پايينوباالتوباغآرزوها. تصویرگر: 
لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مشاغل، مهارت های زندگی

چكيده: آشنایی با انواع شغل ها و وظایف مربوط به آن ها برای بچه ها شیرین است. کتاب »شیمو 
پایین و باال، تو باغ آرزوها«، سی امین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، کودک را در 
آرزوهایش با انواع شغل ها آشنا می کند. شیمو مزرعه دار می شود و به حیوانات رسیدگی می کند، 

باغبان می شود و روی زمین کشاورزی کار می کند، و یا سرآشپز یا رفتگر می شود.

55. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو:شيمو،چراغ،جيكوجيكهمهتوى
ترافيك. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ترافیك، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »شیمو، چراغ، 
جیك و جیك، همه توی ترافیك«، بیست و هفتمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، 
فرهنگ ترافیك و مفهوم عبور و مرور را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. ایستگاه 
اتوبوس، ماشین، جرثقیل و چراغ راهنمایی و رانندگی از جمله مفاهیمی هستند که کودک با خواندن 

این کتاب آن ها را می آموزد.

56. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو: شيمو،خورشيد،آسمونتوخونهمیشه
مهمون. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آسمان، خورشید، مهارت های زندگی

ترانه سرگرم کننده است. کتاب »شیمو،  چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و 
خورشید، آسمون، تو خونه می شه مهمون«، سی ویکمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، 
مفاهیم مهم اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با خواندن این 

کتاب با آسمان و مفاهیم مرتبط با آن مثل خورشید، ابر، باران، سرما و گرما آشنا می شود.



 فهرست توصيفي كتاب هاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي38

57. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو:شيمو،سوار،پياده،يهاتفاقساده. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: گردش، مهارت های زندگی

چكيده: گشت و گذار در خیابان و خریدکردن از جمله مهارت های اجتماعی است که الزم است 
کودکان بیاموزند. در کتاب »شیمو، سوار، پیاده، یه اتفاق ساده«، سی وچهارمین جلد از مجموعه 
»ترانه های شیمو شیمو«، شیمو و دوستانش، بعد از تعطیلی مدرسه، به گشت و گذاری در شهر 

می پردازند؛ سوار اتوبوس و مترو می شوند و به اسباب بازی فروشی می روند.

58. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو: شيمو،شيرينی،شادى،كادوبهشچی
دادى؟. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تولد، مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی را می توان به راحتی در قالب شعر و ترانه به کودکان آموزش داد. کتاب 
»شیمو، شیرینی، شادی، کادو بهش چی دادی؟«، سی و هفتمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو 
شیمو«، مفاهیم مهم زندگی را به صورت غیرمستقیم به کودک می آموزد. کودک با خواندن این کتاب 

با نحوه آمادگی برای مهمانی رفتن و در ضمن آن حمام کردن و صابون و شامپو آشنا می شود.

59. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو: شيمو،صدف،ستاره،درياچهكيفیداره!.
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دریا، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »شیمو، صدف، 
ستاره، دریا چه کیفی داره!«، سی وپنجمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، مفاهیم مهم 
اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک می آموزد. کودک با خواندن این کتاب با دریا و مفاهیم 

مرتبط با آن مثل صدف، موج، ساحل و ماسه آشنا می شود.
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زمين دور دوچرخه، قايق، شيمو، شیمو:  شیمو  ترانه های  محمدکاظم.  مزینانی،   .60
میچرخه. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مسافرت، مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی را می توان به راحتی در قالب شعر و ترانه به کودکان آموزش داد. کتاب 
»شیمو، قایق، دوچرخه، دور زمین می چرخه«، بیست و نهمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو 
شیمو«، انواع وسایل نقلیه را به کودک می شناساند. کودک با خواندن این کتاب با »اتوبوس برقی، 

قطار، دوچرخه، قایق، سفینه و بالن« و در نهایت، گشت وگذار با انواع این وسایل، آشنا می شود.

61. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو:شيمو،كادو،خيابان،بادوستاىمهربان. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مغازه، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »شیمو، کادو، 
خیابان، با دوستای مهربان«، سی و هشتمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، مهارت های 
اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با خواندن این کتاب با مفهوم 
شهر و مکان های موجود در آن مثل خیابان، بانك، کتاب خانه، آتش نشانی، پست خانه و انواع مغازه 

آشنا می شود.

62. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو:شيمومیرهيهجاىخوببازىكنهباسنگ
وچوب. تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی، گردش، مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی با خواندن شعر و ترانه نیز آموخته می شوند. در کتاب »شیمو می ره 
یه جای خوب، بازی کنه با سنگ و چوب«، هجدهمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، 
کودک در ضمن خواندن شعری درباره بازی وخوش گذراندن با دوستان، مفاهیم مهم اجتماعی را 

به صورت غیرمستقیم می آموزد و درباره موضوعاتی مثل گردش و خرید نیز قصه می خواند.
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63. مزینانی، محمدکاظم. ترانه های شیمو شیمو: شيمو،نقاشی،بازى،يهوقتمنونندازى!. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: هنر، مهارت های زندگی

بازی، یه  از جمله مهارت های زندگی است. کتاب »شیمو، نقاشی،  انواع هنر  چكيده: آموختن 
وقت منو نندازی«، بیست وهشتمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، مفهوم انواع هنر 
و هنرمندی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با خواندن این کتاب با 

موضوعاتی مثل نقاشی کردن، نواختن موسیقی، آشپزی و اجرای نمایش آشنا می شود.

64. ابراهیمی، جعفر. الالیی ها: عروسكجانالالكن. تصویرگر: مریم حسن نژاد. تهران: 
امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: الالیی، خواب

چكيده: الالیی از جمله نواهایی است که مادران هنگام خواباندن کودکانشان از آن بهره می گیرند. 
کتاب »عروسك جان الال کن« از مجموعة »الالیی ها« حاوی چندین الالیی است که کودکان 
از شنیدن آن ها لذت می برند. عنوان بعضی از الالیی های این کتاب عبارت است از: عروسك جان، 

من و عروسکم، بابابزرگم، الالیی جیرجیرک و یه خواب شیرین.

65. مهاجرانی، سیدمحمد. شهردار کوچولو: فضاىسبزوخرم. تصویرگر: معصومه حاجی وند. 
قم: جمال، 1392، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شهروندی، راهنمای آموزشی

چكيده: مهارت های زندگی شهروندی در قالب شعر و ترانه هم آموخته می شوند. کتاب »فضای 
سبز و خرم«، از مجموعه »شهردارکوچولو«، درباره مفهوم نگهداری صحیح از درختان و گیاهان 
برای کودکان شعر می گوید. شعرهایی مثل: »روی چمن ننشینیم، گل را ببین گل را نچین، و به 
شاخه تاب نبندیم«، کودکان را از آسیب رساندن به درخت ها منع می کنند و »ما هم درخت بکاریم 

و پای درخت آب بریزیم« کودکان را به نگهداری از طبیعت تشویق می کنند.
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66. کشاورز، ناصر. قدسرسوزن. تصویرگر: میثم موسوی. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودکان

چكيده: کودکان شعر را دوست دارند و از آن نکته های بسیاری می آموزند. کتاب »قِد سِر سوزن« 
مجموعه ای است از چند شعر با موضوعاتی کودکانه. عنوان های بعضی از شعرهای این کتاب 
عبارت اند از: توپ و تور، زشت و زیبا، خانم پرتقال، بین دو دریای آبی، پیتزای گنجشك، شیرین 

مچ مچی و خاک بازی.

67. هاشم پور، مریم. ترانه های کودکانه: قورباغهدندونتكو؟. تصویرگر: علیرضا جاللی فر. 
تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: زبان شعر همواره برای خردساالن جذاب و در عین حال آموزنده است. »قورباغه دندونت 
کو؟« عنوان کتابی است حاوی چند شعر خردسال. از جمله ترانه هایی که در این مجموعه می خوانیم، 
این موارد را می توان نام برد: خواب قارقاری، شام کالغه، جوجه کالغ، مورچه، بوس جوجه ای، دکمه 
قلقلی. شعرهای کتاب با تصویرهایی رنگی همراه است که مخاطب خردسال را به آموزش رنگ ها 

نیز مشغول می کند.  

68. مردانی، مهدی )اقتباسی(.قورباغهيناقال. بیتا صادقیان )اقتباسی(. تصویرگر: مهناز گروه ای. 
قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی، شعر

چكيده: بازی کردن از ضروریات زندگی کودکان در فرایند رشد است. کتاب »قورباغه ي ناقال« 
می کوشد در قالب شعر و داستان، بازی قایم باشك را معرفی کند. در این بازی می توان هر جایی 

پنهان شد تا نفر مقابل نتواند بازیکن را پیدا کند.
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69. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: كفشوجورابوشلوارشيموشدهورزشكار. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ورزش، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. درکتاب »کفش و 
جوراب و شلوار، شیمو شده ورزشکار«، بیست وچهارمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، 
کودکان با مفهوم ورزش و انواع آن مثل بازی کردن با توپ، اسکیت کردن و طناب زدن آشنا 
می شوند. به این ترتیب، به صورت غیرمستقیم درباره ورزش و نقش آن در سالم و شاداب نگه داشتن 

انسان می آموزند.

70. ماهوتی، مهری. شعر و شکر: كفشهاىجيكجيكی. تصویرگر: سحر حق گو. تهران: 
پیدایش، 1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: شعر می تواند به دنیای خیال کودک وارد شود. کودکان شعر را می فهمند و دوست دارند. 
کتاب »کفش های جیك جیکی« از مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده 
و کوتاه از شاعران باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر خانم مهری ماهوتی است و 
عنوان های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: تاب بازی، پروانه زیر بارون، مداد بازیگوش، وانت 

بابام، قارقارک و مامان کلك.

71. چندلر، سوزان. كیتوباغوحشه؟. محمدعلی گلناری آغ میونی/ مهری ماهوتی. تصویرگر: 
لیا آلن همینگ. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 29 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شناخت حیوانات، باغ وحش

چكيده: کودکان حیوانات را دوست دارند و همواره می خواهند درباره آن ها بیشتر بدانند. کتاب 
»کی توی باغ وحشه!« می کوشد در قالب شعر کودکان را با حیواناتی مثل ببر، پلنگ، خرس، زرافه، 
طوطی، فك، پاندا، مارمولك، شتر وشیر آشنا کند و بعضی ویژگی های آن ها را برای کودکان شرح 

دهد. حیوانات این کتاب در یك باغ وحش عجیب و غریب زندگی می کنند.
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72. کسایی، مهشیدالسادات. قصه های کیمیا و ایلیا: كيميا،خيلیتيزه!اينقيچیكهرو
ميزه. تصویرگر: مهشیدالسادات کسایی. تهران: پیك دبیران، 1393، 20 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، مهارت های رفتاری کودکان

چكيده: در این کتاب، از مجموعة »قصه های کیمیا و ایلیا« در قالب شعر با کیمیا و ایلیا، خواهر 
و برادری دوست داشتنی آشنا می شویم که با خطرات وسایل تیز و چگونگی استفادة درست از این 
وسایل را می آموزند. این مجموعه با هدف کمك به ارتقای مهارت های رفتاری در کودکان تهیه 

شده است.

73. مردانی، مهدی )اقتباسی(. گاوكوچولوتشنشه. بیتا صادقیان )اقتباسی(. تصویرگر: مهناز 
گروه ای. قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تشنگی، کمك کردن

چكيده: احساس تشنگی و گرسنگی از جمله مواردی است که هر موجود زنده ای با آن روبه رو 
می شود. کتاب »گاو کوچولو تشنشه« می کوشد در قالب شعر و داستان، احساس تشنگی را معرفی 
کند. در ضمن داستان، شخصیت اصلی ماجرا به حیوان دیگری کمك می کند تا از غرق شدن در 

آب نجات پیدا کند.

74. مردانی، مهدی )اقتباسی(. گربهيشيطونبال. بیتا صادقیان )اقتباسی(. تصویرگر: مهناز 
گروه ای. قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، گم شدن

چكيده: آموزش مهارت های زندگی می تواند در قالب قصه و شعر صورت گیرد. کتاب »گربه ي 
شیطون بال« با بیان داستانی از بچه گربه ای که مشغول بازی و شیطنت می شود و مادرش را گم 
می کند، موضوع گم شدن کودکان را مطرح می کند و به این ترتیب، به آن ها می آموزد که هنگام بازی 

و تفریح باید مراقب باشند که از خانه یا از بزرگ ترها دور نشوند.
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75. شعبان نژاد، افسانه. َورچیَنك شعر خردساالن: گرپگرپ. تصویرگر: پرستو احدی. تهران: 
امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 112 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودک

چكيده: در طول تاریخ فرهنگی زبان پارسی، شعرهای کودکانه بسیاری سروده شده اند که جمع آوری 
و مکتوب نشده اند. کتاب »گرپ گرپ« از مجموعه »َورچیَنك شعر خردساالن« مجموعه ای است از 
چنین شعرهایی. بعضی از جمله شعرهایی که در این مجموعه می خوانید عبارت اند از: یه قل دوقل. 

داردار خبردار، گنجشك پر کالغ پر، بارون می آد جرجر، و عر عر عر.

76. رحماندوست، مصطفی. الالیی ها: الالكنلولو،لولوكوچولو. تصویرگر: سید حسن 
موسوی. تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: الالیی، خواب

چكيده: از قدیم االیام رسم بوده است که مادران هنگام خواباندن کودکانشان برای آن ها الالیی 
بخوانند. کتاب »الالکن لولو، لولو کوچولو« از مجموعة »الالیی ها« چند نمونه از این الالیی ها 
را دربردارد. عنوان بعضی از الالیی های این کتاب عبارت است از: کجایی؟، من می خوابم تو هم 

بخواب، الال مداد رنگی و ماشین بابا خوابیده.

77. شعبان نژاد، افسانه. الالیی ها: الالگلدون،الالماهی. تصویرگر: حسن عامه کن. تهران: 
امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: الالیی، خواب

چكيده: الالیی خواندن مادران برای خواباندن فرزندانشان، از بهترین خاطرات ایام کودکی است. 
کتاب »الال گلدون، الال ماهی« از مجموعة »الالیی ها« چند نمونه از این الالیی ها را دربردارد. 
عنوان بعضی از الالیی های این کتاب عبارت است از: الال موش، الال ماهی، الال گلدون، الال 

زنبور، الال پیشی و الال جوجه.
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امیرکبیر:  تهران:  نغمه صالحی.  پاره. تصویرگر:  ابر الالال، اسداهلل. الالیی ها:  78. شعبانی، 
کتاب های شکوفه، 1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: الالیی، خواب

چكيده: از قدیم االیام رسم بوده است که مادران هنگام خواباندن کودکانشان برای آن ها الالیی 
بخوانند. کتاب »الالال، ابر پاره« از مجموعة »الالیی ها« حاوی چندین الالیی است که کودکان 
از شنیدن آن ها لذت می برند. عنوان بعضی از الالیی های این کتاب عبارت است از: جوجه تو لونه 

الال، عروسك الال، الالال شب اومد و عروسك ناز.

79. رحماندوست، مصطفی. َورچیَنك شعر خردساالن:لیلیلیلی،قاهقاه. تصویرگر: هدی 
عظیمی. تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 80 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودک

چكيده: در طول تاریخ فرهنگی زبان پارسی، شعرهای کودکانه بسیاری سروده شده اند. کتاب 
»لی لی لی لی قاه قاه« از مجموعه »ورچینك شعر خردساالن« مجموعه ای است از شعرهای کودکانه 
پارسی. از جمله شعرهایی که در این مجموعه می خوانید عبارت اند از: چك چك چك، عروسکم الال 

کن، دس دس دس و تاپ تاپ تاپ.

80. شعبانی، اسداهلل. ماجراهاىموشقلقلی. تصویرگر: هان تورک. تهران: ذکر: کتاب های 
قاصدک، 1393، 48 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر کودکان

چكيده: شعر برای انسان ها و از جمله کودکان جالب و آموزنده است. نکاتی که به وسیله شعر 
آموخته می شوند، معمواًل در ذهن می مانند. کتاب »ماجراهای موش قلقلی« یکی از کتاب های شعر 
کودک، از مجموعه ای دو جلدی است. در این مجموعه، دو ماجرا از موشی می خوانیم: »موشی ما 
یه تور داره« و »موشی ما یه چتر داره«. هر کدام از این عنوان ها خود کتاب مستقلی نیز هستند و 

جداگانه به چاپ رسیده اند.
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81. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: ماهقشنگمیتابهشيمومیخوادبخوابه. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خواب، استراحت، مهارت های زندگی

چكيده: خوابیدن نیز از جمله موضوعاتی است که آموختن نکاتی درباره آن می تواند مفید باشد. 
کتاب »ماه قشنگ می تابه، شیمو می خواد بخوابه«، سیزدهمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو 
شیمو«، مفهوم خواب را برای کودک به شعر و قصه در می آورد. کودک با خواندن این کتاب 

می آموزد که همه جانداران به خواب و استراحت نیاز دارند.

82. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: ماهیوآبورودخونهشيمومیرهكتابخونه. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کتابخانه، مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی با خواندن شعر و ترانه نیز آموخته می شوند. درکتاب »ماهی و آب و 
رودخونه، شیمو می ره کتابخونه«، هفدهمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، کودک، در 
ضمن خواندن شعر، با کتابخانه و آداب بودن در آن جا و نیز چگونگی انتخاب کتاب مورد عالقه اش 

آشنا می شود. از جمله، در کتاب حاضر، شیمو درباره ماهی ها قصه خوبی می خواند.

83. کشاورز، ناصر. شعر و شکر: مثليهبلبلكوچولو. تصویرگر: حسن موسوی. تهران: پیدایش، 
1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: شعر می تواند به دنیای خیال کودک وارد شود. کودکان شعر را می فهمند و دوست دارند. 
کتاب »مثل یه بلبل کوچولو« از مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده 
و کوتاه از شاعران باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر آقای ناصر کشاورز است و 
عنوان های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: برف های دونه دونه، پتو قشنگه، بارون جونم 

بفرما،دلم می خواد ماهی بشم و قد یه دنیا.
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84. دولت آبادی، پروین. مرغسرخپاكوتاه. تصویرگر: پرستو حقی. تهران: موسسه پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودکان، 1393، 28 ص، رحلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر کودکان، تهیه نان

چكيده: در کتاب حاضر در قالب شعر، روش کاشت و برداشت گندم، تهیه آرد، خمیر و نان، و ... 
برای کودکان شرح داده شده است. شخصیت اصلی کتاب مرغ سرخ پاست که به تنهایی اقدام به 

کاشت و برداشت گندم و سپس تهیه نان می پردازد و با جوجه هایش از دسترنج خود لذت می برد.

امیرکبیر:  تهران:  رحیمی.  ایلگار  تصویرگر:  لواشكی.  مورچههاى یحیی.  علوی فرد،   .85
کتاب های شکوفه، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودک

چكيده: کودکان حیوانات و از جمله مورچه ها را بسیار دوست دارند و خوب است درباره آن ها شعر 
بخوانند. کتاب »مورچه های لواشکی« مجموعه ای است از شعرهایی درباره مورچه. عنوان های 
بعضی از جمله شعرهایی که در این کتاب می خوانید عبارت اند از: پارک، برنامه کودک، کمك، 

پشتی، مورچه کوچولو، بداخالق.

86. مردانی، مهدی )اقتباسی(.موشكوچولوىباهوش. بیتا صادقیان )اقتباسی(. تصویرگر: 
مهناز گروه ای. قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: موش کور، شناخت

چكيده: کودک در فرایند رشد و با شناخت بیشتر محیط اطراف، می آموزد که هر حیوانی خانه 
مخصوصی برای زندگی کردن دارد. کتاب »موش کوچولوی باهوش« می کوشد در قالب شعر و 
داستان، حیوان کور و النه او را به کودکان معرفی کند. در ضمن داستان، مخاطب متوجه می شود 
که محل زندگی بعضی از حیوانات در زیر زمین و بعضی روی درخت است. بعضی دیگر نیز مکان 

زندگی متفاوتی دارند.
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87. شعبانی، اسداهلل.موشیمايهتورداره. تصویرگر: هان تورک. تهران: ذکر: کتاب های 
قاصدک، 1393، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر کودکان

چكيده: شعر برای انسان ها و از جمله کودکان جالب و آموزنده است. نکاتی که به وسیله شعر 
آموخته می شوند، معمواًل در ذهن می مانند. کتاب »موشی ما یه تور داره« یکی از کتاب های شعر 
کودک، از مجموعه ای چند جلدی است. در این کتاب، موش قصه، در هوای آفتابی، با چتر خود به 

دشت سبزی می رود تا گشت و گذار کند. او می خواهد پروانه ها را با تور بگیرد.

88. شعبانی، اسداهلل. موشیمايهچترداره. تصویرگر: هان تورک. تهران: ذکر: کتاب های 
قاصدک، 1393، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر کودکان، باران

چكيده: شعر برای انسان ها و از جمله کودکان جالب و آموزنده است. نکاتی که با شعر آموخته 
می شوند، معمواًل در ذهن می مانند. کتاب »موشی ما یه چتر داره« یکی از کتاب های شعر کودک 
از مجموعه ای چند جلدی است. در این کتاب، موش قصه، در هوای بارانی، با چتر خود به گشت و 

گذار می رود. ابر آسمان گاهی می بارد و گاهی نه؛ انگار با موشی شوخی دارد.

89. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو:میخنده،شادهشيمومیخوادبرهبهاردو. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اردو، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »می خنده 
شاده شیمو، می خواد بره به اردو«، بیست ودومین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو«، مفهوم 
رابطة دوستانه و اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با خواندن این 
کتاب، چگونگی آماده کردن وسایل برای رفتن به اردو، و گذراندن شب در کنار دوستان را می آموزد.
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90. رحماندوست، مصطفی. نوشتمدوستتدارم. تصویرگر: ژانت میخاییلی/ نفیسه شهدادی. 
تهران: مدرسه، 1391، 56 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر فارسی

چكيده: کتاب مصّور حاضر دربردارنده اشعار متنّوعی از »مصطفی رحماندوست«، نویسنده و شاعر 
برجسته کودک و نوجوان آمده است. این اشعار همراه با تصاویر زیبا و جّذاب تدوین شده است. 

رحماندوست در این کتاب شعرهایی لطیف و ماندگار برای کودکان ایرانی فراهم کرده است.

91. کولکین الرنس، ترسا. نینیباچشماتمیبينی. هانیه فکور/ مهری ماهوتی. تصویرگر: 
ترسا کولکین الرنس. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: چشم، شناخت بدن

چكيده: از اولین آموزش هایی که معمواًل بزرگ ترها به خردساالن می دهند، معرفی نام و کارکرد 
اعضای بدن است. کتاب »نی نی با چشمات می بینی« از مجموعه ای چهار جلدی، می کوشد در 
قالب قصه، کودک را با چشم که یکی از اجزای صورت و در واقع یکی از اعضای بدن است، آشنا 
کند؛ مخاطب می آموزد هر انسانی دو چشم دارد که با آن ها می بیند، چشم ها در تاریکی نمی بینند و 

دیگران هم با چشم می توانند ما را ببینند.

92. کولکین الرنس، ترسا.نینیكوچولوگوشاشكو؟. الناز هاشم منیری/  مهری ماهوتی. 
تصویرگر: ترسا کولکین الرنس. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: گوش، شناخت بدن

چكيده: از اولین آموزش هایی که معمواًل بزرگ ترها به خردساالن می دهند، معرفی نام اعضای 
بدن است. کتاب »نی نی کوچولو، گوشاش کو؟« از مجموعه ای چهار جلدی، می کوشد در قالب قصه، 
کودک را با گوش که یکی از اجزای صورت و در واقع یکی از اعضای بدن است، آشنا کند؛ اینکه 

انسان چند گوش دارد و وظیفه گوش شنیدن است.
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93. کولکین الرنس، ترسا. نینیمامانبالبودهان. الناز هاشم منیری/  مهری ماهوتی. 
تصویرگر: ترسا کولکین الرنس. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: لب و دهان، شناخت بدن

چكيده: از اولین آموزش هایی که معمواًل بزرگ ترها به خردساالن می دهند، معرفی نام اعضای 
بدن است. کتاب »نی نی مامان، با لب و دهان« از مجموعه ای چهار جلدی، می کوشد در قالب قصه، 
کودک را با لب و دهان که یکی از اجزای صورت و در واقع یکی از اعضای بدن است، آشنا کند؛ 

مخاطب می آموزد که با دهان می تواند خوراکی و غذا بخورد و مزه ها را بچشد.

94. کولکین الرنس، ترسا. نینیوبينی. هانیه فکور/  مهری ماهوتی. تصویرگر: ترسا کولکین 
الرنس. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بینی، شناخت بدن

چكيده: از اولین آموزش هایی که معمواًل بزرگ ترها به خردساالن می دهند، معرفی نام و کارکرد 
اعضای بدن است. کتاب »نی نی و بینی« از مجموعه ای چهار جلدی، می کوشد در قالب قصه، 
کودک را با بینی که یکی از اجزای صورت و در واقع یکی از اعضای بدن است، آشنا کند؛ بینی عضو 

بویایی است و تشخیص بوها فقط از طریق آن میسر می شود.

95. شعبانی، اسداهلل. َورچیَنك شعر خردساالن:هركیيهرنگیداره. تصویرگر: شبنم شعبانی. 
تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 128 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودک

شده اند  سروده  بسیاری  کودکانه  شعرهای  پارسی،  زبان  فرهنگی  تاریخ  طول  در  چكيده: 
که جمع آوری و مکتوب نشده اند. کتاب »هر کی یه رنگی داره« از مجموعه »َورچیَنك شعر 
خردساالن« مجموعه ای است از چنین شعرهایی. بعضی از جمله شعرهایی که در این مجموعه 

می خوانید عبارت اند از: دویدم و دویدم، عصای دست، پنج انگشت، خاله قزی و پیشی و موشی.
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96. هاشم پور، مریم. شعر وشکر: هزارتانینی. تصویرگر: حسن موسوی. تهران: پیدایش، 1393، 
16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: بچه ها شعر را می فهمند و آن را دوست دارند و از بر می کنند. کتاب »هزار تا نی نی« از 
مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه از شاعران باتجربه شعر 
کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر خانم مریم هاشم پور است. عنوان های بعضی از شعرهای کتاب 

عبارت اند از: بالش من، بادکنك قرمز، دکمه شیطون، سالم کالغه خوبی و بچه مورچه.

97. نیك طلب، بابك. شعر و شکر: هماينقشنگهماونقشنگ. تصویرگر: نرگس 
محمدی. تهران: پیدایش، 1393، 16 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، تخیل

چكيده: بچه ها شعر را می فهمند و آن را دوست دارند و از بر می کنند. کتاب »هم این قشنگ، هم 
اون قشنگ« از مجموعه 10 جلدی »شعر و شکر«، حاوی شعرهایی است ساده و کوتاه از شاعران 
باتجربه شعر کودک. شاعر شعرهای جلد حاضر آقای بابك نیك طلب است و عنوان های بعضی از 

شعرهای کتاب عبارت اند از: هیچ می دونی، کلید، گل که بیاد، مژده بده و مثل بهشت.

98. علیزاده قمصری، آناهیتا.هيوالىنامرئی. مشهد: سخن گستر، 1393، 12 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: منواکسید کربن، شعر کودکان

چكيده: این کتاب دربردارندة شعرهایی ساده برای کودکان دربارة گاز منواکسیدکربن، مسمومیت 
با گاز منواکسید کربن و چگونگی پیشگیری از مسمومیت و توصیه های ایمنی است. در پایان کتاب 
نیز نکته های مهمی در پیشگیری از مسمومیت با گاز منواکسیدکربن برای مربیان و والدین گنجانده 
شده است. در بخشی از شعرها می خوانیم: »باید این و بدونیم هرجا که باشد آتیش! هوای تازه 
باشه همیشه در حوالیش! وگرنه حال مارو دوباره بد می کنه هیوالیی که اسمش منواکسید کربنه«
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99. داوری، زهرا. يكقاچهندوانه. تصویرگر: نازنین عباسی. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1393، 28 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودکان

هندوانه«  قاچ  کتاب »یك  نکته ها می آموزند.  آن  از  و  دارند  را دوست  کودکان شعر  چكيده: 
مجموعه ای است از چند شعر با موضوعاتی کودکانه. عنوان های بعضی از شعرهای این کتاب 
عبارت اند از: عروسی خانم کالغ، کمی داروی شیرین، مارمولك، خانه تکانی، مترسك و کالغك 

بازیگوش.

100. هاشم پور، مریم. يكقورىپرازقور. تصویرگر: مانلی منوچهری. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 36 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، کودکان

چكيده: شعر خوانی کودکان را سرگرم می کند و عالوه بر آن نکته های بسیاری به آن ها می آموزد. 
کتاب »یك قوری پر از قور« مجموعه ای است از چند شعر با موضوعاتی کودکانه. عنوان های بعضی 
از شعرهای این کتاب عبارت اند از: چراغ روشن، چتر و آنتن، خواب برفی، آشپزی بابا، خرس یخی، 

صدای گاو آمد، دعای دکمه، خط خدا و مثل بال فرشته.

101. ماهوتی، مهری. ترانه های شیمو شیمو: يهروزخيلیخيلیشادبراىشيمومهمونمیآد. 
تصویرگر: لوسی کازینس. تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آسمان، خورشید، مهارت های زندگی

چكيده: آموختن مهارت های زندگی در قالب شعر و ترانه سرگرم کننده است. کتاب »یه روز 
خیلی خیلی شاد برای شیمو مهمون می آد«، نوزدهمین جلد از مجموعه »ترانه های شیمو شیمو« 
مفاهیم مهم اجتماعی را به صورت غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد. کودک با خواندن این 

کتاب با آداب مهمان داری آشنا می شود.



102. گارسون، سارا. 10تاكاكلی. هانیه فکور/  مهری ماهوتی. تصویرگر: سارا گارسون. تهران: 
نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 28 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اعداد، شعر

چكيده: اعداد را می توان در قالب شعر، قصه و بازی به کودکان آموخت. کتاب »10 تا کاکلی« به 
آموزش همین موضوع اختصاص دارد. مخاطبان این کتاب با زبان ساده شعر و به کمك تصویر، 

اعداد 1 تا 10 را می آموزند. در کتاب حاضر، یك تا ده پرنده کاکل به سر هنرنمایی می کنند.
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103. کروبی، سیدرضا.آموزشبازيافت)بچسبانوبياموز(.. تهران: شرکت انتشارات فنی 
ایران، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: بهره وری، ادبیات کودکان

چكيده: آموزش در قالب سرگرمی بسیار دلپذیرتر از آموزش مستقیم و خودآگاه است. مجموعه 
حاضر حاوی نکته ها و توصیه های کوچك اما راهگشا برای حفظ محیط زیست است که با بیانی 
ساده و کودکانه ارائه شده است. در هر صفحه یك نکته زیست محیطی آمده و کودکان با استفاده از 

برچسب ها می توانند پیام صفحه را کامل کنند.

104. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا:ازاينجابهآنجا. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. 
تهران: طالیی، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: خداوند مهربان، راه رفتن

چكيده: خداوند مهربان ما را آفریده و پاهایی برای راه ر فتن و حرکت کردن به ما داده است. کتاب 
»از این جا به آن جا«، از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، می کوشد با آوردن نمونه هایی 
از انواع حرکت موجودات زنده مثل خزیدن خزندگان، جهیدن، دویدن، پروازکردن، شنا کردن و راه 
رفتن انسان، توجه کودک را به این موضوع جلب کند تا این واقعیت را درک کند که خدا خیلی 

مهربان است.

اىعلمی
فعاليته
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105. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا: ازهمهرنگ. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: مهربانی خداوند، رنگ ها

چكيده: رنگ ها به دنیای اطراف ما زیبایی بخشیده اند. در کتاب »از همه رنگ«، از مجموعه 10 
جلدی »چه مهربان است خدا«، کودک با رنگ ها آشنا می شود. خورشید و گل آفتابگردان و گالبی 
زرد، انار و گل محمدی و ماهی قرمز، طوطی و دشت و آلوچه سبز و پنبه ها و یاس سفید را خداوند 

مهربان آفریده است تا دنیای ما را قشنگ تر کند.

106. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا: بفرماغذا. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: خداوند مهربان، غذاخوردن

چكيده: خداوند مهربان انسان را آفریده و غذا را برای تأمین انرژی او قراردادهاست. کتاب »بفرما 
غذا«، از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، با اشاره به غذاخوردن موجودات و گیاهان 
روی زمین، مثل آب خوردن گیاهان، دانه خوردن پرندگان و شیرخوردن بره ها، توجه کودک را به 
این موضوع جلب می کند که خداوند برای همه غذا آفریده و هیچ کس را گرسنه نمی گذارد. در واقع 

می کوشد کودکان این واقعیت را درک کنند که خدا خیلی مهربان است.

107. جرج، پاتریك. بومیكنمبابينی. آرمین حاجی میرزاجانی/  مهری ماهوتی. تصویرگر: 
پاتریك جرج. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 30 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: حس بویایی، بینی، بوها

چكيده: بینی اندامی است که با آن بوها را تشخیص می دهیم. کتاب »بو می کنم با بینی« از 
مجموعه »حواس پنج گانه«، مخاطب را با انواع بوها و اندام تشخیص آن ها آشنا می کند. با بینی 
بوهای بد و خوب را حس می کنیم، بوی گیاه و گل و علف را می فهمیم، بوی تندی پیاز اشکمان را 

درمی آورد و بوی شکالت و شیر داغ وسوسه مان می کند.
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108. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا:بهارهآىبهاره. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: مهربانی خداوند، بهار

چكيده: خداوند مهربان ما را آفریده و هر چه را نیاز داشته ایم به ما داده است. در کتاب »بهاره آی 
بهاره«، از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، می خوانیم که در بهار درخت ها سبز، رودها 
پرآب و برف ها آب می شوند و شکوفه های سفید و صورتی می رویند و عید می رسد. این همه زیبایی 

را خدایی به ما هدیه داده است که مهربان است.

109. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: بهترينهديه. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: 
جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، عصبانیت

چكيده: در هفت سال اول زندگی که شخصیت کودک شکل می گیرد، تمرین مهارت های رفتاری 
می تواند بسیار مؤثر باشد. کتاب »بهترین هدیه«، از مجموعه »زندگی قشنگ«، در قالب قصه ای 
کودکانه، مهارت های اولیه زندگی را به بچه ها می آموزد. جلد حاضر از این کتاب به موضوع عصبانیت 
می پردازد. با خواندن این کتاب کودک یادمی گیرد چگونه عصبانیت خود را کنترل کند تا رفتار بهتری 

داشته باشد.

110. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: پرسفيد. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان 
جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، بازیافت

چكيده: در هفت سال اول زندگی که شخصیت کودک شکل می گیرد، تمرین مهارت های رفتاری 
از مجموعه »زندگی قشنگ«، در قالب قصه ای  می تواند بسیار مؤثر باشد. کتاب »پر سفید«، 
کودکانه، مهارت های اولیه زندگی را به بچه ها می آموزد. جلد حاضر از این کتاب به موضوع بازیافت 
می پردازد. نویسنده می کوشد با بیان بخشی از زندگی یك پر، موضوع بازیافت را به کودکان بیاموزد. 

با خواندن این کتاب کودک یادمی گیرد چگونه از وسایل اطراف به بهترین نحو استفاده کند.
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111. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: پروانههابهدوستانشانسالممیكنند. 
تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، شناخت حشرات

چكيده: حیوانات به دسته هایی تقسیم می شوند که یکی از آن ها دسته حشرات است. کتاب 
»پروانه ها به دوستانشان سالم می کنند!« از مجموعه »زندگی قشنگ« می کوشد، با بیان داستانی 
کودکانه، حشرات را به کودکان معرفی کند. در ضمن این داستان، کودک مهارت هایی رفتاری مانند 

احترام به دیگران، خوش رویی و دوری از دشمن را نیز می آموزد.

112. گروه نویسندگان.تپلیبهدستشويیمیرود. هستی سعادت. تهران: شرکت انتشارات 
فنی ایران، 1392، 16 ص، بیاض
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: دستشویی، آموزش

چكيده: دستشویی رفتن از مهارت هایی است که خردساالن در سن مناسب خود آن را می آموزند. 
کتاب »تپلی به دستشویی می رود« از مجموعه »کتاب های سفید«، با طرح موضوع چگونگی رفتن 
به دستشویی و آموزش اعمال قبل و بعد از آن، مثل پایین کشیدن لباس زیر و شستن دست ها، این 

مهارت را به کودکان می آموزد.

113. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا: تولّدشمبارک. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: خداوند مهربان، تولد

چكيده: خداوند مهربان ما را آفریده و هر چه را نیاز داشته ایم به ما داده است. کتاب »تولدش 
مبارک«، از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، می کوشد با آوردن نمونه هایی از تولد 
انسان ها، گیاهان و حیوانات روی زمین، توجه کودک را به خالق آن ها جلب کند. در واقع می خواهد 

بچه ها این واقعیت را درک کنند که خدا خیلی مهربان است.
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114. جرج، پاتریك. حسمیكنمبادستم. آرمین حاجی میرزاجانی/ مهری ماهوتی. تصویرگر: 
پاتریك جرج. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 30 ص، خشتی

مخاطب: کودک،  مربی کودک
موضوعمحورى: حس المسه،  دست وپا

چكيده: دست ها و پاها اندامی هستند که در تشخیص جنس ها به ما کمك می کنند. کتاب »حس 
می کنم با دستم« از مجموعه »حواس پنج گانه«، مخاطب را با حس المسه و اندامی که این کار را 
انجام می دهند، آشنا می کند. با دست ها نرمی، خیسی و لیزی را حس می کنیم، گرمی و سردی را 

می فهمیم، تیغ بدن جوجه تیغی و درد نیش زنبور را متوجه می شویم.

115. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا:خبرخوشقاصدک. تصویرگر: عزیز محسنی. 
تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، شناخت رنگ ها

چكيده: یکی از مهارت هایی که کودک تا قبل از رفتن به مدرسه به دست می آورد، شناخت 
رنگ هاست. کتاب »خبر خوش قاصدک« از مجموعه »زندگی قشنگ«، با بیان داستانی، کودکانه 
و شیرین درباره دوستی های گیاهان و حیوانات، رنگ ها را به کودکان می آموزد. نویسنده می کوشد 

در ضمن قصه، موضوع تقسیم شادی را نیز به کودک یاد بدهد.

116. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا: خورشيدچهماهی!. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. 
تهران: طالیی، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: خداوند مهربان، خورشید

چكيده: خداوند مهربان خورشید را برای گرم کردن زمین و موجودات آن آفریده است. کتاب 
»خورشید چه ماهی!«، از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، از تأثیر خورشید بر زمین 
صحبت می کند. خورشید زمین را گرم و برف ها را آب می کند و سرسبزی و گرما به ما می دهد. 
کتاب حاضر می کوشد توجه مخاطب را به این موضوع جلب کند که خالق این خورشید خداست و 

او خیلی مهربان است.
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117. دنیایت رابشناس: درمهدكودک. الهام نوجوان. تهران: پیشروان، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: مهد کودک، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان برای رفتن به مهدکودک و پذیرفتن دوری از خانواده، به آگاهی نیاز دارند. کتاب 
»در مهد کودک« یکی از کتاب های مجموعه »دنیایت را بشناس«، کودکان را برای رفتن به 
مهدکودک مهیا می سازد. کودک با مطالعه مطالب این کتاب، با فضای مهد کودک، مربی، بابای 

مهد و دوستان جدید آشنا می شود.

118. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: رنگينكمان. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: 
جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: صدای حیوانات، جهت ها

کتاب  بیاموزند.  نیز  را  زندگی  و مهارت های  مفاهیم  قالب قصه،  در  بچه ها می توانند  چكيده: 
»رنگین کمان«، از مجموعه »زندگی قشنگ«، در قالب قصه ای کودکانه، جهت ها و مفاهیم باال و 
پایین، میان و کنار، درون و بیرون، و پشت و جلو را آموزش می دهد. نویسنده می کوشد ضمن بیان 

داستان، صدای حیوانات را نیز به کودکان بیاموزد.

119. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!آىسوختم!. تصویرگر: عزیز محسنی/ 
مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، سوختگی

چكيده: سوختگی از جمله اتفاقاتی است که در هر خانه و خانواده ای ممکن است روی دهد. کتاب 
»کمك! آی سوختم!«، از مجموعه »قصه و آموزش کمك های اولیه« می کوشد در قالب قصه ای 
کودکانه، اصول امدادگری را به بچه ها بیاموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها یادمی گیرند هنگام 
سوختگی چگونه با مشکل برخوردکنند و برای مراقبت از عضو سوخته چه اقدامات اولیه ای انجام 

دهند.
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120. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!پاىملخكشكسته!. تصویرگر: عزیز 
محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، شکستگی

چكيده: آموختن اصول کمك های اولیه برای بچه ها جالب است؛ خصوصاً اگر با قصه و داستان 
همراه باشد. کتاب »کمك! پای ملخك شکسته!« از مجموعه »قصه و آموزش کمك های اولیه«، 
اصول امدادگری را به بچه ها می آموزد. با خواندن این کتاب بچه ها یاد می گیرند وقتی عضوی از 

بدن می شکند، باید آن را ثابت نگه دارند و بعد به دکتر مراجعه کنند.

نفتخورده!.  كوچولو پيشی كمك! رعنا:  بی بی  خانه   ی  قصه های  ناهید.  گیگا،   .121
تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، مسمومیت

چكيده: همه بچه ها می توانند امدادگر شوند، فقط الزم است کمی کمك های اولیه را یادبگیرند. 
کتاب »کمك! پیشی کوچولو نفت خورده!«، از مجموعه »قصه و آموزش کمك های اولیه«، در قالب 
قصه، به بچه ها می آموزد وقتی کسی مسموم می شود، چطور با کمك های اولیه او را نجات دهند. 

خوراندن شیر به مسموم و واداشتن او به استفراغ، از اولین کمك های امدادی در این باره هستند.

122. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!توىپاىآقاموشميخرفته!. 
تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، احتیاط

چكيده: بهتر است کودکان در همان سنین اولیه زندگی بیاموزند چگونه از بروز خطرات احتمالی 
بکاهند. کتاب »کمك! توی پای آقا موش میخ رفته!«، از مجموعه »قصه و آموزش کمك های 
اولیه«، در قالب قصه های کودکانه، کودکان را با خطرات ناشی از فرورفتن جسم خارجی در پا و 
کمك های اولیه در این باره آشنا می کند. کودک با مطالعه این کتاب احتیاط کردن در هنگام کار 

با اشیای تیز را می آموزد.
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123. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!جوجهخالخالیدارهغرقمیشه!. 
تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، غرق شدگی

چكيده: آموختن اصول کمك های اولیه، در هنگام غرق شدگی، برای بچه ها جالب است؛ خصوصًا 
اگر با قصه و داستان همراه باشد. کتاب »کمك! جوجه خال خالی داره غرق می شه!« از مجموعه 
»قصه و آموزش کمك های اولیه«، اصول امدادگری را به بچه ها می آموزد. با خواندن این کتاب 
بچه ها متوجه می شوند که وقتی دریا طوفانی است، به آن نزدیك  نشوند یا وقتی تنها هستند، وارد 

استخر نشوند.

124. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!خانمگنجشكبيهوششده!. 
تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، بیهوشی

چكيده: آموختن اصول کمك های اولیه برای بچه ها جالب است؛ خصوصاً اگر با قصه و داستان 
همراه باشد. کتاب »کمك! خانم گنجشك بیهوش شده!« از مجموعه »قصه و آموزش کمك های 
اولیه«، در قالب قصه های کودکانه، اصول امدادگری را به بچه ها می آموزد. با خواندن این کتاب ها 
بچه ها یادمی گیرند وقتی کسی بیهوش می شود چگونه به او کمك کنند؛ مثاًل هیچ خوراکی به او 

ندهند.

125. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!دستمرابريدم!. تصویرگر: عزیز 
محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، بریدگی

چكيده: بریدگی عضوی از بدن یکی از اتفاقاتی است که بارها ممکن است در زندگی هر فردی 
رخ دهد. کتاب »کمك! دستم را بریدم«، از مجموعه »قصه و آموزش کمك های اولیه«، در قالب 
قصه های کودکانه، کودکان را با کمك های اولیه و موضوع بریدگی آشنا می کند. کودک با مطالعه 

این کتاب اطالعاتی درباره بریدگی و راه های رویارویی با آن به دست می آورد.
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126. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!زنبورفرفرىرانيشزد!. تصویرگر: 
عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، نیش زدگی

چكيده: بیشتر بچه ها می ترسند از اینکه حیوانات نیش دار آن ها را نیش بزنند. کتاب »کمك! زنبور 
فرفری را نیش زد!« از مجموعه »قصه و آموزش کمك های اولیه« می کوشد، در قالب قصه های 
کودکانه، در همین باره به کودکان آموزش هایی بدهد. بچه ها با خواندن این کتاب می آموزند در 

صورتی که زنبور یا حیوانی آن ها را نیش بزند، چطور با موضوع برخورد کنند.

127. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!سرآقاموشخونآمده!. تصویرگر: 
عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، خونریزی

چكيده: یکی از خطراتی که بچه ها را تهدید می کند، شکستگی عضوی از بدنشان در اثر بازی 
است. کتاب »کمك! سر آقا موش خون آمده«، از مجموعه »قصه و آموزش کمك های اولیه«، در 
قالب قصه های کودکانه، کمك های اولیه در هنگام شکستگی را به کودکان می آموزد. به این ترتیب 

بچه ها می آموزند که در مراقبت از خود دقت بیشتری به خرج دهند.

128. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!شاخبلنديخزده!. تصویرگر: عزیز 
محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، سرمازدگی

چكيده: همه بچه ها می توانند امدادگر شوند، فقط الزم است کمی کمك های اولیه را یادبگیرند. 
قالب  اولیه«، در  آموزش کمك های  از مجموعه »قصه و  بلند یخ زده!«،  کتاب »کمك! شاخ 
قصه های کودکانه، کمك های اولیه در هنگام یخ زدگی را به بچه ها می آموزد. با خواندن این کتاب ها 
بچه ها یادمی گیرند وقتی کسی دچار یخ زدگی می شود، چطور به او رسیدگی کنند تا حالش بهتر شود. 

مثاًل می آموزند عضو یخ زده را نباید به سرعت گرم کرد.



 فهرست توصيفي كتاب هاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي64

129. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!گوسالهكوچولودارهخفهمیشه!. 
تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، خفگی

چكيده: همه بچه ها می توانند امدادگر شوند، فقط الزم است کمی کمك های اولیه را یادبگیرند. 
کتاب »کمك! گوساله کوچولو داره خفه می شه«، از مجموعه»قصه و آموزش کمك های اولیه«، 
در قالب قصه های کودکانه، اصول امدادگری را به بچه ها می آموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها 
یاد می گیرند وقتی حادثه ای مثل دودگرفتگی یا کمبود اکسیژن پیش می آید، چطور از بروز خطر 

جلوگیری کنند.

130. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: كمك!منگرمازدهشدهام!. تصویرگر: عزیز 
محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کمك های اولیه، گرمازدگی

چكيده: خوب است بچه ها اصول کمك های اولیه را بیاموزند. کتاب »کمك! من گرمازده شده ام«، 
از مجموعه »قصه و آموزش کمك های اولیه«، در قالب قصه های کودکانه، اصول امدادگری در 
هنگام گرمازدگی را به بچه ها می آموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها یادمی گیرند مصدوم گرمازده 

را چطور از خطر بیشتر نجات دهند؛ مثاًل او را به سایه ببرند و محلول قندی نمکی به او بخورانند.

131. حّقار، نازیال.كوچولدرخيابان. تصویرگر: پ پوراد. تهران: فرشتگان، 1392، 12 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: مهارت های زندگی، خیابان

چكيده: برای داشتن کودکانی شاد، خوش رفتار و موفق می توان از دوران کودکی الگوهای رفتاری 
درست را به آن ها نشان داد. کتاب »کوچول در خیابان« از مجموعه کتاب های »نکته های رفتاری 
کودکان«، به موضوع چگونگی رفت و آمد صحیح در خیابان می پردازد. نویسنده رفتاری غلط را به 
نمایش می کشد و با تکرار اصطالح »غلطه آی غلطه، کجای کارش غلطه« مخاطب را به گفتن 

خطای شخصیت داستان تشویق می کند.
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132. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا:كیبودكهگفتشبشدهوقتالالست؟. 
تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، شناخت حیوانات

چكيده: کودکان در سال های اولیه زندگی، حیوانات از جمله انواع اهلی آن ها را بسیار دوست دارند 
بود که گفت شب شده وقت  و به شنیدن داستان هایی درباره آن ها عالقه دارند. کتاب »کی 
الالست؟!«، از مجموعه »زندگی قشنگ«، می کوشد با بیان قصه، حیوانات اهلی را به کودکان 

معرفی کند و در ضمن آن، رعایت حقوق دیگران را به آن ها بیاموزد.

133. گیگا، ناهید. قصه های خانه   ی بی بی رعنا: گردوىقلقلهزن. تصویرگر: عزیز محسنی. 
تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی

چكيده: در هفت سال اول زندگی که شخصیت کودک شکل می گیرد، تمرین مهارت های رفتاری 
می تواند بسیار مؤثر باشد. یکی از این مهارت ها راه رفتن سریع برای دور شدن به موقع از خطر 
است. کتاب »گردوی قلقله زن«، از مجموعه »زندگی قشنگ«، در قالب قصه ای کودکانه، درباره 
این موضوع برای کودک قصه می گوید. واکنش سریع نشان دادن یکی از راه های ایمن ماندن است.

134. جرج، پاتریك. منمیبينمباچشمم. آرمین حاجی میرزاجانی/  مهری ماهوتی. تصویرگر: 
پاتریك جرج. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 30 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: حس بینایی، چشم

چكيده: چشم یکی از پنج حس اصلی انسان است که در دیدن به ما کمك می کند. کتاب »من 
می بینم با این چشم« از مجموعه »حواس پنج گانه«، مخاطب را با کارهایی که چشم ها انجام 
می دهند آشنا می کند؛ با چشم می توانیم تاریکی و روشنایی را تشخیص دهیم، زشت و زیبا را ببینیم، 

دوری و نزدیکی را حس کنیم و شکل ها را تشخیص دهیم.
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135. اریکسون، کارن. منمیتوانمازتاريكینترسم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. 
تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: تاریکی، مهارت های زندگی

چكيده: ترس از تاریکی در دوران کودکی، پدیده ای شایع است. کتاب »من می توانم از تاریکی 
کودک  به  قصه  قالب  در  و  می پردازد  خواب شب  هنگام  در  اتاق  تاریکی  موضوع  به  نترسم« 
می آموزد که در چنین شرایطی، چگونه شجاع باشد، بر ترس خود غلبه کند، تاریکی را بشناسد و با 

اسباب بازی هایش بازی کند.

136. اریکسون، کارن. منمیتوانماسباببازىهايمرابهديگرانبدهم. سرور پوریا. 
تصویرگر: مورین روفی. تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: اسباب بازی، مهارت های زندگی، توانستن

چكيده: اسباب بازی بخشی از دارایی همه کودکان است که معمواًل دادن آن به دیگران برایشان 
سخت و ناراحت کننده است. کتاب »من می توانم اسباب بازی هایم را به دیگران بدهم« از مجموعه 
12 جلدی »من می توانم« می کوشد در قالب داستان درباره این موضوع آموزش هایی به کودکان 
بدهد. مخاطب این کتاب می آموزد که به اشتراک گذاشتن اسباب بازی با همسن و ساالن و کودکان 
دیگر، خطری برای او ندارد و او می تواند بعد از بازی دوباره همه اسباب بازی هایش را برای خودش 

داشته باشد.

137. اریکسون، کارن. منمیتوانماشتباهكنم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. تهران: 
فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: اشتباه کردن، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان باید بیاموزند که همه ممکن است اشتباه کنند، اما چگونگی برخورد با اشتباه 
برای کودکان  این موضوع  اشتباه کنم« درباره  و پذیرش آن مهم است. کتاب »من می توانم 
توضیحاتی می دهد و به آن ها می آموزد که هنگام اشتباه کردن بهتر است به جای ناراحت شدن، 

ترسیدن، گریه کردن و قایم شدن، اشتباه را درست کرد.
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138. اریکسون، کارن. منمیتوانمباآتشبازىنكنم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. 
تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: آتش، مهارت های زندگی

چكيده: با آموزش دادن دوری از عوامل خطرساز، می توان کودکان را از خطر ایمن کرد. کتاب »من 
می توانم با آتش بازی نکنم« به کودک می آموزد که کار کردن با کبریت و وسایل آتش گیرنده برای 
او خطرناک است و ممکن است دردسرساز شود. کودک در همراهی با شخصیت اصلی این داستان، 

دوری کردن از بازی با کبریت وآتش را می آموزد.

139. اریکسون، کارن. منمیتوانمبهآرامیبخوابم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. 
تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: خواب، مهارت های اجتماعی

چكيده: خوابیدن کودکان از جمله موضوعاتی است که کتاب »من می توانم به آرامی بخوابم« در 
قالب حرف های یك کودک، به این موضوع می پردازد. کودک این داستان می کوشد بیاموزد که 
هنگام خواب، باید بتواند خود را کنترل کند، سرو صدا راه نیندازد، بازی و جست و خیز نکند و خودش 

به خوابیدن خود کمك کند.

140. اریکسون، کارن. منمیتوانمبهتنهايیبازىكنم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین 
روفی. تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: بازی کردن، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان بازی کردن را دوست دارند، اما گاهی بزرگ ترها نمی توانند با آن ها بازی کنند. 
کتاب »من می توانم به تنهایی بازی کنم« به این موضوع توجه می کند که می توان کودکان را 
آموزش داد که گاهی به تنهایی بازی کنند و با کمك گرفتن از نیروی تخیل، بازی هایی برای خود 

بسازند و خود را سرگرم کنند.
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141. اریکسون، کارن. منمیتوانمبهخانهبروم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. 
تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: بازی، مهارت های زندگی

چكيده: گاهی کودکان چنان از بازی در کنار هم لذت می برند که جدا کردن آن ها از هم مشکل 
می شود. کتاب »من می توانم به خانه بروم« در قالب داستان، احساس کودکانی را به تصویر می کشد 
که بعد از مدتی کنار هم بودن، حاضر نیستند از هم جدا شوند. به هر حال بزرگ ترها به کمك خود 

کودک می توانند این مشکل را حل کنند.

142. اریکسون، کارن.منمیتوانمبههمهكمككنم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. 
تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: کمك کردن، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان با یادگیری مهارت های اجتماعی، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. کتاب 
»من می توانم به همه کمك کنم« به موضوع کمك کردن که یکی از مهارت های زندگی اجتماعی 
است، می پردازد. با خواندن این قصه کودک می آموزد که می تواند با کمك کردن به دیگران، مزه 

خوب آن را بچشد، احساس بزرگی کند و حتی سرگرم شود.

143. اریکسون، کارن. منمیتوانمشجاعباشم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. تهران: 
فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: شجاعت، مهارت های زندگی

چكيده: با ایجاد اعتماد به نفس در کودکان، می توان بر توانایی های آنان افزود. کتاب »من می توانم 
شجاع باشم« با طرح موضوع شجاعت در قالب قصه ای کودکانه، کودکان را به تحمل دردها و 
سختی ها فرامی خواند. مخاطب این کتاب می آموزد که وقتی زمین می خورد و جایی از بدنش درد 

می گیرد، می تواند درد را تحمل کند تا شجاع و توانمند باشد.
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144. اریکسون، کارن. منمیتوانمصبورباشم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. تهران: 
فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: صبرکردن، مهارت های زندگی

چكيده: صبرکردن از جمله مهارت هایی است که الزم است کودکان از همان سال های اولیه 
زندگی آن را بیاموزند. کتاب »من می توانم صبور باشم« در قالب حرف های یك کودک، به این 
موضوع می پردازد و مواردی از شرایطی را که کودک می تواند در آن ها صبوری را تجربه کند، 

برمی شمارد.

145. اریکسون، کارن. منمیتوانمعصبانینشوم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین روفی. 
تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: عصبانیت، مهارت های زندگی

چكيده: کتاب »من می توانم عصبانی نشوم« به موضوع خشم و عصبانیت می پردازد و در قالب 
قصه به کودک می آموزد که همه انسان ها ممکن است گاهی عصبانی شوند. در چنین شرایطی، 
نباید عصبانیت خود را روی انسان های دیگر خالی کرد. راه های زیادی برای این کار وجود دارد که با 

خواندن کتاب حاضر می توان آن ها را آموخت.

146. اریکسون، کارن.منمیتوانملباسهايمرابپوشم. سرور پوریا. تصویرگر: مورین 
روفی. تهران: فرشتگان، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: لباس پوشیدن، مهارت های زندگی

چكيده: پوشیدن لباس از جمله مهارت هایی است که کودکان در سال های اولیه زندگی باید تمرین 
کنند و آن را بیاموزند. کتاب »من می توانم لباس هایم را بپوشم«، در قالب داستان، به مخاطب 
می آموزد که این کار هر چند در ابتدا بسیار دشوار است، اما به آموزش و تمرین احتیاج دارد و هر 
کودکی در سن خاصی باید بتواند از عهده انجام کارهای شخصی خود، از جمله پوشیدن لباس، برآید.
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147. جرج، پاتریك.منمیچشمبااينزبون. آرمین حاجی میرزاجانی/ مهری ماهوتی. 
تصویرگر: پاتریك جرج. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 30 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: حس چشایی، زبان

چكيده: زبان یکی از پنج حس اصلی انسان است که در تشخیص مزه ها به ما کمك می کند. کتاب 
»من می چشم با این زبون« از مجموعه »حواس پنج گانه«، مخاطب را با کارهایی که زبان انجام 
می دهد و نیز با انواع مزه ها )شوری، شیرینی، تلخی، تندی و ترشی( آشنا می کند. کتاب به بهداشت 

دهان و دندان و مراقبت از آن ها نیز اشاره ای می کند.

148. جرج، پاتریك. منمیشنومصداهاراباگوشم. آرمین حاجی میرزاجانی/ مهری 
ماهوتی. تصویرگر: پاتریك جرج. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 30 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: حس شنوایی، گوش

چكيده: حس شنوایی یکی از پنج حس اصلی انسان است که در تشخیص و شنیدن صداها به ما 
کمك می کند. کتاب »من می شنوم صداها را با گوشم« از مجموعه »حواس پنج گانه«، مخاطب 
را با انواع صداهایی که در طبیعت و محیط اطراف وجود دارد آشنا می کند؛ صداهایی مثل ویز ویز 

زنبور، جیك جیك پرنده، غرش ابر، دادام دام طبل و جیغ جیغ نی نی.

149. مایر، مرسر. منودوستم. صبا رفیع. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1392، 
24 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: دوستی، روابط اجتماعی

چكيده: می توان از همان ابتدای کودکی و در بازی های کودکانه روابط اجتماعی و دوستی کردن را 
به کودکان آموزش داد. در کتاب »من و دوستم« ایجاد رابطه دوستانه در بازی مطرح می شود. دو 
دوست می توانند با هم بازی های زیادی بکنند؛ از جمله: طناب بازی، دوچرخه سواری و قایم باشك. 

در ضمن بازی، روابط اجتماعی نیز بهبود می یابد.
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150. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا: موج،دريا. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: مهربانی خداوند، دریا

چكيده: خداوند مهربان ما را آفریده و دریا و طبیعت را به ما داده است. در کتاب »موج، دریا«، از 
مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، کودکان درباره دریا، کشتی ها و قایق های آن، موج ها 
و طوفان ها، و صدف ها و ماهی ها مطالبی می آموزند؛ آن ها همچنین می آموزند خداوندی که دریا را 

با همه زیبایی هایش برای ما آفریده، چه اندازه مهربان است.

151. والش، آلن استول. موشهاواعداد. مژگان کرمی. تصویرگر: آلن استول والش. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 32 ص، بیاض

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: شمارش اعداد، آموزش

چكيده: درک مفهوم اعداد و حل مسئله از موضوعات مهم در آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان 
است. در کتاب »موش ها و اعداد« این دو موضوع در قالب یك داستان ساده و جذاب آورده شده 
است. کودکان با خواندن این کتاب شمارش اعداد یك تا ده را می آموزند و می توانند در بازی هایی 

شبیه داستان کتاب، شمارش اعداد را تمرین کنند.

میخواهمازحيواناتحمايتكنم. مهتاب یعقوبی.  152. چایلد، الرن. چارلی و لوال: 
تصویرگر: الرن چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: حمایت

چكيده: حمایت کردن از حیوانات یکی از ویژگی های کودکان است که اگر بزرگ ترها بخواهند 
این ویژگی را تقویت کنند، می توانند به روش های متنوعی از جمله تهیه و خواندن کتاب های 
مرتبط با این موضوع، شیوه های حمایت از حیوانات و تأثیرات مثبت آن را به کودکان نشان دهند. 
در کتاب »می خواهم از حیوانات حمایت کنم« از مجموعه »چارلی و لوال«، لوال یك روز خیلی 
خوشحال است، چون روز »حمایت از حیوانات« است. او دلش می خواهد حیوانات را حمایت کند. 
لوال و دوستانش در کتابخانه مدرسه درباره حیوانات مطالعه می کنند و آن هایی را که نیاز به کمك 

دارند، شناسایی می کنند.
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153. چایلد، الرن. چارلی و لوال: میخواهمازدرختهامراقبتكنم. مهتاب یعقوبی. 
تصویرگر: الرن چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: بازیافت

چكيده: بازیافت موضوعی است که بعضی بزرگ ترها هم دربارة آن چیز زیادی نمی دانند و به آن 
توجه نمی کنند. این در حالی است که توجه به استفاده مجدد از دور ریختنی ها، بخشی از سرمایه 
کشور را حفظ می کند. خوب است بچه ها در این باره بیشتر بدانند. کتاب »من می خواهم از درخت ها 
مراقبت کنم« از مجموعه »چارلی و لوال«، به زبان کودکانه، به موضوع بازیافت، فایده های آن، 
توجه به طبیعت و درختان می پردازد. کودکان با خواندن این کتاب درباره نحوه صحیح مصرف نیز 

بیشتر می آموزند.

154. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا:نرمولطيف. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: خداوند مهربان، نرمی و لطافت

چكيده: خداوند مهربان ما را آفریده و هر چه را نیاز داشته ایم به ما داده است. کتاب »نرم و لطیف«، 
از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، می کوشد با آوردن مثال هایی از پوشش لطیف 
حیوانات و انسان ها، توجه کودک را به این موضوع جلب کند که خداوند به همه پوشش مناسبی 
داده است تا در سرما و گرما راحت باشند. در واقع می خواهد بچه ها این واقعیت را درک کنند که 

خدا خیلی مهربان است.

155. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا: هديهيتو. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: خداوند مهربان، هدیه

چكيده: خداوند مهربان زمین را برای زندگی و آسایش انسان آفریده است. کتاب »هدیه ي تو«، 
از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، با اشاره به فایده ها و استفاده های آب، ابر و باد و 
باران، هوا و گل ها و سبزه ها، توجه مخاطب را به این موضوع جلب کند که آنچه در زمین و آسمان 

است، هدیه خداوند مهربان است.
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156. گیگا، ناهید. قصه های خانه ي بی بی رعنا: هديهيتولدخانمجوجهتيغی. تصویرگر: 
عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، شناخت میوه ها

چكيده: بچه ها می توانند همراه با آموختن نام فصل ها، میوه های آن فصل را نیز بشناسند. کتاب 
»هدیه ي تولد خانم جوجه تیغی«، از مجموعه »زندگی قشنگ«، در قالب قصه ای کودکانه، میوه های 
فصل پاییز را به کودکان معرفی می کند. نویسنده می کوشد ضمن بیان داستان، موضوعات همکاری 

و قدردانی را نیز به کودکان بیاموزد.

157. مك لکلن، پاتریشیا. همهمرادوستدارند. نصرت مسرور. تهران: شرکت انتشارات فنی 
ایران، 1392، 32 ص، وزیری

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: ادبیات کودکان، خودآگاهی

چكيده: یکی از اصول سالمت روان این است که افراد به نقاط ضعف و قابلیت های خود واقف 
باشند. در این کتاب سعی شده مفهوم دوست داشته شدن توسط دیگران در قالب داستان به کودکان 
آموزش داده شود. نگارنده در قالب جمله های کوتاه داستانی این مفهوم را منتقل می کند که انسان ها 

در عین داشتن نقص ها و کاستی هایشان دوست داشتنی اند.

158. ماهوتی، مهری. چه مهربان است خدا: هيس-الال. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. تهران: 
طالیی، 1393، 16 ص، خشتی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: خواب، مهربانی خداوند

چكيده: خداوند مهربان موجودات را آفریده و هر چه را نیاز داشته اند به آن ها داده است. کتاب 
»هیس-الال«، از مجموعه 10 جلدی »چه مهربان است خدا«، می کوشد توجه کودک را به موضوع 
خواب در عالم جلب کند. خداوند خواب راحت و شیرین را به موجودات داده است تا استراحت کنند. 

در واقع کتاب می خواهد بچه ها این واقعیت را درک کنند که خدا خیلی مهربان است.
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159. باباجانی، علی. آتشدرخانهخرگوش. تصویرگر: سحر حق گو. تهران: بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، 1392، 28 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بیمه، آتش سوزی

چكيده: یکی از موضوعاتی که خوب است از کودکی آموخته شود، بیمه و ضرورت وجود آن است. 
کتاب »آتش در خانه خرگوش« از مجموعه »بیمه برای کودکان« به موضوع بیمه و فایده های آن 
می پردازد. بیمه انواعی دارد که در این کتاب درباره بیمه آتش سوزی و شرایط آن توضیحی داده شده 
است؛ اینکه در هنگام آتش سوزی، بیمه کننده چه مواردی را شامل پرداخت خسارت به بیمه شونده 

می داند و کدام موارد در بیمه آتش سوزی خسارت داده نمی شوند.

160. بومون، امیلی. ماشین بازی: آتشنشانمیشوم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آشنایی با مشاغل

چكيده: کتاب های مجموعه »ماشین بازی« با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 سال با مشاغل 
ابزار  با شغل آتش نشانی،  را  این جلد، شخصیت داستان، »لیسئون« کودکان  تهیه شده اند. در 

آتش نشانی، قطعات، صدای کامیون آتش نشانی، مسئولیت های آتش نشان و ... آشنا می کند.

 قصه
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161. محمدی، محمدهادی. آدمكوچكوخوابهاىبزرگ. تصویرگر: پرستو حقی. تهران: 
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 1392، 40 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان،  بهمن کوچولو خواب می بیند که بزرگ شده است. او آرزو می کند که بزرگ 
شود و کارهای بزرگ ترها را انجام دهد. او از اینکه اندازه خودش است، راضی نیست تا اینکه در پی 

ماجراهایی به اندازه بزرگ تر از خود و سپس کوچك تر از خود تبدیل می شود و ...

162. دلی، پیر.آدمكوچولوىگرسنه. کلر ژوبرت. تصویرگر: سسیل هود ریزیه. تهران: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 36 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مراحل تولید نان

چكيده: کتاب مصور حاضر، داستانی تخیلی است که با زبانی ساده و روان برای کودکان نگاشته 
شده است. در داستان می خوانیم: »در شهری، آدم کوچولویی زندگی می کرد که گرسنه بود. در خانه 
چیزی برای خوردن نبود. او به نانوایی رفت. اما پولی نداشت تا نان بخرد. مرد نانوا به او گفت اگر 
برایش آرد بیاورد به او نان می دهد. آدم کوچولو به سمت آسیاب رفت تا از آقای آسیابان آرد بگیرد، 
اما آسیابان نیز برای اینکه آرد بدهد از او گندم خواست. پس این بار آدم کوچولو نزد کشاورز رفت«.

163. گرویت، امیلی.آفتابپرستغمگين. شیما شریفی. تصویرگر: امیلی گرویت. تهران: 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1392، 28 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، واژه آموزی

چكيده: این کتاب دربارة آفتاب پرست غمگینی است که برای گریز از تنهایی و غم، خود را به 
رنگ های متفاوت و شکل حیوانات و اشیای گوناگون درمی آورد و از آن ها تقلید می کند. اما در 
نهایت باز غمگین است. این کتاب با هدف واژه آموزی به کودکان و آشنا کردن آن ها با ویژگی های 

آفتاب پرست تهیه شده است.
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164. خردور، طاهره. قصه های جورواجور:آلوچهوسنگ. تصویرگر: غزاله بیگدلو. تهران: 
پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: زندگی اجتماعی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان دوستی و هم بازی شدن با دیگران را دوست دارند. کتاب »آلوچه و سنگ« از 
مجموعه »قصه های جورواجور« می کوشد در قالب قصه، از عالقه کودکان به پیداکردن دوست 

حکایت کند. مخاطب با خواندن این قصه درمی یابد که برای یافتن دوست باید تالش کند.

165. بومون، امیلی. ماشین بازی:آمبوالنسمیرانم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی های کودکان، مشاغل

چكيده: جلد نهم از مجموعة »ماشین بازی« کودکان 5 تا 10 ساله را به صورت بازی کودکانه، با 
شغل رانندة آمبوالنس، وظایف او، ابزارهای مورد استفاده اش و... آشنا می سازد.

166. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: آىدلمآىدلم. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دندان، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »آی 
دلم، آی دلم«، چهاردهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد 
درباره نعمت داشتن دندان سالم و فایده های آن برای کودکان قصه بگوید. کودکان با خواندن این 

گونه داستان ها به سالمت خود اهمیت بیشتری می دهند.
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167. برنشتاین، مایك /  برنشتاین، جن. خانواده خرس ها:احترامبهديگران. سعید مادح 
خاکسار. تهران: موزون، 1391، 32 ص، رحلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: احترام

چكيده: احترام گذاشتن به دیگران، از موضوعاتی است که مادران و بزرگ ترها همواره کوشیده اند 
به کودکانشان بیاموزند تا روابط اجتماعی آن ها را بهبود بخشند. رعایت ادب و احترام در کالم 
می تواند با به کاربردن کلماتی مانند »لطفاً، متشکرم، خواهش می کنم، ببخشید، معذرت می خواهم، 
حالت چطوره، بذارین کمکتون کنم و خوشوقتم« صورت گیرد. در کتاب »احترام به دیگران«، 

چگونگی به کار بردن این عبارات، در قالب داستان هایی آموزنده بیان شده است.

168. پاتر، هلن بیت ریکس. اردکوروباه. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: کتاب حاضر دربردارندة داستانی با موضوع تخیلی است. در این داستان ِجمیما اردک 
ساده لوحی است. او به خاطر اینکه همسر مزرعه دار به او اجازة نشستن روی تخم هایش را نداده، 
عصبانی است. روزی او تصمیم می گیرد النه ای بیرون مزرعه پیدا کند. وقتی او در جست وجوی 
النه است، روباهی با ظاهری محترم و چرب زبان و حیله گر او را فریب می دهد و بعد از مدتی تمام 
تخم های جمیما را می خورد و خاطره ای ناخوشایند برای او به وجود می آورد. کتاب با هدف تقویت 

قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.

169. شونه، کرستین. امادرقصههاهيوالوجوددارد. ناهید رضاعلی. تهران: امیرکبیر: 
کتاب های شکوفه، 1392، 40 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: هیوال، قصه

چكيده: ترس از هیوال در کودکان پدیده ای رایج است. در کتاب »اما در قصه ها هیوال وجود دارد« 
ماجرای هیوالیی را می خوانیم که می خواهد به همه ثابت کند که وجود دارد، اما این غیرممکن 
است و او نمی تواند به مردم و در دنیای واقعی نشان دهد که هیوال وجود دارد. بنابراین تصمیم 
می گیرد وارد دنیای قصه ها شود و وجود خود را نشان دهد. بیشتر محتوای این کتاب تصویری و 

برای کودکان آموزنده است.
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170. بومون، امیلی. ماشین بازی:امدادگرمیشوم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی های کودکان، مشاغل

چكيده: جلد هفتم از مجموعة ماشین بازی به معرفی امدادگر اختصاص دارد. این مجموعه با هدف 
آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل نگارش یافته و در این جلد، اهداف، ابزار، وظایف و... 

امدادگری در قالب بازی کودکانه معرفی شده است.

171. سید آبادی، علی اصغر. قصه های بز زنگوله پا:امشببزغالههاخوابشاننمیآيد. 
تصویرگر: حسن عامه کن. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان، افسانه های عامه

چكيده: بچه ها قصه را باور می کنند و از آن درس می گیرند. در کتاب »امشب بزغاله ها خوابشان 
نمی آید«، سومین جلد از مجموعه کتاب های »قصه های بز زنگوله پا« می خوانیم که بزغاله ها از 
ترس، مامان بزی را به خانه راه نمی دهند. مامان بزی باید راهی پیدا کند تا بزغاله ها باورشان شود 
کسی که پشت در مانده است، خود اوست، نه گرگ ناقال. گرگ هم بدش نمی آید دلی از عزا درآورد.

172. خردور، طاهره. قصه های جورواجور: اناروقاصدک. تصویرگر: سمیه محمدی. تهران: 
پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: زندگی اجتماعی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان طبیعت و میوه ها را دوست دارند و با آن ها رابطه عاطفی برقرار می کنند. کتاب 
»انار و قاصدک« از مجموعه »قصه های جورواجور« می کوشد در قالب قصه، میوه انار را به مخاطب 
معرفی کند. اناری بی تاج از درخت می افتد و به دنبال تاج می گردد. در این جریان، با شانه به سر، 

خروس و قاصدک آشنا می شود.
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173. صدیقیم، فریبا. مجموعه ي دوستت دارم: اندازهيچينچينهاىدامنتدوستتدارم. 
تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »اندازه ي چین چین های دامنت دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 
10 جلدی »دوستت دارم«. در این جلد، نویسنده می کوشد در قالب جمله هایی کوتاه با مضمون 
دوست داشتن، مفاهیمی مثل دراز و کوتاه، شب و روز، و داغی و سردی را به کودک بیاموزد. 

نقاشی هایی متناسب با این جمله ها، محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

دارم.  دوستت دنيا همهي اندازهي دارم: دوستت  مجموعه ي  فاطمه.  کاوندی،   .174
تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »اندازه ي همه ي دنیا دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی 
»دوستت دارم«. نویسنده در سرتاسر این کتاب جمله هایی کوتاه با مضمون دوست داشتن، خطاب 
به کودک خردسال، آورده است و احساس محبت همیشگی خود را نسبت به او )وقتی کودک بازی 
می کند، تب دارد و حتی گریه می کند( بیان می کند؛ نقاشی هایی متناسب با این جمله ها، محتوای 

اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

175. سیدآبادی، علی اصغر. مجموعه ي دوستت دارم: اندازهيهمهيگيالسهادوستتدارم. 
تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »اندازه ي همه ي گیالس ها دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 
با مضمون  قالب جمله هایی کوتاه  نویسنده می کوشد در  این جلد،  دارم«. در  جلدی »دوستت 
دوست داشتن، اجزایی از طبیعت مثل برف، برگ و خورشید، و حیواناتی مثل کفشدوزک و پروانه را 
به کودک معرفی کند. نقاشی هایی متناسب با این جمله ها، محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.
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176. صالحی، آتوسا. مجموعه ي دوستت دارم: اندازهيهمهيالاليیهادوستتدارم. 
تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »اندازه ي همه ي الالیی ها دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی 
»دوستت دارم«. در این جلد، همانند جلدهای دیگر این مجموعه، نویسنده به بیان محبت مادرانه 
نسبت به کودک خردسال می پردازد. در واقع، نویسنده در قالب چند جمله کوتاه، در کنار نقاشی هایی 

متناسب با این جمله ها، از دوست داشتن و احساس آن، با کودک حرف می زند.

177. حدادی، هدی. مجموعه ي دوستت دارم:اندازهيهمهيميوميوهادوستتدارم. 
تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »اندازه ي همه ي میومیوها دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی 
»دوستت دارم«. در این جلد، نویسنده می کوشد در قالب جمله هایی کوتاه با مضمون دوست داشتن، 
محیط اطراف را به کودکان معرفی کند. نقاشی هایی متناسب با این جمله ها، محتوای اصلی کتاب 

را تشکیل می دهند.

178. ناسیمبنی، باربارا.ايستگاه. تصویرگر: باربارا ناسیمبنی. تهران: نقش گستران سرمدی: 
فینگیلی، 1393، 28 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تصویری، ایستگاه

چكيده: گاهی کودکان دلشان می خواهد خودشان برای کتاب ها قصه بسازند و ماجرا را با تخیالت 
خود پیش ببرند. کتاب »ایستگاه« کتابی است کاماًل تصویری. مخاطب باید برای شخصیت های 
کتاب نامی انتخاب کند و بر اساس تصویرهایی که در کتاب می بیند، داستان خودش را برای آن ها 
بسازد و هر سخنی را که دوست دارد، از زبان آن ها بیان کند. این کار به پرورش تخیل کودک 

کمك می کند.
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179. صابری، منصوره.اينپرسفيدمالكيه؟. تصویرگر: سمانه رهبرنیا. مشهد: به نشر: 
کتاب های پروانه، 1393، 24 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: پوشش بدن، پر

چكيده: پوشش بدن حیوانات با هم فرق دارد. بعضی پر، گروهی پوست و برخی پولك یا پشم یا... 
دارند. در کتاب »این پر سفید مال کیه؟« این موضوع در قالب داستانی به زبان کودکانه به روایت 
درآمده است؛ جوجه ای پر سفیدی پیداکرده است و به دنبال صاحب آن می گردد. خواننده در جریان 

داستان متوجه می شود که هر حیوانی پوشش مخصوص به خود را دارد

180. شرر، کاترین.اينطورىبود!نه،اينطورى!نه،اينطورى!. علی کاظمی. تهران: آبرنگ، 
1393، 28 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی

چكيده: کودکان در بازی های دوران کودکی مهارت های اجتماعی را می آموزند و تمرین می کنند. 
کتاب »اینطوری بود! نه، اینطوری! نه، اینطوری!« به موضوع سازگاری کودکان در هنگام بازی 
می پردازد. وقتی چند نفر با هم دعوا می کنند، غالباً نظرات متفاوتی مطرح می شود. در چنین مواقعی، 

رسیدن به راه حل مهم است. در این داستان، حیوانات قصه به راه حل می رسند.

181. کورتن، تیری. داستان های چوپی: باچوپیبياموزيمقصههاىچوپی)1(. مریم 
جاللی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 122 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی

چكيده: کودکان می توانند از همان دوره خردسالی مهارت های زندگی را بیاموزند. کتاب »با چوپی 
بیاموزیم 1« مجلدی است شامل پنج داستان که شخصیت اصلی آن ها کودکی است با نام چوپی. 
تجربه های چوپی در زندگی همان تجربه های اکثر کودکان است که آموزش درباره آن ها الزم است. 
در این داستان ها کودک رعایت  هنجارهای اجتماعی و امور بهداشتی را می آموزد. داستان های این 
مجموعه عبارت اند از: چوپی عصبانی است؛ چوپی از خواهر کوچکش مراقبت می کند؛ چوپی با بابا 

دعوا می کند؛ چوپی خرابکاری می کند؛ چوپی خیلی شکمو است.
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182. کورتن، تیری. داستان های چوپی: باچوپیبياموزيمقصههاىچوپی)2(. مریم 
جاللی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 122 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی

چكيده: مهارت های زندگی از همان دوره خردسالی آموخته می شوند. کتاب »با چوپی بیاموزیم 
2« مجلدی است شامل پنج داستان. شخصیت اصلی این داستان ها، چوپی، شخصیتی کودکانه و 
دوست داشتنی است که خواندن تجربه های او در زندگی برای کودکان هم سن او مفید است. کودک 
از این داستان ها مهارت های اجتماعی را می آموزد. داستان های این مجموعه عبارت اند از: چوپی 
باغبانی می کند؛ چوپی به کودکستان می رود؛ چوپی می خواهد تلویزیون ببیند؛ چوپی تنهایی لباس 

می پوشد؛ چوپی به خرید می رود.

183. کورتن، تیری. داستان های چوپی:باچوپیبياموزيمقصههاىچوپی)3(. مریم 
جاللی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 122 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی

چكيده: تمرین مهارت های زندگی از همان دوره خردسالی خوب و الزم است. کتاب »با چوپی 
بیاموزیم 3« مجلدی است شامل پنج داستان که شخصیت اصلی آن ها کودکی است با نام چوپی. 
تجربه های چوپی در زندگی همان تجربه های اکثر کودکان است که آموزش درباره آن ها الزم است. 
در این داستان ها کودک مهارت های اجتماعی را می آموزد. داستان های این مجموعه عبارت اند 
از: چوپی ظهر می خوابد؛ چوپی یك خواهر کوچولو دارد؛ چوپی تولدش را جشن می گیرد؛ چوپی 

نمی خواهد بخوابد؛ چوپی مریض است

184. لزرغالمی، حدیث. مجموعه ي دوستت دارم: باچهحالتیدوستتدارم. تصویرگر: ثنا 
حبیبی راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »با چه حالتی دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی »دوستت 
دوست داشتن،  مضمون  با  کوتاه  جمله هایی  قالب  در  می کوشد  نویسنده  جلد،  این  در  دارم«. 
مهارت هایی مثل پریدن، راه رفتن، لیزخوردن، لی لی کردن، دویدن و چرخیدن را به کودک معرفی 

کند. نقاشی هایی متناسب با هر مهارت، محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.
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185. لزرغالمی، حدیث. مجموعه ي دوستت دارم: باچهحيوانیدوستتدارم. تصویرگر: ثنا 
حبیبی راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »با چه حیوانی دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی »دوستت 
دارم«. نویسنده در این کتاب در قالب جمله هایی کوتاه با مضمون دوست داشتن، حیوانات را همراه با 
صدای هر کدام، به کودک معرفی می کند؛ برای مثال خروس با صدای قوقولی قوقو و گربه با صدای 

میو. نقاشی هایی متناسب با این جمله ها، محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

186. لزرغالمی، حدیث. مجموعه ي دوستت دارم: باچهرنگیدوستتدارم. تصویرگر: ثنا 
حبیبی راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »با چه رنگی دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی »دوستت 
دارم«. نویسنده در این کتاب می کوشد در قالب جمله هایی کوتاه با مضمون دوست داشتن، رنگ ها 
را نیز به کودک بیاموزد؛ نقاشی هایی متناسب با این جمله ها و به رنگ هایی که هر بار نام آن ها 

برده می شود، محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

187. لزرغالمی، حدیث. مجموعه ي دوستت دارم: باچهصدايیدوستتدارم. تصویرگر: ثنا 
حبیبی راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »با چه حالتی دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی »دوستت 
دارم«. در این جلد، نویسنده احساس دوست داشتن خود را نسبت به کودک، با بیان جمله هایی متنوع 
از صداهای اطراف کودک، بیان کرده است. مثل: »شلپ شولوپ، شلپ شولوپ، وقتی آب بازی 
می کنی دوستت دارم«. نقاشی هایی متناسب با هر جمله، محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.
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188. لزرغالمی، حدیث. مجموعه ي دوستت دارم: باچهقيافهاىدوستتدارم. تصویرگر: 
ثنا حبیبی راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

چكيده: »با چه قیافه ای دوستت دارم« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 10 جلدی »دوستت 
دارم«. در این جلد، نویسنده می کوشد در قالب جمله هایی کوتاه با مضمون دوست داشتن، مفاهیم 
معمولی زندگی، مثل کفی شدن تن یا گلی شدن شلوار را به کودک معرفی کند. نقاشی هایی متناسب 

با این جمله ها، محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

189. بومون، امیلی. ماشین بازی: باخواهرمموتورمیرانيم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی 
نسم. تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی های کودکان، مشاغل

چكيده: این کتاب جلد چهاردهم از مجموعة »ماشین بازی« است. این مجموعه با هدف آشنا 
کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل و در این جلد موتورسواری، خطرات آموزش ایمنی، نکات 

فنی آن و... به صورت بازی کودکانه تهیه شده است.

190. بری یر هاکه، آلیس.بادكنكزبولون. رکسانا سپهر. تصویرگر: اُلیویه فیلیپونو. تهران: 
مبتکران، 1393، 36 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان تخیلی، دوست یابی

چكيده: کودکان اسباب بازی هایشان را خیلی دوست دارند و از دست دادن آن ها برایشان سخت 
است. در کتاب »بادکنك زبولون« ماجرای حیوانی را می خوانیم که به خاطر از دست دادن بادکنکش 
خیلی ناراحت است و در تاریکی شب به دنبال آن می گردد تا از تنهایی درآید. او در طول جست وجو 
دوستانی پیدا می کند و می فهمد که با آن ها دیگر تنها نیست. کودک با خواندن این کتاب درباره 

دوستی و دوست یابی بیشتر می اندیشد.
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191. جهازی، ناهید. بازوىستارهدريايی. تصویرگر: مهسا درت التاج تهرانی. تهران: بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بیمه، حوادث

چكيده: یکی از موضوعاتی که خوب است از کودکی آموخته شود، بیمه و ضرورت وجود آن است. 
کتاب »بازوی ستاره دریایی« از مجموعه »بیمه برای کودکان« به موضوع بیمه و فایده های آن 
می پردازد. در این کتاب درباره بیمه حوادث  دانش آموزی« و شرایط آن توضیحی داده شده است؛ اگر 

دانش آموزی عضوی از بدنش آسیب ببیند، بیمه گر هزینه های درمان او را متقبل می شود.

192. بالیتون، انید. قصه های نادی: بازىجديدنادى. آمنه امیرخانی. اصفهان: نوشته: خورشید 
خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: صداها، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »بازی 
جدید نادی«، پانزدهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »نادی دلش می خواهد 
بازی کند، اما همه کار دارند و نمی توانند با او همراهی کنند. نادی بازی با صداها را کشف می کند و 

مدت ها سرگرم آن بازی می شود«. در این بازی کودکان با صداهای مختلف آشنا می شوند.

193. ریز، لزلی. کوچه هاپوها: بازىكنيم،شادباشيم. ملیحه یوسفی. تصویرگر: تری برتون. 
تهران: ناریا، 1393، 93 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، مهارت های زندگی

چكيده: بچه ها هر چه بزرگ تر می شوند می آموزند مشکالتشان را حل کنند. کتاب »کوچه هاپوها« 
مجلدی است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابی جداگانه به چاپ رسیده است. هاپوها در هر 
قصه با مشکلی روبه رو می شوند و می کوشند آن را حل کنند. مخاطب این قصه ها می آموزد چگونه 

به شیوه هاپوها، او هم مشکلش راحل کند.
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194. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: بازىوباغسيب. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آب، نعمت های خداوند

چكيده: کودکان با خواندن داستان هایی درباره مفاهیم، توجه بیشتری به آن ها می کنند. کتاب 
»بازی و باغ سیب«، اولین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد در 
قالب داستانی اجتماعی، موضوع آب و اهمیت آن در حیات و بقای موجودات زنده را روایت کند. 

کودکان با خواندن این گونه داستان ها نعمت های زندگی را بهتر می شناسند.

195. پاتر، هلن بیت ریکس.بانیخرگوشه. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان، بانی خرگوش کوچکی است که با اقوام خود زندگی می کند. روزی او 
پسرعمویش پیتر را ناراحت می بیند. پیتر موقع رفتن به باغ آقای َمك ِگِرگور توسط او تعقیب شده و 
کفش و کتش را جا گذاشته بود. آقای َمك ِگِرگور آن ها را به مترسك باغ پوشانده بود. بانی به همراه 
پیتر برای برداشتن کفش و کت به باغ می روند و درگیر ماجراهای فراوانی می شوند. کتاب با هدف 

تقویت قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.

196. برنستین، استن /  برنستین، جان.بچهدارشدنمامانخرسه. هایده کروبی. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ایران، 1392، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تولد نوزاد، مهارت های زندگی

چكيده: ذهن کنجکاو کودکان همواره در پی یافتن علت و منشأ پدیده هاست. کتاب »بچه دار شدن 
مامان خرسه« از مجموعه » کتاب های سفید« در همین زمینه فراهم آمده است و به موضوع بچه دار 
شدن مادران می پردازد. کودکان با خواندن این کتاب اطالعاتی درباره محل رشد بچه در بدن مادر، 

به دنیا آمدن او و دختر یا پسر بودن بچه به دست می آورند.
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197. ابراهیمی، جعفر. شیرین تر از قند: بوسبابابزرگ. تصویرگر: فائزه تقی زاده. تهران: 
پیدایش، 1393، 14 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: پیری و احترام، داستان مصور

چكيده: کتاب از مجموعه »شیرین تر از قند« در بردارنده داستانی با موضوع اجتماعی، درباره 
پدربزرگ هاست. »عینك بابابزرگ«، »بابا بزرگ و آینه«، »اتاق بابابزرگ«؛ »بابابزرگ و آسمان«، 
»بابابزرگ و برف«، »بوس بابابزرگ«؛ »بابابزرگ و خاله بهار« عنوان های داستان ها هستند. در 
این داستان ها، کودکان با خصوصیات بابابزرگ ها و روش ارتباط با آن ها و احترام به بزرگ ترها 

آشنا می شوند.

198. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست:بيببيببروكنار. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حس شنوایی، نعمت های خداوند

چكيده: خداوند به انسان ها نعمت های زیادی داده که حس شنوایی از جمله آن هاست. کتاب »بیب 
بیب، برو کنار«، سومین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد در قالب 
داستانی اجتماعی، اهمیت حواس، از جمله حس شنوایی را به کودکان گوشزدکند. مخاطبان با 

خواندن این گونه داستان ها نعمت های زندگی را بهتر می شناسند و قدر آن ها را می دانند.

199. جعفری، الله. بيببيبقصه)5قصهبراىخردساالن(.. تصویرگر: علی مفاخری. 
تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تخیلی، خردساالن

چكيده: داستان های تخیلی برای کودکان سرگرم کننده و جالب توجه هستند. کتاب »بیب بیب 
قصه« شامل پنج داستان تخیلی است. »من ب هستم، خط تو بشیم؟، بازم می خوام، ببعی را بخورم 
یا خوراکی های سبدش را؟، نرو  بیرون زیر بارون« داستان های این کتاب هستند که مخاطب آن ها 

خردساالن خواهند بود.
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200. بومون، امیلی. ماشین بازی: پليسمیشوم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی های کودکان، مشاغل

چكيده: کتاب حاضر، جلد ششم از مجموعة »ماشین بازی« است. هدف این مجموعه آشنا کردن 
کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل است. در این جلد، با محدودیت شغل پلیس، اهداف، ابزارهای مورد 

استفاده، وظایف، حیطة مسئولیت و... پلیس در قالب بازی های کودکانه معرفی شده است.

201. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: پیتیكو،پیتیكو،سوارى. تصویرگر: 
حمیدرضا بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حیوانات، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. در کتاب 
»پی تی کو، پی تی کو، سواری«، هفدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، 
مخاطبان داستانی از فایده حیواناتی از جمله اسب و االغ می خوانند و متوجه می شوند که خداوند، به 

خاطر آفریدن اسب، لطف زیادی به انسان کرده است.

202. ژادول، امیل.تاسهمیشمرم. کلر ژوبرت. تصویرگر: امیل ژادول. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اعداد، عجله کردن

چكيده: کودکان در تمرین مهارت های اجتماعی یاد می گیرند که کارها را با سرعت بیشتری انجام 
دهند و از اتالف وقت بکاهند. کتاب »تا سه می شمرم« به موضوع عجله کردن و سریع تر عمل 
کردن در فعالیت هایی مثل پوشیدن لباس و خوردن صبحانه می پردازد. این قصه دو شخصیت دارد؛ 

بابابزی و بزکوچولو. بابابزی همیشه خیلی عجله می کرد و بز کوچولو دوست نداشت عجله کند.
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203. شعبان نژاد، افسانه. قصه ها و تصویرها: تاالپ...سيبافتاد. تصویرگر: حدیثه قربان. 
تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شناخت حواس، داستان های آموزنده

چكيده: از طریق قصه می توان به کودکان آموزش داد. کتاب »تاالپ سیب افتاد« از مجموعه 
قصه ها و تصویرها، می کوشد در ضمن داستان، کودک را با حواس پنج گانه آشنا کند. مخاطب با 
خواندن این داستان درباره رنگ های اصلی نیز می آموزد و با چند حیوان و صداهای آن ها نیز آشنا 

می شود.

204. برنستین، استن/ برنستین، جان. خانواده خرس ها: تأثيربد. سعید مادح خاکسار. تهران: 
موزون، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، مهارت های زندگی

چكيده: »تأثیر بد« از مجموعة »خانواده خرس هاـ  مجموعة مهارت های زندگی و شهروندی ویژة 
کودکان و نوجوانان«، داستانی دربارة دوستی است. در این داستان خرس خواهر به خانة بهترین 
دوستش لیزی دعوت می شود. لیزی عالوه بر خرس خواهر، چند دوست خود را نیز دعوت کرده 
است. خرس خواهر که لیزی را فقط دوست خود می داند، از لیزی خشمگین می شود و خانة آن ها 
را ترک می کند. خرس خواهر در آن روز با میراندا ماس که به تازگی به محلة آن ها آمده، دوست 
می شود. آن وقت اتفاقاتی رخ می دهد که دوستی آن ها بیشتر می شود و میراندا ماس نیز به جمع 

دوستان خرس خواهر می پیوندد.

205. بومون، امیلی. ماشین بازی: تراكتورمیرانم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آشنایی کودکان با کار

چكيده: در کتاب حاضر که جلد پنجم از مجموعة »ماشین بازی« است، پیتر تراکتور زیبایی دارد. 
او هر روز بعد از بررسی تراکتور، سوار آن می شود، به مزرعه می رود و با تراکتور خود کارهای الزم، 
از جمله شخم زدن زمین را انجام می دهد. کتاب حاضر، با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با 
مشاغل مختلف است، که در این جلد با کارهایی که توسط تراکتور انجام می پذیرند، آشنا می سازد.
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206. هلمور، جیم. ماجراهای اسب راه راهی:توكیهستیاسبراهراهی. مژگان شیخی. 
تصویرگر: کارن وال. تهران: ذکر: کتاب های قاصدک، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شب، اسباب بازی

چكيده: کودکان معمواًل درباره شب و رازهای درون آن اظهار نگرانی می کنند. کتاب »تو کی 
هستی، اسب راه راهی؟«، اولین جلد از مجموعه کتاب های »ماجراهای اسب راه راهی« به بیان 
موضوع شب و ماجراهای درون آن می پردازد. وقتی همه خواب اند و همه جا تاریك است، اتفاقات 
عجیب و غریبی می افتد. مخاطب این کتاب قصه ای درباره اسباب بازی ها و دوستی آن ها می خواند.

207. ابراهیمی، جعفر. شیرین تر از قند: تولدبابابزرگ. تصویرگر: فائزه تقی زاده. تهران: پیدایش، 
1393، 14 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: این جلد از مجموعه »شیرین تر از قند«، دربردارنده مجموعه داستان های کوتاه، با موضوع 
اجتماعی درباره پدربزرگ هاست. عنوان های داستان ها عبارت اند از: »اسب سفید من و بابا بزرگ«؛ 
»دوش بابا بزرگ«؛ »گوشواره و ساعت«؛ »حرف های یواشکی من«؛ »شیرین مثل قند«؛ »بازی 
چتر و باران«؛ »رنِگ آب رودخانه«. در این داستان ها که به ماجراهای نوه ای به نام پیوند با بابا 
بزرگش اختصاص دارد، کودکان با خصوصیات و ویژگی های پیری و پدربزرگ ها و نحوه تعامل با 

آن ها توأم با احترام و لذت آشنا می شوند.

208. بالیتون، انید. قصه های نادی: تولدتمبارکخانمخرسه!. آمنه امیرخانی. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تولد، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »تولدت 
مبارک خانم خرسه«، بیست ودومین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »روز تولد 
خانم خرسه رسیده است و نادی می خواهد هدیه مناسبی برای او تهیه کند. نادی چند هدیه آماده 
می کند، اما دغل و کلك آن ها را خراب می کنند. نادی باید در این باره که با آن ها چگونه برخورد 

کند، تصمیم بگیرد«.
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209. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: جغدداناوالکپشت. تصویرگر: زهره 
فیض آبادی. تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، داستان کوتاه

چكيده: کتاب حاضر، اقتباسی از کلیله و دمنه و دربردارندة داستانی آموزنده است. در این داستان 
دو مرغابی و الک پشت در برکه ای زندگی می کنند. بعد از مدتی برکه خشك می شود. وقتی 
مرغابی ها تصمیم می گیرند به برکة پرآبی بروند، الک پشت با اصرار می خواهد که مرغابی ها او را 
با خود ببرند. با نقشة جغد دانا، با استفاده از چوبی مرغابی ها الک پشت را با خود می برند. جغد دانا 
با آگاهی از پرحرفی الک پشت، وقتی الک پشت به دلیل پرحرفی چوب را رها می کند به کمك او 
می شتابد و او را از مرگ نجات می دهد. کتاب، با هدف انتقال مفاهیم اخالقی و پندآموز به کودکان 

تهیه شده است.

210. کشاورز، ناصر. قصه های چی بود؟ چی شد؟: جوجووميو. تصویرگر: ب.سمز. تهران: ناریا، 
1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، داستان های قافیه دار

چكيده: قصه ای که با شعر و آهنگ بیان می شود، برای مخاطب خردسال جذابیت بیشتری دارد. 
مجموعه قصه های »چی بود؟ چی شد؟« می کوشد با این شیوه، درعین اینکه به رشد ذهنی، تقویت 
حافظه و زبان آموزی کودک کمك می کند، دقایقی شاد و سرگرم کننده را نیز برای او ایجاد کند. کتاب 
»جوجو و میو« داستان قایق سواری جوجو و میوست که به دردسر می افتند، اما کالغ ها به آن ها 

کمك می کنند تا نجات پیدا کنند و به خانه برگردند.

211. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: چشم،چشم،خيابان. تصویرگر: حمیدرضا 
بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حس بینایی، نعمت های خداوند

چكيده: حس بینایی از جمله نعمت های خداوند برای انسان هاست. کتاب »چشم چشم، خیابان«، 
چهارمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد در قالب داستانی 
اجتماعی، احساس کودکی را در مواجهه با نابینایی نشان دهد. مخاطبان با خواندن این گونه 

داستان ها نعمت های زندگی را بهتر می شناسند و قدر آن ها را می دانند.
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212. لزیگ، تئو. چشمهامیبينند. فیروزه کاتب. تصویرگر: روی مکیه. تهران: نقش گستران 
سرمدی: فینگیلی، 1393، 32 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: چشم، دیدن و بینایی

چكيده: یکی از اولین حواسی که کودکان با آن آشنا می شوند، دیدن و بینایی است. کتاب »چشم ها 
می بینند« درباره این مفهوم به کودکان دو تا پنج ساله آموزش می دهد. در کنار این آموزش، کودکان 

با کلمه ها و تصویرهای متنوع آشنا می شوند؛ کلمه هایی مثل جوراب، فیل و هواپیما.

213. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: چقدرحيفشد. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: پا، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »چقدر 
حیف شد«، یازدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، درباره موضوع »پای 
سالم« برای کودکان قصه می گوید. کودکان با خواندن این گونه داستان ها قدر داشته هایشان را 

بیشتر می فهمند و برای حفظ سالمت خود می کوشند.

214. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست:چقدرسرده. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. قم: 
جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: گاز، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »چقدر 
سرده«، ششمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد در قالب 
داستانی اجتماعی، موضوع گاز و اهمیت و استفاده های آن در زندگی انسان ها را روایت کند. کودکان 

با خواندن این گونه داستان ها با دقت بیشتری به جهان و نعمت های روی زمین می نگرند.
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215. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیازخواهركوچكشمراقبتمیكند. مریم 
جاللی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مراقبت از بچه ها، مهارت های زندگی

چكيده: با ورود نوزاد جدید به خانواده، کودکان خردسال دوست دارند در نگهداری از آن ها به پدر 
و مادر کمك کنند. کتاب »چوپی از خواهر کوچکش مراقبت می کند« از مجموعه کتاب های 15 
جلدی »داستان های چوپی« به این موضوع و مسائل آن می پردازد. کودک با خواندن این داستان 

می آموزد که او هم می تواند در نگهداری از نوزاد خانواده سهمی داشته باشد.

216. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیبابابادعوامیكند. مریم جاللی فراهانی. 
تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دعواکردن، مهارت های زندگی

چكيده: تجربه های دوره کودکی آموزنده و دوست داشتنی هستند. »چوپی با بابا دعوا می کند« 
نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. در این کتاب می خوانیم 
که چوپی می خواهد دوچرخه سواری کند، اما ابتدا باید دوچرخه اش تعمیر شود. چوپی بی حوصلگی 

می کند و از دست پدرش ناراحت می شود. داستان در پایان نکته ای اخالقی را به کودک می آموزد.

فراهانی.  جاللی  مریم  میكند.  باغبانی چوپی چوپی:  داستان های  تیری.  کورتن،   .217
تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: باغبانی کردن، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان هم دوست دارند مثل بزرگ ترها باغبانی کنند. در کتاب »چوپی باغبانی می کند« 
از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی« می خوانیم که چوپی در کارهای باغچه و 
کاشتن بذر سبزی به پدرش کمك می کند. او باغچه را آب می دهد و منتظر می ماند تا دانه ها سبز 

شوند، وگل ها از خاک بیرون بیایند و شکوفا شوند.
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فراهانی.  مریم جاللی  بهخريدمیرود.  چوپی داستان های چوپی:  تیری.  کورتن،   .218
تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خرید کردن، مهارت های زندگی

چكيده: همراه کردن بچه ها در خرید روزانه آن ها را با مسائل مربوط به خرید آشنا می کند. 
»چوپی به خرید می رود« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. 
در این داستان، چوپی همراه پدرش به خرید می رود. او می آموزد که فهرست خرید تهیه کند و 
هر چیزی را از مغازه مخصوص خودش بخرد. کودکان با خواندن این کتاب درباره خرید کردن 

نکات زیادی می آموزند.

219. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیبهكودكستانمیرود. مریم جاللی فراهانی. 
تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کودکستان، مهارت های زندگی

چكيده: رفتن به کودکستان و خصوصاً روزهای اول جدایی از خانواده برای بچه ها سخت و 
نگران کننده است. در کتاب »چوپی به کودکستان می رود«، از مجموعه کتاب های 15 جلدی 
»داستان های چوپی«، می خوانیم که چوپی مثل همه بچه ها دوست دارد به کودکستان برود، اما 
کمی نگران است. مربی او را پیش بچه های دیگر می برد. آن ها با هم بازی می کنند و خوش 

می گذرانند.

جاللی  مریم  میپوشد.  لباس تنهايی چوپی چوپی:  داستان های  تیری.  کورتن،   .220
فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: پوشیدن لباس، مهارت های زندگی

چكيده: پوشیدن لباس برای بچه های خردسال سخت است و برای آن به کمك بزرگ ترها 
از مجموعه کتاب های 15 جلدی  نام کتابی است  لباس می پوشد«  تنهایی  دارند. »چوپی  نیاز 
»داستان های چوپی«. در داستان این کتاب می خوانیم که چوپی دلش می خواهد لباسش را خودش 
انتخاب کند و خودش هم به تنهایی آن را بپوشد. اما این کار هنوز برای او زود است و ناچار از 

مادرش کمك می گیرد.
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221. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیتولدشراجشنمیگيرد. مریم جاللی 
فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: جشن تولد، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان جشن تولد را دوست دارند. »چوپی تولدش را جشن می گیرد« نام کتابی است از 
مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. در داستان این کتاب می خوانیم که چوپی به 
همراه دوستانش سالروز تولد خود را جشن می گیرد. آن ها با هم بازی می کنند، کیك تولد می خورند 

و شمع فوت می کنند.

222. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیخرابكارىمیكند. مریم جاللی فراهانی. 
تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اشتباه کردن، مهارت های زندگی

از فراوان ترین تجربه های دوره کودکی اشتباه کردن و خرابکاری است. »چوپی  چكيده: یکی 
خرابکاری می کند« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. در 
داستان این کتاب می خوانیم که چوپی، مثل همه بچه ها، خرابکاری می کند. پدر و مادر از دست او 
ناراحت می شوند و او به فکر جبران می افتد. کودک با خواندن این داستان رعایت کردن هنجارهای 

اجتماعی را می آموزد.

223. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیخيلیشكمواست. مریم جاللی فراهانی. 
تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، پرخوری

چكيده: تنقالت، خصوصاً انواع شیرینی و شکالت، برای بچه ها لذیذ است. »چوپی خیلی شکمو 
است« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. در این داستان چوپی 
در طول روز مدام شیرینی و آبنبات و شکالت می خورد؛ به اندازه ای که دیگر برای شام میلی ندارد. 

در نهایت هم به خاطر پرخوری دل درد می گیرد.
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224. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیظهرمیخوابد. مریم جاللی فراهانی. تصویرگر: 
تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خوابیدن، مهارت های زندگی

چكيده: یکی از تجربه های اخالقی دوره کودکی خوابیدن به هنگام ظهر است. »چوپی ظهر 
می خوابد« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. در این جلد 
می خوانیم که چوپی و دوستانش ظهرها در مهدکودک باید بخوابند، اما گاهی بعضی بچه ها شیطنت 

می کنند و خوابشان نمی برد. کودک در پایان این داستان رعایت هنجارهای اجتماعی را می آموزد.

225. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیعصبانیاست. مریم جاللی فراهانی. تصویرگر: 
تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: عصبانیت، مهارت های زندگی

چكيده: گاهی کودکان به خاطر خواسته های نابجایشان از دست پدر یا مادر عصبانی می شوند. در 
داستان »چوپی عصبانی است« از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی« می خوانیم 
که چوپی از دست مادرش عصبانی شده است و می خواهد از پیش او برود. اما چوپی مادرش را خیلی 

دوست دارد و نمی تواند او را ترک کند.

226. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیمريضاست. مریم جاللی فراهانی. تصویرگر: 
تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مریضی، مهارت های زندگی

چكيده: یکی از تجربه های دوره کودکی مریض شدن و خصوصاً سرماخوردن است. »چوپی 
مریض است« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. در این 
داستان می خوانیم که چوپی سرما می خورد. دکتر او را معاینه و به او توصیه می کند استراحت کند. 

چوپی در منزل می ماند تا حالش بهتر شود.
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227. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپیمیخواهدتلويزيونببيند. مریم جاللی 
فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تماشای تلویزیون، مهارت های زندگی

چكيده: یکی از تفریحات کودکان تماشا کردن برنامه های تلویزیونی است. »چوپی می خواهد 
تلویزیون ببیند« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی«. در داستان 
این کتاب می خوانیم که چوپی با سر و صدای زیادی تلویزیون تماشا می کند. این داستان می کوشد 

رعایت حقوق دیگران و احترام به آن ها را به کودک بیاموزد.

228. کورتن، تیری. داستان های چوپی: چوپینمیخواهدبخوابد. مریم جاللی فراهانی. 
تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خوابیدن، مهارت های زندگی

چكيده: بعضی از کودکان شب ها به سختی خوابشان می برد. در کتاب »چوپی نمی خواهد بخوابد« 
از مجموعه کتاب های 15 جلدی »داستان های چوپی« می خوانیم که چوپی نمی تواند بخوابد. او 
مدام به بهانه های رفتن به دستشویی و تشنگی از جای خوابش بلند می شود. مادر و پدر به او 

رسیدگی می کنند تا باالخره چوپی به خواب می رود.  

مریم جاللی  چوپیيكخواهركوچولودارد.  داستان های چوپی:  تیری.  229. کورتن، 
فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی

چكيده: یکی از اتفاقات مهم در زندگی کودکان ورود عضوی جدید به خانواده است؛ مثل خواهر یا 
برادر کوچك تر. »چوپی یك خواهر کوچولو دارد« نام کتابی است از مجموعه کتاب های 15 جلدی 
»داستان های چوپی«. چوپی صاحب یك خواهر کوچك می شود. او خواهرش را دوست دارد، هرچند 

گاهی گریه می کند. چوپی در نگهداری از بچه به پدر و مادرش کمك می کند.
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230. طاقدیس، سوسن. قصه ها و تصویرها: چیبهچيه؟كیبهكيه؟. تصویرگر: حدیثه قربان. 
تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تخیلی، کنجکاوی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند نکات بسیاری را بیاموزند. کتاب »چی به چیه؟ کی به 
کیه؟« از مجموعه »قصه ها و تصویرها«، با نشان دادن تصویرهایی، مخاطب را کنجکاو و مشتاق 
کشف ماجرای داستان می کند. مخاطب این داستان می تواند در خیالش کاراگاه شود تا از ماجرای 

مبهمی که منظور داستان است سردرآورد.

231. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: حاالچطوربسازم؟. تصویرگر: حمیدرضا 
بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دست، نعمت های خداوند

چكيده: گفت و گو درباره نعمت های خداوند بهترین روش قرآنی برای خداشناسی است. کتاب 
»حاال چطور بسازم؟«، هشتمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، درباره 
پسر بچه ای است که دستش شکسته است و همین موضوع سبب می شود که بیشتر به نعمت داشتن 

دست و بدن سالم فکر کند. شناخت نعمت ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد.

232. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: حاالچهكاركنم؟. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آب، نعمت های خداوند

چكيده: آشنایی با نعمت ها زندگی را برای کودکان شیرین تر می سازد. کتاب »حاال چه کار کنم؟«، 
پنجمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد در قالب داستانی درباره 
قطع شدن آب و نبود آن، اهمیت این ماده حیاتی را یادآوری کند. کودکان با خواندن این گونه 

داستان ها، به اهمیت نعمت آب در زندگی پی می برند.
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233. خردور، طاهره. قصه های جورواجور: خارپشتوالکپشت. تصویرگر: نسیم نوروزی. 
تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شناخت حیوانات، داستان های آموزنده

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند کمك کردن به یکدیگر را بیاموزند و از نتیجه آن لذت 
ببرند. کتاب »خارپشت و الک پشت« از مجموعه قصه های جورواجور، این موضوع را به قصه 
درآورده است. الک پشت و خارپشتی با هم همسایه بودند. دلشان می خواست با هم دوست شوند، اما 
راه آن را بلد نبودند. در پی یك اتفاق که یکی به دیگری کمك کرد، آن ها با هم دوست می شوند.

234. ایبد، طاهره. قصه ای که دوستش دارم: خالهپيرهوخالهپيرتره. تصویرگر: گلنوش 
شریفی. تهران: پیدایش، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این جلد از مجموعه »قصه ای که دوستش دارم«، خاله پیره از خاله پیرتره می خواهد 
که خانه، باغچه و درختش را با خانه، باغچه و درخت کوچك تر او عوض کند. خاله پیرتره قبول 
می کند. مدتی بعد، خاله پیرتره عصازنان به دیدن خاله پیره می آید و در مقابل همه لطفش می خواهد 
که خاله پیره، پیری اش را با خاله پیرتره عوض کند. خاله پیره قبول می کند و پیری های آن دو با 

هم عوض می شوند.

235. پوریا، سرور. خالهسوسكهكجامیرى؟. تهران: فرشتگان، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: افسانه های عامه، ادبیات کودک و نوجوان

چكيده: کتاب حاضر دربردارندة افسانه ای عامه، همراه با شعر برای کودکان و نوجوانان است. در 
این داستان پدر خاله سوسکه بیمار می شود. نگرانی پدر از تنها بودن و تنها ماندن خاله سوسکه 
است. وقتی خاله سوسکه پی به نگرانی و آرزوی پدر می بََرد، برای پیدا کردن یاری مهربان سفر 
می کند و سرانجام آقای موشی را برای همسری انتخاب می کند. چون آقا موشی حاضر است جانش 

را در راه خاله سوسکه فدا کند.
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236. پاتر، هلن بیت ریکس. خانمجوجهتيغی. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان لوسی دختر کوچکی است که در یك مزرعه زندگی می کند. او معمواًل 
دستمال هایش را گم می کند. روزی سه دستمال جیبی و یك پیش بند او گم می شود. لوسی به 
جست وجوی آن ها می رود و به هر حیوانی که می رسد، دربارة دستمال هایش می پرسد. هیچ کس 
دستمال های او را ندیده است. لوسی در ادامة جست وجو به خانم جوجه تیغی مهربانی برمی خورد که 
دستمال های او را شسته و تمیز کرده تحویل می دهد. کتاب، با هدف تقویت قوة تخیل و عواطف 

کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.

خانهيخالهپيرزندورنيست.  پا:  زنگوله  بز  اصغر. قصه های  آبادی، علی  237. سید 
تصویرگر: حسن عامه کن. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان، افسانه های عامه

چكيده: قصه برای کودکان جالب و آموزنده است. بچه ها قصه را باور می کنند و از آن درس 
می گیرند. در کتاب »خانه ي خاله پیرزن دور نیست«، دومین جلد از مجموعه کتاب های »قصه های 
بز زنگوله پا«، درباره داستان خاله پیرزن و حیواناتی را که در شب به خانه او پناه آورده اند، می خوانیم؛ 

این بار مامان بزی هم مهمان خاله پیرزن می شود.

238. برگرن، لیزا تاون. خداتورابهماداد. فیروزه کاتب. تصویرگر: الراجی برایانت. تهران: 
نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تولد، داستان های اخالقی

چكيده: کودکان همواره دوست دارند بدانند از کجا آمده اند و چه اندازه برای دیگران ارزش دارند. 
کتاب »خدا تو را به ما داد« از مجموعه ای سه جلدی، به این موضوع توجه کرده است. خرس 
کوچولو دوست دارد بداند از کجا آمده است و مادر برایش توضیح می دهد که چگونه خدا او را به پدر 
و مادر داده است. خرس کوچولو رفته رفته در شکم مادر بزرگ شده، رشد کرده و در نهایت به دنیا 

آمده است. مامان و بابا خرس کوچولو را خیلی دوست دارند و او را معجزه خدا می دانند.
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239. پارکر، امی. خدايادوستتدارمكهبهمنبابادادى!. فیروزه کاتب. تصویرگر: فرانك 
اندر سبای. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کودک و پدر، داستان های اخالقی

چكيده: کودکان پدرشان را قوی و شجاع می دانند و او را دوست می دارند. کتاب »خدایا دوستت 
دارم که به من بابا دادی!« از مجموعه ای سه جلدی، به موضوع رابطه پدر با کودک پرداخته است. 
شیر کوچولو خود را قهرمان می داند، چون پسر یك پدر قهرمان است. پدر او از صبح تا شب کار 
می کند و زحمت می کشد، به حرف های پسرش گوش می دهد، کارهای زیادی بلد است و یك ذره 
هم نمی ترسد. شیر کوچولو می داند که همه باباهای دنیا همین کارها را می کنند و بچه هایشان را 

خیلی دوست دارند.

240. پارکر، امی. خدايادوستتدارمكهبهمنماماندادى!. فیروزه کاتب. تصویرگر: 
فرانك اندر سبای. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مادر و کودک، داستان های اخالقی

چكيده: کودکان مادر خود را از همه داشته هایشان بیشتر دوست دارند. کتاب »خدایا دوستت دارم 
که به من مامان دادی!« از مجموعه ای سه جلدی، به این موضوع توجه کرده است. پاندا کوچولو 
مادرش را دوست دارد به خاطر بوسه هایش، الالیی های قشنگش، بازی هایی که با او می کند، 

شکلك هایی که برایش درمی آورد و به خاطر آغوش گرم و نرمش.

241. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: خرچنگنادانوپليكان. تصویرگر: زهره 
فیض آبادی. تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، کلیله و دمنه

چكيده: این داستان اقتباسی از کلیله و دمنه است که به زبانی ساده برای کودکان نوشته شده 
است. در این داستان خرچنگ و پلیکانی در برکه ای زندگی می کنند. پلیکان پیر و گرسنه با استفاده 
از نادانی خرچنگ هر روز ماهی ها را با فریب دادن به بهانة نجات آن ها می خورد. وقتی خرچنگ 
پی به نقشة پلیکان می برد، او را به طریقی نابود می کند و خود را به دلیل سادگی و نادانی اش و کشته 
شدن ماهی ها سرزنش می کند. کتاب با هدف انتقال مفاهیم اخالقی و پندآموز به کودکان نگارش 

یافته است.
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242. ریز، لزلی. کوچه هاپوها: خرسُكپيداكنيم. ملیحه یوسفی. تصویرگر: تری برتون. تهران: 
ناریا، 1393، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، مهارت های زندگی

چكيده: بچه ها هر چه بزرگ تر می شوند می آموزند مشکالتشان را حل کنند. کتاب »کوچه هاپوها« 
مجلدی است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابی جداگانه به چاپ رسیده است. هاپوها در هر 
قصه با مشکلی روبه رو می شوند و می کوشند آن را حل کنند. مخاطب این قصه ها می آموزد چگونه 

به شیوه هاپوها، او هم مشکلش راحل کند.

243. اسپلمن، کرنلیا ماد. خرسیوحسودى. هایده کروبی. تصویرگر: کتی پارکینسون. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حسادت، مهارت های اجتماعی

چكيده: برای داشتن زندگی موفق، کسب مهارت های اجتماعی ضروری است. کتاب »خرسی و 
حسودی« از مجموعه»کتاب های سفید« به یکی از این مهارت ها که شناخت احساسات و کنترل 
کردن آن هاست، می پردازد. در این ماجرا خرسی احساس حسادت را تجربه می کند و در قالب قصه، 
درباره آن برای کودکان صحبت می کند. مخاطب با خواندن این کتاب می آموزد احساسات خود را 

بهتر کنترل کند.

نادان.  شير و باهوش خرگوش دمنه: و  کلیله  داستان های  زهره.  آبادی،  فیض   .244
تصویرگر: زهره فیض آبادی. تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، داستان کوتاه

چكيده: داستان حاضر اقتباسی است از کلیله و دمنه که موضوعی آموزنده را برای کودکان بیان 
می کند. در این داستان جغد دانایی سال ها با عدالت بر حیوانات جنگل حکومت می کند. روزی 
کفتاری محاکمه می شود. کفتار در پی انتقام از جغد، با شیر نادانی دوست می شود. شیر به جنگل 
می آید و با زور حاکم می شود. او به کمك کفتار هر روز به حیوانات حمله می کند. حیوانات تصمیم 
می گیرند هر روز یکی خوراک شیر شود. وقتی نوبت به خرگوش باهوش می رسد، او با نقشه ای شیر 
را به سزای عملش می رساند و حیوانات جنگل را از شرش خالص می کند. کتاب با هدف انتقال 

مفاهیم اخالقی و پندآموز به کودکان نوشته شده است.
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245. اسمالن، استیو. خرگوشكوچولوخرسرابيدارنكنی!. شیما شریفی. تصویرگر: 
کروالین پدلر. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1391، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان حیوانات جنگل در فکر تدارکات میهمانی هستند. ناگهان خرس بزرگ و 
هراس انگیزی از راه می رسد و در کندة درخت پیری به خواب می رود. حیوانات برای اینکه او را 
بیدار نکنند، در سکوت به برگزاری میهمانی مشغول می شوند. در این میان بادکنکی که خرگوش 
کوچك آن را باد می کَند، می ترکد و برخالف انتظار حیوانات، رویدادی خوشایند به وقوع می پیوندد.

مدرسه، میره خرگوش کوچولو:  خرگوش  کتاب های  مجموعه  تریسی.  مورونی،   .246
عاشقكالسودرسه. هانیه فکور. تصویرگر: تریسی مورونی. تهران: نقش گستران سرمدی: 

فینگیلی، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: کالس و مدرسه، داستان های اخالقی

چكيده: مدرسه جایی است که کودکان در آن، عالوه بر پیشرفت علمی، احساس احترام می کنند، 
باال می رود. کتاب  اجتماعی شان  رفتارهای  و مهارت  را می آموزند  از همدیگر  مراقبت  و  اتحاد 
»خرگوش می ره مدرسه، عاشق کالس و درسه« از مجموعه چهار جلدی »خرگوش کوچولو«، 
به موضوع مدرسه و عالقه به آن می پردازد. خرگوش کوچولو عاشق مدرسه است. او در آنجا به 
حرف های خانم معلم گوش می دهد و کلمه های جدید یادمی گیرد. همچنین درباره بازی، نقاشی، 

رایانه، حیوانات، بدن، نوشتن، خواندن و گیاهان نکاتی می آموزد.

نازنازىام،من خرگوش کوچولو:  کتاب های خرگوش  مجموعه  تریسی.  مورونی،   .247
عاشقبازىام. هانیه فکور. تصویرگر: تریسی مورونی. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 

1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: بازی کردن، داستان های اخالقی

چكيده: بازی و سرگرمی بستری امن فراهم می کند تا کودکان مهارت های اجتماعی شدن را فرا 
بگیرند، کار گروهی انجام دهند و قدرت تخیل آن ها رشد کند. کتاب »خرگوش نازنازی ام، من عاشق 
بازی ام« از مجموعه چهار جلدی »خرگوش کوچولو«، به موضوع بازی کردن کودکان اختصاص 
دارد. خرگوش کوچولو عاشق انواع بازی است؛ از جمله خمیربازی، اژدهابازی، برف بازی، قایم باشك 

و بازی با مامان و بابا. او عاشق آن است که بازی کند و بخندد و خوشحالی کند.
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248. پاتر، هلن بیت ریکس. خرگوشهاىبازيگوش. رضا قهرمانی. تهران: آبرنگ، 1393، 
24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان، بانی خرگوش و همسرش صاحب بچه های بازیگوش می شوند. روزی بچه 
خرگوش ها در میان آشغال ها کاهوهای گل داری پیدا می کنند و با خوردن آن ها به خواب می روند. 
آقای مك ِگِرگور با فکر فروش خرگوش ها آن ها را داخل گونی می گذارد و با خود می برد. بین راه 
خرگوش ها توسط بانی و همسرش و موش زیرکی نجات می یابند و آقای مك ِگِرگور و همسرش 
را در رسیدن به آرزویشان ناکام می کنند. کتاب با هدف تقویت قوة تخیل کودکان و انتقال پیام های 

اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.

249. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: خطربهخيرگذشت. تصویرگر: حمیدرضا 
بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حس بویایی، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »خطر 
به خیر گذشت«، نهمین جلد از مجموعه کتاب های » این همه هدیه از خداست«، در قالب داستانی 
اجتماعی درباره نعمت بویایی، اهمیت داشتن این حس را در موجودات زنده یادآوری می کند. 

گفت وگو درباره نعمت های خداوند، یك روش قرآنی برای خداشناسی است.

250. ملکی، مژگان. خوب،بدكداميك؟)جلد3(. تصویرگر: نسیم بهاری. تهران: مدرسه، 
1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان، صبر و حوصله

چكيده: یادگیری خوب و بد توّسط کودکان، یکی از دغدغه های اصلی والدین است. اینکه چطور 
به کودک خود آموزش دهیم که چه کاری درست است و چه کاری غلط، نیازمند صبر و حوصله و 
زمان و برخورد مناسب است. کتاب مصّور حاضر، سومین دفتر از مجموعه »خوب، بد، کدام یك« 

است که به آموزش بهداشت شخصی در کودکان اختصاص یافته است.
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251. پاتر، هلن بیت ریکس. خياطوموشها. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان خیاط پیر و فقیری به همراه گربه اش در شهر »گلوسیستر« زندگی می کند. او 
که خیاط ثروتمندان است، از تکه های باقی مانده از لباس آن ها برای موش ها لباس می دوزد. اما روزی 
که قرار است خیاط لباس زیبایی به مناسبت روز کریسمس بدوزد، مریض می شود. موش ها شروع به 
دوختن زیباترین کت و جلیقه می کنند که باعث ثروتمند شدن پیرمرد خیاط می شود. کتاب با هدف 

تقویت قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.

252. جین، آلن کریتا. دابوديم. محمد اهورایی. تصویرگر: آلن کریتا جین. تهران: امیرکبیر: 
کتاب های شکوفه، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تخیلی، کودکان

چكيده: کودکان به داستان های تخیلی و شخصیت های خیالی عالقه دارند و در ذهن خود به چنین 
موجوداتی می اندیشند. کتاب »دابودیم« از جمله کتاب هایی است که شخصیتی خیالی را به تصویر 
می کشد، درباره آن حرف می زند و در نتیجه هم معلوم نمی کند این موجود چیست. خواندن این 

کتاب برای کودکان، ذهن خیال پرداز آن ها را به چالش می کشد.

253. محمدی، محمدهادی. داستانكهاىخرگوشحكيم. تصویرگر: کیوان اکبری. تهران: 
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 1392، 140 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان تخیلی

چكيده: کتاب حاضر دربردارنده 12 داستان است که شخصیت اصلی همه آن ها »خرگوش 
حکیم« است. عنوان های داستان ها عبارت اند از: »حکیم شدن خرگوش«، »چاره آتش فشان«، 
»کشف آب نبات«، » اختراع دیگ زودپز«، »شکار دشمن«، »آزادی خرگوشان رعیت« و .... داستان 
حکیم شدن خرگوش ماجرای خرگوش رعیتی است که همچون دیگر خرگوشان تمام روز را در 
کشتزارهای شاه زورگو و بداخالق کار می کرد تا اینکه روزی پشه ای به گوش شاه زورگو رفت و 

خرگوش رعیت به چاره جویی پرداخت.
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254. محمدی، محمدهادی. داستانكهاىنخودى. تصویرگر: کیوان اکبری. تهران: موسسه 
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 1393، 144 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان تخیلی

چكيده: کتاب حاضر دربردارندة مجموعه ای از داستان های کوتاه با موضوع تخیلی است. عنوان 
داستان ها از این قرار است: »نخودی به زمین می افتد«، »نخودی آینه ها را می شکند«، »نخودی و 
کالغ«، »نخودی و پستانك«، »نخودی و چسب«، »نخودی و زردآلو«، »نخودی و االغ« و .... در 
داستان »نخودی به زمین می افتد«، یك نخودی شلوغ به همراه دیگر نخودها، در یك گردونك 
هندوانه زندگی می کنند. جای نخودها کم است. روزی نخودک شلوغ آشی می پزد و آن قدر می خورد 

که شکمش بزرگ می شود و جا تنگ تر می شود و درگیر ماجراهای فراوانی می شود.

255. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: درختسخنگو. تصویرگر: زهره فیض آبادی. 
تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، داستان کوتاه

اقتباسی از کلیله و دمنه است. در این داستان ممدو و کریم  چكيده: داستان آموزندة حاضر، 
دوستان قدیمی هستند. کریم مردی مهربان است و بزرگ ترین عیبش نداشتن دوراندیشی و اعتماد 
زودهنگام است. روزی کریم و ممدو در خرابه ای صندوقچه ای پر از سکه پیدا می کنند. آن ها از ترس 
راهزن ها، چند سکه را با خود می برند و بقیه را پنهان می کنند. کتاب با هدف انتقال مفاهیم اخالقی 

و پندآموز به کودکان تهیه شده است.

تهران:  ویوآ.  دستچپدستراست. تصویرگر: جیانگ  256. رحماندوست، مصطفی. 
مدرسه، 1391، 24 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: جهت یابی

چكيده: کتاب مصّور حاضر، داستانی تخیلی دربارة حیوانات است. هدف از نگارش این کتاب، 
آموزش دست راست و دست چپ به کودکان است. این داستان یکی از راه های تمرین چپ و 
راست است که می تواند در منزل توسط اولیا یا در کودکستان ها و کالس های آمادگی، به وسیلة 
مربیان »قّصه گویی« شود. در این داستان می خوانیم: خرس کوچولو، دست راست و دست چپ خود 
را نمی شناسد به همین دلیل در کارهایش دچار مشکل می شود و برای دوستانش دردسر درست 

می کند.
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257. کشاورزی آزاد، مرجان. قصه ای که دوستش دارم: دمتراكوتاهكنم؟. تصویرگر: ویدا 
کریمی. تهران: پیدایش، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: قصه های تخیلی، ترس

چكيده: بچه ها داستان هایی با موضوع ترس و ترسیدن را دوست دارند؛ مخصوصاً اگر ترس از 
سوسك باشد. کتاب »دمت را کوتاه کنم« از مجموعه »قصه ای که دوستش دارم«، داستانی درباره 
یك سوسك است که احساس می کند حیوانات دیگر از او می ترسند. نویسنده این کتاب اعتقاد دارد 

که ترسیدن نشانه ترسو بودن نیست.

نقش گستران سرمدی:  تهران:  متیو.  جو  تصویرگر:  کاتب.  فیروزه  دندان.  تئو.  لزیگ،   .258
فینگیلی، 1393، 40 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دندان، فایده های دندان

چكيده: دندان عضوی از بدن بعضی موجودات از جمله انسان است که برای نگه داری و مراقبت از 
آن باید نکاتی را آموخت. کتاب »دندان« درباره ارزش و اهمیت دندان هاست. مخاطبان این کتاب 
در قالب داستان و در طی فعالیت هایی مثل نقاشی و مشاهده حیوانات می آموزند که انسان ها دو 
گونه دندان دارند. دندان های شیری می افتند و جای آن ها 32 دندان دائمی درمی آیند که باید مراقب 

باشیم نشکنند یا پوسیده نشوند.

259. جهازی، ناهید.دندانهاىكوسهماهی. تصویرگر: مهسادرت التاج تهرانی. تهران: بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، آموزش بیمه

چكيده: کتاب حاضر از مجموعة »بیمه برای کودکان«، دربردارندة داستانی با موضوع تخیلی بیمة 
حیوانات است. در این داستان، کوسه کوتوله بر اثر گاز زدن سنگی به جای ماهی، دندان هایش را 
از دست می دهد کوسه کوتوله برای درست کردن دندان هایش از دیگران کمك می خواهد و ناامید 
نزد مادر می آید. مادر به او بیمه نامة درمانی می دهد و کوسه کوتوله با استفاده از بیمه دندان هایش 
را درست می کند. داستان با هدف آشنا کردن مخاطب کودک با بیمه، خدمات بیمه ای، انواع بیمه، 

حقوق بیمه ای و ... نوشته شده است.
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260. باتو، اریك. دوپرنده. رکسانا سپهر. تصویرگر: اریك باتو. تهران: مبتکران، 1393، 
32 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان حیوانات

چكيده: کودکان دوست دارند درباره زندگی حیوانات بیشتر بدانند. کتاب »دو پرنده« ماجرای زندگی 
پرنده ای است که پرواز کردن بلد نیست، اما پرنده  دیگری با او همراه می شود، با آواز خود او را شاد 

می کند، پرواز را به او می آموزد و در کشف دنیای اطراف و زندگی کمکش می کند.

261. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: دوستخوبآسياب. تصویرگر: حمیدرضا 
بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: باد، نعمت های خداوند

چكيده: کودکان با خواندن داستان هایی درباره مفاهیم، توجه بیشتری به آن ها می کنند. کتاب 
»دوست خوب آسیاب«، دومین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد 
در قالب داستانی اجتماعی، موضوع باد و اهمیت و استفاده های آن را به تصویر بکشد. مخاطب این 

کتاب با آسیاب بادی و شباهت آن با فرفره نیز آشنا می شود.

262. برنستین، جان/ برنستین، استن. خانواده خرس ها: دوستانباوفا. سعید مادح خاکسار. 
تهران: موزون، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، مهارت های زندگی

چكيده: »دوستان باوفا« از مجموعة »خانوادة خرس ها، مجموعة مهارت های زندگی و شهروندی 
ویژة کودکان و نوجوانان«، داستانی دربارة دوستی است. در این داستان خرس خواهر بیشتر وقت 
خود را با دوست جدیدش سوزی می گذراند. لیزی، بهترین دوست خواهر، از این موضوع عصبانی 
است. تا اینکه خواهر به ارزش دوستان صمیمی پی می برد و برای دلجویی از لیزی پیش قدم 

می شود.
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263. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: دوستیموشوكالغ. تصویرگر: زهره 
فیض آبادی. تهران: برف، 1392، 2 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، کلیله و دمنه

چكيده: کتاب حاضر اقتباسی از کلیله و دمنه و دربردارندة داستانی آموزنده است. در این داستان 
کالغ مغروری از تنهایی خسته می شود و تصمیم می گیرد با حیوانی که هیکل بزرگی دارد، دوست 
شود. او پیشنهاد دوستی موش کوچکی را رد می کند و وقتی با حیوانات بزرگ دوست می شود، 
به دلیل ناتوانی در تقلید طرز زندگی آن ها دچار دردسر می شود. تا اینکه روزی ماجرایی رخ می دهد 
که او به معنی واقعی دوستی پی می برد. سپس با موشی سال ها دوست می شود و به یکدیگر کمك 
می کنند. کتاب با هدف انتقال پیام های اخالقی و دوستی و پندآموز برای کودکان نوشته شده است.

264. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: رفيقخوبابر. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: باد، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »رفیق 
خوب ابر«، هفتمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد در قالب 
داستانی اجتماعی، نحوه تأثیر باد بر ابرها و حرکت دادن آن ها و تشکیل باران را شرح دهد. کودکان با 

خواندن این گونه داستان ها با دقت بیشتری به جهان و نعمت های روی زمین می نگرند.

265. برنستین، جان/ برنستین، استن. خانواده خرس ها: روزهاىبيمارى. سعید مادح خاکسار. 
تهران: موزون، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ادبیات کودکان، داستان مصور

چكيده: این کتاب از مجموعة »خانوادة خرس ها، مجموعة مهارت های زندگی و شهروندی ویژة 
کودکان و نوجوانان«، دربردارندة داستانی دربارة بیماری کودکان است. در این داستان خرس خواهر 
بیمار می شود و به مدرسه نمی رود. مادر به پرستاری از او می پردازد تا اینکه خود او هم مریض 

می شود و خانواده برای مراقبت از او دست به کار می شوند.
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266. بومون، امیلی. ماشین بازی: زبالهجمعمیكنم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی های کودکان، مشاغل

چكيده: کتاب حاضر جلد سیزدهم از مجموعة »ماشین بازی« است. این مجموعه با هدف آشنا 
کردن کودکان 5 تا 10 ساله، با مشاغل و در این جلد با شغل رانندگی کامیون زباله جمع کنی، 
اهمیت جمع آوری زباله ها، آموزش ایمنی هنگام کار، اهداف و وظایف این شغل و... به صورت بازی 

کودکانه تهیه شده است.

267. خردور، طاهره. قصه های جورواجور: زردآلوطاليیوزردآلوزرده. تصویرگر: ایلگار 
رحیمی. تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: زندگی اجتماعی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان طبیعت و میوه ها را دوست دارند و با آن ها رابطه عاطفی برقرار می کنند. کتاب 
به  قالب قصه،  در  از مجموعه »قصه های جورواجور« می کوشد  زرده«  زردآلو  و  »زردآلو طالیی 
نشانه های رسیدن میوه ای مثل زردآلو و خراب شدن آن در اثر گذشت زمان و استفاده نشدن اشاره کند.

268. طاقدیس، سوسن. قصه ای که دوستش دارم: سايهاىكهسرنداشت،دمنداشت،
تننداشت. تصویرگر: مجتبی عصیانی. تهران: پیدایش، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: کتاب حاضر از مجموعه »قصه ای که دوستش دارم«، دربردارنده داستانی با موضوع تخیلی 
برای کودکان است. در این داستان، نسیم یك تکه ابر را با خود می برد و پیش ماه می گذارد. هنگام 
گفت وگوی ابر و ماه، سایه ابر روی زمین می افتد. سایه گیج و مبهوت به جست وجوی خود می پردازد 
و در این راه درگیر ماجراهای جالبی می شود. کتاب با هدف تقویت قوه تخیل کودکان آشنا کردن 

آن ها با موضوع سایه و سایه روشن تهیه شده است.
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269. پاتر، هلن بیت ریکس. سنجابخاكسترى. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان، تیمی سنجابی تپل و خاکستری است که با همسرش گودی باالی درخت 
بلندی النه دارند. روزی تیمی به خاطر عمل پرنده ای، از سنجاب های دیگر کتك می خورد و داخل 
سوراخی انداخته می شود. تیمی در آن سوراخ با سنجاب های جدیدی آشنا می شود و اتفاقات خوشایند 
و ناخوشایندی در آن سوراخ و بعد از آزاد شدن از آن برای او و همسرش رخ می دهند. کتاب با هدف 
تقویت قوة تخیل کودکان، پرورش قدرت بیان و عواطف آنان، و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز 

به آنان تهیه شده است.

270. پاتر، هلن بیت ریکس. سنجابگستاخ. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان، نوتکین، سنجاب قرمز کوچولو، با برادرش توئین کل بِری و اقوامشان داخل 
درختی در گوشة یك دریاچه زندگی می کنند. روزی سنجاب ها تصمیم می گیرند به جزیرة جغدی به 
نام پیر قهوه ای بروند. آن ها چند موش را به عنوان هدیه برای جغد می برند. وقتی به جزیره می رسند 
همة سنجاب ها با احترام با جغد پیر برخورد می کنند، اما نوتکین رفتاری بی ادبانه و گستاخانه دارد و 
مرتب معما طرح می کند. همین موضوع باعث تنبیه او می شود و جغد پیر دمش را از وسط نصف 
می کند. کتاب، با هدف تقویت قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به 

مخاطب تهیه شده است.

271. کشاورز، ناصر. قصه های چی بود؟ چی شد؟: سنجولومنجول. تصویرگر: ب.سمز. 
تهران: ناریا، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، داستان های تخیلی

چكيده: قصه ای که با شعر و آهنگ بیان می شود، برای مخاطب خردسال جذابیت بیشتری دارد. 
مجموعه قصه های »چی بود؟ چی شد؟« می کوشد با این شیوه، درعین اینکه به رشد ذهنی، تقویت 
حافظه و زبان آموزی کودک کمك  کند، دقایقی شاد و سرگرم کننده را نیز برای او ایجاد کند. در 
کتاب »سنجول و منجول« داستان گردش یك روزه دو سنجاب را می خوانیم. آن ها گشتی در 

طبیعت می زنند و به خانه برمی گردند.



113 دورة پيش دبستانی 5 / قصه

272. کلهر، فریبا / کتبی، سرور. کتاب های نارنجی )دوزبانه(:سیويكقصهتصويرى
براىارديبهشت. برگردان از فارسی: سعید مادح خاکسار... ]ودیگران[. تصویرگر: بنفشه احمدزاده 

... ]ودیگران[. تهران: قدیانی، 1393، 192 ص، رحلی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان کوتاه

چكيده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه »کتاب های نارنجی« دربردارنده مجموعه 31 داستان 
کوتاه به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کودکان است. عنوان های داستان ها عبارت اند از: »لحاِف 
ننه سرما«، »دختری به نام هلهله«، »جوراب های لنگه به لنگة دعوایی« و .... در داستان جوراب های 
لنگه به لنگه دعوایی آمده است: »جوراب راه راه گفت: من بروم؟ نه که نمی روم! اصاًل کی گفته 
یکی باید برود؟ جوراب خال دار به گنجشك نگاه کرد. گنجشك خندید. جوراب خال دار گفت: خب 

... حاال که نمی خواهی بروی، نرو

273. خردور، طاهره. قصه های جورواجور: سيبوكرمكوچولو. تصویرگر: سمیه محمدی. 
تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: زندگی اجتماعی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان طبیعت و میوه ها را دوست دارند و با آن ها رابطه عاطفی برقرار می کنند. کتاب 
قالب قصه، موضوع  در  از مجموعه »قصه های جورواجور« می کوشد  و کرم کوچولو«  »سیب 
خراب شدن میوه ها و کرم زدگی آن ها را برای کودکان شرح دهد. در این کتاب داستان سیبی را 

می خوانیم که کرم زده شده است و از این بابت اذیت می شود.

274. برنستین، جان/ برنستین، استن. خانواده خرس ها: شايعهپراكنی. سعید مادح خاکسار. 
تهران: موزون، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، مهارت های زندگی

چكيده: کتاب حاضر از مجموعة »خانواده خرس ها- مجموعه مهارت های زندگی شهروندی ویژه 
کودکان و نوجوانان«، دربردارندة داستانی دربارة شایعه سازی و دوستی است. در این داستان خرس 
خواهر و دوستانش لیزی و سوزی پشت سر دیگران حرف هایی می زنند که واقعیت ندارد. خرس 
خواهر از اینکه اطالعاتی جمع کرده، خوش حال است. تا اینکه با صحبت های مادرش و اتفاقات 

دیگر پی به اشتباه خود و دوستانش می برد.
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275. ریز، لزلی. کوچه هاپوها: شبشدهالالكنيم. ملیحه یوسفی. تصویرگر: تری برتون. 
تهران: ناریا، 1393، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، مهارت های زندگی

چكيده: بچه ها هر چه بزرگ تر می شوند می آموزند مشکالتشان را حل کنند. کتاب »شب شده 
الال کنیم« اولین جلد از مجموعه »کوچه هاپوها« قصه پیشی هایی است که هاپوها را می ترسانند. 
هاپوها می کوشند این ترسیدن را تالفی کنند. مخاطب این قصه ها می آموزد چگونه به شیوه هاپوها، 

او هم مشکلش راحل کند.

گلرخ  تصویرگر:  خرمالويی.  شكالتی، دارم:  دوستش  که  قصه ای  سرور.  کتبی،   .276
محتاج الفضل. تهران: پیدایش، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: قصه های تخیلی، آب

چكيده: خوب است بچه ها عاقبت بعضی اشتباه ها را در قالب داستان بخوانند. کتاب »شکالتی 
خرمالویی« از مجموعه »قصه ای که دوستش دارم«، داستانی است درباره بچه ای که در حمام، در 
حالی که شیرآب باز است، راه خروج آب را می بندد، آب جمع و تمام خانه پر از آب می شود. کودک 

در تخیالت خود داستان را پیش می برد.

277. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: شماكیهستيد. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حافظه، نعمت های خداوند

چكيده: آشنایی با نعمت ها زندگی را برای کودکان شیرین تر می سازد. کتاب »شما کی هستید؟« 
دوازدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، درباره نعمت حافظه سالم برای 
کودکان قصه می گوید. کودکان با خواندن این گونه داستان ها به سالمت خود بیشتر می اندیشند و 

برای حفظ آن می کوشند.
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278. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: شيربیمزه. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. قم: 
جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حس چشایی، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »شیر 
بی مزه«، سیزدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد با بیان 
داستانی کودکانه و اجتماعی درباره حس چشایی، کودکان را به دقت کردن درباره جهان و نعمت های 

روی زمین تشویق کند.

زهره  تصویرگر:  ماهی.  وسه صياد دمنه:  و  کلیله  داستان های  زهره.  فیض آبادی،   .279
فیض آبادی. تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، داستان کوتاه

چكيده: این کتاب در بردارندة داستانی آموزنده و اقتباس شده از کلیله و دمنه است. در این داستان 
روزی ماهی گیری سه ماهی به نام های نی نا، سوسا و پی ما را شکار می کند. قبل از اینکه ماهی گیر 
ماهی ها را بفروشد، گنجشك مهربانی با نقشه ای هرسة آن ها را نجات می دهد و به برکه ای نزدیك 

دریا می برد. کتاب با هدف انتقال مفاهیم اخالقی و پندآموز به کودکان تهیه شده است.

280. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: صيادوموشزرنگ. تصویرگر: زهره 
فیض آبادی. تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، کلیله و دمنه

چكيده: »صیاد و موش زرنگ« اقتباسی از کلیله و دمنه و دربردارنده داستانی آموزنده است. در این 
داستان کالغ و موش مهربانی در جنگل سرسبزی زندگی می کنند. الک پشت هم با آن ها دوست 
می شود. روزی آهویی به جمع این دوستان می پیوندد. مدتی بعد صیادی به قصد شکار حیوانات 
شروع به گذاشتن دام و تله می کند، اما حیوانات با تیزهوشی و کمك به هم نقشه های صیاد را بی اثر 
می کنند و به زندگی در کنار هم ادامه می دهند. کتاب با هدف انتقال مفاهیم اخالقی و پندآموز 

نوشته شده است.
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281. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: طوفانديوانه. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: باد، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »طوفان 
دیوانه«، هجدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد درباره نعمت 
باد و فایده های آن در زندگی قصه بگوید. گفت وگو درباره نعمت های خداوند، روشی قرآنی برای 

خداشناسی است.

282. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: علیچشماتوواكن. تصویرگر: حمیدرضا 
بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خواب، نعمت های خداوند

چكيده: آشنایی با نعمت ها زندگی را برای کودکان شیرین تر می کند. کتاب »علی چشماتو واکن«، 
پانزدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد درباره نعمت خوابیدن 
و نقش آن در سالمتی و شادابی انسان برای کودکان قصه بگوید. کودکان با خواندن این گونه 

داستان ها به نعمت های زندگی بیشتر می اندیشند و آن ها را قدر می دانند.

283. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: عموسعيدبنّا. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. قم: 
جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آب، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »عمو 
سعید بّنا«، دهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، درباره نعمت آب و 
استفاده های آن در زندگی برای کودکان قصه می گوید. کودکان با خواندن این گونه داستان ها با 

دقت بیشتری به جهان و نعمت های روی زمین می نگرند.



117 دورة پيش دبستانی 5 / قصه

284. جهازی، ناهید. فرشتهماهیوكاهوىدريايی. تصویرگر: مهسا درت التاج تهرانی. 
تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، آموزش بیمه

چكيده: این جلد از مجموعة »بیمه برای کودکان«، در بردارندة داستانی با موضوع تخیلی دربارة 
بیمه است. در این داستان فرشته ماهی که عاشق کاهوی دریایی است، با گرفتن سکه نزد ماهی 
خارو می رود تا از او کاهوی دریایی بخرد. ماهی خارو به او کاهوی دریایی نمی دهد و فرشته ماهی 
درصدد انتقام برمی آید. تا اینکه ننه ماهی در روزهای بعد سکه های فرشته ماهی را می گیرد و به او 
بیمة عمر می دهد تا بتواند با آن مزرعة کاهو دریایی درست کند. داستان با هدف آشنا کردن مخاطب 

کودک با انواع خدمات بیمه ای، حقوق بیمه ای و .... نوشته شده است.

285. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: فيلبزرگوموشزرنگ. تصویرگر: زهره 
فیض آبادی. تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، داستان کوتاه

چكيده: داستان آموزندة حاضر، اقتباسی از کلیله و دمنه است. در این داستان عده ای موش برای 
زندگی به جنگلی سرسبز می آیند و برای خود نزدیك برکه النه درست می کنند. مدتی بعد تعدادی 
فیل به جنگل می رسند و وقتی برای خوردن آب به برکه می آیند، النة موش ها را له می کنند. رئیس 
موش ها با فیل ها صحبت می کند و آن ها را متقاعد می کند که از راه دیگری برای خوردن آب بیایند. 
فیل ها هم بامهربانی می پذیرند. مدتی بعد فیل رئیس و بچه اش توسط انسان ها در گودالی گرفتار 
می شوند که با کمك و تدبیر موش ها نجات می یابند. کتاب با هدف انتقال مفاهیم اخالقی و پندآموز 

به کودکان تهیه شده است.

286. کشاورز، ناصر. قصه های چی بود؟ چی شد؟: قاالزودوگوش. تصویرگر: ب.سمز. تهران: 
ناریا، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، داستان های تخیلی

چكيده: قصه ای که با شعر و آهنگ بیان می شود، برای مخاطب خردسال جذابیت بیشتری دارد. 
مجموعه قصه های »چی بود؟ چی شد؟« می کوشد با این شیوه، درعین اینکه به رشد ذهنی، تقویت 
حافظه و زبان آموزی کودک کمك می کند، دقایقی شاد و سرگرم کننده را نیز برای او ایجاد کند. کتاب 
»قاالز و دوگوش« داستان گردش یك قاز با هواپیماست. با خواندن این داستان کودک تا حدی با 

هواپیما و پرواز آن آشنا می شود.
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287. بومون، امیلی. ماشین بازی: قايقرانیمیكنم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آشنایی با کار، داستان مصور

چكيده: کتاب حاضر، از مجموعة »ماشین بازی« حاوی داستان دیگری دربارة یك شغل است. 
در این داستان لئو، همراه پیشی ملوسش سوار قایق ماهی گیری می شود و به دریا می رود. کتاب 
حاضر، با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با قایق سواری، ماهی گیری و مهارت های مربوط 

به آن ها تهیه شده است.

288. خسرونژاد، مرتضی... ]و دیگران[.قصهجنگوصلح.تصویرگر: محمد علی بنی اسدی 
خروس آقای خدایی و خروس خانم خیریه. تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 40 ص، وزیری

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شعر، داستان مصور

چكيده: در این داستان که دربردارندة اشعاری از مصطفی رحماندوست و شکوه قاسم نیا است،  آقای 
خدایی و خانم خیریه هر یك خروسی نقاشی می کنند. خروس ها از برگة نقاشی بیرون می پرند و 
به وسط میدان شهر می روند. هر یك از آن ها ادعا می کنند که قشنگ ترین خروس دنیاست. این 
موضوع باعث جنگ بین خروس ها می شود. خانم خیریه و آقای خدایی از راه می رسند و خروس ها را 
با خود می برند. سپس به خروس هایشان یاد می دهند که با استفاده از چه روش هایی می توانند نشان 

دهند که قشنگ ترین و بهترین خروس دنیا هستند.

289. شعبانی، اسداهلل. قصهماشينممدعلی. تصویرگر: ناهید لشگری فرهادی. تهران: بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بیمه، ماشین

چكيده: یکی از موضوعاتی که خوب است از کودکی آموخته شود، بیمه و ضرورت وجود آن است. 
کتاب »قصه ماشین ممدعلی« از مجموعه »بیمه برای کودکان« به موضوع بیمه و فایده های آن 
می پردازد. بیمه انواعی دارد که در این کتاب درباره بیمه شخص ثالث ماشین و شرایط بیمه در هنگام 

دزدیده شدن ماشین توضیحاتی داده شده است.
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290. کشاورز، ناصر. قصههاىچیبود؟چیشد؟جلدهاى1تا6. تصویرگر: ب.سمز. 
تهران: ناریا، 1393، 6 جلد ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، داستان های قافیه دار

چكيده: بیان قصه با شعر و ترانه عالقه کودک را بیشتر می انگیزد. مجموعه قصه های »چی بود؟ 
چی شد؟« می کوشد با بیان قصه به صورت ضرب آهنگی خاص، درعین اینکه به رشد ذهنی، تقویت 
حافظه و زبان آموزی کودک کمك می کند، دقایقی شاد و سرگرم کننده را نیز برای او ایجاد کند. در 
پایان هر قصه نیز از کودک خواسته می شود آنچه را آموخته است، بازگو کند. این مجموعه شش 

جلدی است و هر مجلد آن به صورت جداگانه نیز به چاپ رسیده است.

291. شمس، محمدرضا. قصههاىسروته. تصویرگر: الهام کاظمی. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 36 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تخیلی

چكيده: کتاب مصّور حاضر دربردارنده چند داستان کوتاه تخیلی است. این داستان ها با زبانی 
آهنگین و با هدف تقویت قّوه تخیل کودکان به نگارش درآمده است. در داستان »خاله قابلمه« آمده: 
خاله قابلمه تنها بود. نه شوهر داشت و نه بّچه. قابلمه همیشه آش می پخت. یك روز یك نخود از 
دهنش بیرون پرید و گفت که می خواهد بّچه خاله قابلمه بشود. خاله گفت که هنوز شوهر ندارد. 
لوبیا هم آمد و گفت که شوهرش می شود. آن ها جشن گرفتند و خاله برای همه غذاهای خوشمزه 

پخت و نخودی هم بّچه شان شد.

292. فکور، مستانه. قصههاىمنومامان. تصویرگر: مهرناز شاکرین. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1392، 36 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، داستان های اجتماعی

چكيده: رفتار را می توان در قالب قصه نیز به کودک آموخت. مجموعه »قصه های من و مامانم« 
مجلدی است شامل شش داستان که هر کدام در قالب کتابی مجزا منتشر شده اند. این مجموعه با 
هدف آموزش رفتارهای درست به کودکان در ارتباط با خانواده و والدین فراهم شده است و عنوان 
مجلدهای آن عبارت است از: مامان من هم دوست دارم خرید کنم؛ مامان من از تلویزیون بدم 
می آید؛ مامان من دماغم را دوست ندارم؛ مامان لباس خانم تپلو کهنه شده؛ مامان تقصیر پریا بود؛ 

مامان پیشی گولم زد.
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293. بومون، امیلی. ماشین بازی: قطارمیرانم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. تهران: 
قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آشنایی با مشاغل

چكيده: جلد سوم از مجموعه »ماشین بازی« به نام »قطار می رانم« با هدف آشنا کردن کودکان 
5 تا 10 سال با مشاغل تهیه شده است. در این جلد، شخصیت داستان، باستین، کودکان را با شغل 
راننده قطار، قطعات قطار، صدا و زمان حرکت قطار، صدا و زمان حرکت قطار، مسئولیت راننده قطار 

و ... آشنا می کند.

294. پاتر، هلن بیت ریکس.قورباغهماهيگير. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان قورباغه ای به نام آقای ِجِرمی فیشر در گل والی یك برکه خانه دارد. او 
روزی تصمیم می گیرد به ماهی گیری برود، ماهی کپور شکارکند و آن وقت دوستان خود، آقای 
الِدرمان و ایزاک نیوتن را به شام دعوت کند. وقتی او به ماهی گیری می رود، درگیر ماجراهای 
خطرناکی می شود و ترجیح می دهد به جای ماهی با غذای دیگری از دوستان خود پذیرایی کند. 
کتاب با هدف تقویت قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان 

تهیه شده است.

295. کشاورز، ناصر. قصه های چی بود؟ چی شد؟: كاكلیوموگلی. تصویرگر: ب.سمز. تهران: 
ناریا، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، داستان های قافیه دار

چكيده: بیان قصه با شعر و ترانه عالقه کودک را بیشتر می انگیزد. مجموعه قصه های »چی بود؟ 
چی شد؟« می کوشد با بیان قصه به صورت ضرب آهنگی خاص، درعین اینکه به رشد ذهنی، تقویت 
حافظه و زبان آموزی کودک کمك می کند، دقایقی شاد و سرگرم کننده را نیز برای او ایجاد کند. در 

کتاب »کاکلی و موگلی« داستان بازی و دوستی دو الک پشت را می خوانیم.
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296. بومون، امیلی. ماشین بازی: كاميونمیرانم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. 
تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی های کودکان، مشاغل

چكيده: جلد دوازدهم از مجموعة »ماشین بازی« به معرفی شغل رانندگی کامیون اختصاص دارد. 
این مجموعه با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل نگارش یافته است. در این جلد 
کودکان با رانندگی کامیون، خطرات آن، نکات فنی و ایمنی، حیطة فعالیت در این شغل و... به صورت 

بازی کودکانه آشنا می شوند.

297. کشاورز، ناصر. قصه های چی بود؟ چی شد؟: كانگورىگورى. تصویرگر: ب.سمز. تهران: 
ناریا، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، داستان های قافیه دار

چكيده: قصه ای که با شعر و آهنگ بیان می شود، برای مخاطب خردسال جذابیت بیشتری دارد. 
مجموعه قصه های »چی بود؟ چی شد؟« می کوشد با این شیوه، درعین اینکه به رشد ذهنی، تقویت 
حافظه و زبان آموزی کودک کمك می کند، دقایقی شاد و سرگرم کننده را نیز برای او ایجاد کند. در 
کتاب »کانگوری گوری« داستان بچه کانگورویی را می خوانیم که از کیسه مادرش بیرون می آید، 

بازی و شادی می کند و سرانجام باز هم به کیسه برمی گردد و در آن می خوابد.

298. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: كبوترلجباز. تصویرگر: زهره فیض آبادی. 
تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، داستان کوتاه

چكيده: »کبوتر لجباز« داستانی آموزنده و اقتباس شده از »کلیله و دمنه« است. در این داستان دو 
کبوتر به نام های توتك، و همسرش پوپك آشیانة خود را ساختند و مقداری دانه جمع آوری کردند. 
فصل تابستان که رسید، دانه های نم دار خشك و کوچك شدند. کتاب با هدف انتقال مفاهیم اخالقی 

و پندآموز به کودکان تهیه شده است.
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299. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: كجاميرى؟بهاونجا. تصویرگر: حمیدرضا 
بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: زبان، نعمت های خداوند

چكيده: شناخت نعمت ها و تأمل درباره آن ها فکر و اندیشه کودکان را رشد می دهد. کتاب »کجا 
میری؟ به اونجا«، شانزدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد 
درباره توان گویایی و تکلم قصه بگوید. نعمت های شنیدن و حرف زدن از جمله توانایی های انسان 
بیشتر  این موضوعات، به سالمت خود  با خواندن داستان هایی درباره  سالم هستند و کودکان 

می اندیشند.

300. خردور، طاهره. قصه های جورواجور: كرمودرختتوت. تصویرگر: ناهید کاظمی. تهران: 
پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: کرم ابریشم، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان تغییرات طبیعت و حیوانات را به خوبی حس می کنند و از آن درس می گیرند. کتاب 
»کرم و درخت توت« در قالب قصه، تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه را شرح می دهد. مخاطب با 
خواندن این ماجرا، وارد دنیای خیال می شود و خیال پردازی می کند، اما در واقعیت درمی یابد که در 

طبیعت بعضی اتفاقات باورنکردنی و جالب روی می دهد.

301. ریز، لزلی.كوچهيهاپوها4جلددر1مجلد. ملیحه یوسفی. تصویرگر: تری برتون. 
تهران: ناریا، 1392، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، مهارت های زندگی

چكيده: بچه ها هر چه بزرگ تر می شوند می آموزند مشکالتشان را حل کنند. کتاب »کوچه ي 
هاپوها« مجلدی است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابی جداگانه به چاپ رسیده است. 
هاپوها در هر قصه با مشکلی روبه رو می شوند و می کوشند آن را حل کنند. مخاطب این قصه ها 

می آموزد چگونه به شیوه هاپوها، او هم مشکلش راحل کند.
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302. پاتر، هلن بیت ریکس. گربههاىبازيگوش. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان سه گربة کوچك به نام های میتِنز، تام و موپت دائماً جلوی خانه شان 
جست وخیز و خاک بازی می کنند. روزی مادرشان تاییتا دوستانش را به چای خوردن دعوت می کند. 
او سه بچه  گربه اش را تمیز می کند و لباس های زیبا به آن ها می پوشاند. سپس آن ها را به بیرون 
می فرستد تا خود چای درست کند. برخالف توصیه های مادر، تا آمدن میهمان ها سه بچه  گربه بر 
اثر شیطنت لباس های خود را پاره می کنند. کتاب با هدف قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال 

پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.

303. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: گنجشكتشنه. تصویرگر: حمیدرضا بیدقی. 
قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آب، نعمت های خداوند

چكيده: آب از جمله نعمت های طبیعی است که زندگی موجودات زنده به آن وابسته است. کتاب 
»گنجشك تشنه«، بیستمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، می کوشد 
درباره نعمت آب و نقش مفید آن در سالمت و زندگی حیوانات قصه بگوید. مخاطب با خواندن این 

کتاب به اهمیت هر قطره آب در زندگی پی می برد.

304. بومون، امیلی. ماشین بازی: لودرمیرانم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. تهران: 
قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی های کودکان، مشاغل

چكيده: کتاب حاضر، جلد هشتم از مجموعة »ماشین بازی« است. این مجموعه با هدف آشنا 
کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل نگارش یافته است. در این جلد کودکان با شغل رانندة لودِر 
خاک برداری، اهداف، وظایف او، ابزار و محیط های اشتغال به این کار و... به صورت بازی کودکانه 

آشنا می شوند.
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305. طاقدیس، سوسن. کتاب های مرغك: لیلیزى،بيابازى. تصویرگر: ساناز شفقی. تهران: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 16 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خجالت

چكيده: خجالت کشیدن احساسی است که بچه ها معمواًل با آن مواجه می شوند. گاه بزرگ ترها به 
راحتی از کنار این موضوع می گذرند و گاه نیز از راه های گوناگون می کوشند این حس را زودتر از 
کودکشان دور کنند. کتاب »لی لی زی، بیا بازی« از مجموعه »کتاب های مرغك«، در قالب داستانی 
کودکانه از زبان حیوانات، کودکان را به خجالت نکشیدن و دوستی با هم، که از اولین قدم های 

برقراری روابط اجتماعی است، فرا می خواند.

کتاب های  ذکر:  تهران:  فتاحی.  حسین  دريايی.  پرى ماجراهاى کیتی.  پرایسس،    .306
قاصدک، 1393، 15 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان تخیلی، آموزش پیش دبستانی

چكيده: در کتاب »تلسکوپ و دریا« از مجموعه »ماجراهای پری دریایی«، شخصیت های داستان، 
پیت و کیتی همراه بازی و ماجراهای گوناگون بچه ها را با اعداد، رنگ ها، شکل های هندسی و اشیا، 
گیاهان و جانوران اطراف خود و همچنین مهارت های کمك به دیگران، تمرکز، نظم و ترتیب، و ... 
آشنا می کنند. این مجموعه، همراه با تصویرهایی رنگی برای کودکان پیش دبستانی و اول دبستان 

تدارک دیده شده است.

307. خردور، طاهره. قصه های جورواجور: مارمولكوُدمش. تصویرگر: غزاله بیگدلو. تهران: 
پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مارمولك، داستان های تخیلی

چكيده: هر حیوانی ویژگی خاصی دارد. شناخت این ویژگی ها برای کودکان آموزنده و لذت بخش 
این  از مجموعه قصه های جورواجور، درباره مارمولك و دم  است. کتاب »مارمولك و دمش« 
حیوان است. مخاطب با خواندن این قصه و دنبال کردن اتفاقات آن، وارد دنیای خیال می شود و در 
نهایت، در واقعیت، درمی یابد که مارمولك ها وقتی دمشان می افتد، به زودی و دوباره دم جدیدی 

در می آورند.
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308. ریز، لزلی. کوچه هاپوها: مارهماروخنككرد. ملیحه یوسفی. تصویرگر: تری برتون. 
تهران: ناریا، 1393، 24 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، مهارت های زندگی

چكيده: بچه ها هر چه بزرگ تر می شوند می آموزند مشکالتشان را حل کنند. کتاب »ماره ما رو 
خنك کرد« جلد چهارم از مجموعه »کوچه هاپوها« است. در این کتاب می خوانیم: هاپوها به شدت 
گرمشان شده بود و دنبال آبی برای خنك شدن می گشتند، اما آبی نبود تا اینکه به طور اتفاقی 
شیلنگ آبی پیدا می کنند و با آب آن خنك می شوند. آن ها باالخره می توانند مشکلشان را حل کنند.

309. شعبان نژاد، افسانه. قصه ای که دوستش دارم:ماستشيرين. تصویرگر: سحر حق گو. 
تهران: پیدایش، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ماست، قصه های تخیلی

چكيده: خوب است بزرگ ترها به کودکان بیاموزند که هر کاری وقت و جای متناسب خودش را 
دارد. کتاب »ماست شیرین« از مجموعه »قصه ای که دوستش دارم«، داستانی است اخالقی درباره 
ماست شیرینی که به کسی اجازه نمی دهد آن را بخورد، زیرا می خواهد قدرش دانسته شود، اما در 

نهایت که ترش می شود، دیگر کسی عالقه ای به خوردن آن ندارد.

310. بومون، امیلی. ماشينبازى. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی نسم. تهران: قدیانی، 1393، 
44 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى:  مشاغل، بازي ها

قایق راني،  آتش نشاني،  درباه مشاغل  و کودکانه  داستان کوتاه  این کتاب حاوي چند  چكيده: 
موتورسواري و رانندگي است. در هر داستان کودکان با وظایف هر شغل و وسایلي که با آن سروکار 

دارند آشنا مي شوند. هر بخش از کتاب با تصاویر رنگي و شکل هاي کودکانه همراه شده است.
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311. باباجانی، علی. ماشينهويجیاوفشده. تصویرگر: سحر حق گو. تهران: بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، 1393، 28 ص، خشتی

مخاطب: کودک

چكيده: کتاب مصّور حاضر، داستانی از حیوانات و بیمة آتش سوزی است که با زبانی ساده و روان 
برای کودکان نگاشته شده است. در داستان می خوانیم: »»خانم کالغه« به کّل جنگل خبر داد که 
ماشین »آقا خرگوشه« تصادف کرده است. ماشین »آقا خرگوشه« خیلی خسارت دیده بود و روباه و 
گرگ هم او را مسخره می کردند. اّما چند روز بعد ماشین »آقا خرگوشه« سالم بود. آقا روباهه تعجب 

کرد و پرسید: پول تعمیر را از کجا آوردی؟ خرگوشه گفت: که ماشین من بیمه است«.

312. سید آبادی، علی اصغر. قصه های بز زنگوله پا: مامانبزىپشتدراست. تصویرگر: 
حسن عامه کن. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان، افسانه های عامه

چكيده: قصه برای کودکان جالب و آموزنده است. بچه ها قصه ها را باور می کنند و از آن ها درس 
می گیرند. در کتاب »مامان بزی پشت در است«، اولین جلد از مجموعه کتاب های »قصه های بز 
زنگوله پا«، بچه ها بعد از شنیدن قصه بز زنگوله پای معروف از مادرشان، تحت تأثیر ماجراهای 

داستان قرار می گیرند و اتفاقات جالبی بین آن ها و مادرشان می افتد.

313. فکور، مستانه. قصه های من و مامان: مامانپيشیگولمزدويكقصهديگر. 
تصویرگر: مهرناز شاکرین. اصفهان: نوشته: خورشید خانوم، 1392، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، داستان های اجتماعی

چكيده: کودکان گاهی برای فرار از بار مسئولیت، خطاهایشان را به گردن دیگران می اندازند. 
کتاب »مامان پیشی گولم زد« از مجموعه »قصه های من و مامانم«، به همراه قصه ای دیگر با 
عنوان »مامان، تقصیر پریا بود«، با هدف آموزش رفتارهای درست به کودکان، در ارتباط با خانواده 
و والدین، به این موضوع می پردازد. کتاب، در انتهای هر داستان، با سؤالی ذهن مخاطب را به 

چالش می کشد.
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314. فکور، مستانه. قصه های من و مامان: مامانمنازتلويزيونبدممیآيدويك
قصهديگر. تصویرگر: مهرناز شاکرین. اصفهان: نوشته: خورشید خانوم، 1392، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، داستان های اجتماعی

چكيده: خطاهایی که گاهی از کودکان سر می زند، ریشه در برخوردهای ناآگاهانه بزرگ ساالن 
دارد. کتاب »مامان من از تلویزیون بدم می آید« از مجموعه »قصه های من و مامانم«، با هدف 
آموزش رفتارهای درست به کودکان، در ارتباط با خانواده و والدین، فراهم شده است. در این داستان، 
ماجرای کودکی را می خوانیم که از تماشای تلویزیون توسط والدینش ناراحت است. کتاب عالوه بر 

قصه اصلی، یك داستان آموزنده دیگر هم دارد.

315. فکور، مستانه. قصه های من و مامان: مامانمندماغمرادوستندارمويكقصه
ديگر. تصویرگر: مهرناز شاکرین. اصفهان: نوشته: خورشید خانوم، 1392، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، داستان های اجتماعی

چكيده: خوب است از کودکی بچه ها را با اعتماد به نفس بار آوریم. کتاب »مامان من دماغم را 
دوست ندارم« از مجموعه »قصه های من و مامانم«، به همراه قصه ای دیگر با عنوان »مامان! لباس 
خانم تپلو کهنه شده«، با هدف آموزش رفتارهای درست به کودکان، در ارتباط با خانواده و والدین، 
به این موضوع می پردازد. کتاب، در انتهای هر داستان، با سؤالی ذهن مخاطب را به چالش می کشد.

316. راستی، مجید. مجموعهداستانكها. تصویرگر: کیانا میرزایی. تهران: دانش نگار، 1392، 
24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ادبیات کودکان

چكيده: مجموعه حاضر شامل هشت داستان کوتاه با این نام هاست: نقل و پری کوچولو؛ موشی 
که همه عینك ها را خرید؛ چاقوی بی کار؛ ماه و پیاز؛ توپی که جوجه شد؛ ستاره و گیالس؛ جارو و 
مورچه ها؛ اژدهایی که بستنی خورده است. در داستان ستاره و گیالس، ستاره ای از آسمان گیالس ها 
را روی شاخه درخت می بیند. از آسمان پایین می آید، گیالس ها را برمی دارد و روی گوش هایش 
می گذارد، و دوباره به آسمان می رود. ستاره های دیگر هم با دیدن گوشواره های ستاره، به پایین و 

روی شاخه ها می آیند.
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317. هلمور، جیم. ماجراهای اسب راه راهی: محكمنگهداراسبراهراهی. مژگان شیخی. 
تصویرگر: کارن وال. تهران: ذکر: کتاب های قاصدک، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شب، اسباب بازی

چكيده: شب و رازهایش معمواًل کودکان را نگران می کند و به فکر وامی دارد. کتاب »محکم 
نگه دار اسب راه راهی؟«، سومین جلد از مجموعه سه جلدی »ماجراهای اسب راه راهی« به بیان 
موضوع شب و ماجراهای درون آن می پردازد. یکی از شب هایی که همه خواب اند و همه جا تاریك 
است، اتفاقات عجیب و غریبی می افتد؛ در مغازه اسباب بازی فروشی باران می بارد و حیوانات با 

همکاری و کمك به یکدیگر، مشکل را حل می کنند.

318. چایلد، لورن. مدرسهچهخوبه. فرناز پندار. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 
36 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مدرسه گریزی، داستان

چكيده: برای زندگی موفق در دنیای امروز، الزم است کودکان مهارت های اجتماعی را بیاموزند. 
کتاب »مدرسه چه خوبه« از مجموعه »کتاب های سفید« به موضوع مدرسه رفتن و ترس بعضی 
کودکان از آن می پردازد. نویسنده این کتاب می کوشد از زبان دو کودک، دالیل رفتن به مدرسه 
را بازگوید و کودکان را قانع کند که برای داشتن زندگی بهتر و موفقیت بیشتر، الزم است به 

مدرسه بروند.

319. فیض آبادی، زهره. داستان های کلیله و دمنه: مرغابیهاوگلزيبا. تصویرگر: زهره 
فیض آبادی. تهران: برف، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، داستان کوتاه

چكيده: این داستان آموزنده از کلیله و دمنه اقتباس شده است. عده ای مرغابی در آرامش البه الی 
شاخه های درخت بزرگی زندگی می کنند. روزی مرغابی پیر یك گیاه کوچك می بیند. جغد دانا 
مرغابی پیر را از عواقب رشد گیاه آگاه می کند. وقتی مرغابی پیر، می خواهد گیاه کوچك را از ریشه 
درآورد، با ممانعت شدید مرغابی های دیگر مواجه می شود. تا اینکه گیاه رشد می کند و آن ها را دچار 

دردسر می سازد. کتاب با هدف انتقال مفاهیم اخالقی و پندآموز به کودکان تهیه شده است.
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320. مورونی، تریسی. مجموعه کتاب های خرگوش کوچولو: منتوىرختخوابم،عاشق
وقتخوابم. هانیه فکور. تصویرگر: مورونی تریسی. تهران: نقش گستران سرمدی: فینگیلی، 

1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: خوابیدن، داستان های اخالقی

چكيده: سپری کردن زمانی با فرزند و آماده کردن او برای خواب، رفتارهای ساده ای هستند که به 
شکل گیری احساسات مثبت در او کمك می کنند. کتاب »من توی رختخوابم، عاشق وقت خوابم« 
از مجموعه »خرگوش کوچولو«، با مورد توجه قراردادن این موضوع گردآوری شده است. خرگوش 
کوچولو عاشق چیزهایی است که با آن ها زندگی می کند و از جمله عاشق وقت خوابیدن است. پدر و 
مادر، هر شب، پیش از خوابیدن خرگوش کوچولو، او را در آغوش می گیرند و برایش قصه می خوانند. 

به این ترتیب، خرگوش کوچولو آرام و راحت می خوابد.

321. راستی، مجید. قصه ها و تصویرها: منوفيلمن. تصویرگر: حدیثه قربان. تهران: پیدایش، 
1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بازی، دوستی با حیوانات، بازی

چكيده: بازی کردن با حیوانات از آرزوهای کودکان است. آن ها در تخیالتشان با حیوانات بازی 
و زندگی می کنند. کتاب »من و فیل من« از مجموعه »قصه ها و تصویرها« داستان کودکی را 

شرح می دهد که با یك فیل دوست است. آن دو با هم قایم باشك بازی می کنند.

322. کتبی، سرور. منهمبازى. تصویرگر: شیرین شیخی. مشهد: به نشر: کتاب های پروانه، 
1393، 24 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، بازی

چكيده: بازی کردن و شادبودن از نیازهای دوران کودکی است. نویسنده کتاب »من هم بازی!« 
می کوشد در قالب قصه ای به زبان کودکانه که شخصیت های آن حیوانات هستند، توجه کودکان را 
به بازی و شادی جلب کند. در این کتاب چند حیوان که با هم دوست هستند، مشغول بازی می شوند 

و در حین بازی دوست دیگری هم پیدا می کنند.
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323. چایلد، الرن. چارلی و لوال: منهمعينكمیخواهم. مهتاب یعقوبی. تصویرگر: الرن 
چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: عینك

چكيده: کودکان معمواًل درباره مراقبت از چشم و استفاده از عینك اطالعات درستی ندارند. بعضی 
بی دلیل از عینك خوششان می آید و بعضی دیگر آن را دوست ندارند. بهتر است بزرگ ترها در 
این باره آن ها را بیشتر آگاه کنند. در کتاب »من هم عینك می خواهم« از مجموعه »چارلی و لوال« 
می خوانیم، لوال که در ابتدا از چشم پزشکی می ترسید، با دیدن عینك گل گلی دوستش، مشتاق 
رفتن به پیش چشم پزشك و گرفتن عینك می شود، اما دکتر فقط در صورتی عینك را جایز می داند 
که چشم ضعیف باشد؛ در حالی که بعد از معاینه معلوم می شود چشم لوال ضعیف نیست. حال با 

خواسته لوال چه باید کرد؟

324. راپ، بریگیته.منيكمامانتازهمیخواهم!. گیتا رسولی. تصویرگر: مانوئال اُلتین. 
تهران: زعفران، 1392، 38 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: روابط خانوادگی

چكيده: در دوران کودکی، گاهی کودک از داشته هایش راضی نیست؛ چه بسا با خود فکر کند 
اگر مادر، خواهر یا برادر دیگری می داشت، زندگی اش بهتر بود. در چنین شرایطی، گاهی خانواده ها 
نمی دانند چگونه با کودک برخورد کنند. کتاب »من یك مامان تازه می خواهم« از مجموعه »دنیای 
شیرین دخترک« به همین موضوع می پردازد. راوی این کتاب دختری است که از داشتن مادرش 
ناراحت است، بنابراین برای خود مادر جدیدی انتخاب می کند. سپس به همین ترتیب، پدر، برادر و 

خواهر جدیدی پیدا می کند. در نهایت، داستان با تجربه ارزشمندی به پایان می رسد.

325. باتو، اریك. منيكنخودفرنگیمتفاوتم. رکسانا سپهر. تهران: مبتکران، 1393، 
32 ص، بیاض

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تخیلی، تفاوت های فردی

چكيده: انسان ها متفاوت بودن را دوست دارند. در کتاب »من یك نخود فرنگی متفاوتم« داستانی 
البته در قالب  با دیگران و خارق العاده بودن می خوانیم؛  از آرزوی دیرینه تفاوت داشتن  تخیلی 
شخصیت یك نخود فرنگی. او سعی می کند با تقلید حرکات و شکل حیوانات، مانند آن ها شود. 
نویسنده کتاب حاضر به این ترتیب ذهن کودک را به چالش می کشد تا بکوشد بهتر و مؤثرتر باشد.
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326. هلمور، جیم. ماجراهای اسب راه راهی: مواظبباشاسبراهراهی. مژگان شیخی. 
تصویرگر: کارن وال. تهران: ذکر: کتاب های قاصدک، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: شب، اسباب بازی

چكيده: کودکان معمواًل درباره شب و رازهای درون آن اظهار نگرانی می کنند. کتاب »مواظب 
باش اسب راه راهی؟«، دومین جلد از مجموعه کتاب های »ماجراهای اسب راه راهی« به بیان 
موضوع شب و ماجراهای درون آن می پردازد. وقتی همه خواب اند و همه جا تاریك است، اتفاقات 
عجیب و غریبی می افتد. مخاطب این کتاب درباره گم شدن یك کلید و پیداشدن آن، در اثر 

همکاری عروسك ها با هم، قصه ای می خواند.

327. بومون، امیلی. ماشین بازی: موتورسوارىمیكنم. راضیه خوئینی. تصویرگر: آلکسی 
نسم. تهران: قدیانی، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آشنایی با مشاغل

چكيده: کتاب های مجموعه »ماشین بازی« با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل 
تهیه شده اند. در جلد چهارم این مجموعه، شخصیت داستان »مارکر« کودکان را با موتورسواری، 

قطعات و وسایل ایمنی آن، راهنمایی های ایمن ساز، خطرات موتورسواری و ... آشنا می کند.

328. پاتر، هلن بیت ریکس. موشدرختی. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان خانم موش درختی زیر یك درخت زندگی می کند. او خانه را بسیار تمیز و 
پاکیزه نگه می دارد. روزی چند زنبور به خانة او می آیند. به دنبال آن آقای جکسون، قورباغة خیس 
در جست وجوی عسل به خانة او می آید. خالصه خانة تمیز خانم موش درختی با آمدن زنبورها و 
آقای جکسون بسیار کثیف می شود و او برای حل این مشکل دست به کار می شود. کتاب با هدف 

تقویت قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.
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329. پاتر، هلن بیت ریکس. موششهرى. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودک

چكيده: در این داستان تیمی ویلی موش کوچکی است که در یك باغ متولد شده است. روزی او 
توسط گاریچی که سبد سبزیجات را به شهر می برد سر از شهر درمی آورد. او طی اتفاقاتی با جانی، 
موش شهری و دوستانش آشنا می شود. اما خیلی زود از غذاها، صداها و رفتار موش های شهری 
خسته می شود و دوباره با سبد سبزیجات به روستا و باغ خود باز می گردد. کتاب با هدف تقویت قوة 

تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.

330. کشاورز، ناصر. قصه های چی بود؟ چی شد؟: موشولوهاپول. تصویرگر: ب.سمز. تهران: 
ناریا، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های حیوانات، داستان های قافیه دار

چكيده: بیان قصه با شعر و ترانه باعث عالقه بیشتر کودک به خواندن داستان می شود. مجموعه 
قصه های »چی بود؟ چی شد؟« می کوشد قصه را به صورت ضرب آهنگی خاص بیان کند تا درعین 
اینکه به رشد ذهنی، تقویت حافظه و زبان آموزی کودک کمك می کند، دقایقی شاد و سرگرم کننده 
را نیز برای او ایجاد کند. در کتاب »موشول و هاپول« داستان آب بازی دو موش را می خوانیم. در 

پایان این قصه ها از کودک خواسته می شود آنچه را فراگرفته است بازگو کند.

331. پاتر، هلن بیت ریکس.موشهاىناقال. رضا قربانی. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان دو عروسك به نام های لوسیندا و ِجین در خانة عروسکی زیبایی زندگی 
می کنند. روزی آن دو از خانه بیرون می روند. موش های ناقال، تام انگشتی، و همسرش هونکامونکا، 
وارد خانة عروسکی می شوند. آن ها شروع به شکستن وسایل و غذاهای پالستیکی می کنند، اما 
مدتی بعد از کار خود پشیمان می شوند و تصمیم می گیرند کارهای خود را جبران کنند. کتاب با هدف 

تقویت قوة تخیل و عواطف کودکان و انتقال پیام های اخالقی و پندآموز به آنان تهیه شده است.
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332. اورنگ، طوبا. موشیكهتنهابود. تصویرگر: پریسا رسولی. تهران: موسسه فرهنگی 
هنری اورنگ آفرین، 1393، 16 ص، رقعی

مخاطب:  کودک
موضوعمحورى: اتحاد

چكيده: بهتر است از کودکی بچه ها را با فایده های همکاری و گروهی کارکردن آشنا کرد و 
مهارت های این رفتار را به آنان آموخت. کتاب »موشی که تنها بود« این نکته را مورد توجه 
قرارداده است و می کوشد، در قالب داستانی درباره حیوانات یك مزرعه، به عاقبت نه چندان خوشایند 
همکاری نکردن بپردازد. موش این داستان از وجود تله ای در مزرعه باخبر و نگران می شود، اما 

حیوانات برای از بین بردن تله به او کمکی نمی کنند. عاقبت هم خودشان به دردسر می افتند.

333. بالیتون، انید. قصه های نادی: نادىاسبابكشیمیكند. آمنه امیرخانی. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اسباب کشی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »نادی 
اسباب کشی می کند«، نوزدهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »نادی و خرسی 
حوصله شان سر رفته است. آن ها برای اینکه حال و هوایشان عوض شود، تصمیم می گیرند خانه 

نادی را جابه جا کنند. اما در آخر می فهمند که خانه از اول در بهترین جا قرار داشته است«.

334. بالیتون، انید. قصه های نادی: نادىسربههوا. آمنه امیرخانی. اصفهان: نوشته: خورشید 
خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خوب گوش کردن، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »نادی 
سر به هوا«، هفدهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »یکی از اسباب بازی های 
شهر اسباب بازی ها به جادوی خواب احتیاج دارد. نادی می خواهد در پیداکردن وسایل الزم به او 

کمك کند، اما به حرف های دوستش خوب گوش نمی کند و همه چیز اشتباه می شود«.
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335. بالیتون، انید. قصه های نادی: نادىسكهطالپيدامیكند. آمنه امیرخانی. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: درستکاری،  داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. کتاب »نادی 
سکه طال پیدا می کند« سیزدهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، به موضوع درستکاری 
می پردازد: »نادی که عالقه زیادی به قطار دارد، با سکه هایی که در خیابان پیدا می کند، قطار مورد 
عالقه اش را می خرد، اما آن سکه ها مال خانم فرفره بوده است و نادی باید بین قطار و کار درست 

یکی را انتخاب کند«. با خواندن این قصه، وجدان مخاطب به چالش کشیده می شود.

336. بالیتون، انید. قصه های نادی: نادىوتاكسیجديد. آمنه امیرخانی. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تاکسی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »نادی و 
تاکسی جدید«، بیستمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »نادی صاحب تنها تاکسی 
شهر است، اما دغل و کلك می خواهند کار او را خراب کنند این دو شیطونك با سه چرخه عجیبشان 

مسافران را از دست نادی می گیرند. حال، نادی باید تصمیم بگیرد که چکار کند«.

337. بالیتون، انید. قصه های نادی:نادىورنگينكمان. آمنه امیرخانی. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: رنگین کمان،  داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »نادی 
و رنگین کمان«، هجدهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »رنگین کمان قشنگی 
در آسمان ظاهر شده و دل مردم را شاد کرده است. گوش دراز می گوید در طرف دیگر رنگین کمان 
گنجی وجود دارد. نادی و خرسی گنج را پیدا می کنند و با خود می آورند، اما اتفاقات دیگری هم 

می افتند«.
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338. بالیتون، انید. قصه های نادی: نادىوزمانسنججادويی. آمنه امیرخانی. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تخیلی، مهارت های اجتماعی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. کتاب »نادی و 
زمان سنج جادویی« دوازدهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، به یکی از مهارت های زندگی 
که همکاری و همیاری است، می پردازد: کلك و دغل با اختراع جدید خود شهر را به هم ریخته اند، 
اما نادی و سگ کوچکش، با کمك هم، شهر را نجات می دهند و مثل همیشه نقشه این دو شیطان 

بدجنس را نقش بر آب می کنند.

339. بالیتون، انید. قصه های نادی:نادىوقرعهكشیبزرگ. آمنه امیرخانی. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اسباب بازی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »نادی 
و قرعه کشی بزرگ«، شانزدهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم که چطور می توان 
دوستان واقعی را شناخت و آن ها را برای بازی و تفریح انتخاب کرد. نادی در این داستان یك رفتار 

خاص از خود بروز می دهد و این تصمیم گیری او همه دوستانش را هم راضی می کند.

340. بالیتون، انید. قصه های نادی: نادىونمايشاسباببازىها. آمنه امیرخانی. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: نمایش، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »نادی 
و نمایش اسباب بازی ها«، بیست ویکمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »امسال 
هم مثل هر سال در شهر اسباب بازی ها نمایشی بزرگ برگزار می شود. اما این نمایش به یك رهبر 

احتیاج دارد. چه کسی رهبر نمایش می شود؟ آیا همه از نمایش راضی خواهند بود؟«
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341. بالیتون، انید. قصه های نادی: نادىونیانبانسحرآميز. آمنه امیرخانی. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: خوش قولی، داستان های تخیلی

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند مهارت های زندگی اجتماعی را بیاموزند. در کتاب »نادی و 
نی انبان سحرآمیز«، چهاردهمین جلد از مجموعه »قصه های نادی«، می خوانیم: »نادی یك نی انبان 
سحرآمیز می گیرد و قول می دهد که هر روز با آن بنوازد. اما او به قولش عمل نمی کند. نی انبان از 

دست نادی فرار می کند و شهر را به هم می ریزد«.

342. ژوبرت، کلر. کتاب های مرغك: واى!نه. تصویرگر: کلر ژوبرت. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 28 ص، شکلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوستی

چكيده: شناخت اجمالی حیوانات و دیدن تصویر آن ها در کتاب، برای کودکان پیش دبستانی جالب 
و سرگرم کننده است؛ خصوصاً وقتی این حیوانات با هم دوست هم بشوند. در کتاب »وای! نه« از 
مجموعه کتاب های مرغك، داستان قورباغه ای را می خوانیم که در ابتدا شاد نیست، اما بعد از دوستی 
با حلزون، مار، موش، سنجاب، جوجه تیغی و ... دیگر غمگین نیست. در این کتاب یك صفحه به 
تصویر هر حیوان اختصاص دارد. کودک با خواندن و مشاهده چنین کتابی، به ارزش دوستی پی 

می برد و به حیوانات و دنیای اطرافش بهتر توجه می کند.

343. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو: وقتیتنهامیشوم. عذرا جوزدانی. تهران: 
پنجره، 1392، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تنهایی، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان وقتی بتوانند با حس تنهایی به درستی برخوردکنند، اعتماد به نفس بیشتری به 
دست می آورند و می توانند بر آن غلبه کنند. کتاب »وقتی تنها می شوم« از مجموعه کتاب های 
»خرگوش کوچولو« درباره حس تنهایی برای کودکان صحبت می کند. اگر کودک بیاموزد که به 

خود عشق بورزد و برای خود ارزش قائل باشد، کمتر احساس تنهایی می کند.
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344. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو: وقتیحسودمیشوم. عذرا جوزدانی. 
تهران: پنجره، 1392، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: حسادت، اعتماد به نفس، مهارت های زندگی

چكيده: الزم است هنگامی که کودکان احساس حسادت می کنند، بتوانند با این حس ناخوشایند 
کنار بیایند. کتاب »وقتی حسود می شوم« از مجموعه کتاب های »خرگوش کوچولو« درباره این 
حس برای کودکان صحبت می کند. حسادت از ترسی عمیق ناشی می شود. این کتاب به کودک 
می آموزد که چگونه برای خودش ارزش قائل باشد و خودش را دوست بدارد. اگر کودک احساس 

کند دیگران او را مهم می دانند، دالیل کمتری برای حسادت می یابد.

345. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو:وقتیخوشحالمیشوم. عذرا جوزدانی. 
تهران: پنجره، 1392، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: رضایت خاطر،  مهارت های زندگی

چكيده: والدین می توانند با خواندن بعضی داستان ها برای فرزندانشان، به آن ها اعتماد به نفس 
بدهند. کتاب »وقتی خوشحال می شوم« از مجموعه کتاب های »خرگوش کوچولو« درباره احساس 
شادی برای کودکان صحبت می کند. آن ها با احساس شادی، اعتماد به نفس بیشتری به دست 

می آورند و می توانند از بازی و زندگی لذت بیشتری ببرند و راحت تر بر سختی ها غلبه کنند.

346. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو: وقتیدوستمدارند. عذرا جوزدانی. تهران: 
پنجره، 1392، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشته شدن، اعتماد به نفس، مهارت های زندگی

چكيده: دوست داشته شدن حس خاصی از تعلق و امنیت برای کودکان به وجود می آورد. کتاب 
»وقتی دوستم دارند« از مجموعه کتاب های »خرگوش کوچولو« درباره این حس برای کودکان 
صحبت می کند. وقتی کودک دوست داشته شدن را تجربه کند، عزت نفس در او شکل می گیرد و 
در عشق ورزیدن به دیگران نیز سخاوتمند می شود. چنین کودکی با ترس کمتری با دنیا روبه رو 

می شود.
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347. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو: وقتیعصبانیمیشوم. عذرا جوزدانی. 
تهران: پنجره، 1393، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اعتماد به نفس،  مهارت های زندگی

چكيده: والدین می توانند با خواندن بعضی داستان ها برای فرزندانشان، به آن ها اعتماد به نفس 
بدهند. کتاب »وقتی عصبانی می شوم« از مجموعه کتاب های »خرگوش کوچولو« درباره احساس 
عصبانیت برای کودکان صحبت می کند. کنترل عصبانیت بسیار دشوارتر از کنترل حس های دیگر 
است و اگر بچه ها بدانند این حس طبیعی است، می توانند در این باره با بزرگ ترها حرف بزنند و 

راه حل مقابله با آن را بیابند.

348. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو: وقتیغمگينمیشوم. عذرا جوزدانی. 
تهران: پنجره، 1392، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اعتماد به نفس، مهارت های زندگی

چكيده: خیلی چیزها ممکن است کودکان را غمگین کند. کتاب »وقتی غمگین می شوم« از 
مجموعه کتاب های »خرگوش کوچولو« درباره این حس برای کودکان صحبت می کند. وقتی 
کودکان احساس غم خود را بشناسند و دالیل آن را بیابند، اعتماد به نفسی را که برای کنارآمدن با 

آن نیاز دارند، به دست می آورند. در این صورت آن را می پذیرند و از آن عبور می کنند.

349. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو: وقتیمهربانمیشوم. عذرا جوزدانی. 
تهران: پنجره، 1392، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اعتماد به نفس،  مهارت های زندگی

چكيده: مهربانی به طور طبیعی از کودکی که اعتماد به نفس دارد، سر می زند. کتاب »وقتی مهربان 
می شوم« از مجموعه کتاب های »خرگوش کوچولو« درباره حس مهربانی برای کودکان صحبت 
می کند. هر روز فرصت های زیادی وجود دارد تا این حس را به کودکان بیاموزیم. اگر آن ها مهربانی 
را درک کنند، نه تنها خودشان را دوست خواهند داشت، بلکه برای کسانی که با آن ها سرو کار دارند 

نیز دنیای بهتری خواهند ساخت.
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350. مورونی، تریس. کتاب های خرگوش کوچولو: وقتیمیترسم. عذرا جوزدانی. تهران: 
پنجره، 1392، 16 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ترس، مهارت های زندگی

چكيده: کودکان قوه تخیل فعالی دارند و به همین خاطر از بسیاری چیزها می ترسند. کتاب 
»وقتی می ترسم« از مجموعه کتاب های »خرگوش کوچولو« درباره حس ترس برای کودکان 
صحبت می کند. حرف زدن با بچه ها درباره ترس هایشان، به آن ها اعتماد به نفس بیشتری می دهد. 
به این ترتیب، آن ها راحت تر می توانند با ترس خود کنار بیایند، از آن خجالت نمی کشند و به تدریج 

می آموزند که شدیدترین ترس ها هم در نهایت می گذرند.

351. شعبان نژاد، افسانه. قصه ها و تصویرها: هپلیهپوخواببود. تصویرگر: حدیثه قربان. 
تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتی کوچك

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان های تخیلی،  شناخت حیوانات

چكيده: کودکان در قالب قصه می توانند نکات بسیاری را بیاموزند. کتاب »هپلی هپو خواب بود« از 
مجموعه »قصه ها و تصویرها«، داستان موجودی خیالی است که اتفاق جالب و خیال انگیزی برایش 
می افتد. کودک برای درک ماجرای این داستان باید در عین خواندن ماجرا، تصویرها را نیز دنبال 

کند تا قصه را بفهمد.

352. محبوبی، مجید. این همه هدیه از خداست: همچراغههمبخارى. تصویرگر: حمیدرضا 
بیدقی. قم: جمال، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: آفتاب، نعمت های خداوند

چكيده: آفتاب یکی از نعمت های خداوند در روی زمین است. کتاب »هم چراغه، هم بخاری«، 
نوزدهمین جلد از مجموعه کتاب های »این همه هدیه از خداست«، قصه ای است درباره آفتاب و 
فایده های آن برای انسان و طبیعت. مخاطب با خواندن این کتاب به نعمت های خداوند، و از جمله 

آن ها آفتاب، بیشتر می اندیشد و آن ها را قدر می داند.
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353. امت، جاناتان. هميشهيهميشهدوستتدارم. شراره وظیفه شناس. تصویرگر: دنیل 
هاوارت. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: دوست داشتن

داستان  این  اصلی  است. موضوع  از حیوانات  داستانی  دربردارنده  کتاب مصّور حاضر  چكيده: 
دوست داشتن است. »دم دراز« و »دم کوتاه« دو موش هستند. دم دراز تندتر از دم کوتاه می دود و 
از او باهوش تر است. اّما وضع همیشه این جور نمی ماند. در عوض، هر شب بعد از یك روز شاد و 
پرجنب وجوش، وقتی دوتایی به النه برمی گردند، دم دراز چیزی را به دم کوتاه می گوید که همیشه 
همان جور می ماند. در این داستان، کودکان می آموزند که محبت و دوست داشتن و دوست داشته 

شدن، همیشه ماندگار می ماند و باگذشت زمان تغییر نمی کند.

354. مشهدی رستم، فاطمه. هوهو-چيشچيش. تصویرگر: علی مفاخری. مشهد: به نشر: 
کتاب های پروانه، 1392، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان حیوانات

چكيده: در این کتاب کودکان با داستان فیل کوچولویی آشنا می شوند که در گوشه ای نشسته و 
گریه می کند. زرافه از او می پرسد که چرا گریه می کند و فیل جواب می دهد که سنجاقك و پشه و 
شاپرک حاضر نیستند با او هوهوچیش چیش بازی کنند. زرافه با او شروع به بازی می کند. اما فیل 
کوچولو با دیدن قطاری که هوهو چیش چیش می کند و جلو می رود، باز گریه می کند و می پرسد 
که چرا هوهو چیش چیش آن ها زیاد است. زرافه جواب می دهد که باید دوستان زیادی پیدا کنند 
که هوهو چیش چیش آن ها هم زیاد بشود. بدین صورت حیوانات دیگری نیز به آن ها می پیوندد و 

خیلی به آن ها خوش می گذرد.

355. رتیچ، مارگارت.يانويوليااسبابكشیمیكنند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 
1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: اسباب کشی، مهارت های زندگی

چكيده: اسباب کشی کاری سخت و در عین حال جالب است. بچه ها هم دوست دارند هنگام 
اسباب کشی به پدر و مادر کمك کنند. درکتاب »یان و یولیا اسباب کشی می کنند«، یکی از 
کتاب های مجموعه 10 جلدی »یان و یولیا«، بچه ها باید به خانه جدید اسباب کشی کنند. آن ها 
می توانند وسایل شخصی خود را جمع کنند، در حمل بارها کمك کنند و حتی وسایل اتاق خودشان 

را بچینند.
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356. رتیچ، مارگارت. يانويولياباغچهدارند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: باغچه، مهارت های زندگی

چكيده: بسیاری از بچه ها آرزو دارند یك باغچه داشته باشند. درکتاب »یان و یولیا باغچه دارند«، 
یکی از کتاب های مجموعه ای 10 جلدی، دو کودک شخصیت اصلی داستان یاد می گیرند زمین را 
شخم بزنند، تخم سبزی بکارند، چمن ها را کوتاه کنند و محصولشان را درو کنند. آنان می توانند در 

باغچه بازی کنند و ترسی از رفت وآمد ماشین ها نداشته باشند.

357. رتیچ، مارگارت. يانويوليابهمدرسهمیروند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مدرسه، مهارت های زندگی

چكيده: کتاب »یان و یولیا به مدرسه می روند« یکی از کتاب های مجموعه ای 10 جلدی است که 
ماجراهای دو کودک در سن پیش از دبستان را به تصویر می کشد. در این کتاب، دو شخصیت اصلی 
داستان که هنوز به مدرسه نمی روند، تصمیم می گیرند وارد مدرسه ای شوند و از نزدیك داخل مدرسه 

را ببینند. آن ها گردشی در مدرسه می کنند و با محیط آن آشنا می شوند.

358. رتیچ، مارگارت. يانويوليابهمسافرتمیروند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 
1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مسافرت، مهارت های زندگی

چكيده: مسافرت در تعطیالت، همیشه برای بچه ها تجربه ای هیجان انگیز است. درکتاب »یان و 
یولیا به مسافرت می روند«، یکی از کتاب های مجموعه 10 جلدی »یان و یولیا«، بچه ها درباره سفر 
کردن با ماشین، قطار و کشتی می خوانند. آن ها در قطار خیلی تفریح می کنند. بعد هم در بندر با 

کشتی به سفر ادامه می دهند و با قایق نجات، ملوان و ناخدا آشنا می شوند.
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359. رتیچ، مارگارت. يانويولياتنهاهستند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: تنها ماندن بچه ها، مهارت های زندگی

چكيده: تنها ماندن در خانه برای بچه ها سخت و نگران کننده است. درکتاب »یان و یولیا تنها 
هستند«، یکی از کتاب های مجموعه 10 جلدی »یان و یولیا«، پدرو ومادر باید به مهمانی بروند. 
بچه ها می آموزند که گاهی الزم است در خانه تنها بمانند و این کار چندان سخت نیست. آن ها سعی 

می کنند از هم مواظبت کنند و نترسند.

360. رتیچ، مارگارت. يانويولياجشنتولدمیگيرند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 
1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: جشن تولد، مهارت های زندگی

چكيده: روز تولد همیشه برای بچه ها روز خاصی است. کتاب »یان و یولیا جشن تولد می گیرند« 
یکی از کتاب های مجموعه ای 10 جلدی است که ماجراهای دو کودک در سن پیش از دبستان را 
به تصویر می کشد. در این کتاب، یان و یولیا جشن تولد می گیرند. آن ها دوستانشان را به مهمانی 

دعوت می کنند، از آن ها پذیرایی می کنند، با هم کیك می خورند و بازی می کنند.

361. رتیج، مارگارت.يانويوليادرمهدكودک. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: مهدکودک، مهارت های زندگی

چكيده: اولین روزهای مهد کودک برای همه بچه ها مهم است. کتاب »یان و یولیا در مهدکودک« 
یکی از کتاب های مجموعه ای 10 جلدی است که ماجراهای دو کودک در سن پیش از دبستان را 
به تصویر می کشد. در این کتاب، دو شخصیت اصلی باید به مهد کودک بروند. آن ها در مهدکودک 

با مربی آشنا می شوند، بازی های جدید یاد می گیرند و خوراکی می خورند.
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362. رتیچ، مارگارت. يانويولياگممیشوند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: گم شدن، مهارت های زندگی

چكيده: گم شدن و دور شدن از پدر و مادر برای بچه ها نگران کننده است. درکتاب »یان و یولیا گم 
می شوند«، یکی از کتاب های مجموعه ای 10 جلدی، موضوع گم شدن کودکان در قالب داستان به 
تصویرکشیده شده است. در این کتاب می خوانیم که یان و یولیا برای خرید می روند، اما گم می شوند. 
آن ها پیش پلیس می روند و چون نشانی منزلشان را می دانند، پلیس آن ها را به خانه شان می رساند.

363. رتیچ، مارگارت.يانويوليامريضمیشوند. مریم قندهاری. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: بیماری، مهارت های زندگی

چكيده: همه بچه ها مریض می شوند. کتاب »یان و یولیا مریض می شوند« یکی از کتاب های 
مجموعه ای 10 جلدی است که ماجراهای دو کودک در سن پیش از دبستان را به تصویر می کشد. 
در این کتاب، دو شخصیت اصلی داستان مریض می شوند و باید در خانه بمانند. آن ها پیش پزشك 

می روند و معاینه می شوند. بعد هم دارو می خورند تا زودتر خوب شوند.

364. موسوی زاده، سعید. يكپرسموش. تصویرگر: ستاره معتضدی. تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی، 1391، 30 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: در این داستان گربة مادر برای گرفتن موش می رود. بچه گربه که از خوردن موش خسته 
شده است، در خواب عمیقی فرو می رود. در این خواب او مورد آزار و اذیت کسانی قرار می گیرد که 
در حال خوردن ماهی و مرغ هستند. بعد از بیدار شدن، او دوباره خوردن موش گرفته شده توسط 

مادر را به گرفتاری های رفتن به بیرون و خوردن مرغ و ماهی ترجیح می دهد.
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365. کلهر، فریبا. قصه ای که دوستش دارم: يكپرشودوپرشوسهپرش. تصویرگر: 
مریم توحدی. تهران: پیدایش، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكيده: این جلد از مجموعه »قصه ای که دوستش دارم« دربردارنده داستانی با موضوع تخیلی 
است. در این داستان، بز شکمویی هر چیزی را می خورد. وقتی مالفه، جوراب، توپ پالستیکی و ... 
را می خورد، خسته می شود و دلش چیز تازه ای برای خوردن می خواهد. شبی تصمیم می گیرد ماه 

را بخورد. بزی در تالش برای خوردن ماه درگیر ماجراهایی می شود که در این کتاب می خوانیم.

366. مورونی، تریسی. مجموعه کتاب های خرگوش کوچولو: يهخرگوشخواستنیام،
نقش گستران  تهران:  مورونی.  تریسی  تصویرگر:  فکور.  هانیه  داشتنیام.  ودوست عزيز

سرمدی: فینگیلی، 1393، 24 ص، خشتی
مخاطب: کودک

موضوعمحورى: دوست داشتن خود، داستان های اخالقی

جلدی  چهار  مجموعه  از  دوست داشتنی ام«  و  عزیز  خواستنی ام،  »یه خرگوش  کتاب  چكيده: 
عاشق  کوچولو  خرگوش  دارد.  اختصاص  خود  داشتن  دوست  موضوع  به  کوچولو«،  »خرگوش 
انگشت های  خود،  بودن  عاشق خرگوش  از جمله  می کند؛  زندگی  آن ها  با  که  است  چیزهایی 
کوچکش، گوش های پشمالویش، خنده هایش، و عاشق کتاب خواندن، نقاشی، اسکیت و توپ بازی. 

او خودش را همین طوری که هست دوست دارد.

367. خداجو، فروزنده ... ]و دیگران[. کتاب های نارنجی: 366قصهتصويرىبراىروزهاى
سال. تصویرگر: گروه تصویرگران. تهران: قدیانی، 1393، 760 ص، رحلی

مخاطب: کودک
موضوعمحورى: ادبیات کودکان

چكيده: این مجموعه شامل 52 کتاب برای بچه هاست که در یك سال، هر هفته می توانند یکی 
از کتاب های این مجموعه را بخوانند. هر کتاب شامل هفت قصه با تصاویر رنگی و زیباست همه 
داستان های این مجموعه ایرانی است. حال و هوای داستان ها متفاوت و متنوع است. گاهی قصه 
زندگی بچه هاست و گاهی قصه پرنده ها و چرنده ها و گاهی هم قصه اشیاء، همان چیزهایی که 

دور و بر ما هستند.
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368. صادقی، داریوش. سالم پیش دبستانی ها: آموزشكامپيوتربراىكودكان. تصویرگر: 
ایلگار رحیمی. تهران: نیستان، 1392، 48 ص، رحلی

مخاطب: والدین، کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: کامپیوتر، راهنمای آموزشی

چكيده: آموزش و فرهنگ سازی استفاده درست از کامپیوتر باید از همان سال های اولیه کودکی 
شروع شود. کتاب »آموزش کامپیوتر برای کودکان« مخاطب را با مبانی سخت افزاری و نرم افزاری 
کامپیوتر، استفاده درست از آن و مراقبت از بدن خود در حین کار با کامپیوتر آشنا می کند. با این کتاب 

مخاطب می آموزد که هر کامپیوتر چه قسمت هایی دارد و برنامه های اولیه آن چیست.

369. صادقی، داریوش. سالم پیش دبستانی ها: امنيتدراينترنتبراىكودكان. تصویرگر: 
ایلگار رحیمی. تهران: نیستان، 1392، 48 ص، رحلی

مخاطب: والدین، کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: کامپیوتر، اینترنت

چكيده: اینترنت فضایی مجازی است که آگاهی از شرایط آن برای هر فردی الزم است. کتاب 
»امنیت در اینترنت برای کودکان« مخاطب را با خطرات موجود در فضای اینترنت و حفاظت از 
اطالعات شخصی آشنا می کند. مخاطب با خواندن این کتاب اینترنت را می شناسد، امنیت در آن را 

می آموزد و با نکات ایمنی فضای مجازی آشنا می شود.

مربی کـ
بكاركود

كتا
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370. گل، هاسبی /  بالجی، آرکان )موسوی، زهرا(.اينبدنعجيبمن:گوشكنيم،رنگ
كنيم،دوستبداريمويادبگيريم. لیلی انگجی. تهران: طراحان ایماژ، 1391، 16 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: بدن، شناخت

چكيده: آموزش و شناساندن اعضای بدن به کودکان، می تواند در قالب شعر و قصه صورت 
گیرد. کتاب »این بدن عجیب من« که عنوان دیگر آن »رنگ کنیم، گوش کنیم، دوست بداریم و 
یادبگیریم« است، می کوشد در قالب شعر و نقاشی، اعضای بدن را به کودکان معرفی کند و کارکرد 
هر عضو را برای آن ها برشمارد. در ضمن شعر، کودک می تواند تصویرهای مرتبط با متن را رنگ 

کند.

371. کتابی، آذر. ببين،حدسبزن،بگوچرا؟:آموزشمفاهيمعلومتجربیويژه
گروهسنی6سال. تصویرگر: سام سلمانی. تهران: سرمشق، 1393، 12 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: علوم تجربی، راهنمای آموزشی

چكيده: کودکان دوست دارند حدس های خود را آزمایش کنند و نتیجه آن ها را ببینند. کتاب »ببین، 
حدس بزن، بگو چرا؟« از مجموعه 10 جلدی »بازی های خالق آموزشی«، مخصوص کودکان 
شش ساله است و موقعیت هایی را برای کودک فراهم می کند که بتواند مواد و ابزار را با هم در 
معرض نگاه کودک قرار دهد. مخاطب این کتاب الزم است در حین خواندن متن، تصاویر مربوط 

به آزمایش ها را در جاهای الزم آن ها بچسباند.

372. موسوی، زهرا /  اسالمی، مریم. من و دنیای من: بدن:آموزشواژگانابتدايیبه
خردساالن. تصویرگر: شیوا ضیایی. تهران: طراحان ایماژ، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: مربی کودک، کودک
موضوعمحورى: بدن انسان، کودکان

چكيده: کودکان در اولین شناخت هایشان از خود، اعضای بدن را می شناسند. کتاب »بدن« از 
مجموعه »من و دنیای من« حاوی چند شعر درباره تك تك اعضای بدن است تا به کودکان کمك 
کند بدن خود را بهتر بشناسند و با کارکرد هر عضو آشنا شوند. این کتاب با کمك تصویر، واژگان 

ابتدایی درباره بدن را به مخاطبان خردسال خود می آموزد.
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373. موسوی، زهرا /  اسالمی، مریم. من و دنیای من: خانه:آموزشواژگانابتدايیبه
خردساالن. تصویرگر: شیوا ضیایی. تهران: طراحان ایماژ، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: خانه، مهارت های زندگی

چكيده: خانه اولین مکانی است که کودک با آن انس می گیرد و در آن بزرگ می شود. کتاب 
»خانه« از مجموعه »من و دنیای من« با تصویرها و ترانه هایی درباره اجزای خانه، می کوشد 
کودک را با خانه و اجزای آن یعنی دستشویی، حمام، اتاق خواب، آشپزخانه و حیاط بیشتر آشنا کند. 
واژگانی که کودک در این کتاب می آموزد، از پرکاربردترین کلماتی هستند که او در زندگی به کار 

خواهد بست.

374. کیهانی، فریبا  ... ]ودیگران[. رياضی1)1و2و3(. تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: راهنمای آموزشی

چكيده: این کتاب در چهار بخش، چهار قصه طرح کرده است و بعد از هر قصه از کودک خواسته 
می شود تا فعالیت های بعد از هر قصه را که شامل پاسخ به سؤال ها، نقاشی، برش، کالژ و... است 
انجام دهد. در بخش پایانی کتاب نیز 10 بازی پیشنهاد شده است و مربی می تواند از آن ها استفاده 

کند.

375. کیهانی، فریبا  ...]و دیگران[. رياضی2)1و2و3(.. تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 32 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: راهنمای آموزشی

چكيده: این کتاب جلد دوم از این مجموعه کتاب هاست و در 5 بخش. فعالیت های این کتاب این 
امکان را فراهم می سازد تا کودک از ریاضی لذت ببرد، تجربه و کشف کند، خالقیت داشته باشد، 
حل مسئله کند، مفاهیم را توضیح دهد، ریاضی 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 کلی بخش آشنا می کند. سپس 
با اجرای چند فعالیت با مفهوم آن بیشتر آشنا می شود. در بخش پایانی کتاب، بازی های پیشنهادی، 

17 پیشنهاد برای مربی طرح و هر یك از آن ها به یك بخش از کتاب مرتبط می شود.
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376. یوسفی، شهره  ...]و دیگران[.علوم1:گياهانوجانوران. تصویرگر: هدیه شاهرودی. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 32 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: راهنمای آموزشی

چكيده: این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب های علوم و مناسب گروه سنی کودک )3 تا 4 سال( 
است. وجود جانوران و گیاهان در محیط زندگی کودکان به آن ها فرصت می دهد تا آن ها را دقیق تر 
بررسی کنند. در این کتاب فعالیت هایی برای کودکان در نظر گرفته شده تا کودک بیشتر به محیط 
اطراف خود توجه داشته باشد. شباهت ها و تفاوت های میان موجودات زنده و غیر زنده را بررسی، 

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

377. یوسفی، شهره  ...]و دیگران[. علوم2:انسان. تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: راهنمای آموزشی

چكيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب های علوم و مناسب گروه سنی کودک )4 سال( 
است. آشنایی با اعضای بدن انسان از اولین یادگیری های کودک است. در این کتاب به حواس 
پنج گانه و اعضای بدن و کار آن ها اشاره شده است. بریدن و چسباندن، وصل کردن، نقاشی کردن 
فعالیت هایی هستند که در کتاب از کودک خواسته می شود. این فعالیت ها به ثبت آموخته های 

کودک کمك می کند.

378. یوسفی، شهره  ...]و دیگران[. علوم3:علومفيزيكی. تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 28 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: راهنمای آموزشی

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

فعالیت هایی نظیر آن انجام دهد.
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379. یوسفی، شهره  ...]و دیگران[. علوم4:زمينوفضا. تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 28 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: راهنمای آموزشی

چكيده: این کتاب از مجموعه کتاب های »علوم« است و فرصتی را فراهم می 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 می کند تا به فعالیت هایی که از او 
خواسته می شود، بهتر پاسخ بگوید. همراهی، مطالعة از قبل و فراهم آوردن ابزار و وسایل هماهنگ 

با آزمایش ها نیز به بزرگ ترها )والدین و مربیان( توصیه شده است.

380. موسوی، زهرا /  اسالمی، مریم. من و دنیای من:لباس:آموزشواژگانابتدايیبه
خردساالن. تصویرگر: شیوا ضیایی. تهران: طراحان ایماژ، 1393، 12 ص، خشتی

مخاطب: مربی کودک، کودک
موضوعمحورى: لباس انسان، کودکان

چكيده: کودکان در اولین شناخت هایشان از خود و پوشش خود، لباس هایی را که بر تن می کنند 
می شناسند. کتاب »لباس« از مجموعه »من و دنیای من« حاوی چند شعر درباره لباس است تا به 
کودکان کمك کند نام هر لباسی را که می پوشند، بدانند. این کتاب واژگان ابتدایی درباره لباس را 

به مخاطبان خود می آموزد.

381. نوزرآدان، مریم. مهارتهاىاجتماعی:نكتههايیبراىوالدينومربيان،فعاليتهاى
عملیوتمرينبراىكودكان،براىكودكان5،4و6ساله. تصویرگر: سام سلماسی. تهران: 

نغمه ی نو، 1393، 48 ص، رحلی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: روابط اجتماعی، فعالیت های عملی و تمرین

چكيده: در سال های اولیه زندگی، رشد و تحول بدنی، ذهنی و عاطفی، سرعت زیادی دارد. 
مطالعه کتاب »مهارت های اجتماعی« برای تمرین مهارت های پایه و آماده شدن برای فعالیت های 
مدرسه ای کودکان مؤثر است. با خواندن این کتاب، کودک می آموزد چگونه به تفاوت های فردی و 

خانوادگی احترام بگذارد، دوست پیدا کند و مهارت های شنیدن را تمرین کند.
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آموزشمبتنیبرطنز)رهيافتیبراىمربيان امیر.  بزرگی، فرشاد/  عظیمی،   .382
پيشدبستانی،دبستانیومتوسطهاول(. تهران: راشدین، 1393، 64 ص، وزیری

مخاطب:  مربی کودک
موضوعمحورى: بازی ها و سرگرمی های کودکان،  راهنمایی آموزشی

چكيده: طنز به دلیل جاذبه شادمانه اش و بی پروایی از به هم ریختن تناسب ها، باعث ایجاد مسئله 
و انگیزه حل مسئله در اذهان می گردد. کتاب پیش رو بر پایه مطالعات تجربی و پژوهش های کیفی 
استوار است و بنا دارد با تمرکز بر »شالوده شکنی در محتوای درس« و جاذبه های عملیاتی »طنز 
گفتاری« و »طنز رفتاری« مربیان، رویکردی را به مخاطبان خود ارائه کند تا در روش های تدریس 
تأثیر نوین داشته باشد. نگارنده با تعریف موقعیت های گوناگون کالس، روش های تدریس مبتنی بر 

طنز را با مثال آموزش می دهد.

مربيان، براى كودكان به مسئله حل مهارتهاى آموزش بی.  میرنا  شور،   .383
مشاوران،روانشناسانودرمانگرانويژهكودكانمهدكودکوپيشدبستانی. 

محسن شکوهی یکتا. تهران: سپیدبرگ، 1393، 280 ص، وزیری
مخاطب: مشاور، مربی کودک، والدین

موضوعمحورى: حل مسئله، شناخت در کودکان

چكيده: مهارت حل مسئله کودکان را قادر می سازد در مواجهه با چالش ها امکانات اطراف را 
بشناسند و به حل مسئله اقدام کنند. کتاب »آموزش مهارت های حل مسئله به کودکان« به مربیان، 
مشاوران، روان شناسان و درمانگران نشان می دهد که چگونه کودکان را در یادگیری مهارت های 
حل مشکل کمك کنند. مخاطب این کتاب، پیش مهارت های حل مسئله را می آموزد و پس 
از آشنایی با برنامه حل مسئله، مهارت های حل مسئله را نیز فرا می گیرد. بازی ها، فعالیت ها و 

گفت وگوهای کتاب برای استفاده عملی مناسب و مفیدند.

شافزايی
ظرىودان

مرجعن
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آنچهيككتابداركودکبايدبداند! قایینی، زهره/ طاهری قندهاری، فرزانه.   .384
چگونهيككتابخانهپوياوفعالداشتهباشيم؟. تصویرگر: سارا زندوکیلی. تهران: موسسه 

پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 1393، 88 ص، رقعی
مخاطب: کتابدار، والدین

موضوعمحورى: کتابخانه های کودکان، نظام های کتابداری و اطالع رسانی

چكيده: کتابخانه های کودک و نوجوان نهادی مدرن اند که پیشینه راه اندازی آن ها به دهه های 
آموزش  بر  عالوه  است  کوشیده  حاضر  کتاب  در  نگارنده  می گردد.  باز  بیستم  سده  نخست 
فهرست نویسی و سازمان دهی کتاب های کتاب خانه به زبان بسیار ساده و شناساندن اصطالحات 
مهم و الزم کتابداری، به عالقه مندان آموزش دهد که چگونه می توانند کتابخانه ای پویا و فعال 
داشته باشند. در این دست نامه، کتابدار به طور گام به گام می آموزد که چگونه با نیازسنجی کودکان 

کتابخانه را فعال تر کند.

385. رنجبر، کریم / هوشمندسروستانی، جعفر.آنچهوالدينپيشدبستانیهاوكالس
اولیهابايدبدانند. شیراز: تخت جمشید / قشقایی، 1392، 224 ص، رقعی

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: رابطه خانه و مدرسه، رابطه والدین و کودک

چكيده: والدین با آگاهی از ویژگی های رفتاری دوره کودکی بهتر می توانند فرزندانشان را همراهی 
و تربیت کنند. کتاب »آنچه والدین پیش دبستانی ها و کالس اولی ها باید بدانند« به والدین کمك 
می کند درباره دوره سرنوشت ساز پیش دبستانی و پایه اول دبستان بیشتر بدانند. کتاب شامل شش 
فصل است با موضوعات: رشد کودکان پیش دبستانی و کالس اولی؛ تفاوت های فردی؛ کمك به 

رشد کودک؛ مدرسه؛ چالش های خاص والدین؛ سالمت و بهداشت کودک.

در سلوک واختالل مقابلهاى نافرمانی اختالل جان.  الچمن،  والتر/  متیوس،   .386
كودكی: اختاللهاىرفتارىدركودكانازتشخيصتادرمان. پرویز شریفی درآمدی 

...]و دیگران[. تهران: آوای نور، 1393، 228 ص، وزیری
مخاطب: مشاور، مربی کودک

موضوعمحورى: روان شناسی کودک

چكيده: رفتار مقابله ای یا عدم اطاعت واکنشی است که کودک در برابر فرد مراقب به صورت 
مقاومت از خود نشان می دهد. این کتاب مروری کوتاه اما جامع بر دانش تجربی و اطالعات بالینی 
مربوط به اختالل ODD و اختالل CD در کودکان 3 تا 14 سال است. نگارنده پس از شرح 
مقدماتی اصطالحات و تعاریف، ویژگی های فردی و محیطی دخیل در این اختالل و شیوه ارزیابی 

یا مداخله های روان شناختی در این حوزه را شرح می دهد.
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387. دیوراند، وینسنت مارک. اختالالتومشكالتخوابكودكان)راهنماىدرمانگران(
كتابكار. ساالر فرامرزی/  پیمان ولدبیگی. اصفهان: آموخته، 1393، 170 ص، وزیری

مخاطب: مشاور، مربی کودک
موضوعمحورى: مشکالت خواب، راهنمای درمانگران

چكيده: اختالل خواب از جمله مشکالتی است که والدین بسیاری را وامی دارد برای حل آن در 
کودک خود، به روان شناس و پزشك مراجعه کنند. کتاب »مشکالت خواب کودکان )مداخله و 
درمان(« می تواند پاسخی به درخواست والدین و راهنمایی برای درمانگران باشد تا به صورت 
کاربردی راه حل هایی برای حل مشکل ارائه دهند. کتاب حاضر در واقع کتاب کاری است که 

برنامه های درمانی اختالل خواب را به صورت گام به گام ارائه می دهد.

388. بیدی، فاطمه/  رنجبرزاده، اکبر.اصولتعليموتربيتكودکازمنظرمكتباسالم
وعلمروانشناسی.. تهران: آوای نور، 1393، 192 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مشاور، مربی کودک
موضوعمحورى: روان شناسی کودک

چكيده: بهترین زمان برای تربیت دوران کودکی است، زیرا شخصیت فرد هنوز شکل نگرفته و 
برای هر تربیتی آمادگی دارد. نگارنده در اثر پیش رو سعی در نگاه همه جانبه نگر بر جنبه های مختلف 
تربیت کودک داشته است. طی مباحث کتاب از گفتارها و دیدگاه های دینی، کالم وحی و ائمه اطهار، 
دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسالمی و نیز نظریه های روان شناسی بهره گیری شده تا راهکارهای 

جامع و علمی و در خور فرهنگ اسالمی به والدین و مربیان ارائه گردد.

389. یکتاه خواه، سرور ...]و دیگران[.بيشفعالیازتعريفتادرمان. تهران: راشدین، 1393، 
170 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مشاور، مربی کودک
موضوعمحورى: کم توجهی، اختالل ها

چكيده: اختالل بیش فعالی نوعی نقص در تکامل سیستم اعصاب است که خود را با الگویی از 
کاهش در تداوم توجه و تکانشگری بیش از حد سن و سطح تکامل کودک یا نوجوان نشان می دهد. 
کتاب پیش رو پژوهشی کاربردی و عملی در راستای شناسایی و تشخیص اختالل نقص توجه در 
کودکان است. در فصل های کتاب راهکارهای مؤثر و درمان های روانی - اجتماعی این اختالل 

تشریح شده است.
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390. بابازاده، طاهره  ...]و دیگران[. پرورشتفكرمنطقیكودكان)تمريناتعملی(. 
اصفهان: آموخته، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: تفکر منطقی، مهارت اندیشیدن، تمرینات عملی

چكيده: یکی از مباحث مطرح روز در زمینه تعلیم و تربیت »آموزش تفکر به کودکان« است. کتاب 
»پرورش تفکر منطقی کودکان )تمرینات عملی(« به دو نوع از انواع تفکر، یعنی تفکر سازمان دهنده 
و تفکر خالق می پردازد. در تفکر سازمان دهنده کودک می آموزد با دقت بیشتری به محیط اطراف 
نگاه کند تا بتواند آن ها را نظم دهد. در تفکر خالق ساخت های از پیش ساخته شده ذهن سست 
می شوند و ساخت های نوین و متفاوت جایگزین آن ها می شوند. کتاب حاضر که برای کودکان پنج 
تا هشت ساله مناسب است، می کوشد با ارائه تمرین هایی از ساده به مشکل، اهداف خود را محقق 

سازد.

391. روکا، نوریا. تئاتر. مهناز نوروزی. تصویرگر: رزا ماریا کورتو. تهران: امیرکبیر: کتاب های 
شکوفه، 1392، 36 ص، خشتی

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: نمایش، هنرهای دیداری

چكيده: این کتاب کودکان را با دنیای تئاتر، انواع مختلف آن، کارهای الزم برای اجرای نمایش و 
دکور صحنه و لباس و... آشنا می کند. مطالب کتاب همچنین می تواند راهنمایی برای والدین باشد 

تا به کودکان برای اجرای نمایش های خانگی و کوچك کمك کنند.

392. کافنر، تریش. چهارفصلسرگرمیبراىپيشدبستانیها:مجموعهفعاليتهاى
آموزشیخالقبراىكودكان3تا6ساله،سرگرمیهاىپاييز. حسین فدایی حسین. 

تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1393، 104 ص، رقعی
مخاطب: والدین، مربی کودک

موضوعمحورى: سرگرمی، کاردستی

چكيده: خانواده ها به ایده هایی احتیاج دارند که نیازهایشان را برای سرگرم کردن کودکان در 
سال های پیش از دبستان رفع کنند. کتاب »سرگرمی های فصل پاییز« از مجموعه »چهار فصل 
سرگرمی« مجموعه ای سرگرم کننده از فعالیت های آموزشی خالق است. موضوع کتاب حاضر 
»هنر و کاردستی« است و شما می توانید در آن کاردستی هایی مخصوص کودکان سنین پیش از 

مدرسه را بیابید.
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393. کافنر، تریش. چهارفصلسرگرمیبراىپيشدبستانیها:مجموعهفعاليتهاى
آموزشیخالقبراىكودكان3تا6ساله،سرگرمیهاىتابستان. حسین فدایی حسین. 

تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1393، 88 ص، رقعی
مخاطب: والدین، مربی کودک

موضوعمحورى: سرگرمی، موسیقی، حرکت و نمایش

چكيده: چگونگی تربیت کردن صحیح کودکان از جمله موضوعاتی است که خانواده ها دوست 
دارند نکات بیشتری درباره آن بدانند. کتاب »سرگرمی های فصل تابستان« از مجموعه »چهار 
فصل سرگرمی« به موضوع سرگرم کردن کودکان در بیرون از خانه می پردازد. سرگرمی های بیرون 
از خانه، بیرون و در دسترس، خواندن و نوشتن و حساب، موسیقی و حرکت و نمایش، از جمله 

عنوان هایی هستند که در کتاب حاضر درباره آن ها سرگرمی هایی ارائه شده است.

394. کافنر، تریش. چهارفصلسرگرمیبراىپيشدبستانیها:مجموعهفعاليتهاى
آموزشیخالقبراىكودكان3تا6ساله،كتاباّولسرگرمیهاىبهار. حسین 

فدایی حسین. تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1393، 96 ص، رقعی
مخاطب: مربی کودک

موضوعمحورى: سرگرمی، آشپزخانه، کاردستی

چكيده: چگونگی تربیت کردن صحیح کودکان از جمله موضوعاتی است که خانواده ها دوست 
دارند نکات بیشتری در باره آن بدانند. کتاب »سرگرمی های فصل بهار« از مجموعه »چهار فصل 
سرگرمی« به موضوع سرگرم کردن کودکان در خانه و آشپزخانه می پردازد. در جلد 1 این مجموعه 
نویسنده می کوشد برای روزهای بارانی و اوقاتی که بچه ها مجبورند در خانه بمانند سرگرمی هایی 

را معرفی کند.

395. کافنر، تریش. چهارفصلسرگرمیبراىپيشدبستانیها:مجموعهفعاليتهاى
آموزشیخالقبراىكودكان3تا6ساله،كتابچهارمسرگرمیهاىزمستان. 

حسین فدایی حسین. تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1393، 112 ص، رقعی
مخاطب: مربی کودک، والدین

موضوعمحورى: سرگرمی، زمستان

کتاب  دارند.  احتیاج  خالق  فعالیت هایی  به  کودکان  کردن  سرگرم  برای  بزرگ ترها  چكيده: 
»سرگرمی های زمستان« از مجموعه »چهار فصل سرگرمی« به این نیاز پاسخ می دهد. در این جلد 
سرگرمی هایی معرفی شده اند که در فصل زمستان قابل اجرا و انجام هستند. کتاب سه ضمیمه نیز 

دارد که مطالعه آن ها برای انجام فعالیت های معرفی شده مفید و الزم است.



 فهرست توصيفي كتاب هاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي156

396. صفارپور، عبدالرحمان. خشتهاىآغازين:آموزشمهارتهاىساختاربدنی-
ويژهكودكانپيشدبستانیوابتدايی. تهران: مدرسه، 1392، 64 ص، رحلی

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: علوم تربیتی

چكيده: یاددهیـ  یادگیری و هرگونه آموزشی در خانه و مراکز آموزشی، بدون تندرستی و سالمت 
جسمی و فرایند درست آن در آینده، هیچ فایده و نفعی نه برای کودک، نه برای خانواده و نه برای 
جامعه اش دارد. بنابراین باالتر و مهم تر از آموزش های کالسیك، سالمتی جسم و روح فرد است. 
در این کتاب تالش بر این است که به کمك تصویرها و الگوهای درست و نادرست در هر زمینه، 
وضعیت جسمی کودکان نشان داده شود تا مربیان درخانه و آموزشگاه ها کودکان را با شیوه های 
صحیح وضعیت جسمی آشنا سازند و عادت دهند و آنان را از شیوه های ناصحیح و نادرست جسمی 

آگاه کنند.

397. دبیری، عاطفه/ کاکویی، مرضیه. دروغگويیكودكانوروشهاىاصالحودرمانآن. 
تهران: طراحان ایماژ، 1392، 40 ص، رقعی

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: دروغ گویی، روان شناسی

چكيده: کمبود آگاهی والدین درباره علت و انگیزه دروغ گویی در کودکان باعث می شود آن ها 
در برخورد با پدیده دروغگویی، واکنش درستی از خود نشان ندهند. کتاب »دروغ گویی کودکان و 
روش های اصالح و درمان آن« می کوشد، علت، آثار و نشانه ها، و هدف از دروغگویی را برای والدین 
شرح دهد و پس از آن روش هایی برای درمان و اصالح این رفتار ارائه دهد. همچنین درباره عواقب 
تنبیه کودکان در هنگام دروغ گفتن و نیز راه های ایجاد ارتباط صمیمی برای دادن احساس اعتماد 

به نفس به کودک، پیشنهاداتی به والدین داده است.

398. سیرز، ویلیام/ سیرز، مارتا. راه های تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: دنياىكودكانموفق. 
بهاره نیکجو/ مهرداد متین راد. تهران: پنجره، 1392، 432 ص، رقعی

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: آموزش والدین، روان شناسی کودکان و نوجوانان

چكيده: والدین برای پرورش فرزندان موفق نیازمند دانستن ابزارها و راهکارهای ویژه و آزموده اند. 
نوشتار پیش رو دربردارنده توصیه های علمی و روان کاوانه است که معرفی کننده ابزارها و عوامل 
موفقیت اغلب کودکان است. روش ها و راهکارهای ارائه شده به والدین کمك می کند تا در سال های 

ابتدایی شکل گیری شخصیت کودکان خصایص الزم را در آن ها پرورش دهند.
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399. بایدالف، استیو/ بایدالف، شارون. راه های تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: رازهاىبيشترى
دربارهىكودكانشاد. محمد قربانی. تهران: پنجره، 1392، 200 ص، رقعی

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: روان شناسی کودک، رفتاردرمانی

چكيده: بهترین راه مصونیت کودکان و بانشاط پروردن آن ها این است که به پدر و مادرشان 
بیشتر اهمیت داده شود. اثر حاضر دربردارنده جدیدترین شیوه های تربیتی برای پرورش کودکان و 
نوجوانان است که بر مبنای اصول روان شناسی کودک و نوجوان نگاشته شده است. مباحث کتاب 
با تکیه بر تجربه های بالینی درمانگران و بررسی واکنش ها و نیازهای کودک در شرایط گوناگون 

تدوین گردیده است.

400. قیطاسی، مهدی/  قوجقی، مریم. رشدوتكاملوضعيتبدنیدركودكان:كسب
وضعيتبدنیمطلوبورشدحركتیدركودكانباتأكيدبربازىوفعاليتبدنی. 

تهران: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 74 ص، وزیری
مخاطب: مربی کودک

موضوعمحورى: بازی های آموزشی، ورزش

چكيده: کتاب حاضر با هدف معرفی حیطه علمی جدیدی که حاصل تعامل حوزه های مختلف 
تربیت بدنی )از جمله رشد و تکامل جسمانی، حرکات اصالحی، کنترل و یادگیری حرکتی( است، 
نگارش یافته است. مطالب کتاب به والدین و مربیان این آگاهی را می دهد تا مقدمات رشد جسمانی 
- حرکتی کودکان را فراگیرند و ضمن آشنایی با حرکات اصالحی و وضعیت بدنی، به بهبود شرایط 

جسمانی کودکان کمك کنند.

401. تبریزی، علیرضا.رفتاردرمانی:روشهايیبراىتغييرسريعرفتاركودكان
4-11ساله. تهران: فراروان، 1393، 152 ص، رقعی

مخاطب: مشاور،  مربی کودک
موضوعمحورى: آموزش و پروش، کودکان

چكيده: در زندگی ماشینی امروز همگام با تغییر روش های زندگی، والدین نیز می خواهند از 
روش های نو برای تربیت فرزندان خود استفاده کنند. کتاب حاضر دربردارنده راهکارهای عملی 
برای پرورش صحیح کودکان است. اصل کلی تربیتی در این اثر کاربرد تنبیه و تشویق بوده که 
برای کودکانی که در این مقطع سنی اند راهبردی مناسب است. در مباحث کتاب عادات نادرست و 
درست کودکان بررسی شده و توصیه های عملی و نظری بر اساس رویکرد رفتار درمانی به والدین 

ارائه شده است.
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402. فیروزان، حمیده.روشهاىبازپرورىمهارتهاىحسی-حركتی. تبریز: هنراول، 
1392، 180 ص، وزیری

مخاطب: والدین،  مربی کودک
موضوعمحورى: تکنیك های سودمند، توان بخشی، ناتوانی های جسمی

چكيده: همواره بین کنش های ذهنی و مهارت های حرکتی ارتباطی مثبت وجود دارد؛ از این رو، 
اساس کار درمانی، بازپروری و توان بخشی تقویت مهارت های حسی و حرکتی است. مخاطبان در 
این اثر عالوه بر کارکردهای زیستی و عملکرد مغز و دستگاه عصبی، مراحل رشد و تکامل قوای 
حرکتی و آثار این رشد در جنبه های روان شناختی و فرایندهای حسی را فرا می گیرند. در بخش هایی 
از کتاب همچنین مفهوم توان بخشی به ناتوانان حرکتی با معرفی بازی ها و فعالیت های مناسب در 

سنین مشخص توضیح داده شده است.

403. روکا، نوریا. سينما. مهناز نوروزی. تصویرگر: رزا ماریا کورتو. تهران: امیرکبیر: کتاب های 
شکوفه، 1392، 36 ص، خشتی

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: دایرئالمعارف ها، هنر و فرهنگ

چكيده: در کتاب حاضر به زبان ساده و کودکانه مراحل مختلف ساخت، تدوین و مونتاژ فیلم توضیح 
داده شده است. عالوه بر شکل های رنگی، در جای جای کتاب فعالیت ها و سرگرمی های عملی 

برای درک بهتر روند فیلم سازی برای کودکان در نظر گرفته شده است.

هوشهاى افزايش و پرورش شناسايی، احمد.  عابدی،  علی اکبر/  ابراهیمی،   .404
چندگانهدركودكانپيشدبستانی. اصفهان: نوشته، 1393، 160 ص، وزیری

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: هوش، هوش های چندگانه، آموزشی

چكيده: برای پرورش هوش کودک الزم است طبق نظریه های جدیدتر روان شناسی عمل کرد. 
کتاب »شناسایی، پرورش و افزایش هوش های چندگانه در کودکان پیش دبستانی« به موضوع 
هوش های چندگانه که گاردنر آن ها را مطرح کرده است می پردازد. کتاب در فصل اول، مروری دارد 
بر تعریف هوش های چندگانه و در فصل دوم با ارائه نیمرخ این هوش ها به مربی کمك می کند 
بتواند آن ها را بشناسد. موضوع های فصل های بعد عبارت اند از: آموزش هوش های چندگانه به 

کودکان؛ بسط و گسترش هوش های چندگانه؛ بازی هایی برای تقویت هوش های چندگانه.
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405. صادقیان، نبی اهلل  ...]و دیگران[.فعاليتهاىياددهی-يادگيرىبرنامهدرسی
براىدورهپيشازدبستان. تهران: توکا، 1393، 336 ص، وزیری

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: برنامه ریزی آموزشی، آموزش قبل از مدرسه، برنامه های درسی

چكيده: سال های پیش از دبستان دوره ای مهم در شکل گیری شخصیت کودک است. کتاب 
»فعالیت های یاددهی- یادگیری« چگونگی طراحی فعالیت های یاددهی- یادگیری را، براساس 
چارچوبی علمی، به مربیان این حوزه آموزش می دهد. در بخش اول مراحل پنج گانه طراحی یك 
واحد یادگیری آموزش داده می شود و بخش های بعدی، به تعریف هر فعالیت، فرایند طراحی آن، 

بررسی معیارها و توصیه های اجرایی می پردازند.

406. کالم، ترزا. كاربردبازىدرمانی. مژگان حیاتی. تهران: دانژه، 1393، 232 ص، وزیری
مخاطب: والدین، مربی کودک

موضوعمحورى: آموزش والدین، روان شناسی کودک

چكيده: والد بودن یك فرایند پراسترس است و اغلب حتی برای والدین داری مهارت نیز ناکامی 
به همراه دارد. این کتاب درباره تغییر نوع ارتباط با کودکانی است که توانایی و خالقیت آن ها مورد 
بی توجهی واقع شده است. نگارنده با ارائه راهبردهای عملی و بالینی، زمینه های ایجاد انگیزه و ارائه 

تشویق و تقویت هیجانات مثبت در این کودکان را شرح می دهد.

407. ام پالمر، دبورا. كمكبهكودكانبراىبهبودمهارتهاىارتباطی. فهیمه آرین/
حمداهلل عبدالملکی. تهران: آوای نور، 1393، 192 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مشاور، مربی کودک
موضوعمحورى: گفتار درمانی، روان شناسی کودکان

و  مهارت ها  ما می توانیم  از  و هر یك  است  پیچیده ای  بسیار  فرایند  ارتباط  برقراری  چكيده: 
توانایی های الزم برای ایجاد تعامالت اجتماعی موفق را بیاموزیم. این کتاب برای کمك به ایجاد 
ارتباط کودکان و در نتیجه، تقویت بهزیستی احساسی و اجتماعی و نیز تاب آوری آنان، مجموعه ای 

از ایده ها را برای بازی ها و فعالیت های آنان پیشنهاد می دهد.
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408. کال، نیکوال. كودکمتفكر. آرزو غالمی ...]و دیگران[. تهران: دانژه، 1392، 248 ص، وزیری
مخاطب: والدین، مربی کودک

موضوعمحورى: یادگیری هوش محور، تفکر، هوش هیجانی

چكيده: خوب است حالت های یادگیری به صورت هوش محور باشد و از سال های اولیه زندگی با 
کودکان تمرین شود. کتاب »کودک متفکر« مخاطب را در این زمینه راهنمایی می کند. کتاب ابتدا 
درباره مغز کودک و نیازهای جسمی کودک نکاتی مطرح می کند و پس از آن به نقش همکاری 
والدین و مراقبان در کمك به رشد تکنیك های هوش محور می پردازد. آخرین بخش کتاب هم 
به آموزش هوش محور اختصاص دارد که در آن گام های آموزش خالقانه برای یادگیری بهتر و 

پرورش کار گروهی شرح داده شده است.

409. کاظمی، احسان. كودکموفقمن. اصفهان: نوشته، 1392، 176 ص، رقعی
مخاطب: مربی کودک

موضوعمحورى: علوم تربیتی

چكيده: نحوة آموزش کودکان و نیز آماده کردن آنان برای تعلیم  و یادگیری، دو موضوع اصلی 
در زمینة کمك برای راهیابی به موفقیت هستند. نویسندة کتاب حاضر در نه فصل می کوشد با 
نوشتاری ساده و کاربردی، راهنمایی های مناسبی به والدین ارائه کند تا فرزندانشان را به طور مؤثری 
در بازی ها، فعالیت های کاوشگرانه، مهارت های فیزیکی و ارتباطی، رشد هوش عاطفی و ... همراهی 
کنند و زیربنای مهارت هایی را که در آینده دانش آموزان را به سوی موفقیت و کامیابی در زندگی 
رهنمون می گردند، مستحکم سازند. نویسنده این کتاب، ضمن طرح سؤال هایی از والدین در مورد 
دوران کودکی خودشان و نیز پرسش هایی که ذهن آن ها را به چالش می کشد، می کوشد مفاهیم 

متنوع و کاربردی را به همراه تمرین و بازی به مخاطبان معرفی کند.

410. تراختنبرگ، جنیفر. راه های تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: كودكانخوب،عادتهاى
بد:راهنماىآزمونسنحقيقیبراىپرورشكودكانسالم. مهرداد متین راد/ بهاره 

نیك جو. تهران: پنجره، 1392، 368 ص، رقعی
مخاطب: مربی کودک

موضوعمحورى: روان شناسی کودکان و نوجوانان

چكيده: متخصصان پیش بینی کرده اند که کودکان نسل حاضر اولین نسلی اند که امید به زندگی 
کمتری نسبت به والدینشان دارند. این کتاب راهکارهای علمی برای حمایت والدین از کودکان در 
برابر رفتارها و سبك زندگی آسیب زا را ارائه کرده است. توصیه های علمی کتاب دربردارنده چگونگی 
مقابله با مسائل چالش برانگیزی چون آلرژی ها، مشکالت غذایی، هدایت صحیح موارد روان شناختی 

)بیش فعالی، اضطراب، افسردگی( و... است.
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411. رافعی، طلعت. كودكانمبتالبهاتيسم:راهنماىوالدين،مربيانودرمانگران. 
تهران: دانژه، 1392، 280 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: اختالل نقص توجه، روان شناسی کودکان

چكيده: کتاب حاضر راهنمای والدین، مربیان و درمانگرانی است که به نحوی با کودکان مبتال به 
اتیسم زندگی می کنند یا در آموزش و توانبخشی آن ها موثرند. مباحث کتاب حاصل سال ها تمرکز 
علمی و تجربه کار با کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و خانواده های آن ها است. چگونگی رفتار 
با این کودکان در سنین مختلف، چگونگی بهره گیری از امکانات آموزشی و توانبخشی برای آن ها و 

آشنایی با روند درمان آن ها از جمله مباحث کتاب است.

412. بیان فر، فاطمه. لجبازىكودكان:چگونهباكودکلجبازونافرمانخودرفتار
كنم؟. تهران: دانژه، 1392، 240 ص، رقعی

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: روان شناسی کودکان و نوجوانان، بهداشت روانی

چكيده: یکی از مشکالتی که والدین در ارتباط با فرزندان با آن مواجه اند، نحوه مدیریت بدرفتاری 
و پرخاشگری و نافرمانی آن ها است. در این کتاب ویژگی های رفتاری کودکان و نوجوانان لجباز و 
نافرمان و اختالل های همراه با آن بررسی شده است. در ادامه، تکنیك های کاربردی و روش های 
عملی برای کنترل این گونه رفتارها و نیز زمینه های ایجاد آن به طور مفصل توضیح داده شده است.

413. عابدی، قدرت. مديريترفتاركودکمبتنیبرمهندسیرفتار. تهران: ورای دانش، 
1392، 182 ص، رقعی

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: روان شناسی کودک، رفتاردرمانی

چكيده: دوران کودکی از مهم ترین دوره های زندگی انسان است، چرا که تجارب این دوره در 
شکل گیری رفتار و شخصیت افراد نقش اساسی دارد. کتاب حاضر به منظور آموزش و ارتقای 
مهارت های برخورد با رفتارهای نامطلوب کودکان و مدیریت کاربردی این رفتارها نگارش یافته 
است. در مباحث کتاب سبب شناسی رفتارهای نامطلوب در کودکان و شیوه های اصالح آن ها و نیز 

روش های غیرعلمی و نپذیرفتنی در برخورد با این گونه رفتارها تشریح شده است.
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414. سلحشور، ماندانا. راه های تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: مراحلرشدوپرورش
كودکازتولدتاپنجسالگي. تهران: پنجره، 1392، 296 ص، رقعی

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: روان شناسی کودکان، روان شناسی تحولی

چكيده: شناخت نیازهای بدنی و روانی کودکان این امکان را برای والدین به وجود می آورد که از 
امکانات و فرصت های موجود خود بیشترین بهره را ببرند و کودکان شاد و پویا بار آورند. کتاب پیش 
رو نکته های ساده و ارزشمند و علمی در باب مراحل رشد جسمی کودک و نیازهای عاطفی، هیجانی 

و جسمی او در هر مرحله از رشد را بازگو می کند.

415. طاهرآبادی، میثم/ رسول زاده، مهرناز. سبك زندگی )3(:مسائلتربيتیكودک. قم: ندای 
ملکوت، 1392، 72 ص، خشتی کوچك

مخاطب: مربی کودک، والدین

چكيده: پرورش )تربیت( به معنای به فعلیت رساندن استعدادهای درونی است. در این تحقیق سعی 
بر آن بوده که مفاهیم، آموزه ها و اصول تربیتی کودک و نوجوان از منظر آیات، روایات و اصول 
روان شناسی گردآوری شود. روش های ارتباط مطلوب با کودکان، اهمیت و نقش بازی و اصول 

تربیتی کودک از جمله موضوعات کتاب است.

416. دیوراند، وینسنت مارک. مشكالتخوابكودكان:مداخلهودرماناختالالتخواب
)راهنماىوالدين(. ساالر فرامرزی/ طیبه روشن زاده. اصفهان: آموخته، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مشاور، مربی کودک
موضوعمحورى: مشکالت خواب، مداخله و درمان

انسان ها  برای  از جمله مشکالتی است که در هر سنی ممکن است  چكيده: اختالل خواب 
دردسرساز شود. کتاب »مشکالت خواب کودکان )مداخله و درمان(« می کوشد با شناساندن درست 
موضوع به والدین، نه تنها به حل مشکل خواب کودک کمك کند، بلکه به والدین بیاموزد چگونه 
عادت های صحیح خواب را در کودک ایجادکنند. موضوعاتی که در این کتاب بررسی می شوند 
عبارت اند از: عادات خواب مناسب، زمان خواب، شب بیداری، کابوس و وحشت شبانه، شب ادراری 

و مسائل مربوط به سن و خواب.
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417. کرنی، کریستوفر. موردپژوهیدراختالالترفتارىكودكان. علی نیلوفری. تهران: 
کتاب ارجمند، 1392، 344 ص، رقعی

مخاطب: مشاور، مربی کودک
عاطفی،  اختالل های  روان شناختی،  پژوهش های  روانی،  آسیب شناسی  محورى:  موضوع

ناتوانی های یادگیری

چكيده: بخشی از اختالالت رفتاری کودکان ریشه در خانواده های آنان دارد، به طوری که آشفتگی 
هر روزه این کودکان نمایش وضعیت خانوادگی آن هاست. نگارنده ضمن تشریح الگوی رشد کودک، 
نحوه بروز هر اختالل و ماهیت آن اختالل را بیان می کند. وی همچنین با بیان ویژگی ها و 
نشانه های هر اختالل، امکان ارزیابی و تشخیص هر آسیب را فراهم می آورد. در انتهای کتاب نیز 

سؤاالتی با هدف تجزیه و تحلیل بهتر مطالب آورده شده است.

418. رحماندوست، مصطفی. مهارتقصهگويی. تهران: مدرسه، 1391، 76 ص، رقعی
مخاطب: مربی کودک

موضوعمحورى: علوم تربیتی

چكيده: قّصه گویی سّنتی بسیار دیرینه و کهن است که گذر زمان و گسترش وسایل ارتباط جمعی 
در اهّمیت و ارزش آن تغییری ایجاد نکرده است. قّصه گویی ساده ترین، ارزان ترین و در عین حال، 
از مؤثّرترین شیوه های نمایشی است که امکان اجرای آن برای هر خانواده ای وجود دارد. کتاب 
حاضر دربردارندة راهنمای آموزشی مهارت قّصه گویی است. مطالب کتاب در پنج بخش تدوین شده 
که محورهای اصلی مطرح شده در آن عبارت اند از: تبیین علّت قّصه گویی، اوقات مناسب برای 
قّصه گویی، معّرفی انواعی از قّصه که برای گفتن مناسب هستند، چگونگی قّصه گویی و ذکر چند 

نمونة مناسب برای قّصه گویی.

419. کاوی، شون. هفتعادتكودكانشاد. نازنین نیکوسرشت. تهران: امیرکبیر: کتاب های 
شکوفه، 1392، 92 ص، رحلی

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: مهارت های زندگی، داستان ها

چكيده: اولین نشانه بزرگی، شخصیت است و دیگر نشانه های آن محبوبیت، شهرت و موفقیت 
است. این کتاب قدرت زندگی بر اساس اصول را به کودکان آموزش می دهد. هفت داستان در کتاب 
گنجانده شده است که هر قصه یك عادت اخالقی منفی را شرح می دهد. در پایان هر داستان 
یادداشتی برای والدین و معلمان در نظر گرفته شده است که پیشنهادهایی برای چگونگی فهم آن 

عادت در رفتار کودک با توجه به داستان ارائه می دهد.
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420. تبریزی، مصطفی/  پورنامداریان، سپیده. هنرحرفزدنمؤثربابچههابراىايجاد
تغييرهاىسريعرفتارى. تهران: فراروان، 1393، 120 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: تربیت خانوادگي، جنبه هاي مذهبي

چكيده: برقرار کردن ارتباط با کودک، از بهترین و خوشایندترین تجربه ها براي فرزند و والدین 
است، در حالي که بسیاري از آن ها روش هاي آن را نمي دانند. کتاب »هنر حرف زدن مؤثر با بچه ها« 
مي کوشد در هفت بخش به والدین بیاموزد چگونه با کودکشان رفتار کنند تا تغییرات رفتاري مثبتي 
را در آنان شاهد باشند. از جمله مواردي که در این کتاب آموزش داده مي شود، چگونگي رفتار با 
کودکي است که سرپیچي مي کند و دروغ مي گوید. مخاطب این کتاب مي آموزد چگونه کودک 

را تشویق کند، درباره ي انجام تکالیف مدرسه با او چگونه رفتار کند و نیز چگونه به او نه بگوید. 

421. جراردکادوسون، هیدی/  شیفر، چارلزای.101تكنيكبازىدرمانی1. الهه محمد اسماعیل. 
تهران: دانژه، 1393، 472 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: روان شناسی کودکان و نوجوانان

چكيده: بازی درمانی جایگاه مهمی در رویکردهای روان شناختی و درمانی دارد. اثر پیش رو که جلد 
اول از یك مجموعه دو جلدی است، می تواند برای حل مشکالت عاطفی و ذهنی و حسی- حرکتی 
کودکان و نوجوانان مفید باشد. شناخت جنبه های تشخیصی، توسعه و ارتقای رشد ذهنی، حرکتی و 

رشد خالقیت و سازگاری کودکان از نتایج مورد انتظار این بازی ها است.

422. جراردکادوسون، هیدی/  شیفر، چالز ای.101تكنيكديگربازىدرمانی2. الهه 
محمداسماعیل. تهران: دانژه، 1393، 528 ص، وزیری

مخاطب: والدین، مربی کودک
موضوعمحورى: بازی ها و سرگرمی ها، بهداشت روانی، روان شناسی کودکان

چكيده: کتاب پیش رو جلد دوم از یك مجموعه دو جلدی است که با محوریت بازی و سرگرمی 
سعی در ارائه راهنمایی به روان درمانگران دارد. در این اثر تکنیك های درمانی در 7 مقوله برای ارجاع 
طبقه بندی شده است. هر یك از نویسندگان نوعی توصیف یا کاربرد برای هر تکنیك مطرح کرده اند 

تا نحوه استفاده از آن در فعالیت درمانگر مشخص شود.



423. کمپ، جین/ والترز، کلیر. 150بازىوفعاليتعددىبراىتقويتذهنمناسب
پيشدبستانیها. ابوالفضل امیریان. تهران: با فرزانگان، 1393، 128 ص، وزیری

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: بازی های آموزشی، تقویت ذهن

چكيده: کودکان دنیای پیرامون خود را از راه بازی می شناسند. کتاب »150 بازی و فعالیت عددی 
برای تقویت ذهن« حاوی بازی های زیادی است که کودکان می توانند با همراهی والدین انجام 
دهند. مخاطب این کتاب در عین اینکه سرگرم می شود، توانایی های ریاضی و محاسباتی اش تقویت 
می شود و می تواند مفاهیم انتزاعی مانند رنگ ها و مالکیت را شکل دهد و فراخوانی از حافظه را 

تمرین کند.
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424. بابك، هومن/ پدرام، نگار. سرزمينسازها،سازشناسیبراىكودكانونوجوانان. 
تهران: امیرکبیر: کتاب های شکوفه، 1392، 88 ص، خشتی

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: آموزش موسیقی، سازها

چكيده: بسیاری از کودکان در سنی ساز خود را برمی گزینند که دیدگاه درستی درباره فیزیك، 
شیوه نواختن و حتی صدای ساز ندارند. کتاب حاضر با زبان ساده، برخی از سازهای ایرانی و ارکستر 
را برای کودکان معرفی می کند. هدف این کتاب پایه ریزی ساختار ذهنی کودک درباره سازها و 

شکل آنها بوده است.

نیك ذات، شهین.گلهاىشادى:مجموعه ایرج/  نویسی: گلی،  و نت  425. گردآوری 
موسسه  تهران:  ترانهها.  بانت ايرانهمراه تاريخمعاصر ترانههاىكودكان،در

پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 1393، 320 ص، رحلی
مخاطب: کودک، مربی کودک

موضوعمحورى: نت موسیقی، شعر کودکانه

چكيده: موسیقی و شعر در بیان احساسات انسان جایگاهی ارزشمند دارد. کتاب »گل های شادی« 
مجموعه ای است از ترانه های کودکان در طول بخشی از تاریخ معاصر این سرزمین )1330 تا 
1350(. ترانه های این کتاب همه با نت همراه هستند و کودکانی که الفبای موسیقی را بدانند، 

می توانند همراه با خواندن هر آواز، نت آن را هم تمرین کنند.

موسيقی



426. ثانی، سعید.نغمههاىكودكانه. تصویرگر: مهتا جوالیی. تهران: پروهان، 1393، 
24 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: موسیقی

چكيده: موسیقی از طبیعت برخاسته است و کودک در دوره خردسالی به طبیعت نزدیك تر است. 
خوب است این حس طبیعی در او پرورش یابد. لذت حاصل از موسیقی، کودک را سالم و با 
نشاط نگه می دارد. کتاب »نغمه های کودکانه« با تهیه آهنگ هایی ساده برای کودکان، می کوشد 
عالقه مندان خردسال موسیقی را همراهی کند تا بتوانند با شعرهای کودکانه، با نت های موسیقی 
آشنا شوند. این کتاب آهنگ هایی از استادان بزرگ موسیقی مثل ابوالحسن صبا، امیر همایون خرم 

و اکبر محسنی را در خود جای داده است.
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427. گروه مؤلفان شرکت انتشارات فنی ایران.رنگ)هنر1(. تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 32 ص، رحلی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: راهنمای آموزشی

چكيده: این کتاب در 32 صفحه، مطالبی مناسب گروه سنی 4 تا 5 سال دارد و فرصتی ایجاد 
می کند تا کودک نگاه کند، فکر کند، نظر و احساس خود را بیان کند، رنگ هایی را که دوست دارد 
پیدا و انتخاب کند، اطالعات خود را دربارة رنگ بیان کند، نقاشی کند، رنگ ها را مقایسه کند، به 
طبیعت و پدیده های اطراف خود فکر کند، از رنگ ها لذت ببرد، به موضوع های جدید فکر کند، 

شکل های تازه به وجود آورد، مجموعه سازی کند، آزادانه تجربه کند، خلق کند.

428. چایلد، الرن. چارلی و لوال: میخواهمنقاشیبكشم. مهتاب یعقوبی. تصویرگر: الرن 
چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتی

مخاطب: کودک، مربی کودک
موضوعمحورى: نقاشی

چكيده: نقاشی کردن یکی از راه های پرورش تخیل و خالقیت در کودکان است. بهتر است نقاشی 
با داستانی نیز همراه باشد تا کودکان بهتر بتوانند تخیالتشان را در آن بگنجانند. کتاب  »می خواهم 
نقاشی بکشم« از مجموعه »چارلی و لوال«، به شیوه ای جذاب، مخاطب را در جریان داستان با خود 
همراه می کند تا خود را در فضای داستان حس کند و همراه لوال و دوستانش، نقاشی بکشد و حتی 
برای شخصیت خیالی افراد داستان نیز تصویر دلخواهش را نقاشی کند. این کتاب در واقع یك دفتر 
نقاشی کودکانه است که کودک می تواند در آن برای افراد داستان لباسی از جنس نقاشی بدوزد یا 

با برگ و دکمه آن را تزئین کند.

نقاشی
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429. دابروفسکی، کریستن. اولينكتاببازيگرىمن:درسهاىبازيگرى،تمرينات،
دستوراتوبازىهايیبراىخردساالن. رحمت امینی/ حسین فدایی حسین. تهران: دفتر 

پژوهش های فرهنگی، 1393، 92 ص، رقعی
مخاطب: مربی کودک

موضوعمحورى: راهنمای آموزشی، هنرهای نمایشی

چكيده: دنیای امروز تئاتر را پیشروترین وسیله ارتباطی می داند و شناخت تئاتر را ضرورتی اجتماعی 
محسوب می دارد؛ چرا که سروکار این هنر با انسان زنده است. کتاب حاضر حاوی تمریناتی به زبان 
ساده برای کودکان است که آن ها را در فراگیری فنون نمایشی و باالبردن مهارت بازیگری یاری 
می رساند. مهم ترین ویژگی کتاب قابل فهم بودن آن برای کودکان و نیز مفید بودن مطالب برای 

مربیان و معلمان است.

و بازى انگشتی،راهیبهسوىقصهگويی، عروسكهاى 430. عظیمی، هدی. 
خالقيت. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 1393، 80 ص، وزیری

مخاطب: مربی کودک
موضوعمحورى: نمایش عروسکی

چكيده: همراه کردن کتاب خوانی با فعالیت های نمایشی، برای کودکان جالب و سرگرم کننده 
است؛ خصوصاً وقتی نمایش عروسکی باشد. کتاب »عروسك های انگشتی« ساختن عروسك های 
انگشتی را به مربیان وکودکان می آموزد. آن ها می توانند نمایش های پیشنهادی کتاب را نیز با بچه ها 

اجرا کنند، عروسك ها را به نمایش درآورند و مفاهیم مورد نظرشان را به کودکان بیاموزند.

شخالق
نماي
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عنوان
پديدآورندگان
تصويرگر
قالباثر
موضوعمحورى
مخاطب
نامناشر
درهمكردنامناشروعنوانكتاب
نامونشانیناشران

نمـــــايهها
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 فهرست توصيفي كتاب هاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي174

عنوان کتاب
آتش در خانه خرگوش159 

آتش نشان مي شوم160 
آدم کوچك و خواب هاي بزرگ161 

آدم کوچولوي گرسنه162 
آفتاب  پرست غمگین163 

آقا فیله گرمشه007 
آلوچه و سنگ164 

آمبوالنس مي رانم165 
آموزش بازیافت )بچسبان و بیاموز(103 

آموزش کامپیوتر براي کودکان368 
براي مربیان پیش دبستاني،  )رهیافتي  بر طنز  آموزش مبتني 

دبستاني و متوسطه اول(382 
 ، مربیان  براي  کودکان  به  مسئله  حل  مهارت هاي  آموزش 
مشاوران، روان شناسان و درمانگران ویژه کودکان مهد کودک 

و پیش دبستاني383 
آموزش و تمرین زیبانویسي براي پیش دبستاني ها )1(005 

آن چه یك کتابدار کودک باید بداند! چگونه یك کتابخانه پویا 
و فعال داشته باشیم؟384 

آن،  مان، نباران شیمو مي ره بیمارستان008 
آنچه والدین پیش دبستاني ها و کالس اولي ها باید بدانند385 

آهن و سنگ و شیشه شیمو چه کاره مي شه؟009 
آي دلم آي دلم166 

احترام به دیگران167 
کودکي:  در  سلوک  واختالل  مقابله اي  نافرماني  اختالل 

اختالل هاي رفتاري در کودکان از تشخیص تا درمان386 
درمانگران( )راهنماي  کودکان  خواب  مشکالت  و  اختالالت 

کتاب کار387 
اردک و روباه168 

از این جا به آن جا104 
از همه رنگ105 

علم  و  اسالم  مکتب  منظر  از  کودک  تربیت  و  تعلیم  اصول 
روانشناسي388 

الك دولك، یه آدمك010 
اما در قصه ها هیوال وجود دارد169 

امدادگر مي شوم170 
امشب بزغاله ها خوابشان نمي آید171 
امنیت در اینترنت براي کودکان369 

انار و قاصدک172 
اندازه ي چین چین هاي دامنت دوستت دارم173 

اندازه ي همه ي دنیا دوستت دارم174 
اندازه ي همه ي گیالس ها دوستت دارم175 
اندازه ي همه ي الالیي ها دوستت دارم176 
اندازه ي همه ي میومیو ها دوستت دارم177 

تمرینات،  بازیگري،  درس هاي  من:  بازیگري  کتاب  اولین 
دستورات و بازي هایي براي خردساالن429 

اون چیه رو دیواره؟ ایلیا بي قراره011 
ایستگاه178 

ایلیا غذا نخورده بازي کرده نبرده012 
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این بدن عجیب من: گوش کنیم، رنگ کنیم، دوست بداریم و 
یاد بگیریم370 

این پر سفید مال کیه؟179 
این موموشه بازیگوشه013 

اینطوري بود! نه، اینطوري! نه، اینطوري!180 
با چوپي بیاموزیم قصه هاي چوپي )1(181 
با چوپي بیاموزیم قصه هاي چوپي )2(182 
با چوپي بیاموزیم قصه ها ي چوپي )3(183 

با چه حالتي دوستت دارم184 
با چه حیواني دوستت دارم185 
با چه رنگي دوستت دارم186 

با چه صدایي دوستت دارم187 
با چه قیافه اي دوستت دارم188 

با خواهرم موتور مي رانیم189 
بادکنك زبولون190 

بازوي ستاره دریایي191 
بازي جدید نادي192 

بازي در ابتداي کودکي از تولد تا شش سالگي001 
بازي کنیم، شاد باشیم193 

بازي و باغ سیب194 
بازي هاي پرورش دقت و تمرکز 3 تا 8 سال002 

بازي هاي فکري و منطقي پیش دبستاني 4 تا 7 سال003 
باني خرگوشه195 

ببین، حدس بزن، بگو چرا؟: آموزش مفاهیم علوم تجربي ویژه 
گروه سني 6 سال371 

بچه دار شدن مامان خرسه196 
بچه ها بیاین که دیره شیمو به موزه مي ره014 
بدن: آموزش واژگان ابتدایي به خردساالن372 

بفرما غذا106 
بو مي کنم با بیني107 

بوس بابا بزرگ197 
بوس خیس015 

بوق بزن و راه برو: مجموعه شعر براي خردساالن016 
بهاره آي بهاره108 
بهترین هدیه109 

بي اجازه017 
بیب بیب برو کنار198 

بیب بیب قصه )5 قصه براي خردساالن(199 
بیش فعالي از تعریف تا درمان389 

 پر سفید110 
 پر، پر منم پر018 

 پروانه ها به دوستانشان سالم مي کنند111 
 پرورش تفکر منطقي کودکان )تمرینات عملي(390 

 پلیس مي شوم200 
 پولك به پولك019 

 پي تي کو، پي تي کو، سواري201 
 تئاتر391 

 تا سه مي شمرم202 
 تابستونه، خبرخبر! شیمو مي خواد بره سفر020 

 تاتي بغلي021 
 تاتي توپي022 

 تاتي حمومي023 
 تاتي خندون024 

 تاتي خواب خوابي025 
 تاتي دولپي026 

 تاتي سرسري027 
 تاتي  شماري028 
 تاتي کتابي029 

 تاالپ... سیب افتاد203 
 تأثیر بد204 

 تپلي به دستشویي مي رود112 
 تراکتور مي رانم205 

 ترانه هاي عیدنوروز براي 3 تا 7 ساله ها030 
 ترانه هاي کودکي031 

 تموم دنیا الال032 
 تو کي هستي اسب راه راهي206 

 تو میوه درختي033 
 تولدش مبارک113 
 تولد بابا بزرگ207 
 تولد قارقارک034 

 تولدت مبارک خانم خرسه!208 
 تولدت مبارک!035 

 جغد دانا و الک پشت209 
 جوجو و میو210 

 چشم، چشم، خیابان211 
 چشم ها مي بینند212 
 چقدر حیف شد213 

 چقدر سرده214 
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چوپي از خواهر کوچکش مراقبت مي کند215 
چوپي با بابا دعوا مي کند216 

چوپي باغباني مي کند217 
چوپي به خرید مي رود218 

چوپي به کودکستان مي رود219 
چوپي تنهایي لباس مي پوشد220 

چوپي تولدش را جشن مي گیرد221 
چوپي خرابکاري مي کند222 
چوپي خیلي شکمو است223 

چوپي ظهر مي خوابد224 
چوپي عصباني است225 
چوپي مریض است226 

چوپي مي خواهد تلویزیون ببیند227 
چوپي نمي خواهد بخوابد228 

چوپي یك خواهر کوچولو دارد229 
چهار فصل سرگرمي براي پیش دبستاني ها: مجموعه فعالیت هاي   
آموزشي خالق براي کودکان 3 تا 6 ساله، سرگرمي هاي پاییز392 
چهار فصل سرگرمي براي پیش دبستاني ها: مجموعه فعالیت هاي 
آموزشي خالق براي کودکان 3 تا 6 ساله، سرگرمي هاي تابستان393 
چهار فصل سرگرمي براي پیش دبستاني ها: مجموعه فعالیت هاي 
آموزشي خالق براي کودکان 3 تا 6 ساله، سرگرمي هاي بهار394 
چهار فصل سرگرمي براي پیش دبستاني ها: مجموعه فعالیت هاي 
آموزشي خالق براي کودکان 3 تا 6 ساله، سرگرمي هاي زمستان395 

چي به چیه؟ کي به کیه؟230 
حاال چطور بسازم؟231 
حاال چه کار کنم؟232 

حس مي کنم با دستم114 
خار پشت و الک پشت233 

خاله پیره و خاله پیرتره234 
خاله سوسکه کجا مي ري؟235 

خانم جوجه تیغي236 
خانه: آموزش واژگان ابتدایي به خردساالن373 

خانه ي خاله پیرزن دور نیست237 
خبر خوش قاصدک115 

خدا تو را به ما داد238 
خدایا دوستت دارم که به من بابا دادي!239 

خدایا دوستت دارم که به من مامان دادي!240 
خرچنگ نادان و پلیکان241 
خرس کوچولو یه َمرده036 

خرسُك پیدا کنیم242 
خرسي و حسودي243 

خرگوش باهوش و شیر نادان244 
خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکني!245 

خرگوش مي ره مدرسه، عاشق کالس و درسه246 
خرگوش ناز نازي ام، من عاشق بازي ام247 

خرگوش هاي بازیگوش248 
خرمن شعر خردساالن037 

بدني-ویژه    ساختار  مهارت هاي  آموزش  آغازین:  خشت هاي 
کودکان پیش دبستاني و ابتدایي396 

خطر به خیر گذشت249 
خنده ي ما قشنگه038 

خوب ، بد کدام یك؟250 
خورشید چه ماهي116 

خیاط و موش ها251 
دا بودیم252 

داستانك  هاي خرگوش حکیم253 
داستانك هاي نخودي254 

دامادي آقا کالغه039 
دامن چین چیني 040 

در مهد کودک117 
درخت سخنگو255 

دروغگویي کودکان و روش هاي اصالح و درمان آن397 
دست چپ دست راست256 

دلنگ و دلنگ041 
دمت را کوتاه کنم؟257 

دندان258 
دندان هاي کوسه ماهي259 

دندون شیمو سفیده مثل دو مرواریده042 
دنیاي کودکان موفق398 

دو پرنده260 
دوست خوب آسیاب261 

دوستان باوفا262 
دوستاي خوب و مهربون شیمو مي ره دیدنشون043 

دوستي موش و کالغ263 
راز دریا044 

رازهاي بیشتري درباره ي کودکان شاد399 
رشد و تکامل وضعیت بدني در کودکان: کسب وضعیت بدني 
مطلوب و رشد حرکتي در کودکان با تأکید بر بازي و فعالیت 
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بدني400 
کودکان4- رفتار  سریع  تغییر  براي  درماني:روش هایي  رفتار 

11ساله401 
رفتم باال انار بود045 

رفتم باال سیب بود046 
رفتم باال مورچه بود047 

رفیق خوب ابر264 
رنگ )هنر 1(427 
رنگین کمان118 

روزهاي بیماري265 
روزهایي که ابري بود، حادثه هاش رنگي بود048 

روش هاي بازپروري مهارت هاي حسي-حرکتي402 
ریاضي 1 )1و2و3(374 
ریاضي 2 )1و2و3(375 
زباله جمع مي کنم266 

زردآلو طالیي و زردآلو زرده267 
سایه اي که سر نداشت، دم نداشت، تن نداشت268 

سرزمین سازها، ساز شناسي براي کودکان و نوجوانان424 
سنجاب خاکستري269 

سنجاب گستاخ270 
سنجول  و منجول271 

سي و یك قصه تصویري براي اردیبهشت272 
سیب و کرم کوچولو273 

سینما403 
شادي  و شور ولبخند شیمو شده هنرمند049 

شاالپ شولوپ شست وشو وقت حمومه، شیمو050 
شایعه پراکني274 

شب شده الال کنیم275 
شکالتي، خرمالویي276 

شما کي هستید277 
افزایش هوش هاي چندگانه در کودکان  شناسایي، پرورش و 

پیش دبستاني404 
شیر بي مزه278 

شیمو،  نه دور نه نزدیك عکس مي گیره چیك وچیك051
شیمو با خرس کوچك مي ره به مهد کودک052 

شیمو، بازي، خوشحالي جاي شماها خالي!053 
شیمو، پایین و باال تو باغ آرزوها054 

شیمو، چراغ، جیك وجیك همه توي ترافیك055 
شیمو، خورشید، آسمون تو خونه مي شه مهمون056 

شیمو، سوار، پیاده یه اتفاق ساده057 
شیمو، شیریني، شادي کادو بهش چي دادي؟058 

شیمو، صدف، ستاره دریا چه کیفي داره!059 
شیمو، قایق، دوچرخه دور زمین مي چرخه060 

شیمو، کادو، خیابان با دوستاي مهربان061 
شیمو مي ره یه جاي خوب بازي کنه با سنگ و چوب062

شیمو، نقاشي، بازي یه وقت منونندازي!063 
صیاد و سه ماهي279 

صیاد و موش زرنگ280 
طوفان دیوانه281 

عروسك جان الال کن064 
و  بازي  قصه گویي،  سوي  به  راهي  انگشتي،  عروسك هاي 

خالقیت430 
علوم 1: گیاهان و جانوران376 

علوم 2: انسان377 
علوم 3: علوم فیزیکي378 
علوم 4: زمین و فضا379 
علي چشماتو وا کن282 

عمو سعید بّنا283 
مهارت هاي  آموزش  پیش دبستاني:  موفقیت  سازنده  عناصر 

مقدماتي خواندن و نوشتن006 
فرشته ماهي و کاهوي دریایي284 

فضاي سبز و خرم065 
فعالیت هاي یاددهي-یادگیري برنامه درسي براي دوره پیش از 

دبستان405 
فیل بزرگ و موش زرنگ285 

قاالز و دوگوش286 
قایق راني مي کنم287 

قد سر سوزن066 
خانم  خروس  و  خدایي  آقاي  خروس  صلح:  و  جنگ  قصه 

خیریه288 
قصه ماشین ممدعلي289 

قصه هاي چي بود؟ چي شد؟ جلدهاي 1تا 6  290 
قصه هاي سروته291 

قصه هاي من و مامان292 
قطار مي رانم293 

قورباغه دندونت کو؟067 
قورباغه ماهیگیر294 
قورباغه ي ناقال068 
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کاربرد بازي درماني406 
کاکلي و موگلي295 
کامیون مي رانم296 
کانگوري گوري297 

کبوتر لجباز298 
کجا میري؟ به اونجا299 

کرم و درخت توت300 
کفش و جوراب و شلوار شیمو شده ورزشکار069 

کفش هاي جیك جیکي070 
کمك به کودکان براي بهبود مهارت هاي ارتباطي407 

کمك! آي سوختم!119 
کمك! پاي ملخك شکسته!120 

کمك! پیشي کوچولو نفت خورده!121 
کمك! توي پاي آقاموش میخ رفته!122 

کمك! جوجه خال خالي داره غرق مي شه!123 
کمك! خانم گنجشك بیهوش شده!124 

کمك! دستم را بریدم!125 
کمك! زنبور فرفري را نیش زد!126 
کمك! سرآقاموش خون آمده!127 

کمك! شاخ بلند یخ زده!128 
کمك! گوساله کوچولو داره خفه مي شه!129 

کمك! من گرمازده شده ام!130 
کوچول در خیابان131 

کوچه ي هاپوها 4 جلد در 1 جلد301 
کودک متفکر408 

کودک موفق من409 
کودکان خوب، عادت هاي بد: راهنماي آزمون سن حقیقي براي   

پرورش کودکان سالم410 
و   مربیان  والدین،  راهنماي  اتیسم:  به  مبتال  کودکان 

درمانگران411 
کي بود که گفت شب شده وقت الالست؟132 

کي تو باغ وحشه؟071 
کیمیا، خیلي تیزه! این قیچي که رو میزه072 

گاو کوچولو تشنشه073 
گربه هاي بازیگوش302 
گربه ي شیطون بال074 

گرپ  گرپ075 
گردوي قلقله زن133 

گل هاي شادي: مجموعه ترانه هاي کودکان، در تاریخ معاصر  

ایران همراه با نت ترانه ها425 
گنجشك تشنه303 

الال کن لولو، لولو کوچولو076 
الال گلدون، الال ماهي077 

الالال ، ابر پاره078 
لباس: آموزش واژگان ابتدایي به خردساالن380 

لجبازي کودکان: چگونه با کودک لجباز و نافرمان خود رفتار 
کنم؟412 

لودر مي رانم304 
لي لي لي لي قاه قاه079 

لي لي زي، بیا بازي305 
ماجراهاي پري دریایي306 
ماجراهاي موش قلقلي080 

مارمولك و ُدمش307 
ماره مارو خنك کرد308 

ماست شیرین309 
ماشین  بازي310

ماشین هویجي اوف شده311 
مامان بزي پشت در است312 

مامان پیشي گولم زد و یك قصه دیگر313 
مامان من از تلویزیون بدم مي آید و یك قصه دیگر314 
مامان من دماغم را دوست ندارم و یك قصه دیگر315 

ماه قشنگ مي تابه شیمو مي خواد بخوابه081 
ماهي و آب و رودخونه شیمو مي ره کتابخونه082 

مثل یه بلبل کوچولو083 
مجموعه داستانك ها316 

محکم نگه دار اسب راه راهي317 
مدرسه چه خوبه318 

مدیریت رفتار کودک مبتني بر مهندسي رفتار413 
مراحل رشد و پرورش کودک از تولد تا پنج سالگي414 

مرغ سرخ پاکوتاه084 
مرغابي ها و گل زیبا319 

مسائل تربیتي کودک415 
مشکالت خواب کودکان: مداخله و درمان اختالالت خواب ) 

راهنماي والدین(416 
من توي رختخوابم ، عاشق وقت خوابم320 

من مي بینم با چشمم134 
من مي توانم از تاریکي نترسم135 

من مي توانم اسباب بازي هایم را به دیگران بدهم136 
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من مي توانم اشتباه کنم137 
من مي توانم با آتش بازي نکنم138 

من مي توانم به آرامي بخوابم139 
من مي توانم به تنهایي بازي کنم140 

من مي توانم به خانه بروم141 
من مي توانم به همه کمك کنم142 

من مي توانم شجاع باشم143 
من مي توانم صبور باشم144 

من مي توانم عصباني نشوم145 
من مي توانم لباس هایم را بپوشم146 

من مي چشم با این زبون147 
من مي شنوم صداها را با گوشم148 

من و دوستم149 
من و فیل من321 
من هم بازي322 

من هم عینك مي خواهم323 
من یك مامان تازه مي خواهم!324 
من یك نخودفرنگي متفاوتم325 
مواظب باش اسب راه راهي326 

موتور سواري مي کنم327 
موج، دریا150 

مورچه هاي لواشکي085 
مورد پژوهي در اختالالت رفتاري کودکان417 

موش درختي328 
موش شهري329 

موش کوچولوي باهوش086 
موشول و هاپول330 
موش ها و اعداد151 
موش هاي ناقال331 

موشي که تنها بود332 
موشي ما یه تور داره087 
موشي ما یه چتر داره088 

مهارت قصه گویي418 
مربیان،  و  والدین  براي  نکته هایي  اجتماعي:  مهارت هاي 
فعالیت هاي عملي و تمرین براي کودکان، براي کودکان 4، 5 

و 6 ساله381 
مي خنده، شاده شیمو مي خواد بره به اردو089 

مي خواهم از حیوانات حمایت کنم152 
مي خواهم از درخت ها مراقبت کنم153 

مي خواهم نقاشي بکشم428
نادي اسباب کشي مي کند333 

نادي سر به هوا334 
نادي سکه طال پیدا مي کند335 

نادي و تاکسي جدید336 
نادي و رنگین کمان337 

نادي و زمان سنج جادویي338 
نادي و قرعه کشي بزرگ339 

نادي و نمایش اسباب بازي ها340 
نادي و ني انبان سحرآمیز341 

نرم و لطیف154 
نغمه هاي کودکانه426 

نوشتم دوستت دارم090 
ني ني باچشمات مي بیني091 

ني ني کوچولو گوشاش کو؟092 
ني ني مامان با لب و دهان093 

ني ني و بیني094 
واي! نه342 

وقتي تنها مي شوم343 
وقتي حسود مي شوم344 

وقتي خوشحال مي شوم345 
وقتي دوستم دارند346 

وقتي عصباني مي شوم347 
وقتي غمگین مي شوم348 
وقتي مهربان مي شوم349 

وقتي مي ترسم350 
هپلي هپو خواب  بود351 

هدیه ي تو155 
هدیه ي تولد خانم جوجه تیغي156 

هر کي یه رنگي داره095 
هزارتا ني ني096 

هفت عادت کودکان شاد419 
هم این قشنگ هم اون قشنگ097 

هم چراغه هم بخاري352 
همبازي؛ تمرینات دقت، تمرکز و توجه ویژه کودکان 5 الي 12 
ساله و کودکان با تشخیص اختالالت یادگیري، پیش فعالي و 

نقص توجه004 
همه مرا دوست دارند157 

همیشه ي همیشه دوستت دارم353 
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سریع  تغییرهاي  ایجاد  براي  بچه ها  با  مؤثر  حرف  زدن  هنر 
رفتاري420 

 هو هو-چیش چیش354 
هیس-الال158 

هیوالي نامرئي098 
یان و یولیا اسباب کشي مي کنند355 

یان و یولیا باغچه دارند356 
یان و یولیا به مدرسه مي روند357 

یان و یولیا به مسافرت مي روند358 
یان و یولیا تنها هستند359 

یان و یولیا جشن تولد مي گیرند360 
یان و یولیا در مهد کودک361 

یان و یولیا گم مي شوند362 

یان و یولیا مریض مي شوند363 
یك پرس موش364 

یك پرش و دو پرش و سه پرش365 
یك قاچ هندوانه099 

یك قوري پر از قور100 
یه خرگوش خواستني ام، عزیز و دوست داشتني ام366 
یه روز خیلي خیلي شاد براي شیمو مهمون مي آد101 

10 تا کاکلي102 
101 تکنیك بازي درماني1 421 

101 تکنیك دیگر بازي درماني2 422 
مناسب  ذهن  تقویت  براي  عددي  فعالیت  و  بازي   150

پیش دبستاني ها423 
366 قصه تصویري براي روزهاي سال367 
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پدیدآورندگان )مؤلف و مترجم(
آرین، فهیمه 407

ابراهیمي، جعفر010، 034، 064، 197، 207
ابراهیمي، علي اکبر 404

اریکسون، کارن 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 
146 ،145 ،144 ،143

اسپلمن، کرنلیا ماد 243 
اسالمي، مریم 039، 372، 373، 380

اسمالن، استیو 245
اسمیت، جف 013

ام پالمر، دبورا 407
امت، جاناتان 353

امیرخاني، آمنه 192، 208، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 
341 ،340 ،339

امیریان، ابوالفضل 423
امیني، رحمت 429
انگجي، لیلي 370
اورنگ، طوبا 332

اهورایي، محمد 252
ایبد، طاهره 234
ایماني، علي 006

باباجاني، علي 159، 311
بابازاده، طاهره 390
بابك، هومن 424

باتو، اریك 260، 325
بالجي، آرکان 370
بایدالف، استیو 399

بایدالف، شارون 399
برقاني، سونیا 272
برقاني، کیمیا 272

برگرن، لیزا تاون238
برنستین، استن 196، 204، 262، 265، 274

برنستین )برنشتاین(، جان)جن( 167،  196، 204، 262، 265، 274
برنستین )برنشتاین(، مایکل)مایك( 167

بري یر هاکه، آلیس 190
بزرگي، فرشاد 382

بالیتون، انید 192، 208، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 
341 ،340 ،339

بومون، امیلي 160، 165، 170، 189، 200، 205، 266، 287، 
327 ،311 ،304 ،296 ،293

بیان فر، فاطمه412
بیچت، کاترین آ  006

بیدي، فاطمه 388
پاتر، هلن بیت ریکس 168، 195، 236، 248، 251، 269، 270، 

331 ،329 ،328 ،302 ،294
پارکر، امي 239، 240

پدرام، نگار 424
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پرایسس،  کیتي 306
پندار، فرناز 318

پور شعباني، مینا 013
پورنامداریان، سپیده 420

پوریا، سرور 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 
235 ،146 ،145 ،144 ،143

تبریزي، رضا 005
تبریزي، علیرضا 401

تبریزي، مصطفي 420
تراختنبرگ، جنیفر 410

ثاني، سعید 426
جرارد کادوسون، هیدي 421، 422

جرج، پاتریك 107، 114، 134، 147، 148
جعفري، الله 199

جاللي فراهاني، مریم 181، 182، 183، 215، 216، 217، 218، 
229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219
جوزداني، عذرا 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350

جهازي، ناهید 191، 259، 284
جین، آلن کریتا 252

چایلد، الرن)لورن( 152، 153، 318، 323، 428
چندلر، سوزان 071

حاجي میرزاجاني، آرمین 107، 114، 134، 147، 148
حدادي، هدي 177

حّقار، نازیال 131
حیاتي، مژگان 406

خداجو، فروزنده 367
خردور، طاهره 164، 172، 233، 267، 273، 300، 307

خسرونژاد، مرتضي 288
خوئیني، راضیه 160، 165، 170، 189، 200، 205، 266، 287، 

327 ،310 ،304 ،296 ،293
دابروفسکي، کریستن 429

داوري، زهرا 099
دبیري، عاطفه 397

دلي، پیر 162
دولت آبادي، پروین 084

دیوراند، وینسنت مارک 387، 416
راپ، بریگیته 324

راستي، مجید 316، 321
رافعي، طلعت 411

رتیچ، مارگارت 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361،  362، 363

رحماندوست، مصطفي 030، 038، 076، 079، 090، 256، 418
رسول زاده، مهرناز 415

رسولي، گیتا 324
رضا علي، ناهید 169

رفیع، صبا  149
رنجبر، کریم 385

رنجبرزاده، اکبر 388
روشن زاده، طیبه 416
روکا، نوریا 391، 403

ریز، لزلي 193، 242، 275، 301، 308
زندي، مریم 035
زنگنه، آزاده 001
ژادول، امیل 202

ژوبرت، کلر 162، 202، 342
سپهر، رکسانا  190، 260، 325

سعادت، هستي 112
سلحشور، ماندانا 414

سید آبادي، علي اصغر 171، 175، 237، 312
سیرز، مارتا 398

سیرز، ویلیام 398
شرر، کاترین 180

شریدان، مري دارو تي 001
شریفي درآمدي، پرویز 386

شریفي، شیما 163، 245
شعبان نژاد، افسانه 018، 031، 075، 077، 203، 309، 351

شعباني، اسداهلل 019، 037، 044، 048، 078، 080، 087، 088، 
289 ،095

شکوهي یکتا، محسن 383
شمس، محمدرضا 291

شور، میرنا بي 383
شونه، کرستین 169
شیخ، محمود 001

شیخي، مژگان 206، 317، 326
شیفر، چارلز اي 421، 422

صابري، منصوره 179
صادقي، داریوش 002، 003، 368، 369

صادقي، علي 002، 003
صادقیان، بیتا 007، 036، 068، 073، 074، 086

صادقیان، نبي اهلل 405
صالحي، آتوسا 176
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صدیقیم، فریبا 173
صفار پور، عبدالرحمان 396

طاقدیس، سوسن 230، 268، 305
طاهر آبادي، میثم 415

طاهري قندهاري، فرزانه 384
عابدي، احمد 404

عابدي، قدرت 413
عبدالملکي،حمداهلل 407

عظیمي، امیر 382
عظیمي، هدي 430

علوي فرد، یحیي 033، 085
علیزاده قمصري، آناهیتا 098

غالمي، آرزو 408
فتاحي، حسین 306

فدایي حسین 392، 393، 394، 395، 429
فرامرزي، ساالر 387، 416

فکور، مستانه 292، 313، 314، 315
فکور، هانیه 091، 094، 102، 246، 247، 320، 366

فیروزان،حمیده 402
فیض آبادي، زهره 209، 241، 244،  255، 263، 279، 280، 

319 ،298 ،285
قاسم نیا، شکوه 015، 032، 040

قاییني، زهره 384
قرباني، رضا 168، 195، 236، 251، 269، 270، 294، 302، 

331 ،329 ،328
قرباني، محمد 399

قندهاري، مریم 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 
363

قوجقي، مریم 400
قهرماني، رضا 248

قیطاسي، مهدي 400
کاتب، فیروزه 212، 238، 239، 240، 258

کاظمي، احسان 409
کاظمي، علي 180
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کیهاني، فریبا 374، 375
گارسون، سارا 102

گروه مؤلفان شرکت انتشارات فني ایران 427
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قالب اثر
بازي 

 از 001 تا  004

زبانآموزي
از005تا  006

شعروسرود
از 007تا  102

فعاليتهايعلمي
از 103 تا  158

قصه    
از 159 تا  367

مربي كتابكاركودکـ
از 368 تا 381

مرجعنظريودانشافزايي
از 382 تا 423

موسيقي   
از 424 تا  426

نقاشي  
از 427 تا  428

نمايشخاّلق
از 429 تا 430
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افسانه هاي عامه 171، 235، 237، 312
امام زمان)عج( 035

ایستادن 027
ایستگاه 178
اینترنت 369

باد 261، 264، 281
باران 088

بازي 007، 062، 068، 141، 180، 321، 322

موضوعمحورى
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رنگ ها 105

رنگین کمان 337
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سرگرمي 392، 393، 394، 395
سرمازدگي 128

سفر 020
سوختگي 119

شب 206، 317، 326
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شناخت حواس 203

شناخت حیوانات 071، 132، 233، 351
شناخت در کودکان 383

شناخت  رنگ ها 115
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کالس و مدرسه 246
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کم توجهي 389
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کنجکاوي 230

گاز 214
گردش 057، 062
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گریه 024
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الالیي 032، 064، 076، 077، 078

لب و دهان 093
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مادر و کودک 240
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ماست 309
ماشین 289
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مدرسه 357
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مسافرت 060، 358

مسمومیت 121
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مشاغل 009، 054، 165، 170، 189، 200، 266، 296، 304، 311
مشکالت خواب 387، 416

مغازه 061
مفاهیم زندگي 037

منواکسید کربن 098
موزه 014

موسیقي 393، 426
موش کور 086

مهارت اندیشیدن 390
مهارت هاي اجتماعي 139، 243، 338

مهارت هاي رفتاري کودکان 012، 072
مهارت هاي زباني 006

مهارت هاي زندگي 008، 009، 011، 014، 020، 042، 043، 
 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049
 ،101 ،089 ،082 ،081 ،069 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059
 ،136 ،135 ،133 ،132 ،131 ،117 ،115 ،111 ،110 ،109
 ،156 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،138 ،137
 ،218 ،217 ،216 ،215 ،204 ،196 ،193 ،183 ،182 ،181
 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219
 ،314 ،313 ،308 ،301 ،292 ،275 ،274 ،262 ،242 ،229
 ،355 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 ،315

419 ،373 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356
مهد کودک 052، 117، 361

مهرباني خداوند 105، 108، 150، 158
مهماني 043

ناتواني هاي جسمي 402
ناتواني هاي یادگیري 417

نت موسیقي 425
نرمي و لطافت 154

نظام هاي کتابداري و اطالع رساني 384
نعمت هاي خداوند 166، 194، 198، 201، 211، 213، 214، 
 ،283 ،282 ،281 ،278 ،277 ،264 ،261 ،249 ،232 ،231

352 ،303 ،299
نقاشي 428

نمایش 340، 391
نمایش عروسکي 430

نیش زدگي 126
واژه آموزي 163

ورزش 069، 400
هدیه 051، 155
هنر 049، 063

هنر و فرهنگ 403
هنرهاي دیداري 391
هنرهاي نمایشي 429

هوش 404
هوش هیجاني 408

هوش آزمایي 002، 003
هوش هاي چندگانه 404

هیوال 169
یادگیري هوش محور 408
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مخاطب
كتابدار

384

كودک 
 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،005 ،003 ،002
 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014
 ،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024
 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044
 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054
 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064
 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074
 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،084
 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096 ،095 ،094
 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104
 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124
 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134
 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144
 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154
 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164
 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174
 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184

 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194
 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204
 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214
 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224
 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234
 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244
 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254
 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264
 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274
 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284
 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294
 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304
 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314
 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324
 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334
 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344
 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354
 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364
 ،425 ،405 ،381 ،380 ،379 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374

430 ،429 ،426

مدير 
001
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مربيكودک
 ،104 ،103 ،037 ،031 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،134 ،131 ،116 ،114 ،113 ،112 ،108 ،107 ،106 ،105
 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135
 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145
 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،158 ،157 ،155
 ،385 ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378 ،377 ،376 ،375
 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،387 ،386
 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396
 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406
 ،425 ،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416

430 ،429 ،428 ،427 ،426

مشاور
417 ،416 ،407 ،389 ،388 ،387 ،386 ،383 ،004

والدين
 ،384  ،383  ،369  ،368  ،037  ،006  ،004  ،003  ،002
 ،399  ،397  ،395  ،393  ،392  ،390  ،389  ،388  ،385
 ،416  ،415  ،413  ،412  ،411  ،408  ،407  ،406  ،402

422 ،421 ،420 ،419
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نام ناشر
آبرنگ

  ،294  ،270  ،269  ،251  ،248  ،236  ،195  ،180  ،168
  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،331  ،329  ،328  ،302

363  ،362  ،361  ،360

آموخته
416  ،390  ،387

آواينور
407  ،388  ،386

اميركبير
  ،078  ،077  ،076  ،075  ،064  ،040  ،032  ،016  ،010
  ،392  ،391  ،288  ،252  ،199  ،169  ،095  ،085  ،079

424  ،419  ،403  ،395  ،394  ،393

بافرزانگان
423

برف
  ،298  ،285  ،280  ،279  ،263  ،255  ،244  ،241  ،209

319

بهنشر
354  ،322  ،179

بيمهمركزيجمهورياسالميايران
311  ،289  ،284  ،259  ،191  ،159  ،048

پروهان
426

پنجره
  ،051  ،050  ،049  ،043  ،042  ،020  ،014  ،009  ،008
  ،060  ،059  ،058  ،057  ،056  ،055  ،054  ،053  ،052
  ،343  ،101  ،089  ،082  ،081  ،069  ،063  ،062  ،061
  ،399  ،398  ،350  ،349  ،348  ،347  ،346  ،345  ،344

414  ،410

پيدايش
  ،083  ،070  ،067  ،038  ،034  ،019  ،018  ،017  ،015
  ،233  ،230  ،207  ،203  ،197  ،172  ،164  ،097  ،096
  ،309  ،307  ،300  ،276  ،273  ،268  ،267  ،257  ،234

365  ،351  ،321

پيشروان
117

پيكدبيران
072  ،012  ،011
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تختجمشيد
385

توكا
405  ،037

جانجهان
  ،122  ،121  ،120  ،119  ،118  ،115  ،111  ،110  ،109
  ،132  ،130  ،129  ،128  ،127  ،126  ،125  ،124  ،123

156  ،133

جمال
  ،231  ،214  ،213  ،211  ،201  ،198  ،194  ،166  ،065
  ،283  ،282  ،281  ،278  ،277  ،264  ،261  ،249  ،232

352  ،303  ،299

چكه
  ،177  ،176  ،175  ،174  ،173  ،047  ،046  ،045 ،041

188  ،187  ،186  ،185  ،184

دانژه
422  ،421  ،412  ،411  ،408  ،406

دانشنگار
316

دفترپژوهشهايفرهنگي
429

ذكر
326  ،317  ،306  ،206  ،088  ،087  ،080

راشدين
389  ،382

زعفران
324

سايهگستر
086  ،074  ،073  ،068  ،036  ،007

سپيدبرگ
383

سخنگستر
098

سرمشق
371

شركتانتشاراتعلميوفرهنگي
364  ،245  ،163

شركتانتشاراتفنيايران
  ،374  ،318  ،243  ،196  ،157  ،151  ،149  ،112  ،103

427  ،379  ،378  ،377  ،376  ،375

شركتتضامنيانتشاراتيحتميوشركاء
400  ،001

شركتجازيكا
400  ،001

شهرقلم
047 ،046 ،045  ،041

طراحانايماژ
397  ،380  ،373  ،372  ،370

طاليي
158  ،155  ،154  ،150  ،116  ،113  ،108  ،106  ،105  ،104

فراروان
420  ،401

فرشتگان
  ،142  ،141  ،140  ،139  ،138  ،137  ،136  ،135  ،131

235  ،146  ،145  ،144  ،143

قدياني
  ،028  ،027  ،026  ،025  ،024  ،023  ،022  ،021  ،005
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  ،272  ،266  ،205  ،200  ،189  ،170  ،165  ،160  ،029
367  ،327  ،310  ،304  ،296  ،293  ،287

قشقايي
385

كالجبرتر
004

كانونپرورشفكريكودكانونوجوانان
  ،342  ،305  ،291  ،202  ،162  ،100  ،099  ،066  ،039

353

كتابارجمند
417

مبتكران
325  ،260  ،190

مدرسه
418  ،396  ،256  ،250  ،090  ،044  ،006

منظومهخرد
428  ،323  ،312  ،237  ،171  ،153  ،152

موزون
274  ،265  ،262  ،204  ،167

موسسهپژوهشيتاريخادبياتكودكان
430  ،425  ،384  ،254  ،253  ،161  ،084

موسسهعلميفرهنگيدارالحديث
035  ،033

موسسهفرهنگيهنرياورنگآفرين
332

مهاجر
  ،220  ،219  ،218  ،217  ،216  ،215  ،183  ،182  ،181

229  ،228  ،227  ،226  ،225  ،224  ،223  ،222  ،221

ناريا
  ،297  ،295  ،290  ،286  ،275  ،271  ،242  ،210  ،193

330  ،308  ،301

ندايملكوت
415

نغمهينو
381

نقشگسترانسرمدي
  ،114  ،107  ،102  ،094  ،093  ،092  ،091  ،071  ،013
  ،246  ،240  ،239  ،238  ،212  ،178  ،148  ،147  ،134

366  ،320  ،258  ،247

نوشته
  ،335  ،334  ،333  ،315  ،314  ،313  ،292  ،208  ،192

409  ،404 ،341  ،340  ،339  ،338  ،337  ،336

نيستان
369  ،368  ،003  ،002

همشهري
030

هنرآبي
031

هنراول
402

ورايدانش
413
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

168: اردک و روباه،  180: اینطوري بود! نه، اینطوري! نه، 
جوجه تیغي،   خانم  خرگوشه،  236:  باني  اینطوري!،  195: 
248: خرگوش هاي بازیگوش،  251: خیاط و موش ها،  269: 
سنجاب خاکستري،  270: سنجاب گستاخ،  294: قورباغه 
ماهیگیر،  302: گربه هاي بازیگوش،  328 : موش درختي،  
329 : موش شهري،  331: موش هاي ناقال،  355: یان و 
یولیا اسباب کشي مي کنند،  356: یان و یولیا باغچه دارند،  
357: یان و یولیا به مدرسه مي روند،  358 : یان و یولیا به 
: یان و یولیا تنها هستند،  360:  مسافرت مي روند،  359 
یان و یولیا جشن تولد مي گیرند،  361 : یان و یولیا در مهد 
کودک،  362: یان و یولیا گم مي شوند،  363: یان و یولیا 

مریض مي شوند

آموخته
)راهنماي  کودکان  خواب  مشکالت  و  اختالالت   :387
درمانگران(کتاب کار،  390: پرورش تفکر منطقي کودکان 
)تمرینات عملي(،  416: مشکالت خواب کودکان: مداخله و 

درمان اختالالت خواب ) راهنماي والدین(

آواينور
386: اختالل نافرماني مقابله اي واختالل سلوک در کودکي: 
اختالل هاي رفتاري در کودکان از تشخیص تا درمان،  388: 
اصول تعلیم و تربیت کودک از منظر مکتب اسالم و علم 

روانشناسي،  407: کمك به کودکان براي بهبود مهارت 
هاي ارتباطي

اميركبير
010: الك دولك، یه آدمك،  016: بوق بزن و راه برو: 
مجموعه شعر براي خردساالن،  032: تموم دنیا الال،  040: 
 :075 کن،   الال  عروسك جان   :064 چین چیني،   دامن 
گرپ  گرپ،  076: الال کن لولو، لولو کوچولو،  077: الال 
گلدون، الال ماهي،  078: الالال ، ابر پاره،  079: لي لي لي 
لي قاه قاه،  085: مورچه هاي لواشکي،  095: هر کي یه 
رنگي داره،  169: اما در قصه ها هیوال وجود دارد،  199: 
بیب بیب قصه )5 قصه براي خردساالن(،  252: دا بودیم،  
288: قصه جنگ و صلح: خروس آقاي خدایي و خروس 
خانم خیریه،  391: تئاتر،  392: چهار فصل سرگرمي براي 
پیش دبستاني ها: مجموعه فعالیت هاي آموزشي خالق براي 
براي  ساله، 393: چهار فصل سرگرمي  تا 6  کودکان 3 
خالق  آموزشي  فعالیت هاي  مجموعه  پیش دبستاني ها: 
ساله، 394: چهار فصل سرگرمي  تا 6  کودکان 3  براي 
براي پیش دبستاني ها: مجموعه فعالیت هاي آموزشي خالق 
براي کودکان 3 تا 6 ساله، ،  395: چهار فصل سرگرمي 
براي پیش دبستاني ها: مجموعه فعالیت هاي آموزشي خالق 
براي کودکان 3 تا 6 ساله، 403: سینما،  419: هفت عادت 
براي  ساز شناسي  سازها،  سرزمین   :424 شاد،  کودکان 

کودکان و نوجوانان
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بافرزانگان
423 : 150 بازي و فعالیت عددي براي تقویت ذهن مناسب 

پیش دبستاني ها

برف
209 : جغد دانا و الک پشت،  241 : خرچنگ نادان و پلیکان،  
244 : خرگوش باهوش و شیر نادان،  255 : درخت سخنگو،  
263 : دوستي موش و کالغ،  279 : صیاد و سه ماهي،  
280: صیاد و موش زرنگ،  285 : فیل بزرگ و موش زرنگ،  

298 : کبوتر لجباز،  319 : مرغابي ها و گل زیبا

بهنشر
179 : این پر سفید مال کیه؟،  322 : من هم بازي،  354 : 

هو هو-چیش چیش

بيمهمركزيجمهورياسالميايران
048: روزهایي که ابري بود، حادثه هاش رنگي بود،  159: 
آتش در خانه خرگوش،  191: بازوي ستاره دریایي،  259: 
کاهوي  و  ماهي  فرشته   :284 ماهي،   کوسه  دندان هاي 
دریایي،  289: قصه ماشین ممدعلي،  311: ماشین هویجي 

اوف شده

پروهان
426 : نغمه هاي کودکانه

پنجره
008: آن، مان، نباران شیمو مي ره بیمارستان،  009: آهن و 
سنگ و شیشه شیمو چه کاره مي شه؟،  014: بچه ها بیاین 
خبرخبر!  تابستونه،  مي ره،  020:  موزه  به  شیمو  دیره  که 
شیمو مي خواد بره سفر،  042: دندون شیمو سفیده مثل 
دو مرواریده،  043: دوستاي خوب و مهربون شیمو مي ره 
هنرمند،   شده  شیمو  شادي  و شور ولبخند   :049 دیدنشون،  
050: شاالپ شولوپ شست وشو وقت حمومه، شیمو،  051: 
شیمو نه دور نه نزدیك عکس مي گیره چیك وچیك،  052: 
شیمو با خرس کوچك مي ره به مهد کودک،  053: شیمو، 
بازي، خوشحالي جاي شماها خالي!،  054: شیمو، پایین و 
باال تو باغ آرزوها،  055: شیمو، چراغ، جیك وجیك همه 
توي ترافیك،  056: شیمو، خورشید، آسمون تو خونه مي شه 
مهمون،  057: شیمو، سوار، پیاده یه اتفاق ساده،  058: شیمو، 
شیریني، شادي کادو بهش چي دادي؟،  059: شیمو، صدف، 

دوچرخه  قایق،  شیمو،  داره!،  060:  کیفي  چه  دریا  ستاره 
دور زمین مي چرخه،  061: شیمو، کادو، خیابان با دوستاي 
مهربان،  062: شیمو مي ره یه جاي خوب بازي کنه با سنگ 
بازي یه وقت منونندازي!،   نقاشي،  و چوب،  063: شیمو، 
069: کفش و جوراب و شلوار شیمو شده ورزشکار،  081: ماه 
قشنگ مي تابه شیمو مي خواد بخوابه،  082: ماهي و آب و 
رودخونه شیمو مي ره کتابخونه،  089: مي خنده، شاده شیمو 
مي خواد بره به اردو،  101: یه روز خیلي خیلي شاد براي شیمو 
مهمون مي آد،  343: وقتي تنها مي شوم،  344: وقتي حسود 
مي شوم،  345: وقتي خوشحال مي شوم،  346 : وقتي دوستم 
دارند،  347: وقتي عصباني مي شوم،  348: وقتي غمگین 
مي شوم،  349: وقتي مهربان مي شوم،  350: وقتي مي ترسم،  
398: دنیاي کودکان موفق،  399: رازهاي بیشتري درباره ي 
کودکان شاد،  410: کودکان خوب، عادت هاي بد: راهنماي 
آزمون سن حقیقي براي پرورش کودکان سالم،  414: مراحل 

رشد و پرورش کودک از تولد تا پنج سالگي

پيدايش
015: بوس خیس،  017: بي اجازه،  018: پر، پر منم پر،  
019: پولك به پولك،  034: تولد قارقارک،  038: خنده ي ما 
قشنگه،  067: قورباغه دندونت کو؟،  070: کفش هاي جیك 
جیکي،  083: مثل یه بلبل کوچولو،  096 : هزارتا ني ني،  
097: هم این قشنگ هم اون قشنگ،  164: آلوچه و سنگ،  
172: انار و قاصدک،  197: بوس بابا بزرگ،  203: تاالپ... 
سیب افتاد،  207: تولد بابا بزرگ،  230: چي به چیه؟ کي 
به کیه؟،  233: خار پشت و الک پشت،  234: خاله پیره و 
خاله پیرتره،  257: دمت را کوتاه کنم؟،  267: زردآلو طالیي 
و زردآلو زرده،  268: سایه اي که سر نداشت، دم نداشت، 
تن نداشت،  273: سیب و کرم کوچولو،  276: شکالتي، 
خرمالویي،  300: کرم و درخت توت،  307: مارمولك و 
ُدمش،  309: ماست شیرین،  321: من و فیل من،  351: 
هپلي هپو خواب  بود،  365: یك پرش و دو پرش و سه پرش

پيشروان
117: در مهد کودک

پيكدبيران
011: اون چیه رو دیواره؟ ایلیا بي قراره،  012: ایلیا غذا نخورده 
بازي کرده نبرده،  072: کیمیا، خیلي تیزه! این قیچي که 

رو میزه
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تختجمشيد
باید  اولي ها  والدین پیش دبستاني ها و کالس  آنچه   :385

بدانند

توكا
037: خرمن شعر خردساالن،  405: فعالیت هاي یاددهي-

یادگیري برنامه درسي براي دوره پیش از دبستان

جانجهان
به  پروانه ها  پر سفید،  111:  بهترین هدیه،  110:   :109
قاصدک،   خوش  خبر   :115 مي کنند،   سالم  دوستانشان 
 :120 سوختم!،   آي  کمك!   :119 کمان،   رنگین   :118
کمك! پاي ملخك شکسته!،  121: کمك! پیشي کوچولو 
نفت خورده!،  122: کمك! توي پاي آقاموش میخ رفته!،  
مي شه!،  124:  غرق  داره  خال خالي  جوجه  کمك!   :123
کمك! خانم گنجشك بیهوش شده!،  125: کمك! دستم 
را بریدم!،  126: کمك! زنبور فرفري را نیش زد!،  127: 
کمك! سرآقاموش خون آمده!،  128: کمك! شاخ بلند یخ 
زده!،  129: کمك! گوساله کوچولو داره خفه مي شه!،  130: 
کمك! من گرمازده شده ام!،  132: کي بود که گفت شب 
شده وقت الالست؟،  133: گردوي قلقله زن،  156: هدیه ي 

تولد خانم جوجه تیغي

جمال
065: فضاي سبز و خرم،  166: آي دلم آي دلم،  194: 
بازي و باغ سیب،  198: بیب بیب برو کنار،  201: پي تي کو، 
پي تي کو، سواري،  211: چشم، چشم، خیابان،  213: چقدر 
حیف شد،  214: چقدر سرده،  231: حاال چطور بسازم؟،  
232: حاال چه کار کنم؟،  249: خطر به خیر گذشت،  261: 
دوست خوب آسیاب،  264: رفیق خوب ابر،  277: شما کي 
هستید،  278: شیر بي مزه،  281: طوفان دیوانه،  282: علي 
چشماتو وا کن،  283: عمو سعید بنا،  299: کجا میري؟ به 

اونجا،  303: گنجشك تشنه،  352: هم چراغه هم بخاري

چكه
041: دلنگ و دلنگ،  045: رفتم باال انار بود، 046: رفتم 
باال سیب بود،  047: رفتم باال مورچه بود،  173: اندازه ي 
چین چین هاي دامنت دوستت دارم،  174: اندازه ي همه ي 
دنیا دوستت دارم،  175: اندازه ي همه ي گیالس ها دوستت 

دارم،  176: اندازه ي همه ي الالیي ها دوستت دارم،  177: 
اندازه ي همه ي میومیو ها دوستت دارم،  184: با چه حالتي 
دوستت دارم،  185: با چه حیواني دوستت دارم،  186: با چه 
رنگي دوستت دارم،  187: با چه صدایي دوستت دارم،  188: 

با چه قیافه اي دوستت دارم

دانژه
متفکر،  411:  کودک  درماني،  408:  بازي  کاربرد   :406
و  مربیان  والدین،  راهنماي  اتیسم:  به  مبتال  کودکان 
درمانگران،  412: لجبازي کودکان: چگونه با کودک لجباز و 
نافرمان خود رفتار کنم؟،  421: 101 تکنیك بازي درماني1،  

422: 101 تکنیك دیگر بازي درماني2

دانشنگار
316 : مجموعه داستانك ها

دفترپژوهشهايفرهنگي
بازیگري،  درس هاي  من:  بازیگري  کتاب  اولین   :429

تمرینات، دستورات و بازي هایي براي خردساالن

ذكر
080: ماجراهاي موش قلقلي،  087: موشي ما یه تور داره،  
088: موشي ما یه چتر داره،  206: تو کي هستي اسب راه 
راهي،  306: ماجراهاي پري دریایي،  317: محکم نگه دار 

اسب راه راهي،  326: مواظب باش اسب راه راهي

راشدين
مربیان  براي  )رهیافتي  طنز  بر  مبتني  آموزش   :382
پیش دبستاني، دبستاني و متوسطه اول(،  389: بیش فعالي 

از تعریف تا درمان

زعفران
324: من یك مامان تازه مي خواهم!

سايهگستر
007: آقا فیله گرمشه،  036: خرس کوچولو یه َمرده،  068: 
قورباغه ي ناقال،  073: گاو کوچولو تشنشه،  074: گربه ي 

شیطون بال،  086: موش کوچولوي باهوش
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سپيدبرگ
براي  کودکان  به  مسئله  حل  مهارت هاي  آموزش   :383

مربیان ، مشاوران، روان شناسان و درمانگران ویژه کودکان
  

سخنگستر
098 : هیوالي نامرئي

سرمشق
371 : ببین، حدس بزن، بگو چرا؟: آموزش مفاهیم علوم 

تجربي ویژه گروه سني 6 سال

شركتانتشاراتعلميوفرهنگي
163 : آفتاب  پرست غمگین،  245 : خرگوش کوچولو خرس 

را بیدار نکني!،  364 : یك پرس موش

شركتانتشاراتفنيايران
به  تپلي  بیاموز(،  112:  و  )بچسبان  بازیافت  آموزش   :103
دستشویي مي رود،  149: من و دوستم،  151: موش ها و اعداد،  
157: همه مرا دوست دارند،  196: بچه دار شدن مامان خرسه،  
: مدرسه چه خوبه،  374:  243: خرسي و حسودي،  318 
ریاضي 1 )1و2و3(،  375: ریاضي 2 )1و2و3(،  376: علوم 1: 
گیاهان و جانوران،  377 : علوم 2: انسان،  378: علوم 3: علوم 

فیزیکي،  379: علوم 4: زمین و فضا،  427: رنگ )هنر 1(

شركتتضامنيانتشاراتيحتميوشركاء
001 : بازي در ابتداي کودکي از تولد تا شش سالگي،  400: 
رشد و تکامل وضعیت بدني در کودکان: کسب وضعیت بدني 

مطلوب و رشد حرکتي در کودکان با تأکید بر باز

شركتجازيكا
001 : بازي در ابتداي کودکي از تولد تا شش سالگي،  400 : 
رشد و تکامل وضعیت بدني در کودکان: کسب وضعیت بدني 

مطلوب و رشد حرکتي در کودکان با تأکید بر باز

شهرقلم
041: دلنگ و دلنگ،  045: رفتم باال انار بود، 046: رفتم باال 

سیب بود،  047: رفتم باال مورچه بود

طراحانايماژ
370: این بدن عجیب من: گوش کنیم، رنگ کنیم، دوست 

بداریم و یاد بگیریم،  372: بدن: آموزش واژگان ابتدایي به 
خردساالن،  373: خانه: آموزش واژگان ابتدایي به خردساالن،  
380: لباس: آموزش واژگان ابتدایي به خردساالن،  397 : 

دروغگویي کودکان و روش هاي اصالح و درمان آن

طاليي
104: از این جا به آن جا،  105 : از همه رنگ،  106: بفرما 
غذا،  108: بهاره آي بهاره،  113: تولّدش مبارک،  116: 
خورشید چه ماهي،  150: موج، دریا،  154: نرم و لطیف،  

155: هدیه ي تو،  158: هیس-الال

فراروان
رفتار  سریع  تغییر  براي  درماني:روش هایي  رفتار   :401
کودکان4-11ساله،  420: هنر حرف  زدن مؤثر با بچه ها براي 

ایجاد تغییرهاي سریع رفتاري

فرشتگان
تاریکي  از  مي توانم  من  خیابان،  135:  در  کوچول   :131
نترسم،  136: من مي توانم اسباب بازي هایم را به دیگران 
بدهم،  137: من مي توانم اشتباه کنم،  138: من مي توانم با 
آتش بازي نکنم،  139: من مي توانم به آرامي بخوابم،  140: 
من مي توانم به تنهایي بازي کنم،  141: من مي توانم به 
خانه بروم،  142: من مي توانم به همه کمك کنم،  143: من 
مي توانم شجاع باشم،  144: من مي توانم صبور باشم،  145: 
من مي توانم عصباني نشوم،  146: من مي توانم لباس هایم را 

بپوشم،  235: خاله سوسکه کجا مي ري؟

قدياني
005: آموزش و تمرین زیبانویسي براي پیش دبستاني ها )1(،  
021: تاتي بغلي،  022: تاتي توپي،  023: تاتي حمومي،  
024: تاتي خندون،  025: تاتي خواب خوابي،  026: تاتي 
تاتي  شماري،  029:  تاتي سرسري، 028:  دولپي،  027: 
تاتي کتابي،  160: آتش نشان مي شوم،  165: آمبوالنس 
موتور  با خواهرم  امدادگر مي شوم،  189:  مي رانم،  170: 
مي رانیم،200: پلیس مي شوم،  205: تراکتور مي رانم،  266: 
زباله جمع مي کنم،  272: سي و یك قصه تصویري براي 
اردیبهشت، 287: قایق راني مي کنم،  293: قطار مي رانم،  
296: کامیون مي رانم، 304: لودر مي رانم،310: ماشین بازي،  
327: موتور سواري مي کنم، 367: 366 قصه تصویري براي 

روزهاي سال
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قشقايي
385 : آنچه والدین پیش دبستاني ها و کالس اولي ها باید 

بدانند

كالجبرتر
004 : "همبازي؛ تمرینات دقت، تمرکز و توجه ویژه کودکان 

5 الي 12 ساله و کودکان با تشخیص اختالالت یادگیر

كانونپرورشفكريكودكانونوجوانان
 : 039 : دامادي آقا کالغه،  066 : قد سر سوزن،  099 
یك قاچ هندوانه،  100 : یك قوري پر از قور،  162 : آدم 
کوچولوي گرسنه،  202 : تا سه مي شمرم،  291 : قصه هاي 
سروته،  305 : لي لي زي، بیا بازي،  342 : واي! نه،  353 : 

همیشه ي همیشه دوستت دارم

كتابارجمند
417 : مورد پژوهي در اختالالت رفتاري کودکان

مبتكران
190 : بادکنك زبولون،  260 : دو پرنده،  325 : من یك 

نخودفرنگي متفاوتم

مدرسه
آموزش  پیش دبستاني:  موفقیت  سازنده  عناصر   :006
مهارت هاي مقدماتي خواندن و نوشتن،  044: راز دریا،  090: 
بد کدام یك؟،  256:  نوشتم دوستت دارم،  250: خوب ، 
دست چپ دست راست،  396: خشت هاي آغازین: آموزش 
و  پیش دبستاني  کودکان  بدني-ویژه  ساختار  مهارت هاي 

ابتدایي،  418: مهارت قصه گویي

منظومهخرد
152: مي خواهم از حیوانات حمایت کنم،  153: مي خواهم 
از درخت ها مراقبت کنم،  171: امشب بزغاله ها خوابشان 
نمي آید،  237: خانه ي خاله پیرزن دور نیست،  312: مامان 
بزي پشت در است،  323: من هم عینك مي خواهم،  428: 

مي خواهم نقاشي بکشم

موزون
167: احترام به دیگران،  204: تأثیر بد،  262: دوستان باوفا،  

265: روزهاي بیماري،  274: شایعه پراکني

موسسهپژوهشيتاريخادبياتكودكان
084: مرغ سرخ پاکوتاه،  161: آدم کوچك و خواب هاي 
 :254 حکیم،   خرگوش  داستانك  هاي   :  253 بزرگ،  
داستانك هاي نخودي،  384: آن چه یك کتابدار کودک 
باید بداند! چگونه یك کتابخانه پویا و فعال داشته باشیم؟،  
425 : گل هاي شادي: مجموعه ترانه هاي کودکان، در تاریخ 
معاصر ایران همراه با نت ترانه ها،  430 : عروسك هاي 

انگشتي، راهي به سوي قصه گویي، بازي و خالقیت

موسسهعلميفرهنگيدارالحديث
033 : تو میوه درختي،  035 : تولدت مبارک!

موسسهفرهنگيهنرياورنگآفرين
332 : موشي که تنها بود

مهاجر
181: با چوپي بیاموزیم قصه هاي چوپي )1(،  182: با چوپي 
بیاموزیم  چوپي  با   :183   ،)2( چوپي  قصه هاي  بیاموزیم 
کوچکش  خواهر  از  چوپي   :215   ،)3( چوپي  قصه ها ي 
مراقبت مي کند،  216: چوپي با بابا دعوا مي کند،  217: چوپي 
باغباني مي کند،  218: چوپي به خرید مي رود،  219: چوپي 
به کودکستان مي رود،  220 : چوپي تنهایي لباس مي پوشد،  
221 : چوپي تولدش را جشن مي گیرد،  222: چوپي خرابکاري 
مي کند،  223 : چوپي خیلي شکمو است،  224: چوپي ظهر 
مي خوابد،  225: چوپي عصباني است،  226: چوپي مریض 
است،  227: چوپي مي خواهد تلویزیون ببیند،  228: چوپي 

نمي خواهد بخوابد،  229: چوپي یك خواهر کوچولو دارد

ناريا
193: بازي کنیم، شاد باشیم،  210: جوجو و میو،  242: 
خرسُك پیدا کنیم،  271: سنجول  و منجول،  275: شب 
شده الال کنیم،  286: قاالز و دوگوش،  290: قصه هاي چي 
بود؟ چي شد؟ جلدهاي 1تا 6،  295: کاکلي و موگلي،  297: 
کانگوري گوري،  301: کوچه ي هاپوها 4 جلد در 1 جلد،  

308: ماره مارو خنك کرد،  330: موشول و هاپول

ندايملكوت
415 : مسائل تربیتي کودک
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نغمهينو
و  والدین  براي  نکته هایي  اجتماعي:  مهارت هاي   :  381
مربیان، فعالیت هاي عملي و تمرین براي کودکان، براي ک

نقشگسترانسرمدي
013: این موموشه بازیگوشه،  071: کي تو باغ وحشه؟،  091: 
ني ني باچشمات مي بیني،  092: ني ني کوچولو گوشاش کو؟،  
093: ني ني مامان با لب و دهان،  094: ني ني و بیني،  102: 
10 تا کاکلي،  107: بو مي کنم با بیني،  114: حس مي کنم 
با دستم،  134: من مي بینم با چشمم،  147: من مي چشم 
با این زبون،  148: من مي شنوم صداها را با گوشم،  178: 
ایستگاه،  212: چشم ها مي بینند،  238: خدا تو را به ما داد،  
239: خدایا دوستت دارم که به من بابا دادي!،  240: خدایا 
دوستت دارم که به من مامان دادي!،  246: خرگوش مي ره 
مدرسه، عاشق کالس و درسه،  247: خرگوش ناز نازي ام، 
من عاشق بازي ام،  258: دندان،  320: من توي رختخوابم، 
عاشق وقت خوابم،  366: یه خرگوش خواستني ام، عزیز و 

دوست داشتني ام

نوشته
192: بازي جدید نادي،  208: تولدت مبارک خانم خرسه!،  
292: قصه هاي من و مامان،  313: مامان پیشي گولم زد و 
یك قصه دیگر،  314: مامان من از تلویزیون بدم مي آید و 
یك قصه دیگر،  315: مامان من دماغم را دوست ندارم و 
یك قصه دیگر،  333: نادي اسباب کشي مي کند،  334: 

نادي سر به هوا،  335: نادي سکه طال پیدا مي کند،  336: 
نادي و تاکسي جدید،  337: نادي و رنگین کمان،  338: 
نادي و زمان سنج جادویي،  339: نادي و قرعه کشي بزرگ،  
340: نادي و نمایش اسباب بازي ها،  341: نادي و ني انبان 
هوش هاي  افزایش  و  پرورش  شناسایي،  سحرآمیز، 404: 

چندگانه در کودکان پیش دبستاني،  409: کودک موفق من

نيستان
002 : بازي هاي پرورش دقت و تمرکز 3 تا 8 سال،  003: 
بازي هاي فکري و منطقي پیش دبستاني 4 تا 7 سال،  368: 
آموزش کامپیوتر براي کودکان،  369: امنیت در اینترنت 

براي کودکان

همشهري
030 : ترانه هاي عیدنوروز براي 3 تا 7 ساله ها

هنرآبي
031 : ترانه هاي کودکي

هنراول
402 : روش هاي بازپروري مهارت هاي حسي-حرکتي

ورايدانش
413 : مدیریت رفتار کودک مبتني بر مهندسي رفتار
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نشاني ناشران
آبرنگ

تهران: خ انقالب، خ 12 فروردین، پایین تر از روانمهر، پ 
همراه:  تلفن: 66407575  پستي: 1314843593  207کد 

09111353135

آموخته
اصفهان: خیابان مشتاق دوم، خ مهرآباد، کوي 19، پ46 
کد پستي: 8158938131  ثابت: 32616360، 32612352

همراه: 09134010400

آواينور
نظري  شهید  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
غربي، پ. 99 کد پستي: 1314675619تلفن : 66967355، 

66967356 تلفن همراه: 09121083731

اميركبير
پستي:  کد  مخبرالدوله  راه  چهار  جمهوري،  خ   : تهران 

1143817818 تلفن: 33112118-9

بافرزانگان
تهران :م. هفت تیر، ک. پارس، پ. 7 کد پستي:1588935311
تلفن: 88314847 ، 88346346 تلفن همراه:09127605080

برف
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نرسیده به جمهوري، 
ک. مینا، پ. 24 کد پستي: 1314953583 تلفن: 66490345، 

66951058 همراه:09121001723

بهنشر
مشهد :خ. سجاد، ابتداي خ. جانباز کد پستي: 1417983181

تلفن : 117-37669114 تلفن همراه: 09155145002

بيمهمركزيجمهورياسالميايران
شماره  مریم،  خیابان  نبش  ماندال،  نلسون  خ.  تهران: 
اداره کل روابط عمومي کد پستي:  بیمه، ط. 11،  2، برج 
1915713119 تلفن: 24551290 ، 26214802 ، 24551303 

همراه: 09127146032

پروهان
تهران: خ. ناصرخسرو، ک. حاج نایب، پاساژ مجیدي، پ. 2/1

همراه:   33963257 تلفن:   1116636819 پستي:  کد 
09123118488

پنجره
تهران: اتقالب، خ 12 فروردین، بعد از تقاطع لبافي نژاد، ک 
مینا، واحد 1 کد پستي:1315913473 تلفن: 66416927-8

همراه: 09121204579
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پيدايش
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري غربي، 
مقابل جهاد دانشگاهي، پ. 86 کد پستي: 1314733961 
تلفن: 66401514، 7- 66970270 همراه: 09125443418

پيشروان
تهران: م. انقالب، خ. فخررازي، خ. وحید نظري، پ. 59 کد پستي: 

1314764961 تلفن: 61094000 همراه: 09121135787

پيكدبيران
تهران: خ. شریعتي، مقابل پارک شریعتي، ک. اتوبانك، پ. 
6، ط. همکف کد پستي: 1661738773 تلفن: 22844934،  

همراه: 09124854819، 09126269470

تختجمشيد
  شیراز: خ. نمازي )پیروزي(، جنب بانك تجارت، ط. اول کد 
پستي: 7137673996 تلفن: 32245401 همراه: 09171118580

توكا
نظري،  وحید  شهید  خ.  ابوریحان،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
پستي:  کد   B23 واحد  ،61 پ.  فخررازي،  خ.  به  نرسیده 
همراه:   66971278  ،  66955923 تلفن:   1314765148

09123086232

جانجهان
تهران: م انقالب، ابتداي خ آزادي، خ ولیعصر، بن بست علیخاني، 
پ 9، ط همکف تلفن:66595290 همراه: 09125675707

جمال 
تهران : خ. فاطمی، ک. 18، فرعی اول سمت چپ، ک. شهید 
زاهدی، پ. 39 کد پستي: 3715644811 تلفن: 37742528 

، 37746353 ، 66487118 همراه:09122520250

چكه
تهران: خ. شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ. کاوسي فر، 
ک. نکیسا، پ. 3، ط. همکف کد پستي: 1577816614 تلفن: 

885472958 همراه: 09121157872

دانژه
تهران : خ. مطهري، خ. سلیمان خاطر )امیراتابك سابق(، 
ک. اسالمي، تقاطع بانه، پ. 4/2 کد پستي: 1578635811

تلفن : 66476389،  66957461، 66476375 تلفن همراه: 
09123805033

دانشنگار
تهران : خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 
142، ط. 3 کد پستي: 1314683174 تلفن: 66416676 ، 

66400220 ، 66400144

دفترپژوهشهايفرهنگي
ک  شمالي،  ایرانشهر  خ.  زند،  کریم خان  پل   : تهران 
تلفن:    1584736913 پستي:  کد  پ5  قصرالدشتي،  بافر 
همراه:  تلفن   88315240-1  ،88315237  ،  88821364

  09122177647

ذكر
تهران : خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. 20، 
ط. اول غربي کد پستي: 1315853493 تلفن : 66410041، 

66468263 تلفن همراه: 09121083473

راشدين:
از خ. وحید نظري،  انقالب، کارگر جنوبي، بعد  : م  تهران 
بن بست گشتاسب، پ 4، واحد 6 تلفن: 66961531- همراه: 

09125031608

زعفران
پستي:  کد   9 واحد   ،5 ط.   ،215 پ.  لواساني،  خ.   : تهران 
1936614686 تلفن : 22719850، 22753405، 22753404 

تلفن همراه: 09121471849

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

33235305 ، 33238033 تلفن همراه: 09121816803
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سپيدبرگ
تهران :خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. فاتحي داریان، ساختمان 
پستي:  کد   13 واحد  اول،  ط.   ،2 پ.  رازی،  فخر  ناشران 

1314734848 تلفن: 66954458 همراه: 09125080255

سخنگستر
ابن سیناي 12، پ. 191 کد  مقابل  ابن سینا،  : خ.  مشهد 
 38449537 ،  38439955 : تلفن  پستي: 9183774499 

تلفن همراه: 09339095014

سرمشق
تهران : م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، بن بست گشتاسب، پ. 
6، واحد 7 کد پستي: 1314614446 تلفن : 66979095 

تلفن همراه: 09109490704

شركتانتشاراتعلميوفرهنگي
تهران: خ افریقا، ضلع جنوبي چهار راه جهان کودک، ک 
کمان، شماره 25، ط هفتم کد پستي:  1518736313 تلفن: 

88880125 ،88880123 ،88797604

شركتانتشاراتفنيايران
یازده،  : خ. شهید مطهري، خ. میرعماد، نبش ک.  تهران 
 ،88505055  : 1587736511تلفن  پستي:  24کد  پ. 

88750447 تلفن همراه: 09123340611

شركتتضامنيانتشاراتيحتميوشركاء
تهران: م انقالب، بین منیري جاوید و 12 فروردین، پ 1360

کدپستي: 1314663639 تلفن: 3170-66403162 همراه: 
09125218202

شركتجازيكا
تهران: م انقالب، بین منیري جاوید و 12 فروردین، پ 1360 کدپستي: 
1314663639 تلفن: 3170-66403162 همراه: 09125218202

شهرقلم
تهران : خ. سهروردی شمالی، خ. خرمشهر )آپادانا(، پ. 36، 
ط. اول، واحد 3  کد پستي: 1553833715 تلفن: 88735519 

همراه: 09124074073

طراحانايماژ
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش ک. ماستري، 
پ. 37، ط. دوم، واحد 6 کد پستي: 1314813711 تلفن : 

66969696 تلفن همراه: 09123099203

طاليي
سرپرست  خ.  فلسطین،  م.  به  نرسیده  خ.طالقاني،  تهران: 
جنوبي، ک. پارس، پ. 11، واحد 2 کد پستي: 1416893571

تلفن : 66483066 تلفن همراه: 09126016419

فراروان
باالتراز چهارراه نصرت، پ.  : خ. جمالزاده شمالي،  تهران 
311، واحد 4 کد پستي: 1418853756 تلفن : 66437753، 

66921378 تلفن همراه: 09121344765

فرشتگان
تهران: م. انقالب، خ. نوفالح، ک. نوري، پ. 11، واحد. 1 
کد پستي: 1313765814 تلفن : 88961922، 66922712، 

66919950 تلفن همراه: 09123465720

قدياني
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازي، خ. شهداي 
ژاندارمري غربي، پ. 90 کد پستي: 1314733861 تلفن: 

66404410، 66975789 تلفن همراه: 09121143973

قشقايي
شیراز:  خ. پیروزي، جنب بانك تجارت، ط. اول کد پستي: 
7137673996 تلفن: 32245401 ، همراه: 09173013871 

09171118580

كالجبرتر
تهران : خ 12 فروردین، خ ژاندارمري، روبروي اداره پست، 

پ 126 کد پستي: 1314733473 تلفن :  66972922-3
تلفن همراه: 09125111995

كانونپرورشفكريكودكانونوجوانان
تهران : خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما کانون، 

پ. 22 و 24 کد پستي: 1511647416 تلفن : 88729284
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كتابارجمند
تهران : بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 292
کد پستي: 1417994443 تلفن: 88977002 ، 88982040

تلفن همراه: 09123504753

مبتكران
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 59

کد پستي: 1314764961 تلفن : 61094000

مدرسه
تهران: نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 
تلفن: 88924750، 88924752،   پستي: 1598857911  کد   8

9-88800324 تلفن همراه: 09121170068

منظومهخرد
نبش  یاسمن،  م  از  باالتر  دانشجو،  بلوار  ولنجك،  تهران: 
گلستان یکم کدپستي: 1984713356 تلفن: 88305351، 

88492106

موزون
تهران : م.انقالب، خ. 12 فروردین، ک. بهشت آیین، پ. 

19، ط. پایین کد پستي: 1314994713 تلفن: 66410696
تلفن همراه: 09121504569

موسسهپژوهشيتاريخادبياتكودكان
تهران : خ. سیدجمال الدین اسدآبادي، خ. بیست و سوم، خ. 
شایان، پ. 26، درب سمت چپ کد پستي: 1433834373 

تلفن : 88716954 ، 88718757

موسسهعلميفرهنگيدارالحديث
قم : م شهدا، خ معلم، نبش ک 12 کد پستي: 3715616385
همراه:   37740545  ،37740571  ،37740523 تلفن: 

09127539471

موسسهفرهنگيهنرياورنگآفرين
تهران : خ. سهروردي، چهارراه کیهان، ساختمان اورنگ، ط. 
 : تلفن  پستي: 1577665147  واحد 3 کد  اول، پ. 312، 

44302319 ، 88533326 تلفن همراه: 09122211861

مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. نیکپور، پ. 5، ط. سوم

کد پستي:1314753665 تلفن:66410036 ، 66952199 ، 
66952200 همراه: 09123711558

ناريا
تهران : خ پیروزي، خ شکوفه، ک فرداسدي،پ 68 کد پستي: 

1717735786 تلفن: 33789620 همراه: 09126049294

ندايملكوت
تلفن:  سیستاني  اهلل  آیت  مجتمع  پردیسان-  شهرک  قم: 

3809403

نغمهينو
تهران : جنت آباد، م جهارباغ، انتهاي خ جهار باغ شرقي، خ 
یاس، نبش یاس 5، پ 2 کد پستي: 1473898533 تلفن: 

44424825، 44434054 تلفن همراه: 09125151064

نقشگسترانسرمدي
 تهران : خ انقالب، پل چوبي، روبه روي ایستگاه یي ار تي، پ 
203، واحد1 کد پستي: 1611998411 تلفن: 77684405-06 

همراه: 09121490387

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید کد پستي: 8143984136 
تلفن: 32226445 ، 32208610 تلفن همراه: 09133162070

نيستان
تهران: بزرگراه آیت اهلل صدر، بعداز پل شریعتي، خ. دستور جنوبي، 
نبش ک. ششم، پ. 2، ط. اول کد پستي: 1939667933 تلفن: 

5- 22612443، 22610786 تلفن همراه: 09121326373

همشهري
تورج،  پارک وی، ک.  به  نرسیده  تهران: خ. ولیعصر)عج(، 
شماره 14، ط. دوم غربی کد پستي: 1966653381تلفن: 

23023271، 23023273 تلفن همراه: 09376687076
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هنرآبي
تهران : بزرگراه همت، خ. شاهین شمالي، خ. بلوار کبیري 
طامه، خ. بهار، خ. امام حسین شمالي، بن بست امید، پ.7 
کد پستي: 1476917771 تلفن: 44610929 ، 44610843،  

تلفن همراه: 09122269135، 09121986415

هنراول
پستي:  کد  پ. 139  سینا،  متری   8 گلکار،  کوي   : تبریز 

تلفن    ،33283844  ،33284738 تلفن:   5156946639
همراه: 09146141458، 09143014157

ورايدانش
تهران : م. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 28 
کد پستي: 1314693333 تلفن :  66468018، 66475750

تلفن همراه: 09122073901


