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مقدمه
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uمنظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي
پيامي براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي
به رشته تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي،
ج) كتابهاي كمكدرسيu .كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ه درسي خاص و با هدف
معيني از سوي مراجع ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين
آموزشي و متناسب با پايه ،رشته ،شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است.
uكتابهاي كمكآموزشي :كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد
ت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم
علمي ،پرورش مهار 
ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دورهی تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان و
کودکان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي کودکان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
uكتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم
كردن آموزش جبراني براساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پايهی تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند.
اين كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامهی درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري،
كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي کودکان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شوراي عالي آموزش و پرورش،
وزارت آموزش و پرورش را به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري،
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استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي،
نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان كتابهای آموزشی مورد نیاز کودکان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و
مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعهي محیط آموزشي و تقویت
فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
uتشکیل دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان
کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصهي تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنهي این
طرح با تصویب آییننامهي «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و
پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزهي کتاب آموزشی به همهي منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش
داده شده است.
در مادهي  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله
اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و
تهیهي فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضهي مواد و منابع استاندارد حمایت
و پشتیبانی کند.
در مادهي  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای
آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
uتهیهي فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با عنايت به مادهی  6آييننامهی ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی
كتابهای علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي
كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي ساماندهي منابع
آموزشي و تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور،
لذا دبیرخانهي ساماندهی هر سال فهرس 
به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي
در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
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uفرايند توليد كتابنامهي رشد
«كتابنامهي رشد» با هدف ارائهي فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامهي درسی دورههای
آموزشی آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است،
تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامهي آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج
از زمان اعالم شده است ،از چرخهي بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیهي کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان
آشنا با برنامهي درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارهي کتاب
براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از مراحل
بررسیها ،باید حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی
دربارهي ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش
پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده
است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامهی درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و
میتواند به عنوان یک مادهي آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این
کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان،
کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در
تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها
در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و عالقهمندان
میتوانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1391و یک سال قبل از آن
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای آموزشي مناسب ِ
را دربرمیگیرد .فهرست كتابهاي مناسب سال دوم راهنمايي كه در طي سال تحصيلي بر روي سايت سامان
كتاب معرفي شده بودند نيز در اين كتابنامه آورده شده است تا چنانچه نياز به مرور درسهاي گذشته باشد امكان
دسترسي به كتابهاي مناسب وجود داشته باشد.
در این کتابنامه با  208عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  502عنوان كتاب رسیده انتخاب شده
است .بقیه كتابها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شدهاند.
از ميان  71ناشر ،بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به شركت انتشارات فني
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برنامهي توليد كتابنامههاي رشد در دورهي پيشدبستان
ردیف

کتابنامهي رشد

سطح پوشش

سال انتشار

1

جلد اول

کتابهای چاپ اول

1391

2

جلد دوم

3

جلد سوم

4

جلد چهارم

كتابهاي  1386و قبل از آن
کتابهای چاپ اول

1391

1387-1390
کتابهای چاپ اول

1392

91
کتابهای چاپ اول
92

1393

ايران با  25عنوان ،پنجره و صيانت هر كدام با  16عنوان و راز بارش با  14عنوان تعلق دارد.
در بین قالبهای اثر ،کتابهای قصه ،کار کودک و مربی ،شعر ،زبانآموزي و راهنماي مربي به ترتیب با ،128
 11 ،15 ،16و  10عنوان کتاب مناسب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات فردين ،شركت انتشارات فني ايران( ،صيانت ،قدياني و كيوان) به ترتیب با  27 ،30و 25
عنوان بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
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جدول کامل موضوعات

رديف

موضوع

فراواني

رديف

موضوع

فراواني

1

قصه
ّ

128

8

تربیتی

3

2

كار كودك -مربي

16

9

كاردستي

3

3

شعر

15

10

بازي

3

4

زبان آموزي

11

11

آموزش قرآن

1

5

راهنماي مربي

10

12

نقاشي

1

6

بحث و گفتوگوی کودک

9

7

دانش افزايي مربي

8

جمع فراواني

208

uجمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب مناسب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك
موضوع هستند.
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uشیوهي تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب
را برای خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :شمارهي کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛
عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع
کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدهي کتاب.
uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایهی تحصیلی،
كلمات كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
یک شمارهي ردیف اختصاص داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به
این شمارهها ارجاع میدهند.
uهمکاران ما در این کتابنامه
ً
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصا در بررسی کتابها
حوصله و دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و
همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:
uكارشناسان:
 .1علي باباجاني  .2مسعود تهراني فرجاد  .3الله جعفري  .4طاهره خردور  .5فروزنده خداجو  .6سپيده خليلي .7
مجيد راستي  .8ليال سليقه دار  .9شهرام شفيعي  .10محمدرضا شمس  .11سوسن طاقديس  .12شكوه قاسمنيا
 .13فريده عصاره  .14شيرين فاضلي  .15رقيه قنبري  .16سعيد كفايتي  .17مهري ماهوتي
uويراستار
زهره خداجوي
uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی
کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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uتصویر راهنمای استفاده از کتابنامه

شمارهي مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

60

اسپيدكار،محبوبه

گام به گام تا انديشه

جعبههاي ذهن

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

شقايق خوشنشين

تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان1391 ،

 76ص

وزيري

تصويرگر

موضوع محوري

-

-

قالب اثر
-

چکیده
اين کتاب ويژهي اوليا و مربيان دربارهي کودکان  5و  6ساله است .فعاليتهاي آن مناسب همين گروه سني از کودکان
است .با انجام فعاليتهاي اين کتاب توانمندي کودک در تفکر باال رفته ،درک آنها از رياضي و منطق تسريع ميشود.

برای بیان دیدگاههای خود دربارهي این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان
کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر تکنولوژی آموزشی
و کمک آموزشی ،دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارهي تلفن
 )021( 88306071تماس حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.
 roshdmag.irآمادهي دریافت دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامهي شمارهي  4دورهي پيشدبستانی)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از کتابهای آموزشی چاپ اول
سال  1392خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1392یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1393به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1392و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد .افزون بر
این فهرست ،این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها بهصورت رسمی
و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده میشود تا در
صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدهي این دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر
خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارهي کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد
کتاب نیست.
 uمطابق آییننامهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی در
صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی دورهي آموزش راهنمايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
ادبيات فارسي ،تاريخ ،تربيت بدني ،تعليم و تربيت ديني ،تفكر و پژوهش ،جغرافيا ،حرفه و فن ،رياضي ،زبانهاي خارجي ،عربي،
علوم تجربي ،علوم تربيتي ،قرآن ،مطالعات اجتماعي ،مهارتهاي زندگي ،هنر.
کتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر
تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی ،دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید .برای دریافت اطالعات بیشتر
میتوانید با شمارهي تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب
و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي
آموزشي و پرورشي
دورهي پيش دبستانی
(چاپ اول سال)1391
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 .1چايلد ،لورن .قصههاي من و خواهر شيطونم :آخ! تقصير من نبود! .ساره ارضپيما .تهران:
پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعهقصههاي «من و خواهر شيطونم» است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه لوال دلش ميخواهد با موشکي
که چارلي درست کرده بازي کند ،اما چارلي دوست ندارد .لوال با دوست خيالياش سورن لورستون
يواشکي به سراغ موشک چارلي ميرود .موشک خراب ميشود .لوال ميترسد حقيقت را بگويد و.
 ..با خواندن اين کتاب کودک ميآموزد که بدون اجازه به وسايل ديگران دست نزند و اگر مسئلهاي
براي او پيش بيايد حقيقت را بيان کند.
 .2كشاورز ،ناصر و [ . . .ديگران] .يك اسم و چند قصه :آدمبرفي .تهران :شهرقلم /چكه32 ،
ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب مجموعهي ده قصه با يک موضوع واحد(آدمبرفي) نوشته شده است .ده
قصهي کوتاه ،شيرين و خواندني که در حد حوصلهي بچههاست .قصهها با دنياي تخيلي کودک
رابطهي تنگاتنگ دارند که گاه با طنزي ظريف که کودکان آن را ميپسندند همراه است .عنوان
قصهها عبارتاند از :آدمبرفي دلشکسته ،آدمبرفي کثيف ،آدمبرفيگنده ،آدمبرفي غمگين ،آدمبرفي
و آفتاب و. . .

 .3بيات ،آزاده .بستههاي خالق آموزش پيش از دبستان :آدمكهاي جورواجور بسازيم!.
تهران :راز بارش 16 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :كاردستي
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب کودکان را با پوششهاي مختلف در شرايط آبوهوايي متفاوت آشنا ميکند و
نيز زمان استفاده از لباسهاي مخصوص از جمله ورزشي ،لباس رسمي ،مهماني و مدرسه را به آنها
آموزش ميدهد .تصاوير کتاب سياه و سفيد است و فرصتي براي کودکان ايجاد ميكند که کتاب
را با سليقهي خود رنگآميزي کنند تا مهارت رنگآميزي آنها افزايش يابد.
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 .4لرستاني ،فريبرز .قصههاي ريزهميزه مجموعه داستانك :آرزو و آينهي بابا .تهران :پنجره،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب شش قصهي کوتاه ،شيرين و خواندني براي کودک نوشته شده است.
ماجراي قصهها با مسائل زندگي و اتفاقاتي که در زندگي کودک رخ ميدهد مرتبط است و بيشتر
اعضاي خانواده از جمله پدربزرگها و مادربزرگها را درگير ميکند .قصهها نيمه تخيلي هستند
و يک نقطهي اوج جالب دارند که تقريب ًا در پايان قصه کودک را غافلگير ميکند .عنوان قصهها
عبارتاند از :آرزو و آينهي بابا ،مداد رنگيهاي من ،ساعت من ،قهرمان کوچک ،با آن چشم غمگين،
مبارک.
 .5محموديان اصفهاني ،ليال .دوقلوها  :2آرين شمارشگر .قم :كعبه دل 12 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب داستان کودکي بانام آرين است .او تازه شش ساله شده و مانند بيشتر بچهها که
هر دفعه يک عادت تازه پيدا ميکنند ،عادت کرده همه چيز را بشمارد .او حتي مهمانهايي را که
قرار است به خانهي آنها دعوت شوند ميشمارد و به مادرش يادآوري ميکند که تعداد مهمانها
را اشتباه گفته است.

 .6خادم ،لطفاهلل .مجموعه رنگآميزي قرآني :آشنايي با پيامبران .مشهد :نورالمبين12 ،
ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين كتاب از مجموعه كتابهاي رنگآميزي قرآني است .در همهي كتابها كودك
ميتواند با رنگآميزي سهمي در اجراي داستان و روايت داشته باشد .اين مجموعه يك لوح فشرده
نيز دارد كه شامل بخشهاي گوناگون است و تنوع ممكن را براي نوآموز فراهم كرده است.
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 .7ميرزايي ،حسين .مجموعه رنگآميزي قرآني :آشنايي با اعداد .مشهد :نورالمبين 12 ،ص،
1390
قطع :خشتي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين كتاب از مجموعه كتابهاي رنگآميزي قرآني است .در همهي كتابها كودك
ميتواند با رنگآميزي سهمي در اجراي داستان و روايت داشته باشد .اين مجموعه يك لوح فشرده
نيز دارد كه شامل بخشهاي گوناگون است و تنوع ممكن را براي نوآموز فراهم كرده است.

 .8صفارپور ،عبدالرحمان .به من بياموزيد :آشنايي ديداري با نقش نمادهاي ارقام ،درك
بصري نقش نمادهاي رياضي (بازي نقاشي با نقش نمادها) . .تهران :مدرسه32 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :کتاب حاضر براي کودکان پيشدبستاني و پايهي اول ابتدايي تهيه شده است و
تالشميكند کودکان از راه بازي نقاشي بهگونهاي عملي با نقش نمادهاي رياضي و هندسي و نيز
نقش نمادهاي نگارش رياضي آشناشوند.

 .9صفارپور ،عبدالرحمان .به من بياموزيد :آشنايي ديداري با نقش نمادهاي نوشتارهاي
تقويت حافظهي بصري از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها) .تهران:
مدرسه 75 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :زبانآموزي
مخاطب :کودک
چكيده :کتاب حاضر به منظور آشنايي کودکان مبتدي با نقش نمادهاي نوشتاري فارسي و نقش
نمادهاي نگارشي آهنگين (اصلي و غيرآهنگين نوعي) از نقاشي و رنگآميزي بهره جسته است.
کودکان به کمکمربي با توجه به توضيحاتي که در باالي هر صفحه داده شده است ،به سمت
هدف مورد نظر هدايت ميشوند.
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 .10شعبان نژاد ،افسانه .آفتاب مهتاب چه رنگه .تهران :هنر آبي 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب مجموعهي ده شعر كوتاه ،خواندني و شيرين است كه همگي با مطلع "آفتاب
مهتاب چه رنگه" شروع ميشوند و هر كدام موضوعات متفاوتي را دربرميگيرند .موضوعاتي مانند:
موهاي من ،شانهي من ،كفشهاي من و  .. . .مث ً
ال شعر "آفتاب مهتاب چه رنگه /كفشاي من
قشنگه" دربارهي كفشهاي زيبا و رنگارنگي است كه مانند رنگينكماناند ،اما فقط كمي تنگ
هستند.

 .11ميرزايي ،حسين .مجموعه رنگآميزي قرآني :آموزش الفبا .مشهد :نورالمبين 12 ،ص،
1390
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه كتابهاي رنگآميزي قرآني است .در همهي كتابها كودك
ميتواند با رنگآميزي سهمي در اجراي داستان و روايت داشته باشد .اين مجموعه يك لوح فشرده
نيز دارد كه شامل بخشهاي گوناگون است و تنوع ممكن را براي نوآموز فراهم كرده است.

 .12صافي ،احمد .آموزش و پرورش و مديريت پيشدبستاني و دبستاني در ايران
و تحوالت آن .تهران :ارسباران 190 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :معلم /مربي
چكيده :اين کتاب کلياتي دربارهي نظام آ .پ ايران ،جايگاه آموزش و پرورش پيشدبستاني و
دبستاني ،ساختار آ .پ ايران از  1290تا  ،1391آموزش و پرورش و مديريت دورهي ابتدايي در ايران
و تحوالت آن و مديريت و مقررات آ .پ پيشدبستاني و دبستاني است.
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 .13سان ميگل مارتوس ،خوليا .ابرهايي براي يك جشن .مهران فرهادزادگان .اصفهان:
نوشته /كتابهاي خورشيد خانم 23 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب داستان شيرين ،جالب و خواندني بچهاي را ميخوانيم كه يك روز صبح از
خواب بيدار ميشود و تكه ابر كوچكي را در آسمان ميبيند .او از ابر كوچك ميخواهد كه برود و
باران نبارد تا او در جشن مدرسه شركت كند ،به استخر برود و بادكنك هواكند .هنگامي كه بچه
فوت ميكند تا ابر برود ،ابر كوچك به اندازهي يك شترمرغ بزرگ ميشود و باران شروع به باريدن
ميكند و . . . .

 .14شعبان نژاد ،افسانه .اتلك تي تتلك .تهران :هنر آبي 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب شامل مجموعه ده شعر كوتاه ،خواندني و شيرين است كه همگي با مطلع "اتلك
تي تتلك" شروع ميشوند و هر يك موضوعات متفاوتي را دربرميگيرد .موضوعاتي مانند :قاصدك،
جيرجيرك ،گربه سياه و  .. . .مث ً
ال شعر "اتلك تي تتلك  /گربه ميگه كمك كمك" دربارهي گربه
سياهي است كه روي درخت گير كرده است و نميتواند از آن پايين بيايد.

 .15راستي ،مجيد و [ . . .ديگران] .يك اسم و چند قصه :اتوبوس .تهران :شهرقلم /چكه32 ،
ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب مجموعهي ده قصه با يك موضوع واحد (اتوبوس) نوشته شده است .ده
قصهي کوتاه ،در حد حوصلهي بچههاست که ده نويسنده آنها را نوشتهاند .قصهها با دنياي
کودکانه و تخيالت آنها رابطهي تنگاتنگي دارند .عنوان قصهها عبارتاند از :اتوبوس آسماني،
اتوبوس عروس ،اتوبوس و نينيبوس ،اتوبوس و مورچه ،اتوبوسي که از تاريکي ميترسد ،اتوبوس.
اتوبوسي که واقواق ميکرد ،اتوبوس قرمز و اتوبوس خانم.
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 .16كروسر ،كيتي .از خواب بيدار شو پوكا .مرجان حجازيفر .تهران :راز بارش32 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب يکي از کتابهاي مجموعهي پنج جلدي پوکا و مين است .پوکا و مين دو
حشره هستند .پوکا از خواب بيدار نميشود ،مين هم نميتواند او را بيدار کند .بههمين خاطر نگران
است مبادا او طاقت ندارد که بيدار شود ،پس براي او صبحانه آماده ميکند و سپس او را کنار برکهاي
ميبرد که او دوست دارد .اين کتاب به کودک ميآموزد که نسبت به اطرافيان و نزديکان توجه و
مهرباني الزم داشته باشد.

 .17چپمن ،كيت .اسالگسي بوگندو .فرزانه كريمي .تهران :ذكر 28 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از سري قصههاي فيفي و باغ گل كوچولوها است .در اين قصه ،فيفي با
كمك دوستانش بامبي و اسالسگي موفق ميشود مقدار زيادي گل بهدست بياورد .او كه تصميم
دارد گلها را خشك كند و به دوستش هديه بدهد ،بهطور اتفاقي به بامبي كمك ميكند كه ظرف
عسلش را پيدا كند .او به اسالسگي هم يك دسته گل خشك هديه ميدهد تا براي خوشبو شدن
از آن استفاده كند .در پايان كتاب فعاليتهايي براي خوشبو كردن جورابها به مخاطبان كودك
ارائه ميشود.

 .18محمدپور ،علي .مجموعه كامل افسانههاي ملل براي بچهها :افسانه هفت كالغ .آرزو
رمضاني .مشهد :صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب افسانهاي از هفت برادر را ميخوانيم که به تازگي صاحب يک خواهر شدهاند،
اما بيدست و پايي برادرها سبب ميشود که پدر از دست هفت برادر عصباني شود و آنها را نفرين
کند .هفت برادر به هفت کالغ تبديل ميشوند .خواهر که دختري مهربان است ،وقتي بزرگ
ميشود به دنبال برادرها ميرود و طي اتفاقي برادرها به حالت اوليه برميگردند و خواهر با برادرها
به پيش پدر و مادر ميروند.

دورهي پيشدبستانی 23 3
 .19محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :االغ تنبل .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت12 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه حكايت تاجري را
ميخوانيم كه از راه فروش نمك درآمد كسب ميكند .او براي جابهجايي نمكهايش از االغ خود
استفاده ميكند .االغ تاجر يكبار بهطور اتفاقي در رودخانه ميافتد و متوجه ميشود كه نمكها
در آب حل و بار او سبكتر ميشود .به همين خاطر هر بار هنگام عبور از رودخانه ،عمداً خود را در
آب مياندازد تا بار خود را سبكتر كند ،اما تاجر اين موضوع را ميفهمد و براي تنبيه كردن االغ
فكري ميكند و . . . .
 .20برگشتروم ،گونيال .مجموعه داستانهاي الفي اتكينز :الفي اتكينز و دوست خيالياش.
نيلوفر نواري /علي توكلي .تهران :آفرينشگر 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهي کوتاه و شيريني است دربارهي الفي پسربچهي کوچکي که يک دوست
خيالي با نام مالکوم دارد .مالکوم وقتي ظاهر ميشود که الفي تنهاست .اين کتاب قصهاي دربارهي
شيطنتهاي الفي و مالکوم است.

 .21رسوليان بروجني ،بنفشه .قصههاي بچهجون :اندازهي يه دنيا .اصفهان :نوشته /كتابهاي
خورشيد خانم 12 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستان منظوم پدر و مادري را ميخوانيم كه هر روز سر كار ميروند و بچهي
خود را به مهد كودك ميبرند .بعد از برگشتن والدين و كودك به خانه ،پدر و مادر براي شادي و
آسايش كودك خود زحمتهاي زيادي ميكشند.
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 .22مهاجراني ،محمد .اول ميگم بسماهلل .قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب ده شعر با موضوع عنوان کتاب؛ يعني شروع هر کار بسماهلل سروده شده است
و به کودک ميآموزد که در آغاز هر کاري بايد نام خدا را بر زبان آورد؛ مث ً
ال وقت بيدار شدن ،وقت
غذا خوردن ،وقت مدرسه رفتن ،وقت شروع كالس و . . . .

 .23گراس ،پتي مايرز .مهارتهاي زندگي  :160ايمني در خانه .فراز پندار .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،مطالبي سرگرم كننده و خواندني با جمالتي ساده و كوتاه دربارهي روشهاي
استفادهي درست و بيخطر از لوازم خانه آموزش داده ميشود .شخصيتهاي اصلي اين كتاب،
چهار كانگوروي شيطان و قهرمان هستند كه دلشان ميخواهد كارهاي خطرناك بكنند؛ اما راوي به
آنها ميگويد كه براي انجام كارها بايد از بزرگترها كمك بگيرند.

 .24چايلد ،لورن .قصههاي من و خواهر شيطونم :بايد عينك بزنم .ساره ارضپيما .تهران:
پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعهقصههاي"من و خواهر شيطونم" است .قصه از زبان كودكي با نام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي با نام لوال دارد .در اين قصه لوال دوست ندارد به چشم
پزشكي برود ،اما بعداً با ديدن دوستش كه عينك زده ،براي رفتن به چشم پزشكي لحظه شماري
ميكند .باالخره موفق ميشود به همراه مادرش به مطب چشمپزشكي برود ،اما دكتر به او ميگويد
كه عينك الزم ندارد .چارلي و لوال با تكههايي از كاغذ رنگي يك عينك درست ميكنند و لوال با
عينكي كه خودشان ساختهاند به مدرسه ميرود.

دورهي پيشدبستانی 25 2
 .25محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :ببر و روباه .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت12 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعهحكايتهاي آموزنده ازوپ است .در اين داستان ،حكايت ببري را
ميخوانيم كه در جنگلي زندگي ميكند .ببر فكر ميكند از همه قويتر است و بقيهي حيوانات بايد
به او احترام بگذارند .يك روز با روباهي برخورد ميكند .روباه كه به ادعاي خودش پادشاه جنگل
است ،ببر را به دنبالش راه مياندازد تا ثابت كند كه همهي حيوانات از او ميترسند .ببر پشت سر
روباه به راه ميافتد و حيوانات جنگل با ديدن ببري كه پشت سر يك روباه به طرفشان ميآيد ،از
ترس پا به فرار ميگذارند .ببر بيچاره كه فكر ميكند حيوانات واقع ًا از روباه ميترسند ،از آن روز به
بعد تصميم ميگيرد به روباه احترام بگذارد.
 .26آذر ،احمدرضا .بچهي زرنگ ( .)1تهران :سرو ياسين 10 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب ،کودکان با دختربچهاي به نام صالحه آشنا ميشوند .صالحه خيلي دوست
دارد نقاشي کند ،قصه گوشكند ،مسواک بزند و غذاهاي مقوي بخورد ،شب موقع خوابيدن با
عروسکهايش حرف بزند ،و موقع نماز خواندن مادرش ساکت باشد.

 .27فرانتسيسكو ،پيتو .بچهها و مهارتهاي زندگي  :84بدجنسيه! .صبا رفيع .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 72 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب به كودك ميآموزد كه انجام دادن بعضي از كارها يا گفتن حرفهاي زشت،
بدجنسي است .مثل لگدزدن به گربه ،مسخره كردن آدمهاي الغر ،شكستن عينك خواهر
كوچكتر و .. .در نهايت به كودك ميآموزد كه انجام كارهاي زشت و ناپسند باعث تنهايي ميشود.
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 .28گروه نويسندگان .كتابهاي سبز :برق براي كوچولوها( :سرگرمي و رنگآميزي).
صبا رفيع .تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :راوي متن به توليد برق و موارد مصرفي از آن در طول نوشته اشاره ميكند .گاهي نيز در
نوع استفاده و خطرات به مخاطب مشاوره ميدهد و از او ميخواهد بعضي از تصويرهاي بيرنگ
را رنگآميزي كند.

 .29ژيرارده ،سيلوي /پوئيگ روسادو ،فرناندو .به بيمارستان خوش آمديد :براي سالمتي
تو از خودت مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي .زهره ناطقي .تهران :راز بارش 16 ،ص،
1391
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستاني كوتاه ،خواندني و آموزنده را دربارهي حيواناتي ميخوانيم كه هركدام به
علتي راهي بيمارستان شدهاند .پاهاي هزارپا شكسته ،گلوي زرافه درد ميكند و مار دلدرد دارد .آنها
پس از معاينه و درمان به خانه ميروند .كودك نيز در اين كتاب ضمن همراه شدن با شخصيتهاي
داستان ،ياد ميگيرد كه از بيماري و بيمارستان نترسد .در پايان اين كتاب نيز سئوالهاي خواندني و
كوتاهي از كودكان پرسيده ميشود كه عالوه بر سرگرمي ،جنبهي آموزشي نيز دارند.
 .30كتبي ،سرور .به عروسي من بيا! .مشهد :به نشر /كتابهاي پروانه 16 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستان شيرين ،جذاب و خواندني باد را ميخوانيم كه با شنيدن آواز شادي
متوجه ميشود كه جشن عروسي برپاشده است .او نيز ميخواهد در عروسي شركت كند ،اما با
ورودش ،تور و گل دست عروس به هوا ميپرد .مردم به او ميگويند كه عروسي جاي باد نيست.
باد غصهدار روي پلهي يك خانه مينشيند .مهمانان شادي ميكنند و آواز ميخوانند .عروس
مهربان از باد ميخواهد كه او هم شاد باشد و در عروسي شركت كند ،اما يواش يواش دور تور
بچرخد .باد هم آهسته دور عروس ميچرخد و به زيبايي گل و تور عروس كمك ميكند.
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 .31صفارپور ،عبدالرحمان .به من بياموزيد :به يادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري :تقويت
حافظهي بصري از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها)ويژه كودكان
فارسي زبان داخل و خارج  .. . .تهران :مدرسه 72 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :نگارنده در اين کتاب تالش کرده با استفاده از راهکارهايي ساده و دوستداشتني ،بهطور
اثربخش به تقويت هوش نوآموزان بپردازد و از راه بازي و نقاشي ،بهگونهاي عملي ،پيشنيازهاي
الزم را بهمنظور آمادگي آنان براي يادگيري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون فراهم آورد .کتاب در
شش بخش به اين مباحث پرداخته است :تقويت حافظه بصري؛ يادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري،
نقش نمادهاي نگارشي آهنگين و غيرآهنين؛ تشخيص نقش نمادها.

 .32محمدديني ،زهرا .بهترين عيدي .تهران :آوامتن 12 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب داستان دختري بانام زهراست که تازه به سن تکليف رسيده ،ميخواهد
روزههايش را کامل بگيرد .او تمام روزههايش را ميگيرد .روز عيد وقتي که با خانوادهاش براي نماز
عيد به مصلي ميرود ،با خود فکر ميکند :بهترين عيدي که گرفته ،چيست؟ پيراهني که مادر براي
او دوخته يا احساس خوب و زيبايي که دارد و خدا از او راضي است؟

 .33ماير ،مرسر .كتابهاي سبز :پارك ما (داستان زباله و بازيافت) .صبا رفيع .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :تصاويري از يك پارك نشان داده ميشود كه در همه جاي آن زباله و آشغال ريخته شده
است .راوي كه گويا يكي از حاضران در صحنه است ،از ما ميخواهد كه همهي آنها را جمع كنيم
تا پاركي تميز و زيبا داشته باشيم!
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 .34پوروهاب ،محمود .پرنده با ترانهاش نفس كشيد .مشهد :به نشر /كتابهاي پروانه،
 24ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب مجموعهاي از چند شعر بلند و كوتاه است كه موضوعشان مسائل مربوط به
پيامدهاي جنگ تحميلي ايران و عراق و رشادت و شهادت كساني است كه در اين جنگ خواسته
و ناخواسته شركت داشتهاند .شاعر ضمن پرداختن به اين موضوع توانسته از تمهيدات و ظرائف
شاعرانه براي ارائه پيامهاي ارزشي دين و انقالب سود جويد و تأثيري سياسي و انساني در ذهن
مخاطب بهجا بگذارد.

 .35لرستاني ،فريبرز .قصههاي ريزهميزه مجموعه داستانك :پرندهي خيلي كوچك .تهران:
پنجره 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب شش قصهي کوتاه ،شيرين ،جذاب و خواندني است که تمام ًا با مسائل
دور و بر کودک و تخيالتي که در ذهن کودک ميگذرد آغشته است .کودک اين قصهها را
بهراحتي لمسميکند و ميتواند با آنها همانندسازي کند .قصههاي اين کتاب عبارتاند از :اتاق
ما ،باهوشتر از من ،کالغه برگرد ،بستني خوشمزه ،خيابان شلوغُ ،کواکي و بيا جلو.

 .36باليتون ،انيد .قصههاي نادي :پرواز شيطونكها .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته /كتابهاي
خورشيد خانم 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي نادي است .در اين داستان ،ماجراي دزديده شدن
هواپيماي نادي را ميخوانيم .شيطونكهاي بدجنس با هواپيماي نادي پرواز ميكنند و شهر را به
هم ميريزند .نادي نگران دزيده شدن هواپيما ميشود و به دنبال راهي براي پس گرفتن آن است.
گوش دراز به او ميگويد كه نگران نباشد چون با تمام شدن سوخت ،هواپيما به زمين خواهد نشست.
همين اتفاق مي افتد و شيطونكها به خاطر اين كار به زندان مي افتند.
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 .37محمدپور ،علي .مجموعه كامل افسانههاي ملل براي بچهها :پسر مهربان و شاهزاده
سنگي .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب يكي از افسانههاي کشورهاي دنيا را ميخوانيم .اين افسانه ماجراي سه برادر
است كه يكي از آنها مهربان و دو برادر ديگر مغرور هستند .مهرباني برادر سوم ،سبب خوشبختي
او ميشود و دو برادر ديگر از كارهاي خود شرمنده ميشوند.

 .38بومون ،اميلي .خالهبازي :پوري دامپزشك ميشود .راضيه خوئيني .تهران :قدياني14 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب جلد هفتم از مجموعهي  7جلدي بانام "خالهبازي" است .قصهي اين كتاب
كوتاه ،شيرين با جمالتي ساده و روان است كه موضوعات آن با زندگي و بازيهاي كودك در خانه
مرتبط است .پوري كوچولو هر روز خالهبازي ميكند ،اما امروز دامپزشك ميشود و عروسكهايش
را يكي يكي معاينه ميكند ،واكسن ميزند و به تك تك آنها دستوراتي ميدهد كه مواظب باشند
و مريض نشوند .در پايان پوري كوچولو سؤالهايي از خود ميپرسد که کودک نيز با خواندن قصه
ميتواند همانندسازي کند ،خود را بهجاي کودک قصه بگذارد و به سؤالها پاسخ بدهد.
 .39كروسر ،كيتي .پوكا و مين در ته جنگل .مرجان حجازيفر .تهران :راز بارش 32 ،ص،
1390
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب يکي از مجموعههاي پنج جلدي پوکا و مين است .داستان دربارهي حشرهاي
با ناممين و عنکبوتي است که مين در خانهي او اسير شده است .عنکبوت مريض است .مين از
او ميخواهد که او را آزاد کند تا برايش سوپ بپزد که زودتر بهبودياش را بازيابد .اين کار باعث
دوستي بين آنها ميشود.
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 .40كروسر ،كيتي .پوكا و مين در سينما .مرجان حجازيفر .تهران :راز بارش 32 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب يکي از کتابهاي مجموعهي پنج جلدي پوکا و مين است و داستان آن دربارهي
دو حشره بانامهاي پوکا و مين است .پوکا و مين ميخواهند به سينما بروند .مين از دوستش پوکا
ميخواهد اجازه بدهد عروسکهايش را هم با خودش به سينما ببرد .با خواندن اين کتاب کودک
مسائل ظريف اجتماعي را ميآموزد.

 .41كروسر ،كيتي .پوكا و مين در موزه .مرجان حجازيفر .تهران :راز بارش 24 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب يکي از کتابهاي مجموعهي پنج جلدي پوکا و مين است و داستان آن دربارهي
دو حشره بانامهاي پوکا و مين است .پوکا ،مين را به موزهي هنرهاي ترسناک ميبرد .مين براي
رفتن به دستشويي از پوکا جدا ميشود و بعد از آن راه را گم ميکند .او دلش ميخواهد گريه کند،
اما نهتنها گريه نميکند بلکه به شته هم کمک ميکند و با هم راه را پيدا ميکنند .خواندن اين
کتاب به کودک ميآموزد در همه شرايط ميتواند به ديگران كمككند.

 .42كروسر ،كيتي .پوكا و مين و بازي فوتبال .مرجان حجازيفر .تهران :راز بارش44 ،
ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب يکي از کتابهاي مجموعهي پنج جلدي پوکا و مين است و داستان آن دربارهي
دو حشره بانامهاي پوکا و مين است .مين دوست دارد فوتبال بازي کند ،پوکا او را در کالس
فوتبال ثبتنام ميکند .ابتدا او موفق نيست؛ اما با تالش به کارش ادامه ميدهد و موفق ميشود
گل بزند و تمام تيم او را تشويق ميکنند .با خواندن اين کتاب کودک ميآموزد تمرين و ممارست
در هر کار مهم است.
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 .43خديوي ،فرح .پيشتيزهوشان :پيش -دانشمندي ( 1بدن انسان) . .تهران :فردين،
 24ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين کتاب مناسب کودکان پيشدبستان است و مفاهيم علوم را با تصاوير جذاب ارائه
ميکند .در پايان هر صفحه نيز ارزيابي توصيفي دارد.

 .44تهامي ،سيدرضا .پيشتيزهوشان :پيش -رياضي ( 1شكلها و رنگها و الگوها).
تهران :فردين 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين کتاب مناسب گروه سني پيشدبستاني است و مفاهيم رياضي را با سؤالهاي
طبقهبندي شده براساس رنگ و شکل ظاهري و معرفي اشکال هندسي بيانميكند .در پايان
كتاب نيز ارزيابي توصيفي بهچشم ميخورد.

 .45تهامي ،سيدرضا .پيش -رياضي ( 1مكانهاي فضايي و اندازهگيري) .تهران:
فردين 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين کتاب مناسب گروه سني پيشدبستاني است و مفاهيم رياضي آن در قالب سؤالهايي
مطرح شده که کودک با رنگآميزي يا وصلکردن و عالمتزدن به آنها پاسخ ميدهد .در پايان
هر صفحه نيز ارزيابي توصيفي است.
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 .46گروه نويسندگان .مهارتهاي زندگي :تپلي به مهد كودك ميرود (در بارهي رفتن به
آمادگي) .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران 16 ،ص1391 ،
قطع :بياض
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :روز اول است كه تپلي به مهد ميرود .مادر به او توصيههايي ميكند .تپلي توي مهد با
بچهها و خانم مربي آشنا ميشود .نكاتي ميآموزد و فعاليتهايي انجام ميدهد تا اين كه پدر ميآيد
و او را به خانه ميبرد .تپلي براي رسيدن فردا و رفتن به مهد لحظه شماري ميكند.

 .47گروه نويسندگان .مهارتهاي زندگي :تپلي چه احساسي دارد؟ .هستي سعادت .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 16 ،ص1391 ،
قطع :بياض
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :تپلي عصباني است ،چونكه نقاشياش توي كيف پاره شده است .مادر او را آرام ميكند.
تپلي به بهانههايي كوچك عصباني ميشود ازجمله وقتي ميبيند كه دوستش سوار تاب است و او
نميتواند اين كار را انجام بدهد .معلم با او صحبت ميكند .تپلي با احساسات خود آشنا ميشود.
معلم به او ميگويد كه خوب است احساسش را به زبان بياورد و سعيكند با خود و اطرافيانش رفتاري
دوستانه داشته باشد.

 .48گروه نويسندگان .مهارتهاي زندگي :تپلي و چغليكردن .هستي سعادت .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 16 ،ص1391 ،
قطع :بياض
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :معلم با نقاشيكشيدن و چغلي تپلي از كپلي ،كه به نقاشي او نگاه كرده است وارد ماجرا
مي شود .در اين نوشته ،معلم با مثالهايي سعيميكند مفهوم چغلي كردن را از خبررساني جدا
كند و براي بچهها جابيندازد.
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 .49گروه نويسندگان .مهارت هاي زندگي :تپلي و مامانبزرگ :توضيح مرگ براي
كودكان .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران 16 ،ص1391 ،
قطع :بياض
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :مادر تپلي ازطريق تلفن خبردار ميشود كه مادربزرگ مرده است و به تپلي هم خبرميدهد.
در طول ماجرا تپلي از اينكه مادربزرگ چهقدر براي خانوادهاش عزيز بود و رفتنش پدر و مادر را
غمگين كرده است ،حرفهايي ميزند .او در مراسم خاكسپاري و عزاداري حضور دارد .كمكم
متوجه ميشود كه خاطرات خوش با مادربزرگ تسلي بخش او و پدر و مادرش است.

 .50گروه نويسندگان .مهارتهاي زندگي :تپلي همه چيز درست ميشود( :در بارهي
طالق) .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران 16 ،ص1391 ،
قطع :بياض
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :قرار است پدر و مادر تپلي از هم جدا شوند .تپلي ناراحت است اما مادر به او ميگويد كه تو
مقصر نيستي .تپلي در مدرسه متوج ه ميشود كه پدر و مادر يكي از دوستانش نيز از هم جدا شدهاند
و با هم بسيار كم حرفميزنند .اما پدر و مادر تپلي با هم مودبانه صحبت ميكنند و تپلي در اين
ميان ديگر برخورد تندي از پدر و مادر نميبيند.

 .51محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :تجربه اسب كوچولو .آرزو رمضاني .مشهد:
صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه ،حكايت اسب
كوچكي را ميخوانيم كه تصميم ميگيرد به مادرش كمك كند .او از مادرش ميخواهد كه به او
اجازه بدهد كيسهي گندم را به آسياب ببرد .در راه آسياب به رودخانهاي ميرسد و سنجاب به او
هشدار ميدهد كه اگر وارد رودخانه بشود غرق خواهد شد .ولي گاو به او ميگويد كه آب رودخانه
زياد نيست و به راحتي ميتواند از آن رد بشود .اسب كوچولو مردد ميشود و به طرف مادرش
برميگردد .مادر او را راهنمايي ميكند تا فكرش را به كار بياندازد و از توانايي خودش در انجام
اين كار بهره بگيرد.
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 .52سيد محمد مهاجراني .تصميم شيرين .قم :جمال16 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :شيرين قهرمان قصهي اين کتاب است که روز تولدش کتابي را هديه ميگيرد و خوشحال
ميشود .او تصميم ميگيرد کتاب خود را وقف مدرسه کند تا بچهها هم از آن استفاده کنند.

 .53بلورفروشان ،نگار .تغذيه كودكان  2-10سال (مهدكودك ،پيشدبستان و
دبستان) .تهران :تيمورزاده /طبيب 56 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :مربي /معلم
چكيده :اين کتاب دربارهي تغذيه کودکان  10 -2سال است .در اين کتاب برنامهي تغذيهي
قابل اجرا در مهدکودکها معرفي شده است و نکات مهم تغذيهاي و مقدار انرژي مصرفي براي
اين گروه سني آورده شده است .همچنين به نکاتي دربارهي کاهش يا افزايش وزن در کودکان
نيز اشاره شده است.

 .54صفارپور ،عبدالرحمان .به من بياموزيد :تقويت حافظهي بصري از راه هوش و
نقاشي :به يادسپاري نقش نمادهاي ارقام ،ويژه كودكان فارسيزبان داخل و
خارج از كشور .. . .تهران :مدرسه 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :در اين کتاب نگارنده کوشيده است طي شش بخش ،نقش نمادهاي رياضي را بهکمک
نقاشي و تصوير به کودکان بياموزد؛ نمادهايي همچون اعداد ،تصويرهاي هندسي ،عالئم جمع و
تفريق ،عالئم بزرگتر و کوچکتر و  .. . .در ابتداي هر صفحه دستور کاري که در واقع نحوهي
تدريس است،درج شده و از مربي خواسته شده است آنرا براي کودکان اجرا کند.
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 .55برگشتروم ،گونيال .مجموعه داستانهاي الفي اتكينز :تو ترسويي الفي اتكينز؟ .نيلوفر
نواري /علي توكلي .تهران :آفرينشگر 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب قصهي کوتاه و شيريني را دربارهي الفي ميخوانيم .الفي پسربچهي کوچکي
است که از دعوا و کتککاري خوشش نميآيد .او به همه نشان ميدهد که قوي و پرزور است،
اما چون از دعوا کردن خوشش نميآيد ،وقتي که دعوا ميشود ،فرار ميکند .الفي به همه نشان
ميدهد که فرار کردن از دعوا به معني ترسو بودن نيست.

 .56چايلد ،لورن .قصههاي من و خواهر شيطونم :تو ميتواني دوستم باشي .رامينه رضازاده.
تهران :پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي جالب ،شيرين و خواندني "من و خواهر شيطونم" است.
قصه از زبان كودكي به نام چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي با نام لوال دارد .در اين قصه
براي چارلي و لوال مهمان ميآيد و لوال از اينكه ميتواند دوست جديدي پيدا كند خوشحال است،
اما مهمان آنها ،مورتن از بازيهايي كه لوال آنها را دوست دارد خوشش نميآيد .لوال باالخره
موفق ميشود با مورتن دوست شود و با او بازي كند.

 .57سربي ،عبدالمجيد /اماميراد ،ناهيد .جانوران :ويژهي دورهي قبل از دبستان .زنجان:
دانشمندان كوچك 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين كتاب به معرفي جانوران اهلي و وحشي پرداخته ،ضمن ارائه تصاوير حيوانات،
فعاليتهايي براي شناساندن آنها به كودكان آورده است.

 36فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .58ژيرارده ،سيلوي /پوئيگ روسادو ،فرناندو .جشن حيوانات :براي سالمتي تو از خودت
خوب مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي .زهره ناطقي .تهران :راز بارش 16 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستاني كوتاه ،خواندني و شيرين دربارهي تماشاچيان اپراي حيوانات
ميخوانيم ،اما تماشاچيان اين بار كمي با بقيه فرق دارند .سگ نابينا است ،كفشدوزك فقط يك
خال دارد و خرگوش بهخوبي نميشنود .كودك ضمن همراه شدن با حيوانات داستان ،متوجه
ميشود كه افراد معلول در جامعه چه مشكالتي دارند .در پايان نيز موضوعاتي مانند خط بريل ،نابينا
بودن و شناخت بهتر از يكديگر توضيح داده شده است .اين مباحث همراه با سئوالهاي كوتاه و
خواندني نوشته شده كه عالوه بر سرگرمي ،جنبهي آموزشي نيز دارند و كودك با خواندن اين كتاب
ميتواند به آنها پاسخ بدهد.
 .59چپمن ،كيت .جشن مخصوص عمه الله .فرزانه كريمي .تهران :ذكر 28 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از سري قصه هاي فيفي و باغ گل كوچولوها است .در اين قصه ،ماجراي
بچههايي را ميخوانيم كه براي جشن عمه الله جمع شدهاند .عمه الله براي جشن ،كيك سيب
و موز شكالتي درست كرده است و هر كدام از بچهها براي كمك به او ،كاري انجام ميدهند.
استيگنو ميخواهد كمي از ميوههاي جشن را كش برود ،اما بامبي و دوستانش مواظب هستند.
ناگهان باران شروع به باريدن ميكند و بچهها با ريزش قطرههاي باران در داخل ظرفها شعر
و ترانه ميخوانند و شادي ميكنند .در انتهاي كتاب ،طرز تهيه ساالد ميوه به بچهها آموزش
دادهميشود.
 .60اسپيدكار ،محبوبه .گام به گام تا انديشه :جعبههاي ذهن .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 76 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :مربي
چكيده :اين کتاب ويژهي اوليا و مربيان دربارهي کودکان  5و  6ساله است .فعاليتهاي آن مناسب
همين گروه سني از کودکان است .با انجام فعاليتهاي اين کتاب توانمندي کودک در تفکر باال
رفته ،درک آنها از رياضي و منطق تسريع ميشود.
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 .61شعباننژاد ،افسانه .جم جمك برگ خزون .تهران :هنر آبي 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب مجموعه ده شعر كوتاه ،خواندني و شيرين است كه همگي با مطلع "جم جمك
برگ خزون" شروع ميشوند و هركدام موضوعات متفاوت خود را دارد .مث ً
ال شعر "جم جمك برگ
خزون  /چه خوشگله رنگين كمون" و  .. . .دربارهي رنگينكمان ،آسمان ،پل و  .. . .است .در اين
مجموعه ،شعرهايي با موضوعاتي مانند جوجهي بي آب و دون ،بابابزرگ مهربون ،ارزن و دون و
 .. . .وجوددارد.
 .62ماهوتي ،مهري و [ . . .ديگران] .يك اسم و چند قصه :چتر .تهران :شهرقلم /چكه32 ،
ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب مجموعهي ده قصه با يک موضوع واحد (چتر) نوشته شده است .ده قصهي
کوتاه ،خواندني و شيرين از ده نويسنده كه گاهي در قالب طنز بيان شده است .قصهها همگي
براساس حد حوصلهي بچههاست و با دنياي تخيلي کودک سروکار دارد .عنوان قصهها عبارتاند
ل ُگلي .چتر فيل .چتر سبز .چتر کوچولو .چتر و هيچکس .چتر برگي .چتر بسته و. . .
از :چتر ُگ 

 .63حيدري ابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به زرافه گردن دراز داده
است؟ .قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :در ششمين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان با زرافهاي آشنا ميشوند که
دنبال آب ميگردد .او در مسيرش به گوزن و گورخر برخورد ميکند .گورخر زرافه را به خاطر گردن
درازش مسخره ميکند و به او ميخندد .گوزن ،گورخر را متوجه اشتباهش ميکند و به او ميگويد
که نبايد به گردن دراز زرافه ميخنديد .گورخر نميداند که گردن دراز زرافه به چه دردي ميخورد
تا اينکه براي معذرتخواهي به سمت او ميرود و ضمن معذرتخواهي از زرافه ،از او ميخواهد که
اهميت گردن درازش را به او بگويد .زرافه هم ميگويد که ميتواند به کمک گردنش برگهاي
سبز باالي درختان را بچيند و بخورد.
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 .64حيدري ابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به شتر كوهان داده است؟.
قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :در پنجمين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان داستان االغ و شتري را
ميخوانند که االغ کوهان شتر را مسخره ميکند و نميداند كوهان به چه دردي ميخورد .تا اينکه
شتر تصميم ميگيرد اهميت کوهان را به االغ نشان دهد .بنابراين با او به سفر ميروند .در بيابان
االغ گرسنه و تشنه ميشود ،اما شتر اذعان ميکند که به خاطر کوهانش اص ً
ال تشنه و گرسنه نشده
است .کودکان با مطالعه کتاب حاضر درمييابند که خداوند هيچ چيز را بيهدف نيافريده است.

 .65حيدري ابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به فيل خرطوم داده
است؟ .قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :در نخستين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان با ميموني آشنا ميشوند که
از خودش ميپرسد :فيل چگونه ميخواهد با آن گردن کوتاهش از رودخانه آب بخورد؟ ميمون يک
سطل را پر آب ميکند و منتظر ميماند تا آن را به فيل بدهد .در اين هنگام فيل نزد ميمون ميآيد
و خرطومش را پر از آب ميکند و آن را در دهانش ميريزد .به اين ترتيب ميمون متوجه ميشود
که خرطوم فيل چه کاربردهايي دارد.

 .66حيدري ابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به كبوتر نوك داده است؟.
قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :کودکان در اين کتاب با کبوتر بچههايي آشنا ميشوند که وقتي از تخم بيرون ميآيند،
مادرشان به آنها ياد ميدهد چگونه دنبال غذا بروند و مواظب بال و پرشان باشند .يکي از کبوتر
بچهها از مادرش دربارهی اهميت نوک و منقارش ميپرسد و اينکه چرا تيز است .مادرش جواب
ميدهد :براي اينکه بتواني هوا را بشکافي و جلو بري ،از خاک دانه برچيني ،و...
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 .67حيدري ابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به گاو دم داده است؟.
قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :در دومين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان با خرگوشي آشنا ميشوند
که دنبال طنابي ميگردد تا آن را دور هويجهايش بپيچد و به خانهاش ببرد .او طنابي پيدا نميکند
تا اينکه در راه به گاو برميخورد .از گاو ميخواهد دمش را به او بدهد ،اما گاو امتناع ميکند و
ميگويد :من نميتوانم دمم را به کسي بدهم ،براي اينکه من با دمم مگسها ،پشهها و حشرات
مزاحم را از خودم دور ميکنم و کمي هم با آن بازي ميکنم .اما در عوض يک دستمال گلگلي به
خرگوش ميدهد تا هويجهايش را در آن بگذارد .کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر درمييابند
که خدا هيچ چيزي را بيهوده نيافريده است.
 .68حيدري ابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به الكپشت الك داده
است؟ .تهران :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :چهارمين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» داستان الکپشتي است که بعد از
آبتني کردن در حوض وسط مزرعه ،دلش کاهو ميخواهد .او به سمت مزرعه راه ميافتد و چون
احساس خستگي ميکند ،زير درخت توت خوابش ميبرد .او در خواب کاهوهاي فراواني ميبيند
که در حال خوردن آنهاست .ناگهان با سروصداي حيوانات از خواب ميپرد و متوجه ميشود که
حيوانات دربارهي روباهي حرف ميزنند که به مزرعهي آنها حمله کرده است .آنها از الکپشت
ميپرسند که موقع حملهي روباه چه کار ميکرد و کجا بوده .الکپشت هم جواب ميدهد که زير
الک الکپشت ميشوند و براي او دست ميزنند.
الکش در خواب بوده .حيوانات متوجه اهميت ِ
 .69حيدريابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ .قم :جمال ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده :کتاب حاضر يک مجموعهي شش جلدي است که در يک مجله به چاپ رسيده ،شامل
داستانهايي دربارهي شکل ظاهري حيوانات است .گفتني است كه داستانهاي اين کتاب
بهصورت شش جلد جداگانه نيز چاپ شدهاند .مث ً
ال در کتاب داستان ،ميمون کوچولويي آمده است
که نميداند فيل چگونه آب ميخورد و خرطومش چه کاربردي دارد .يا اينکه گورخر ،زرافه را به
خاطر گردن درازش مسخره ميکند ،اما بعد متوجه اشتباه خود ميشود و پيميبرند که گردن زرافه
براي او مفيد است و .. .کودکان با خواندن داستانهاي اين کتاب درمييابند که خداوند هيچ چيزي
را بيهوده خلق نکرده است و هر کدام از اعضاي بدن حيوانات كاربردي مفيد براي آن حيوان دارد.
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 .70روكا ،نوريه .مهارتهاي زندگي  :129چرا خوشحال نباشم :از غم تا شادي .هستي
سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب جملههاي کوتاه و خواندني دربارهي کودکي نوشته شده است که احساسات
خود را هنگام خردسالي بيان و آنها را با احساسات فعلي خود مقايسه ميكند .او با احساسات مختلفي
مثل :ترس ،اندوه ،خشم ،شادي و .. .آشنا ميشود .كودك مورد نظر در موقعيتهايي قرار ميگيرد
كه ميفهمد چه چيزهايي باعث ميشود خجالت بكشد ،عصباني يا خوشحال بشود؟ اين کتاب به
كودكان کمک ميکند تا احساسات مختلف را در قالب جملهها و مثالهايي بشنوند و يادبگيرند.

 .71قاسمي ،سمانه .مجموعه كتابهاي مرغك :چرخ چرخ بچرخان .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 22 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :بازي
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب شامل دو نوع تصوير متفاوت از حيوانات است که کودک با چرخاندن تصاوير
ميتواند به تصاوير جديد برسد .اين کتاب عالوه بر ايجاد شادي و نشاط براي کودک و سرگرمکردن
او نکتههاي علمي خوبي را بهطور غيرمستقيم در قالب بازي به او ميآموزد و ساعات خوبي را براي
کودک فراهم ميکند .عالوه بر آن ،خالقيت را در کودک پرورش ميدهد .کتاب شامل هفت
تصوير است که با چرخاندن آن کودک به يک تصوير ديگر ميرسد.

 .72روستايي ،فاطمه .چشماتو باز كن .تهران :تولد 10 ،ص1391 ،
قطع :شكلي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب پنج شعر از زبان سنجاقک ،قورباغه ،مار ،جغد و عقاب براي کودکان چاپ
شده است .شعرها دربارهي چرخهي زندگي و خطراتي است که هر حيوان را تهديد ميکند.
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 .73خسرونژاد ،مرتضي .چگونه توانايي انديشيدن فلسفي كودكان را پرورش دهيم؟
راهنماي كار آموزگاران مادران و پدران ،ضميمه كتاب داستانهاي فكري .مشهد:
به نشر 60 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :معلم /مربي /والدین
چكيده :اين کتاب ضميمهي کتاب «داستانهاي فکري» است و چنين بهنظر ميرسد که
داستانهايي براي بچهها از سري داستانهاي فکري خوانده ميشود ،سپس در اين کتاب نويسنده
سؤالهايي را مطرح کرده است که از بچهها پرسيده ميشود و يکي از اهداف آن پرورش توانايي
تمرکززداييبچههاست.

 .74محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :چوپان دروغگو .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه ،حكايت چوپاني
را ميخوانيم كه به دروغ فريادميزند :گرگ آمد و وقتي مردم روستا به كمكش ميآيند ،به آنها
ميخندد روزي گرگي به گلهي او حمله ميكند و او كمك ميخواهد اما. . . .

 .75فيستر ،ماركوس .چه كسي داده به گل اين همه رنگ؟ .تهران :شهر تاش 32 ،ص،
1391
قطع :رحلي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب شامل شعري خواندني و زيبا ،همراه با تصاوير قشنگ است .اين شعر دربارهي
چگونگي آفرينش درختان ،باران و .. .سؤالهايي به زبان ساده ميپرسد و حس کنجکاوي کودک
را برميانگيزاند.
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 .76هيل ،سامانتا .قصههاي من و خواهر شيطونم :حالم خوب نيست .ساره ارضپيما .تهران:
پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي "من و خواهر شيطونم" است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي با نام لوال دارد .در اين قصه ،لوال كمي مريض است و
حالش خوب نيست .لوال كه سرما خورده ،هيچ غذايي را دوست ندارد و هيچ كاري او را خوشحال
نميكند .چارلي پيشنهادهاي مختلفي را براي خوشحال كردن لوال مطرح ميكند ،حتي براي او
آواز ميخواند ،اما لوال خوشحال نميشود .در آخر داستان ،چارلي هم سرما ميخورد و در رختخواب
بستري ميشود.
 .77بيات،آزاده .بستههاي خالق آموزش پيش از دبستان :حيوانات جورواجور بسازيم!.
تهران :راز بارش 16 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :كاردستي
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب کودکان را با حيوانات گوناگون و اجزاي بدن آنها آشنا ميکند و به شکل
غيرمستقيم ،تناسب اندازهها و شکلها را همراه با بازي به آنها ياد ميدهد .تصاوير کتاب سياه و
سفيد است .اين فرصتي است براي کودکان که کتاب را با سليقهي خود رنگآميزي کنند تا مهارت
رنگآميزي آنها افزايش يابد.

 .78اورنگ ،طوبا .خارپشت خسيس -داستان .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ
آفرين 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب داستان دوستي خرگوش و خارپشت است که مدتي است هر روز براي تهيه
غذا بيرون ميروند .بعد از چند وقت خارپشت براي تهيه غذا نميآيد .خرگوش بهدنبال او ميرود
و متوجهميشود خارپشت مريض شده است ،او براي دوستش سوپ درست ميکند و به خانهي
او ميرود ،اما متوجه ميشود که خارپشت سيبهاي زيادي در خانه دارد و از بس از آنها خورده
مريض شده است .در حاليکه بچههاي خرگوش غذا نداشتند و گرسنه بودند خرگوش ناراحت
ميشود و از خانه ي خارپشت ميرود.
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 .79عليقليزاده،ليال .خالهاي كفشدوزك كجاست؟ .تهران :سرو ياسين 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب داستان يک کفشدوزک است که صبح کنار رودخانه متوجه ميشود خالهايش
نيست .همهي دوستانش در جنگل به او کمک ميکنند تا خالهايش را پيدا کند ،اما تجربه يک
کفشدوزک پير او ياري ميکند تا بداند براي او و خالهايش چه اتفاقي افتاده است.

 .80برگشتروم ،گونيال .مجموعه داستانهاي الفي اتكينز :خانه را به هم نريز الفي اتكينز.
نيلوفر نواري /علي توكلي .تهران :آفرينشگر 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهي کوتاه و خواندني دربارهي الفي اتکينز پسربچهي کوچکي است که
گرهزدن را ياد گرفته ميتواند روبانها را گره بزند و بند کفشش را محکم ببنند .الفي از پدرش يک
رول نخ قرض ميگيرد و خانه را از نخهاي گرهزده پر ميکند.

 .81مالمير ،كبري /فرهادي ،پيوند /خداوردي ،سمانه /درياافزون ،مهدي /سلطاني ابهري ،كيومرث.
خانهي زيباي من .تهران :نغمه نوانديش 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين کتاب مجموعهاي از فعاليتها شامل نقاشي ،شعر ،قصه ،بازي ،نمايش خالق،کاردستي
با موضوعات متفاوت در ارتباط با محيط خانه است .مربيان بايد در طي فعاليتهاي كتاب با كودكان
همراه شوند و در انجام آنها مشارکت داشته باشند ،تا جايي که كودكان بتوانند مستقل حرکت
و مفاهيم را درك كنند .موضوعاتي كه در اين كتاب مطرح شده است عبارتاند از :پردههاي
زيبا ،زيبايي و تميزي در و نردههاي خانهها ،بالكنها ،نظافت جلوي خانهها و پيادهروها ،نظافت و
تميزي ديوارهاي بيروني خانهها ،قرار ندادن زباله جلوي درب منزل ،استفاده از رنگهاي شاد جهت
رنگآميزي درب منازل ،آپارتمانهاي جورواجور و گلدانها.
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 .82ژيرارده ،سيلوي /پوئيگ روسادو ،فرناندو .خرسهاي كوچولو توجه :براي سالمتي
تو از خودت خوب مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي .زهره ناطقي .تهران :راز بارش16 ،
ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستاني كوتاه ،خواندني و شيرين را دربارهي سه بچهخرس بياحتياط
ميخوانيم كه در نبود پدرشان كارهاي خطرناكي انجام ميدهند و در آخر پشيمان ميشوند .كودك
ضمن همراه شدن با بچهخرسها در طول داستان ،ياد ميگيرد كه چطور مراقب خود باشد و از
انجام كارهاي خطرناك پرهيز كند .در پايان اين كتاب نيز سئوالهاي خواندني و كوتاهي از كودكان
پرسيده ميشود كه عالوه بر سرگرمي ،جنبهي آموزشي نيز دارند.
 .83بينكو ،هاوارد .خرگوش بازيگوش :دربارهي حرف گوش نكردن .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهي خرگوش بازيگوشي را بيان ميكند که كارهايش بسيار سرگرم کننده
و آموزنده است .او زماني كه هنوز مهارت گوش کردن را خوب ياد نگرفته ،با دردسرهاي زيادي
مواجه ميشود ،اما از وقتي که ياد ميگيرد چطور به حرفهاي ديگران توجه كند ،مشکالتش كمتر
ميشود .در پايان کتاب مهارتهايي براي بهتر گوشدادن به حرفهاي اطرافيان نوشته شده است.

 .84محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :خرگوش مغرور .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزنده ازوپ است .در اين قصه ،حكايت خرگوشي
را ميخوانيم كه مغرور است و الك پشت را اذيت ميكند چون فكر ميكند از او بهتر و زرنگتر
است .خرگوش و الك پشت مسابقه ميدهند .خرگوش كه بهخاطر سرعت زيادش خيلي مغرور
است براي برنده شدن تالش نميكند .در پايان وقتي كه خرگوش خواب برنده شدن را ميبيند،
الك پشت به خط پايان ميرسد و برنده ميشود.
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 .85كتبي ،سرور .خوابهاي خوشمزه .مشهد :به نشر 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب ،مجموعهاي از موضوعات متفاوت شامل اتفاقات روزمره و آرزوهاي يك كودك
است .برخي از عنوانهاي كتاب عبارتاند از :سفرهي عقد ،تنها نيا ،گفتم شادي ،كاش باران و . .
 ..مث ً
ال "سفرهي عقد" ،داستان مورچهاي است كه توي سفرهي عقد خاله راهميرود و از قندهاي
ساييده شده روي سر عروس يك دانه برميدارد و خوشحال است" .تنها نيا" ،خواستهي كودكي را
بيان ميكند كه از نان بربري ميخواهد تنها به خانهي آنها نرود و يازده كباب كوبيده را به همراه
خود ببرد! و . . . .

 .86چپمن ،كيت .خوب بخوابي استينگو .فرزانه كريمي .تهران :ذكر 28 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از سري قصههاي فيفي و باغ گل كوچولوها است .در اين داستان ،استيگنو كه
خوابش نميبرد ،عروسك پارچهاي فيفي را اشتباهي بهجاي بالش برميدارد .وقتي كه استيگنو و
عروسك پارچهاي مشغول چرت زدن هستند ،فيفي كه فكر ميكند عروسكش گم شده ،با كمك
بامبي مشغول درست كردن آگهي است .فيفي و بامبي آگهيها را به دوستان ديگرشان نشان
ميدهند و در نهايت عروسك را پيدا ميكنند .فيفي با درست كردن عروسكي ديگر و دادن آن
به استيگنو ،عروسك خودش را پس ميگيرد .در انتهاي كتاب ،فعاليتهايي براي كودكان ارائه
ميشود كه آنها را وادار به درست كردن عروسك پارچهاي ميكند.
 .87ملكي ،مژگان .خوب ،بد ،كداميك؟  .2تهران :مدرسه 20 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :كودكان با مطالعهي داستانهاي اين كتاب ياد ميگيرند كه هنگام سرماخوردگي ديگران
را نبوسند .بهمنظور پخش نشدن ويروسها از ماسك استفاده كنند .وقتيكه عرق كردهاند ،جلوي
باد كولر يا پنكه ننشينند .ميوهها را قبل از خوردن بشويند .قبل از خوردن غذا ،دستانشان را با آب و
صابون بشويند .و زماني كه بيمار هستند ،به پزشك مراجعه كنند و از آمپول نترسند .كتاب داراي
 9داستان كوتاه است.
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 .88نوبل ،كرول .قصههاي من و خواهر شيطونم :خودم همهي كارهايم را ميكنم .ساره
ارضپيما .تهران :پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي "من و خواهر شيطونم" است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه ،لوال سعي ميكند وانمود كند
كه همهي كارها را خودش تنهايي انجام ميدهد .چارلي تصميم ميگيرد در كارها به لوال كمك
كند ،اما او مرتب ًا ميگويد :خودم همهي كارهايم را ميكنم .چارلي و لوال به پارك ميروند و بعد از
بازيكردن با دوستشان مارو ،ميخواهند به خانه برگردند .لوال كه خسته شده ،با اين جمله از چارلي
كمك ميخواهد :آه چارلي تنهايي به خانه رفتن اص ً
ال خوب نيست.
 .89لرستاني ،فريبرز .قصههاي ريزهميزه مجموعه داستانك :خوش به حال گنجشكها.
تهران :پنجره 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب شش قصهي کوتاه و شيرين و خواندني با جمالتي ساده و کوتاه درخور درک
و فهم کودک نوشته شده است .نويسنده با زباني ساده و مهارتي خاص با يک عنصر غافلگيرکننده
دربارهي اتفاقات دور و بر کودک تمام لذت خواندن را در داستان کامل ميکند .قصهها عبارتاند
از :خوشبهحال گنجشکها ،تو هم بيا ،آن چشمهي آبي ،گل خوشحال ،دوستان خوشخنده و
بعدازظهركوچه.

 .90عزيززاده ،هادي .خونهي موشه خراب نشه .الهام نوجوان .تهران :مبتكران 24 ،ص،
1391
قطع :خشتي (كوچك)
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب يك مجموع ه قصه منظوم است .شعر با نام خداي مهربان و مهرباني آغاز شده
و دربارهي فيله و موشه و جوجه است كه با هم دوست هستند و در آب با همديگر بازي ميكنند.
فيله با خرطومش خيلي كارها انجام ميدهد .در بعضي از قسمتهاي اين كتاب نيز تصاويري است
كه كودك بايد خودش آنها را رنگ كند.
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 .91برگشتروم ،گونيال .مجموعه داستانهاي الفي اتكينز :خيلي زرنگي الفي اتكينز! .نيلوفر
نواري /علي توكلي .تهران :آفرينشگر 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،قصهي كوتاه و شيريني دربارهي الفي اتكينز ميخوانيم .الفي پسربچهي
كوچكي است كه با زرنگيها و شيطنتهايش به همه نشان ميدهد ديگر بزرگ شده است.

 .92شعبان نژاد ،افسانه .دار دار خبردار .تهران :هنر آبي 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب ،مجموعه ده شعر كوتاه ،خواندني و شيرين است كه همگي با مطلع "داردار
خبردار" شروع ميشوند .هر شعر موضوعات متفاوتي را دربرميگيرد .موضوعاتي مانند :گربهي
چاق ،كت و شلوار عموجان ،مار سفيد خالدار و  .. . . . .مث ً
ال شعر "داردار خبردار  /اومد صداي قارقار"
دربارهي كالغي است كه از شلوغي خيابان خسته شده است.

 .93هيل ،سامانتا .قصههاي من و خواهر شيطونم :دارم تمركز ميكنم .رامينه رضازاده .تهران:
پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي "من و خواهر شيطونم" است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه لوال براي اولين بار در مسابقهي
ورزشي شركت ميكند .لوال و چارلي به پارك ميروند و ورزشهاي مختلفي را تمرين ميكنند و
لوال در مسابقه ،روبان افتخار دريافت ميكند.
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 .94اورنگ ،طوبا .داستانهاي باراني 5 -داستان .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ
آفرين 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب پنج داستان دارد .خواندن اين داستانها قدرت تخيل و خالقيت کودک را
زياد ميکند.
 .95صفارپور ،عبدالرحمان .به من بياموزيد :درك بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي
نوشتاري ،تشخيص ديدن نقش نمادها (بازي نقاشي با نقش نمادها) . .تهران:
مدرسه 75 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :زبان آموزي
مخاطب :کودک
چكيده : :در اين مجموعه تالش شده است با استفاده از راهکارهاي ساده و دوستداشتني بهطور
اثربخش به تقويت هوش نوآموزان مبتدي پرداخته شود و از راه بازي -نقاشي  ،پيشنيازهاي الزم
بهمنظور آمادگي کودکان براي يادگيري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون بهگونهاي عملي فراهم
آيد .تقويت حافظهي ديداري کودک مبتدي در شناخت تشکيل نوشتاري نقش نمادهاي نوشتني
گوناگون ،تقويت حافظهي حرکتي نوآموزان ،تقويت توانايي به يادسپاري شکل نوشتاري نقش
نمادها ،کسب مهارت درستشناسي و تقويت عضالت انگشتان از جمله هدفهاي آموزشي کتاب
حاضر است.

 .96هورست ،بريجيت .قصههاي من و خواهر شيطونم :دست من شكسته است .ساره
ارضپيما .تهران :پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي "من و خواهر شيطونم" است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه چارلي و لوال با دوستانشان
مشغول بازي كردن هستند .چارلي زمين ميخورد و دستش ميشكند .براي اين كه چارلي زودتر
خوب بشود ،لوال به او كمك ميكند.
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 .97راس ،توني .مهارتهاي زندگي  :143دستهايت را بشوي :درباره پاكيزگي .فراز
پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب قصهي شازده كوچولويي نوشته شده است كه دوست دارد دستهايش
هميشه كثيف باشد ،اما وقتي كه متوجه ميشود ميكروب چيز وحشتناكي است تصميم ميگيرد
دستهايش را بشويد و حتي از خدمتكار هم ميپرسد كه آيا دستهايش را شسته تا با خيال راحت
از دست او كيك بگيرد و بخورد.

 .98راس ،توني .مجموعهي به تنهايي ميخوانم :دستهايت رابشوي! .نرگس عالئيني.
تهران :راز بارش 32 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب دربارهي شاهزاده کوچکي است که دوست دارد دستهايش کثيف باشند .او
از شستن دست خيلي بدش ميآيد .با يادآوري مداوم اطرافيان براي اين کار ،کودک به اهميت
پاکيزگي پي ميبرد.

 .99ژيرارده،سيلوي /پوئيگ روسادو ،فرناندو .دندانهاي گرگ :براي سالمتي تو از خودت
خوب مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي .زهره ناطقي .تهران :راز بارش 16 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستاني كوتاه ،خواندني و شيرين دربارهي گرگي ميخوانيم كه تازه
دندانهايش درآمده است .گرگ كوچولو از دندانهايش بهخوبي مراقبت نميكند و مجبور ميشود
به دندانپزشك مراجعه كند  .. . .كودك نيز در اين كتاب ضمن همراه شدن با بچهگرگ ،ياد ميگيرد
كه چطور از دندانهايش مراقبت كند .در پايان اين كتاب نيز سئوالهاي خواندني و كوتاهي از
كودكان پرسيده ميشود كه عالوه بر سرگرمي ،جنبهي آموزشي و علمي نيز دارند.
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 .100كروسر ،كيتي .دوست من جيم .شهال افتخاري .تهران :پيك ادبيات 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستان شيرين ،جالب و خواندني پرندهاي (سار) بانام جك را ميخوانيم كه
ي بانام جيم دوست ميشود.
تصميم ميگيرد به درياي آبي سفر كند .جك در راه با يك مرغ درياي 
جيم ،جك را به خانهاش دعوت ميكند و او هم دعوت را ميپذيرد .جك و جيم به دهكدهي
مرغان دريايي ميروند .مرغان دريايي از ديدن جك تعجب ميكنند ،چون تا آن زمان پرندهاي را
نديده بودند كه به رنگ سياه باشد .مرغان دريايي پرندهي سياه را دوست ندارند ،اما اين موضوع
روي دوستي جك و جيم تأثيري نميگذارد .جك در خانهي جيم كتابي را پيدا ميكند و هر شب
يكي از داستانهاي آن را براي جيم ميخواند .مرغان دريايي ديگر نيز براي شنيدن داستان به
پشت خانهي جيم ميروند و هر روز يك مرغ دريايي به شنوندگان اضافه ميشود .در پايان ،همين
موضوع به دوست شدن مرغان ديگر با جك منجر مي شود.
 .101چايلد ،الرن .چارلي و لوال :ديدي نميترسم .مهتاب يعقوبي .تهران :منظومه خرد24 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي "من و خواهر شيطونم" است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين كتاب قصهي كوتاه و شيريني را
درمورد ترس ميخوانيم .برادر بزرگ همواره خواهر كوچكش را ميترساند ،اما خواهر نميتواند او را
بترساند .خواهر خيلي دلش ميخواهد كه باالخره يك روز برادرش را بترساند ،اما برادر به او ميگويد
كه نميتواند اين كار را بكند .خواهر يك روز نقشهاي ميكشد و يك قصهي ترسناك براي او
تعريف ميكند و باالخره در پايان اين قصه ميتواند برادرش را بترساند.
 .102بومون ،اميلي .خالهبازي :دينا خانهدار ميشود .راضيه خوئيني .تهران :قدياني 14 ،ص،
1391
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب جلد سوم از مجموعهي  7جلدي بانام "خالهبازي" است .قصهي اين کتاب
کوتاه است و جمالتي ساده با واژگاني ساده دارد که با زندگي کودک و بازيهاي او در خانه سروکار
دارد .کتاب داراي تصاويري بسيار زيبا و جذاب است .دينا کوچولو هر روز خالهبازي ميکند ،اما
امروز «خانهداري» ميکند .او با اتوي اسباببازي ،لباسهاي عروسکش را اتو ميکند ،جارو ميکند،
اتاقش را گردگيري ميکند ،شيشه پاک ميکند و مربايي را که زمين ريخته پاک ميکند و .. .در
پايان دينا کوچولو سؤالهايي از خود ميپرسد که کودک نيز با خواندن قصه ميتواند همانندسازي
کند خود را بهجاي کودک قصه بگذارد و به سؤالها پاسخ بدهد.
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 .103بتو ،اريك .مجموعهي به تنهايي ميخوانم :راز .مرجان حجازيفر .تهران :راز بارش24 ،
ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب داستان زيباي يک موش کوچک است که يک سيب سرخ زيبا پيدا ميکند
و آن را «راز» خود ميکند .به هيچکس نميگويد و آن را در زمين پنهان ميکند؛ اما راز او رشد
ميکند و يک درخت سيب ميشود.

 .104پوريا ،سرور .نكتهها و قصهها :راز آبگير .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 20ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب ،قصهاي خواندني با نکتههاي علمي دربارهي فيل کوچکي است که هنگام
آبخوردن فکر ميکند تکهاي از خرطومش کنده شده است .همهي حيوانات در تالشاند به او
کمک کنند .کودک پس از اتمام داستان با آزمايش کردن نکتهي علمي را ياد ميگيرد.

 .105باليتون ،انيد .قصههاي نادي :راز فرفره كوچولو .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته/
كتابهاي خورشيد خانم 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي نادي است .دراين قصه ماجراي خانواده فرفرهها را
ميخوانيم كه همگي عاشق افتادن روي زمين هستند ،اما يكي از بچهها از اين كار خوشش نميآيد.
فرفرهكوچولو موضوع را به نادي ميگويد و نادي سعي ميكند به او كمك كند .نادي ،فرفرهكوچولو
را وادار ميكند كه حقيقت را به خانوادهاش بگويد ،اما فرفرهكوچولو موفق نميشود .نادي به خانواده
فرفرهها ميگويد كه فرفرهكوچولو دوست دارد عالوه بر افتادن ،كارهاي ديگري نيز انجام بدهد.
مث ً
ال او دوست دارد در كنار اين كار شيرينيپزي هم بكند .فرفرههاي ديگر هم پس از شنيدن
حرفهاي نادي جرأت پيدا ميكنند كه بگويند دوست دارند به غير از افتادن ،چه كارهاي ديگري
انجام بدهند .اين كتاب به كودكان ميآموزد كه چگونه حرفهايشان را بزنند و خواستههايشان را
به زبان بياورند.
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 .106رابينت ،رالف اف /دليوبل ،پل /روجاس،پولين ام .رامپل استيلت اسكن .منصور جامشير.
تهران :نگارينه 48 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب ماجراي دختر آسيابان است که اگر از کاه طال بسازد ،پسر پادشاه با او عروسي
ميکند .کوتولهاي بهنام رامبل استيکت اسکن به او کمک ميکند ،اما شرطي بزرگ برايش
ميگذارد و .. .کودک با خواندن اين کتاب به مسئلهي پايبندي به تعهدات آگاهي پيدا ميکند.

 .107تهراني فرجاد ،مسعود /ستوده ،الهه /سرشور خراساني ،غالمعباس .رنگين كمان (انس
با قرآن كريم در دورهي پيشدبستان) ويژهي كودكان پيشدبستاني .تهران:
مدرسه 48 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :آموزش قرآن
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب مناسب ويژهي کودکان پيشدبستاني است .متن کتاب تلفيقي از شعر ،قصه
همراه با تصاوير و پيامهاي قرآني و معاني آنها و نيز حفظ آيههاي کوچک قرآن است .در انتهاي
کتاب يک  CDوجود دارد که کودک ميتواند شعرها و متن قرآني و داستانهاي کتاب را بشنود.
همچنين آخر کتاب دو صفحه برچسب براي تمرين طراحي شده است.

 .108محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :روباه شكمو .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه ،حكايت روباه
گرسنهاي را ميخوانيم كه به يك باغ انگورميرسد .روباه بدون اين كه فكرش را به كار بياندازد
سعي ميكند از انگورهاي باغ بچيند و بخورد ،اما موفق نميشود.
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 .109لي ،مارگرت .روش تربيت مربي كودكان خردسال .سيد جالل خادمي نوشآبادي/
انسيه عابديني منش .تهران :آييژ 611 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :مربي
چكيده :تعليم و تربيت مهمترين و مشکلترين مسئلهاي که انسان با آن درگير است و نقش
مراقبان و مربيان کودک در مراکز تربيتي آموزشي از اوان زندگي کودک اهميت ويژهاي دارد .اين
کتاب ويژهي کودکان  2تا  7سال و حساسيت رشد و رفتار آنها در اين برهه است که به ما ميآموزد
چگونه ميتوان يک مربي موفق و کارآمد شد.

 .110باليتون ،انيد .قصههاي نادي :روياي موش كوچولو .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته/
كتابهاي خورشيد خانم 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب ،از مجموعه قصههاي نادي است .در اين داستان ،موش كوچولوي كوكي كه
دوست و همبازي نادي است ،دوست دارد بزرگ شود تا ديگران او را ببينند .بنابراين از دارويي كه آقا
فيله براي رشد ناگهاني گياهانش دارد ،استفاده ميكند و بهطور ناگهاني بزرگ ميشود و مشكالتي
برايش پيش ميآيد .او متوجه ميشود كه بزرگ بودن ،زياد هم آسان نيست و از دوستانش كمك
ميخواهد .موش كوچولو با كمك آقا فيله ميتواند دوباره به اندازهي اولش برگردد.

 .111مفيدينسب ،سعيده .رياضي پيشدبستان : .دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد104 ،
ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :کودکان ورودي کالس اول براي يادگيري آسان به داشتن اطالعات قبلي و دانستن
مفاهيم پايه نياز دارند .نويسندهي کتاب هم تالش کرده مطالبي را در اين زمينه جمعآوري کند.
اهم مطالب ارائه شدهي كتاب عبارتاند از :طبقهبندي ،مجموعهها ،شباهتها و تفاوتها ،پر و خالي
و اشکال هندسي. . .
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 .112محمودعربي ،پرستو .رياضي و هوش پيشدبستاني .تهران :بين المللي گاج92 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اگر کودک خوب فکر کند وقايع اطراف خود را بهتر درک خواهد کرد .تفاوتها و
شباهتها ارتباط منطقي ،ترتيب منطقي ،رابطهي جز يا کل  .. .را تشخيص خواهد داد .با توجه به
عنوان اين کتاب ،نويسنده تالش دارد با طرح تمرينهاي متعدد به آموزش رياضي بپردازد .رنگ
کردن ،کشيدن ،مقايسهکردن و تعريف کردن مشخصهي برخي تمرينهاي اين کتاب است.

 .113اياز ،معصومه .ريزه ميزهي باهوش .بابلسر :آزگار 20 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهي پسري بانام «ريزه ميزه باهوش» است .او در روستا زندگي ميکند.
وقتي دوستانش از او کمک ميخواهند او آنها را ياري ميکند .خواندن اين کتاب انديشيدن،
خالقيت ،استفاده از ابزار و حس همکاري و انساندوستي را به کودک ميآموزد.

 .114برگشتروم ،گونيال .مجموعه داستانهاي الفي اتكينز :زود باش الفي اتكينز! .نيلوفر
نواري /علي توكلي .تهران :آفرينشگر 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب قصهاي خواندني دربارهي يك روز از الفي اتكينز است .الفي ميخواهد به
مهد كودك برود ،اما قبل از رفتن يادش ميآيد كه بايد كارهاي متفاوتي انجام دهد .باباي الفي
عصباني ميشود ،اما درست زماني كه الفي حاضر ميشود بابا يادش ميافتد كه بايد روزنامهي صبح
را بخواند و . . . .

دورهي پيشدبستانی 55 3
 .115تواليي ،حسين .ساندويچ قطار .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان36 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب  14شعر کوتاه و خواندني سروده شده است؛ مانند "موش آواره" که وقتي به
بيابان ميرود همه به او موش صحرايي ميگويند ،شعر "ميکروفونها" که وقت سخنراني همديگر
را هل ميدهند و ميكروفون کوچکي که روي يقه لباس است ،همه چيز را ميشنود .و همچنين
شعر "سئوال صندلي" و درددل خيارها ،ميز باادب،اتاق تاريک ،پابرهنهها ،سوزن و نخ ،طبقه پايين
و. .. .

 .116اينگهم ،ديويد .قصههاي من و خواهر شيطونم :سكسكهام بند نميآيد .ساره ارضپيما.
تهران :پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه "قصههاي من و خواهر شيطونم" است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه لوال مشغول تمرين آواز براي
جشن مدرسه است كه سكسكهاش ميگيرد .دوستان لوال راههايي را براي خالص شدن از شر
سكسكه به او پيشنهاد ميكنند ،اما لوال سكسكهاش بند نميآيد .در پايان چارلي با يك فكر جالب
و جديد سكسكهي لوال را بند ميآورد.

 .117مولر ،ويرجينيا .مهارتهاي زندگي  :73سكسكههاي غول كوچولو .اميد فيروزي.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب داستان يک غول کوچک است که در مهماني تولدش دچار سکسکه شده و
دوستانش او را ميترسانند ،ميچرخانند و .. .تا سکسکهي او را بند بياورند.
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 .118اسالمي ،مريم .سنجاب كم حواس .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 24ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب قصه سنجاب کمحواسي را ميخوانيم که دانههاي بلوط را براي زمستان در
خاک پنهان ميکند ،اما وقتي زمستان ميشود جاي آنها را فراموش ميکند .مادرش به او دلداري
ميدهد و ميگويد بلوطهايش روزي به درخت بلوط تبديل ميشوند.

 .119اتكينز ،سو .شاد بارآوردن كودكان به زبان آدميزاد .الهام رحماني .تهران :هيرمند،
 408ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :دانشجويان مراكز تربيت معلم  /والدین /مربی
چكيده :اين كتاب سعي دارد به والدين رهنمودهايي ارائه كند كه با كمك آنها بتوانند مهارتهاي
تربيتي خود را كشف و تغييراتي در خود ايجاد نمايند .هدف كتاب ،اين است كه والدين فرزندان خود
را از نوپايي تا نوجواني بهتر درككنند .همچنين نكات عملي از يك مربي تربيتي باتجربه براي بهبود
روش تربيتي ،شادي كودك و درنتيجه رفتار او در اين كتاب گنجانده شده است .شناخت نيازهاي
كودك ،ارتباط ثمربخش با آنها ،واقعبين و منطقي بودن ،كمك به فرزندان در برآمدن از عهدهي
مسائل بزرگ خود و  .. . .از جمله مواردي هستند كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.
 .120برگشتروم ،گونيال .مجموعه داستانهاي الفي اتكينز :شب بخير الفي اتكينز .نيلوفر
نواري /علي توكلي .تهران :آفرينشگر 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب قصهي کوتاه و شيريني دربارهي الفي پسربچهاي کوچک ميخوانيم که
خوابش نميبرد و با بهانههاي مختلف سعي دارد پدرش را صدا کند که نخوابد .در نهايت پدر در
آشپزخانه هنگامي که بهدنبال خرس الفي ميگردد بهدليل خستگي خوابش ميبرد .الفي با ديدن او
به رختخواب ميرود و ميخوابد .او مطمئن است که پدرش هم خوابيده است.
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 .121اسالمي ،مريم .شعرهايي براي پسربچهها  33شعر .تهران :قدياني 40 ،ص،
1391
قطع :رحلي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب ،مجموعهي  33شعر است كه بر اساس موضوعاتشان براي پسربچهها سروده
شدهاندو عبارتاند از :خلبان شدن ،باباشدن ،تفنگ آب پاش ،پليس شدن و .. . .

 .122اسالمي ،مريم .شعرهايي براي دختربچهها 33 :شعر .تهران :قدياني 40 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب ،مجموعهي  33شعر است كه بر اساس موضوعاتشان براي دختر بچهها سروده
شدهاندو عبارتاند از :خواباندن بچه ،جشن تولد ،مامان شدن ،بازي با عروسك و .. . .

 .123محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :شيرو گاو .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت12 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه حكايت شيري را
ميخوانيم كه تصميم دارد گاوي را شكار كند .او براي شكار كردن گاو نقشهاي ميكشد و گاو را
براي مهماني به خانهاش دعوت ميكند .گاو باهوش با خودش فكر ميكند كه حتم ًا شير نقشهاي
كشيده تا او را بخورد ،بنابراين موفق ميشود از دست او فرار كند.
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 .124بومون ،اميلي .خالهبازي :شيال آشپز ميشود .راضيه خوئيني .تهران :قدياني 14 ،ص،
1391
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعهي  7جلدي بهنام خالهبازي است .قصهي اين کتاب ،کوتاه،
با جمالتي ساده و روان است که با زندگي کودک و بازيهاي او در خانه سروکار دارد .کتاب داراي
تصاويري بسيار زيبا و جذاب است .شيال کوچولو هر روز خالهبازي ميکند ،اما امروز آشپز ميشود
و براي عروسکهايش غذا ميپزد .ميز را آماده ميکند .بشقاب ،قاشق و ليوان روي ميز ميگذارد
و عروسکهايش را صدا ميزند« :بفرماييد غذا!» و .. .در پايان شيال کوچولو سؤالهايي از خود
ميپرسد که کودک نيز با خواندن قصه ميتواند همانندسازي کند خود را بهجاي کودک قصه بگذارد
و به سؤالها پاسخ بدهد.

 .125گري ،جان .شيوههاي نوين تربيت فرزند از { 3سه}سالگي تا { 18هيجده}
سالگي .آزاده آبكار .قم :خرد آذين 159 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :مربی /والدین
چكيده :اين کتاب دربردارندهي جديدترين شيوههاي تربيتي کودکان و نوجوانان است .در اين
کتاب سؤالهايي در زمينهي تربيت فرزندان وجود دارد که راهکارها و پاسخهاي آن پاسخگوي
مسائل کلي اشتباهات ما در برخورد با فرزندان است.

 .126محمودعربي ،پرستو .علوم پيش دبستاني .تهران :بين المللي گاج 96 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربی
چكيده :اين كتاب در چهار بخش براي آموزش كودكان پيش دبستاني تنظيم شده است .موجودات
زنده ،زمين ،جانوران و گياهان از موضوعات طرح شده در كتاب است .زنگ زدن ،صحبت كردن،
كشيدن ،وصل كردن و  .. . .از فرصت هايي است كه نويسنده در كتاب پيش بيني كرده و كودك
بايد آنها را اجرا كند
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 .127محمدپور ،علي .مجموعه كامل افسانههاي ملل براي بچهها :غول درون بطري .آرزو
رمضاني .مشهد :صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب افسانهاي کوتاه دربارهي پسرکي ميخوانيم که پدرش بيمار است .او سعي
ميکند در غياب پدر به کارهايي بپردازد ،پس به جنگل ميرود تا هيزم بياورد .يک بطري ميبيند
که با باز کردن در آن غولي بيرون ميآيد .اين غول به پسرک کمک ميکند تا براي پدرش دارو
بخرد و به او بدهد تا حالش خوب شود .در نهايت پسرک متوجه ميشود که بايد خوب درس بخواند
تا انسان مفيدي شود.

 .128مولر ،ويرجينيا .مهارتهاي زندگي :غول كوچولو در مهدكودك .هستي سعادت .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب درقالب قصهاي كوتاه در بارهي غول کوچولو ،مهارتهاي زندگي را به کودکان
آموزش ميدهد .غول کوچولو مهد کودک را خيلي دوست دارد .او در مهد کودک يک ساعت
درست ميكند ،ولي آن ساعت با ساعتهاي ديگر فرق دارد .او با استفاده از آن ساعت ميتواند
بگويد که وقت چه کاري است .وقت بازي،قصه يا نقاشي و .. .در انتها وقتي مامان غول کوچولو
به مهد ميآيد ،غول کوچولو ساعت را به مامان نشان ميدهد و ميگويد وقت رفتن به خانه است.

 .129لرستاني ،فريبرز .غول مهربان .تهران :پنجره 12 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب شش قصهي کوتاه و شيرين و خواندني براي کودک نوشته شده است.
ماجراي قصهها با مسائل و اتفاقاتي که در زندگي روزمرهي کودک رخ ميدهد مرتبط است .قصهها
تخيلي و داراي عنصر غافلگيرکننده هستند که به قصه زيبايي ميدهند .عنوان قصهها عبارتاند
از :غول مهربان ،جوراب ،صداي پاي آدمها ،مثل همان روز ،سرباز توي پارک و نور و خنده.

 60فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .130برنستين ،استن /برنستين ،جن .غيبت از مدرسه .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهاي كوتاه ،شيرين و آموزنده دربارهي خرس كوچولو و سرماخوردگي است.
خرسقصه كه بهخاطر سرماخوردگي نميتواند به مدرسه برود ،در خانه مانده تا استراحت كند .او
فکر ميکند حاال که به مدرسه نرفته است ،بايد خوشگذراني و بازي کند ،تلويزيون تماشا کند و
فراموش ميکند که تکاليفش را انجام دهد .در نهايت وقتي حالش خوب ميشود و به مدرسه
ميرود مشکالتي براي او پيش ميآيد كه به کمک پدربزرگش آنها را حل ميکند .مطالب اين
كتاب ،وظايف كودكان را در زمانهايي كه نميتوانند به مدرسه بروند و ناچار ميشوند از مدرسه
غيبت كنند ،به آنها آموزش ميدهد.
 .131لرستاني ،فريبرز .قصههاي ريزهميزه مجموعه داستانك :فرشتهي ابري .تهران :پنجره،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب شش قصهي کوتاه ،خواندني،شيرين و جذاب را ميخوانيم که قصهها تمام ًا
با دنياي کودک ،بازيها و تخيالت او سروکار دارد و کودک با خواندن قصهها و تصاوير زيباي آن
ميتواند همانندسازي کند .عنوان قصهها عبارتاند از :با آن ستارهها ،پَرپَري ،مردم ،فرشتهي ابري،
آرزو ،گلي که ميبوسه.

 .132بومون ،اميلي .خالهبازي :فرين فروشنده ميشود .راضيه خوئيني .تهران :قدياني14 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب جلد ششم از مجموعهي  7جلدي بهنام خالهبازي است .اين داستان کوتاه و
خواندني با زندگي و نيازهاي روزمرهي کودک مرتبط است .فرين کوچولو هر روز خاله بازي ميکند؛
او امروز مغازه بازي ميکند .فروشنده ميشود و خوراکيها را روي ترازو ميگذارد .خواهرش خريدار
او ميشود و از فرين کوچولو خوراکي ميخرد و .. .در پايان فرين سؤالهايي از خود ميپرسد که
کودک نيز ميتواند با همانندسازي ،خود را بهجاي کودک قصه بگذارد و به سؤالها پاسخ بدهد.
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 .133چپمن ،كيت .فيفي و صبح سرد زمستاني .فرزانه كريمي .تهران :ذكر 28 ،ص،
1391
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از سري قصه هاي فيفي و باغ گل كوچولوها است .در اين قصه ،ماجراي
يك روز سرد زمستاني را ميخوانيم كه در آن ،فيفي و دوستانش قصد دارند خودشان را گرم كنند.
استيگنو هم باال و پايين ميپرد تا خودش را گرم كند .فيفي كه تصميم دارد چاي گرم درست كند
و با خوردن چاي ،خودش و بامبي گرم شوند ،متوجه ميشود كه لولههاي آب يخ زده است .فيفي
تصميم ميگيرد براي تعمير لولههاي آب از استيگنو كمك بگيرد .استيگنو به خانهي فيفي ميرود
و ماجراهايي پيش ميآيد .. . .در انتهاي كتاب طرز تهيه نان عسلي به كودكان آموزش داده ميشود.
 .134خسرونژاد ،مرتضي .قصه ،بازي ،شادي .مشهد :به نشر 250 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب مجموعهي ده داستان تصويري است که نويسنده توانسته با کمک شعر،
ضربالمثل ،افسانهها و َم َتلها قصههاي تخيلي را پيش ببرد و آنها را آهنگين ،شيرين و جذاب
کند .تصاوير زيباي کتاب نيز به کودک کمک ميکند با ديدن تصاوير قصهها را بهتر و بيشتر درک
کند .عنوان قصهها عبارتاند از :آي بدو که دوغ آوردم .قصهي دروغ آوردم! و. . .

 .135محمدپور ،علي .قصههاي آموزنده ازوپ .آرزو رمضاني .مشهد :صيانت 144 ،ص،
1391
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب مجموعه اول از قصههاي آموزندهي ازوپ است .در اين مجموعه  12داستان
با عنوانهاي االغ تنبل ،تجربه اسب كوچولو ،ببر و روباه ،چوپان دروغگو ،موش و گربه ،الكپشت
پرنده ،خرگوش مغرور،گرگ در لباس گوسفند ،موش شهري و موش روستايي ،شير و گاو ،كالغ
تشنه و روباه شكمو براي كودكان آورده شده است.
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 .136هاشمي ،سعيد .قصههاي ترمه كوچولو .مشهد :به نشر /كتابهاي پروانه 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب مجموعهي شش قص ه كوتاه است .موضوع هر يك از قصهها تفاوتهاي
زندگي كردن در قديم و زمان حال را با يكديگر مقايسه ميكند .مث ً
ال تفاوت رفتن به زيارت در
قديم كه مدتها طول ميكشيد در مقايسه با زمان حال كه مسافران با هواپيما و قطار سريعتر به
مقصد ميرسند ،شستن ظرفها كه در قديم كنار چشمه انجام ميشد ،وجود بادگير در خانههاي
قديمي و . . . .

 .137مهاجراني ،محمد .قطرههاي آب هديههاي ناب .قم :جمال 12 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب نويسنده براساس چند آيهي قرآن و حديث با موضوع آب ،قصهي کوتاهي
نوشته است .شش قصه براي شش آيه و حديث است.

 .138مك برانتي ،سام .قهر و آشتي! .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،ص،
1391
قطع :خشتي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب با نوشتن مطالبي ساده و کوتاه ،ارزش داشتن دوستان خوب را بيان ميکند.
داشتن دوستان خوب،زندگي را شيرينتر ميکند ،اما گاهي دوستان خوب هم با يکديگر قهر
ميکنند .وقتي اين اتفاق ميافتد ،ديگر هيچ چيز به شيريني و زيبايي گذشته نيست و در پايان ياد
ميگيرند که با هم آشتي کنند.

دورهي پيشدبستانی 63 3
 .139قانع شعرباف ،مريم .كار با قيچي من .مشهد :شاپرك طاليي 40 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :كاردستي
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب مناسب کودکان کودکستاني و پيشدبستاني است و شيوهي صحيح در دست
گرفتن قيچي ،برش و چسباندن را به كودكان ميآموزد .همچنين تصاوير رنگي ،شاد و جذاب کتاب
عالقهي آنها را بيشتر ميكند تا بعد از برش تصاوير رنگي ،آن را در صفحهي بعد روي شکل نظير
آن که به رنگ سياه و سفيد است ،بچسباند.

 : .140كارهايت را خودت انجام بده نادي .اركيده صيدي .تهران :سامر 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي نادي است .در اين قصه ميخوانيم كه نادي كمي تنبل
است و هميشه از درازگوش در انجام كارهايش كمك ميگيرد .تا اين كه درازگوش فكري ميكند
و با تغيير قيافه نادي را وادار ميكند كه خودش كارهايش را انجام بدهد.

 .141كاتلر ،ديو .كاش تنها نبودم( :دربارهي تنهايي) .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :بياضي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب قصهي كودكي را ميخوانيم كه هنگام عصبانيت آرزو ميكند كسي كنارش
نباشد .او به آرزويش ميرسد .وقتي كودك از خواب بيدار ميشود خود را در جزيرهايي ميبيند كه
در آسمان شناور است .طلوع و غروب ماه و رقص ستارهها ر ا ميبيند .ستارهها را ميبيند كه در
جلوي چشمش به پرنده تبديل ميشوند و  .. . .در نهايت كودك آرزو ميكند كه كاش ميتوانست
به خانه برگردد و در كنار خانوادهاش باشد .قصه اين كتاب به كودك ميآموزد كه هيچ جايي بهتر
از خانه نيست و در كنار خانواده بودن ،اهميت دارد.
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 .142سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب راهنماي آموزش شعر .تهران :لكلك 92 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربی
چكيده :نقش شعر در زندگي كودك ،جانبي و حاشيهاي نيست .نظر مولفان اين كتاب آن است كه
شعر همراه با ريتم ،بايد در برنامهي درسي كودكان گنجانده شود تا يادگيري ساير مفاهيم و درسها
را تسهيل كند .تفكر كودكان بايد از راه شعر به سمت و سويي هدايت شود كه عالوه بر ايجاد نظام
فكري ،يادگيري را آسانتر كند .سادگي اشعار كودكان بهمعني پيشپا افتاده بودن آنها نيست،
بلكه روشني ،دقت و رواني كلمههاي بهكار گرفته شده ،مورد نظر است .كتاب راهنماي آموزش
شعر ميخواهد براي مربيان اصول صحيح ارائهي چنين شيوهاي را در مهدهاي كودك طرح نمايد.
 .143سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب راهنماي آموزش قصه .تهران :لكلك 66 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربی
چكيده :قصه ،يكي از ميراثهاي كهن جامعهي بشري است كه در هر شرايط و روزگار ،به
نسلهاي بعدي منتقل ميشود .با وجود پيدايش رسانههاي ديداري ،شنيداري و تصويري ،نهتنها
قصه ارزش و جايگاه خود را حفظ نموده ،بلكه به كمك آنها نيز آمده است .در همهي جوامع،
بخش مهمي از تعليم و تربيت كودكان بر عهدهي قصه است .چه خوباست مربيان محترم با
خواندن چنين كتابهايي با انواع قصه و شيوههاي قصهگويي به كودكان پيش از دبستان آشنا شوند.

 .144سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب راهنماي آموزش كاردستي .تهران :لكلك 92 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربی
چكيده :كاردستي براي كودكان ،فعاليتي براي كسب دانستهها و تجارب است .ابزار و وسايل كار،
هر چيزي ميتواند باشد .زماني كه كودك با تفكر و تجسم ،مواد و وسايل را كنار يكديگر ميچيند،
ميبرد ،ميچسباند و درنهايت اثري را بهوجود ميآورد برايش بسيار ارزشمند است .كتاب راهنماي
آموزش كاردستي قصد دارد در اين راستا قدم بردارد .آشنايي با كاردستي كودك ،روشهاي آموزش
اين مهارت و خالقيتهاي مربي برخي از عناوين طرح شده در اين كتاب است.
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 .145سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب راهنماي آموزش مربيان .تهران :لكلك 107 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربی
چكيده :در اين كتاب ،مربي با ويژگيهاي كودكان  3تا  5ساله ،محورهاي تربيت ،مهارتهاي
الزم ،روشهاي آموزش مفاهيم ديني ،شيوههاي توسعهي مهارتهاي اساسي در مهدهاي كودك
آشنا ميشود .همچنين راهكارهاي آموزشي ،چگونگي آموزش قرآن به كودكان ،جدول زمانبندي
و بهكارگيري برگههاي ارزشيابي در اختيار خواننده قرار ميگيرد.

 .146سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب راهنماي بازي .تهران :لكلك 57 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربی
چكيده :بازي ،مهمترين شكل فعاليت در سنين پيش از دبستان است كه ميتواند بر رشد و
شكوفايي كودكان در همهي زمينههاي اجتماعي ،عاطفي ،عقالني ،اخالقي و خصوص ًا شخصيتي،
موثر باشد .بازيهايي كه ميتواند بهصورت انفرادي يا گروهي انجام شود ،جنبههاي مختلف رشد
كودك را دربرميگيرد .پيامبر(ص) نهتنها مانع بازي كودكان نميشدند ،بلكه آنان را به بازي دعوت
ميكردند .اين كتاب نيز تالش دارد با تعريف بازي ،تأثير آن در پرورش كودك و طرح نمونههايي
از آن را كه اثربخشترين راهكار يادگيري هستند معرفيكند.
 : .147كتاب طراحي و نقاشي .پريسا همايونروز .تهران :قدياني 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :نقاشي
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب در قالب شخصيتي بهنام کتي نقاشيهاي سياه و سفيد کشيده است ،کودک با
توجه به خالقيت خويش بايد تصاوير را کامل و رنگآميزي کند.
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 .148مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار مباني رايانه  .1يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد،
 60ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :اين کتاب بهمنظور آموزش مباني رايانه به کودکان فراهم آمده ،نويسندهي آن سعي
کرده است از روشهايي چون وصل کردن ،رنگ کردن ،سؤال و جواب ساده و منابع ديداري و
شنيداري و روش کارگاهي استفاده کند .آشنايي کودک با رايانه و قسمتهاي متفاوت آن ،همچون
صفحهنمايش ،جعبهي محافظ ،ماوس ،ماوسپد ،بلندگو و .. .و نيز آشنايي او با ميز کار و اجزاي آن
همچون آيکن ،نوار وظيفه و .. .هدف اصلي کتاب است.

 .149سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب نمايش .تهران :لكلك 35 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربی
چكيده :اين کتاب مناسب کودکان مهدکودکي و راهنماي آموزش مربيان در زمينهي نمايش
خالق است .در نمايش خالق ،ايفاي نقش با اجراي نقش در تئاتري که براي کودک اجرا ميشود
يا خود کودک آن را اجرا ميکند ،فرق دارد ،زيرا چگونگي ايفاي نقش در نمايش خالق براي کودک،
تعيين يا تعريف نميشود .نمايش خالق را ميتوان بازآفريني مفاهيم و رويدادها با «نقشآفريني»
تعريف کرد .در کتاب راهنماي آموزش نمايش خالق معيارها و نمونههاي اينگونه نمايش طرح
شده است.
 .150محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :كالغ تشنه .آرزو رمضاني .تهران :صيانت،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزنده ازوپ است .در اين قصه ،حكايت كالغ
باهوشي را ميخوانيم كه تصميم ميگيرد به سفر برود .در راه تشنه ميشود و يك ظرف شيشهاي
پيدا ميكند كه در آن مقداري آب وجوددارد .دهانه ظرف تنگ است و منقار كالغ به ته ظرف
نميرسد .كالغ براي آب خوردن از هوشش استفاده و راهي براي دستيابي به آب پيدا ميكند.
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 .151قاسمنيا ،شكوه و [ . . .ديگران] .يك اسم و چند قصه :كاله .تهران :شهرقلم /چكه32 ،
ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب مجموعهي ده قصه با يک موضوع واحد (کاله) نوشته شده است .ده قصهي
شيرين ،کوتاه ،جذاب و خواندني از ده نويسنده كه گاهي طنز هم چاشني قصهها شده است .قصهها
همگي براساس نيازها ،عاليق و خواستههاي کودکان و در حد حوصلهي آنهاست که با دنياي
تخيلي کودک نيز سروکار دارد .عنوان قصهها عبارتاند از :کاله هفت کچالن .کاله و باد .کاله
قصهگو .کاله چوب لباسي .کاله بوقي .کاله خوشقيافه و. . .

 .152باليتون ،انيد .قصههاي نادي :كالهت را نگه دار نادي .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته/
كتابهاي خورشيد خانم 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب ،از مجموعه قصههاي نادي است .اين قصه ،ماجراي يك روز در سرزمين
اسباب بازيهاست كه باد بسيار شديدي شروع به وزيدن ميكند .وزيدن باد براي درازگوش
نگرانيهايي بهوجود ميآورد .نادي با كمك خالهخرسه جشني برپا ميكند تا درازگوش را شاد كند.
در راه جشن ،بنزين ماشين نادي تمام ميشود و آنها با كمك بادكنكهايي كه هديه خريدهاند
موفق ميشوند خود را به جشن برسانند.

 .153قدردان ،ابراهيم .كليد كوچولو .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهاي کوتاه دربارهي کليد کوچکي است که با خيالبافي خودش را به جاي
حيوانات مختلف ميگذارد .او در خياالتش فيل ،زرافه و .. .ميشود .در طول اين داستان کودک با
حيوانات مختلف آشنا ميشود.
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 .154برازلتون ،توني .كنترل خشم و پرخاشگري( :به فرزندانتان كمك كنيد تا
بتوانندخشمشان را كنترل كنند) .اكرم شكرزاده .قزوين :آرياز 184 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :والدین /مربی
چكيده :در اين کتاب مطالبي در بارهي مشکالتي که فرزندان را درگير ميکند نوشته شده ،نکاتي
کليدي و مسائلي از قبيل گريه ،نظم ،خواب ،آموزش دستشويي و .. .توضيح داده شده است تا
والدين از رفتار فرزندان خود درک بهتري داشته باشند .همچنين راهکارهاي براي کنترل خشم
فرزندانشان را بياموزند.

 .155بومون ،اميلي .خالهبازي :كيتي دكتر ميشود .راضيه خوئيني .تهران :قدياني 14 ،ص،
1391
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب جلد پنجم از مجموعهي  7جلدي بهنام خالهبازي است .قصهي اين کتاب کوتاه
است و جمالتي ساده دارد که با زندگي کودک و بازيهاي او در خانه سروکار دارد .کيتي کوچولو
هر روز خالهبازي ميکند ،اما امروز دکتر بازي ميکند .او روپوش سفيد ميپوشد .اسباببازيهايش
را روي صندلي ميگذارد و تکتک حيوانات را معاينه ميکند .او گوشي را روي بدن عروسکش
ميگذارد و ميگويد« :نفس عميق بکش!» و بعد ميگويد« :معلوم است که سرما خوردهاي » .و
بقيهي عروسکها را نيز همينطور معاينه ميکند و برايشان نسخه مينويسد .. .در پايان کيتي
کوچولو سؤالهايي از خود ميپرسد که کودک نيز با خواندن قصه ميتواند همانندسازي کند ،خود
را بهجاي کودک قصه بگذارد و به سؤالها پاسخ بدهد.

 .156چپمن ،كيت .كيك كدو براي ديگلي .فرزانه كريمي .تهران :ذكر 28 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از سري قصههاي فيفي و باغ گل كوچولو ها است .در اين قصه ،نيز ماجراي
فيفي و بامبي را ميخوانيم كه برگهاي خشك باغچه را جمعكردهاند تا براي كرم خاكي ببرند.
كرم خاكي دلش كيك كدو ميخواهد و بچهها تصميم ميگيرند با استفاده از يك كدو حلوايي،
كيك مورد عالقه كرم خاكي را درست كنند ،اما خمير كيك خراب ميشود .بچهها بدون خمير،
كيك را درست ميكنند و براي كرم ميبرند و از او به اين خاطر معذرتخواهي ميكنند .كرم خاكي
جواب ميدهد :شما از كجا ميدانستيد كه من خمير كيك دوست ندارم؟ و ماجرا با خوبي و خوشي
تمام ميشود .در انتهاي كتاب ،روش تهيه كيك كدو به بچهها آموزش داده ميشود.
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 .157خردور ،طاهره و [ . . .ديگران] .يك اسم و چند قصه :گاو .تهران :شهرقلم /چكه32 ،
ص1391 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب مجموعهي ده قصه با يک موضوع واحد (گاو) نوشته شده است .ده قصهي
کوتاه ،جذاب که طنز آن در حد حوصلهي بچههاست و ده نويسنده آن را نوشتهاند .قصهها با دنياي
خالصانهي کودکانه سروکار و با تخيالت آنها رابطهي تنگاتنگ دارد .عنوان قصهها عبارتاند
از :گاو چندصدايي ،گاوي که زبان آدم بلد شد ،گاو شکمو ،گاوي که منتظر بود ،گوسالهاي که بابا
نداشت و. . .

 .158محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :گرگ در لباس گوسفند .آرزو رمضاني.
مشهد :صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه ،حكايت گرگي را
ميخوانيم كه براي پيداكردن غذا و شكار گوسفند نقشهاي ميكشد و خودش را در لباس گوسفند
پنهان ميكند .گرگ كه با اين حيله وارد آغل گوسفندان ميشود ،تصميم دارد يكي از آنها را شكار
كند كه ناگهان چوپان از راه ميرسد .چوپان تصميم دارد يكي از گوسفندان را براي شام سر ببرد و
گرگ اشتباهي كشته ميشود .چوپان متوجه موضوع ميشود و . . . .

 .159مشهديرستم ،فاطمه .گرگ سايهاي .تهران :طرح و اجراي كتاب 23 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب داستان زيباي حيوانات جنگل است .نويسنده در قالب داستان به کودک
ميآموزد که دربارهي بدترين افراد قضاوت نادرست نکند .اين کتاب به دو زبان فارسي و انگليسي
چاپ شده ،پشت جلد آن مطلبي کوتاه دربارهي فعاليت فرهنگي و هنري نويسنده و تصويرگر آمده
است.
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 .160شعبان نژاد ،افسانه .گنجشك پر كالغ پر .تهران :هنر آبي 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب مجموعه ده شعر كوتاه ،خواندني و شيرين است كه همگي با مطلع "گنجشك
پر كالغ پر" شروع ميشوند و هركدام موضوعات متفاوتي را دربر ميگيرند .مث ً
ال شعر" گنجشك
پر كالغ پر /باد ميآد از اون ور" دربارهي بابا ،نون و پنير و سفرهي غذاست .در اين كتاب شعرهاي
ديگري با موضوعاتي مانند مامان ،خواهر كوچولو ،دايي و  .. . .وجوددارد.

 .161محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :الكپشت پرنده .آرزو رمضاني .مشهد:
صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه حكايت الكپشتي
را ميخوانيم كه آرزو دارد پرواز كند .او براي رسيدن به آرزويش از عقاب كمك ميخواهد و عليرغم
توصيههاي دوستانش و تذكرهاي عقاب ،بر اين كار اصرار ميكند .در پايان داستان الكپشت تنبيه
ميشود و ميفهمد كه نبايد كارهاي غيرممكن را انجام بدهد.

 .162روبرشت ،تيري .لبخند گم شده( :دربارهي اهميت دوستي)  .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :قصهي اين كتاب در بارهي دختركي است كه لبخندش را گم كرده است .او ديگر
نميتواند لبخند بزند .لبخند او را پسركي دزديده است .دخترك تصميم ميگيرد كه لبخند خود را
پس بگيرد و در نهايت موفق ميشود.
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 .163انرايت ،رابرتدي .ل ّذت بخشش .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران32 ،
ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب در قالب قصهاي کوتاه دربارهي آقا خرگوشه ،خانم خرگوشه و دو بچهي
بازيگوششان ،مفهوم بخشش را به کودکان ميآموزد .وقتي كه بچه خرگوشها درحال کشمکش
و بگومگو وارد اتاق پدرشان ميشوند ،پدر تصميم ميگيرد آنها را به سفري خيالي ببرد .او،
بچههايش را با مفهوم بخشش آشنا ميكند و تفاوتآن را با سازش براي آنها ميگويد .مطالب
اين كتاب به پدر و مادرها كمك ميكند كه بتوانند مفهوم بخشش را براي كودكان توضيح دهند.

 .164راس ،توني .مجموعهي به تنهايي ميخوانم :لطفا چراغ را روشن بگذار! .مرجان
حجازيفر .تهران :راز بارش 32 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعهي داستانهاي شاهزاده كوچولو است .شاهزاده كوچولو اين بار
از تاريكي و شبح ميترسد .او در طول داستان ياد ميگيرد كه از شبح ها نترسد ،اما در پايان
شبح كوچكي شاهزاده كوچولو را ميبيند و از او ميترسد و فرار ميكند .. . .در اين كتاب بهطور
غيرمستقيم به كودك آموزش داده ميشود كه چهطور از شب و تاريكي نترسد.

 .165بومون ،اميلي .خالهبازي :لونا معلم ميشود .راضيه خوئيني .تهران :قدياني 14 ،ص،
1391
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب جلد چهارم از مجموعهي  7جلدي بهنام خالهبازي است .قصههاي اين کتاب
کوتاه هستند .تصاوير كتاب بسيار زيبا ،جذاب و واژگاني ساده دارد که با زندگي کودک و بازيهای
او در خانه سروکار دارد .لونا کوچولو هر روز خالهبازي ميکند؛ اما امروز «معلم بازي» ميکند.
عروسکهايش را روي صندلي ميگذارد خودش هم پشت ميز مينشيند و ميگويد« :حاال حاضر
و غايب ميکنم » .و بعد به عروسکهايش درس ميدهد .از آنها سؤال ميکند .برايشان کتاب
ميخواند و .. .در پايان لونا کوچولو سؤالهايي از خود ميپرسد که کودک نيز با خواندن قصه ميتواند
همانندسازي کند .خود را بهجاي کودک قصه بگذارد و بهسؤالها پاسخ بدهد.
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 .166عزيززاده ،هادي .ماجراهاي نازي در مزرعه .تهران :مبتكران 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي (كوچك)
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،قصهي منظومي را دربارهي نازي ميخوانيم .او يك گربهي شهري است
كه به روستا ميرود و در آنجا با مشكالتي مواجه ميشود .در پايان پس از كسب تجربههاي زياد
در روستا ،به خانه برميگردد و استراحت ميكند .اين شعر هنگام خوابيدن به بچهها كمك زيادي
ميكند كه بتوانند راحتتر به خواب بروند.

 .167بومون ،اميلي .خالهبازي :ماري مامان ميشود .راضيه خوئيني .تهران :قدياني 14 ،ص،
1391
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب جلد اول مجموعهي  7جلدي بهنام خالهبازي است .داستان اين کتاب کوتاه
و خواندني همراه با تصاوير بسيار زيباست .ماري کوچولو هر روز خالهبازي ميکند؛ اما امروز
«مامانبازي» ميکند و عروسکش را به اين طرف و آنطرف ميبرد .لباسش را عوض ميکند و
در پايان ماري سؤالهايي از خود ميپرسد که کودک نيز ميتواند همانندسازي کند .خود را بهجاي
کودک قصه بگذارد و به سؤالها پاسخ بدهد.

 .168اورنگ ،طوبا .ماشينبازي -دو داستان .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،
 16ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب دو داستان دربارهي پسري به نام «ايمان» دارد .ماجراهاي زيباي اين کودک
و بازي او با ماشينهايش نکتههاي ظريفي را به کودک ميآموزد از جمله رعايت حقوق ديگران.
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 .169سندراك ،كارول هانت .مامانم را ميخوام .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 ،
ص1390 ،
قطع :جيبي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب قصهي خرگوش کوچولويي را ميخوانيم که فكرميكند وقتي به پيش دبستاني
برود براي مادرش دلتنگ ميشود .او آرزو ميکند که بتواند روز اول پيش دبستاني مادرش را با
خود ببرد ،اما ميفهمد که با تخيل خودش ميتواند حس دلتنگي را از بين ببرد و در مهد کودک هم
به او خوش ميگذرد.

 .170يحييپور ،زهره .ماه و روباه و كالغ .مشهد :به نشر 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي كوتاه
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب داستان روباهي را ميخوانيم كه كنار مرداب آتش بزرگي روشن ميكند.
حيوانات كنار مرداب با ديدن آتش فرار ميكنند و كالغ روي درخت به سرفه ميافتد .ناگهان ماه
از آسمان داخل مرداب ميافتد و روباه به كمك او ميرود چون او را خيلي دوست دارد .اما ماه از
روباه بهخاطر آتش ناراحت است .روباه به سراغ كالغ ميرود و از او صابون ميگيرد ،ماه را ميشويد
و ماه آهسته باال ميرود. . . .

 .171مفيدي نسب ،سعيده .مباني رايانه  .1يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 60 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :كار كودك و مربي
مخاطب :کودک /مربي
چكيده :در کتاب «مباني رايانه» کودکان به زبان ساده و به همراه داستان با اهميت رايانه و
قسمتهاي متفاوت آن ،چگونگي استفاده از ماوس ،ميز کار ،و کار با اجزاي آن آشنا ميشوند .در
پايان هر مبحث سؤالهايي درج شدهاست که مخاطبان با جواب دادن به آنها مطالب را بهتر ياد
ميگيرند.
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 .172تبرايي ،اعظم .مجموعهي من ديگه كوچولو نيستم .تهران :نواي مدرسه ،ص1390 ،
قطع :خشتي كوچك
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب شامل داستانهاي کوتاه در زمينه مشکالت رفتاري کودکان است .كتاب با
تصاوير جذاب و زيبا همراه است .نويسنده در قالب داستان راهکارهاي عملي و موثري را براي حل
مشکالت رفتاري کودکان مطرح ميكند.

 .173مالمير ،كبري /فرهادي ،پيوند /خداوردي ،سمانه /درياافزون ،مهدي /سلطاني ابهري،
كيومرث .محلهي زيباي من .تهران :نغمه نوانديش 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :کار کودک مربی
مخاطب :مربی /کودک
چكيده :اين کتاب مجموعهاي از فعاليتها شامل نقاشي ،شعر ،قصه ،بازي ،نمايش خالق و
کاردستي با موضوعات متفاوت است كه مفاهيم مربوط به محيط اطراف را به كودكان ميآموزند.
مفاهيمي مانند محله ،پارک ،نيمکتهاي پارک ،زيبايي و تميزي نيمکتها ،استفاده از پيادهروها،
معابر ،پلهوايي ،مغازهها ،رفتگران ،ماموران شهرداري ،و .. .در اين كتاب مطرح شده است .مربيان
بايد در انجام فعاليتها با كودكان مشاركت و همراهيكنند تا جايي که بتواند مستقل حرکت و
مفاهيم را درككنند.
 .174البرگ ،آلن .مداد .رضي هيرمندي .تهران :زعفران 48 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهي مصور و زيبايي است دربارهي يک مداد باهوش و شجاع و دنيايي که
او بهوجود ميآورد .دنياي ديدني و خواندني اين کتاب به کودک ميآموزد که هر کاري بايد با تفکر
انجام شود تا دنيايي زيباتر داشته باشد.
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 .175چايلد ،لورن .مدرسه چه خوبه .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 36ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب مطالبي ساده و کوتاه ،در بارهي لوال ميخوانيم .لوال دختر كوچولويي است
که دلش نميخواهد به مدرسه برود اما به او ميگويند كه در مدرسه چه مهارتهايي پيدا ميكند:
شمردن ياد ميگيرد ،الفبا ميآموزد ،ميتواند تلفن بزند ،نامه بنويسد ،داستان بخواند ،دوست پيدا
كند ،خيلي کارهاي ديگر را انجام دهد و به او خيلي خوش ميگذرد .در پايان لوال ميگويد« :اين
من نبودم که نگران مدرسه بودم .دوستم نگران بود ،دوست نامرئي .من حالم خيلي خوب است» .
هدف اين كتاب ،آماده كردن كودكان براي رفتن به مدرسه است.
 .176ليولين ،كلير .مراقب باش! در خانه .ساناز محمدپور .تهران :تيمورزاده /طبيب،
 36ص1390 ،
قطع :خشتي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،با متني ساده و جذاب و ارائه كارهاي عملي ،نكات موثري براي مربیان و
والدين بيان شده كه از طريق آنها ميتوانند بچهها را دربارهي خطراتي كه در خانه آنها را تهديد
ميكند ،راهنمايي كنند.

 .177چپمن ،كيت .مسابقهي بزرگ بامبي .فرزانه كريمي .تهران :ذكر 28 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب داستاني را از بامبي ميخوانيم .بامبي كه زنبور عسل است ،يك روز بطور
مارپيچ سقوط ميكند و استينگو به او ميگويد كه زنبورهاي جنگجو از زنبورهاي عسل بهتر پرواز
ميكنند .بعد از يك مشاجره ،آنها تصميم ميگيرند مسابقه بدهند .در هنگام مسابقه ،استينگو
كلك ميزند و طنابي را جلوي پاي بامبي مياندازد ،اما بامبي طناب را محكم ميكشد و استينگو
را روي زمين مياندازد .در پايان ،بامبي برنده ميشود و از دوستش بهخاطر اعتماد به نفسي كه به
او داده تشكر ميكند.

 76فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .178احمدي ،احمدرضا .مسافران هواپيماي سفيد رنگ .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 48 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب قصهي مسافران يک هواپيماي سفيد رنگ را ميخوانيم .قصهاي کوتاه،
خواندني و تخيلي در بارهي مسافراني که شاعر و نقاش بودند .آنها ميخواستند براي کودکان
ستارههاي نقرهاي ،ابرهاي سفيد ،آسمان آبي ،خورشيد و .. .بياورند تا کودکان به در اتاق و ديوارشان
بکوبند .نقاشان آمدند .ماه آبي رنگ را چراغ کردند و بر سقف اتاق کوبيدند .شاعران هم نوشتند:
«ماه بر اتاق کودکان بتاب تا کودکان خوابهاي رنگي ببينند» .

 .179سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن :مفاهيم اساسي رياضي
و علوم پايه كتاب كار  .2تهران :لكلك 79 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربي
چكيده :كتاب كار ( 2مفاهيم علوم و رياضي از منظر ديني) شامل تمرينهايي براي دستورزي،
مداد-كاغذي و مهارتهاي ترسيمي و همچنين آمادگي براي مهارتهاي نگارشي است .در اين
كتاب مفاهيم اساسي رياضي و علوم پايه براساس ارزشها و معيارهاي ديني ارائه ميشوند .مولفان
كتاب براين باورند كه حركت نوين آنها ،مشابه يا نمونهي ديگر در ساير جوامع ندارد .توضيحات
باالي هر تمرين فقط براي مربيان است و مربي نبايد دستور كار را براي كودكان بخواند.

 .180سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن :مفاهيم اساسي كتاب كار
كودك  .1تهران :لكلك 83 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربي
چكيده :ارائه تمرينهاي مداد-كاغذي ازجمله راهكارهاي يادگيري موثر در كودكان است .انجام
هر نوع تمرين نوشتاري ،مستلزم دقت ،تمركز و توجه به آموختنيهاست .از سوي ديگر ،قرار دادن
تمرينات در يك مجلد باعث تقويت انضباط ،مسئوليتشناسي و وظيفهپذيري در كودكان ميشود.
كتاب شامل تصاوير متعددي است كه كودك به تشخيص خود آنها را رنگآميزي ميكند.
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 .181ركوعي ،ناهيد .مفاهيم تربيتي پوپو  .1تهران :كيوان 16 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :تربیتی
مخاطب :کودک
چكيده :الزم است درست و غلط بودن کارها براي کودکان روشن و معلوم باشد .کتاب مفاهيم
تربيتي پوپو در راستاي چنين هدفي چاپ شده است و با طرح سئوال از کودکان قصد دارد آنها را
با رفتار صحيح و مودبانه آشنا کند .رنگآميزي و برچسب زدن ،بخشي از فعاليتهاي اين کتابها
است.

 .182ركوعي ،ناهيد .مفاهيم تربيتي پوپو  .2تهران :كيوان 16 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :تربیتی
مخاطب :کودک
چكيده :آنچه ما از کودک با ادب انتظار داريم ،آن است که در زمان و مکان مناسب ،رفتار قابل
قبولي از او سر بزند .کتاب مفاهيم تربيتي پوپو 2تالش دارد با طرح موضوعات مختلف از جمله
تلويزيون ديدن ،خوابيدن و .. .بطور غيرمستقيم به کودکان آموزشهاي الزم را بدهد.

 .183ركوعي ،ناهيد .مفاهيم تربيتي پوپو  .3تهران :كيوان 16 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :تربیتی
مخاطب :کودک
چكيده :کودکي که از او رفتار صحيح ديده ميشود ،اغلب در اجتماع ،اقبال بيشتري دارد .هيچکس
بچهي بيادب را دوست ندارد .کتاب مفاهيم تربيتي پوپو 3با طرح عناوين مختلف روزمره از جمله
بازي کردن ،بستن بند کفش و .. .قصد دارد راه درست را به کودکان نشان دهد.
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 .184چايلد ،لورن .قصههاي من و خواهر شيطونم :من اين غذا را نميخورم .ساره ارضپيما.
تهران :پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي من و خواهر شيطونم است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه چارلي براي مراقبت از لوال
ميخواهد به او شام بدهد .لوال بدغذا است و بسياري از غذاها را دوست ندارد .چارلي به او كلك
ميزند و هويجها ،نخودها ،سيب زميني و ناگت ماهي و بقيهي غذاها را به خورد او ميدهد.

 .185چايلد ،لورن .قصههاي من و خواهر شيطونم :من خوابم نميآيد .ساره ارضپيما .تهران:
پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي من و خواهر شيطونم است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه چارلي از لوال مراقبت ميكند و
به او كمك ميكند تا به رختخوابش برود ،اما لوال دوست دارد تا آخر شب بيدار بماند .وقتي چارلي
وقت خواب را به او گوشزد ميكند ،با جواب من خوابم نميآيد مواجه ميشود .لوال در رختخواب
خيال پردازي ميكند و چارلي با او همراه ميشود تا به خواب برود.

 .186راندال ،ران .من خواهر بزرگتر هستم .سيدحميد يوسفينژاد .تهران :نگارينه24 ،
ص1390 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستان جالب ،شيرين و خواندني دختر بچهاي بانام الي را ميخوانيم كه
صاحب يك خواهر كوچك شده است .وقتي همه از به دنيا آمدن بچه خوشحال هستند ،او آرزو
ميكند كه دوباره بچه بشود ،اما وقتي در انجام كارهاي مربوط به بچه (غذا دادن ،عوض كردن
پوشك و هل دادن كالسكه) به پدر و مادرش كمك ميكند متوجه ميشود كه خواهر بزرگتر بودن
خيلي بهتر از آن چيزي است كه فكرش را ميكرد.
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 .187راس ،توني .من مامانم را ميخوام! .مهران فرهادزادگان .اصفهان :نوشته /كتابهاي
خورشيد خانم 23 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستان شاهزاده خانمي را ميخوانيم كه به مادرش خيلي وابسته است و
بدون حضور او نميتواند بازي كند و حتي بخوابد .يك روز ملكه تصميم ميگيرد شاهزاده خانم را
به خانهي دوستش ببرد تا شب را به دور از مادر و كنار دوستانش بگذراند .ملكه ،شاهزاده خانم را
به خانهي دوستش مي برد و خودش به قصر برمي گردد اما اين بار خودش براي دخترش دلتنگ
ميشود.

 .188كشاورز ،ناصر .من و مامان و بابام .مشهد :به نشر 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب ،مجموعهاي از اشعار ساده ،شيرين و كودكانه حول محور ارتباطات خانوادگي
است كه در آن مسائل و برداشتهاي عاطفي كودك در ارتباط با مسائل سادهي خانه و خانواده
بيان ميشود.

 .189محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :موش شهري و موش روستايي .آرزو
رمضاني .مشهد :صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه ،حكايت موش
روستايياي را ميخوانيم كه دوست خود را به مزرعهاش دعوت كرده است .موش شهري كه قب ً
ال
خودش هم در روستا زندگي ميكرد ،با ديدن غذاهايي كه موش روستايي برايش آماده كرده بود ،تعجب
و او را براي رفتن به شهر و خوردن غذاهاي خوشمزه ترغيب ميكند .دو موش به شهر مي روند و در
آنجا با مشكالتي مواجه ميشوند . . . .
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 .190محمدپور ،علي .حكايتهاي آموزنده ازوپ :موش و گربه .مشهد :صيانت 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه حكايتهاي آموزندهي ازوپ است .در اين قصه حكايت موش و
گربهاي را ميخوانيم كه با هم دوست هستند .موش و گربه در كنار يكديگر زندگي خوبي دارند تا
اين كه يك سال باران كم ميبارد و مواد غذايي كمياب ميشود .به پيشنهاد موش ،مقداري روغن
جمعآوري و در انبار كنار جنگل مخفي ميشود تا در زمستان موش و گربه گرسنه نمانند ،اما. . . .

 .191چايلد ،لورن .قصههاي من و خواهر شيطونم :ميخواهم مثل تو خيلي بزرگ شوم.
رامينه رضازاده .تهران :پنجره 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي من و خواهر شيطونم است .قصه از زبان كودكي بانام
چارلي روايت ميشود كه خواهر كوچكي بانام لوال دارد .در اين قصه لوال سعي ميكند وانمود كند
كه ديگر بزرگ شده است .چارلي به او ميگويد كه براي بزرگ شدن بايد صبر كند و به او يادآوري
ميكند كه وقتي كوچك است چه چيزهاي خوبي دارد .در پايان داستان ،لوال متقاعد ميشود كه
هنوز كام ً
ال بزرگ نشده است.

 .192باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و پودر جادويي .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته/
كتابهاي خورشيد خانم 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعه قصههاي نادي است .دراين داستان ،ماجراي يك روز در سرزمين
اسباب بازيها را ميخوانيم كه شيطونكهاي بدجنس بين مردم پودر جادويي پاشيدهاند .آنها ادعا
ميكنند اين پودر ،دارويي شفابخش براي تسكين دردپاها و دارويي شادي آفرين ،انرژيزا و براي
همه مفيد است .نادي با كمك سگ كوچولو موفق ميشود مردم را از دست آنها نجات دهد.
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 .193باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و توپها .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته /كتابهاي
خورشيد خانم 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعهي قصههاي نادي است .اين داستان كه در سرزمين اسباب بازيها
اتفاق ميافتد ،ماجراي توپهايي است كه همه از آنها ميترسند .نادي خيلي زود متوجه ميشود
كه توپها هيچ ترسي ندارند بنابراين با يكي از آنها (توپ كوچولوي آبي) دوست ميشود و بازي
ميكند .او سعي ميكند توپها را كه در دام شيطونكها افتادهاند نجات بدهد و با كمك پليس و
توپ كوچولوي آبي به كمك آنها ميرود.

 .194باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و نقشه گنج .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته/
كتابهاي خورشيد خانم 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب از مجموعهي قصههاي نادي است .در اين داستان ،نادي با كمك سگ كوچولو
ميخواهد دنبال ماجراجويي برود .شيطونكها باخبر ميشوند و با بدجنسي نقشهي گنجي را به
نادي ميفروشند .نادي در راه با درازگوش برخورد ميكند و متوجه حقهي شيطونكها ميشود و
تصميم ميگيرد تالفي كند.

 .195لستر ،هلن .مهارتهاي زندگي  :123نازك نارنجي .صبا رفيع .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 36 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب در قالب قصه ،يكي از مهارتهاي زندگي را به كودكان آموزش ميدهد .داستان
ي است كه خيلي زود رنج است و از حرفهاي دوستش ناراحت
اين كتاب ماجراي يك اسب آب 
ميشود .اين وضع ادامه دارد تا اينكه اتفاقي پيشميآيد و نازك نارنجي باعث ناراحتي دوست
خود ميشود.
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 .196چينيفروشان ،محسن .نقره ماهي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 24ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب قصهي يک نقره ماهي است که از زندگي تکراري زير دريا خسته شده است.
او براي پيدا کردن جاي بهتر و رسيدن به آرزوهايش سفري خطرناک به آن طرف دريا؛ يعني سمت
خشکيها را آغاز ميکند .کودک در طول داستان با نقره ماهي همسفر ميشود.

 .197چايلد ،الرن .چارلي و لوال :نه ،من برنده شدم .مهتاب يعقوبي .تهران :منظومه خرد،
 24ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،داستان شيرين و خواندني دختربچهاي بانام لوال را ميخوانيم كه دوست
دارد با برادرش چارلي بازي كند ،ولي او با كلك در تمام بازيها برنده ميشود .چارلي هميشه با او
در اين باره بحث ميكند ،ولي به ياد حرف پدرش ميافتد كه ميگويد :او خواهر كوچكتر توست.

 .198چايلد ،الرن .چارلي و لوال :واااي! تقصير من نبود .مهتاب يعقوبي .تهران :منظومه خرد،
 24ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب ماجراي يک برادر و خواهر به نامهاي «چارلي» و «لوال» است .لوال دلش
ميخواهد با موشکي که چارلي درست کرده بازي کند ،اما چارلي دوست ندارد .لوال با دوست
خيالياش سورن لورستون يواشکي به سراغ موشک چارلي ميرود .موشک خراب ميشود .لوال
ميترسد حقيقت را بگويد و .. .با خواندن اين کتاب کودک ميآموزد که بدون اجازه به وسايل
ديگران دست نزند و اگر مسئلهاي براي او پيش بيايد حقيقت را بيان کند.
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 .199گالپركوهن ،ميريم .والدين راه دور .وحيد ايمن .تهران :همشهري 184 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
قالب اثر :دانش افزايي مربيان
مخاطب :مربی /والدین
چكيده :در اين كتاب مسائل والدين و فرزندان طالق از زواياي گوناگون احساسي و اجتماعي
بررسي شده و آثار مخرب آن بر اعضاي خانوادهي سابق ،بهخصوص فرزندان مطرح شده است.
هدف اين كتاب كمك به پدر و مادرهايي است كه از فرزندان خود دور ماندهاند و كودكاني كه
ناخواسته از مهر و عاطفهي يكي از والدين محروم شدهاند.

 .200ماركس ،جولي .مهارتهاي زندگي :وقتي زبان باز كنم( :درباره درك خردساالن) .فراز
پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
توگوی کودک
قالب اثر :بحث و گف 
مخاطب :کودک
چكيده :اين کتاب شامل جملههاي کوتاه و خواندني در بارهي موشياست که خواهري بزرگتر
از خود دارد .ماجراهايي که در اطراف موش رخ ميدهد ،از زبان خودش نوشته شده است .بهطور
مثال من که هنوز نميتوانم حرف بزنم ،اما وقتي بتوانم ،خيلي حرفها براي گفتن دارم .ا ّول از
تو تشکر ميکنم ،چون از من مواظبت کردي ،با من بازي کردي ،از تو عذر خواهي ميکنم چون
گوش تو را محکم کشيدم ،نقاشيات را پاره کردم .ولي از همه مهمتر به تو بگويم که دوستت دارم.

 .201روزنبري ،ورا .وقتي سارا مريض ميشود .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :بياضي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :اين كتاب در بارهي دختر كوچولويي بانام سارا است كه آبله مرغان ميگيرد .مادر به او
كمك ميكند كه استراحت كند ،غذايش را بخورد و دارو مصرف كند تا خوب شود .سارا نيز با
مادر همكاري ميكند تا زودتر خوب شود .اين كتاب به كودكان ميآموزد تا با بيماريها به خوبي
كنار بيايند.
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 .202مهاجراني ،محمد .همه ميگن بسماهلل .قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
قالب اثر :شعر
مخاطب :کودک
چكيده :در اين کتاب ده شعر سروده شده است و شاعر ضمن معرفي مشاغل اين هدف را دنبال
ميکند که هر کسي در شروع کاري که انجام ميدهد بسماهللبگويد.

 .203اقبالپور ،اميرهوشنگ /IQ .هوش و خالقيت ،معما و سرگرمي  .4تهران :آبرنگ،
 24ص1391 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :بازي
مخاطب :کودک
چكيده :کتابهاي آموزشي آيکيو که با رويکرد تقويت هوش و خالقيت منتشر شدهاند ،ضمن
سرگرم کردن کودک باعث ايجاد انگيزه براي انجام فعاليتها ،تمرينها و در نهايت لذت شادابي
و تقويت هوش و خالقيت او ميشوند .مقايسه کردن ،پيدا کردن و شناسايي کردن ،بخشي از
فعاليتهاي کودک در اين کتاب است.

 .204گروه نويسندگان .تپلي :به بدنم دست نزن! .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 16 ،ص1391 ،
قطع :بياض
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :تپلي و كپلي دو برادر و خواهر كمسن و سالاند .مادر ميخواهد نكاتي اخالقي و رفتاري
را به آنها بياموزد .او با مثالهايي آن دو را به مراقبت از بدن خود آگاه ميكند و تكيه حرفهايش
در مراقبت از بدن ،بهخصوص قسمتهاي خصوصي است تا بچهها بدانند چگونه رفتاري در برخورد
با ديگران و با خود بايد داشته باشند.
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 .205راستي ،مجيد .قصههاي بيبي و بابا .مشهد :به نشر 36 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :قصه
مخاطب :کودک
چكيده :در اين كتاب ،مجموعهاي از قصههاي شيرين ،جالب و خواندني از دو شخصيت با نامهاي
بيبي و بابا را ميخوانيم .بيبي و بابا پيرمرد و پيرزن مهرباني هستند كه در يك ده كوچك زندگي
ميكنند و كارهاي جالب و شيريني انجام ميدهند .عنوان قصههاي كتاب عبارتاند از :روزي كه
بابا بچهشد ،روزي كه بيبي غمگين بود ،انارهاي درخت بيبي و بابا ،چه كسي باغچه را بيل زد؟
شبي كه بابا براي بيبي قصه گفت ،روزي كه بابا سرما خورد ،بيبي ميخواست باسواد بشود و . . . .

 .206سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب راهنماي آموزش نقاشي .تهران :لكلك 38 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :مربی
چكيده :صاحبنظران ،نقاشي را در رديف بازيهاي كودكانه طبقهبندي ميكنند كه طي آن،
كودك به برخي از نيازهاي اساسي خود براي رشد و پرورش پاسخ ميدهد .بهعبارتي ديگر ،نقاشي
يكي از وسايل رشد عاطفي و ذهني كودكان محسوب ميشود .وادار كردن كودك به كار از روي
مدلها ،در حقيقت محصور كردن استعداد ،تفكر و خالقيت اوست .وظيفهي هر مربي ،آگاهي از
ماهيت نقاشي كودك و بهكارگيري صحيح آن است .اين كتاب ،قصد دارد آموزش نقاشي را با
نگاهي تازه دنبال كند.
 .207سازمان بهزيستي كشور .آموزش مفاهيم ديني به خردساالن براي مربيان مهدهاي كودك:
كتاب مرجع .تهران :لكلك 126 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
قالب اثر :راهنماي مربي
مخاطب :معلم
چكيده :موضوع آموزش ،بهخوديخود جايگاهي ارزشمند دارد .هنگامي كه اين امر با مسئوليت
خطير و حساس آموزش مفاهيم ديني همراهميشود ،ارزش و اهميت آن دوچندان خواهد بود .كتاب
مرجع با طرح عناويني همچون توجه به مراحل سني و رشد ،اهداف تفضيلي آموزش مفاهيم ديني
در مهد كودك ،انس با ائمهي معصومين (ع) و واليتمداري ،همچنين واحدهاي فعاليت ،قصد دارد
مربيان محترم را با پيكرهي كلي مجموعه آموزش مفاهيم ديني آشنا كند.
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 .208شر ،باربارا 101 .بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني وهوش كودكان
(از تولد تا  12سالگي) .الهه حجفروش /محمد بهشتيان .تهران :بهشتيان 120 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
قالب اثر :بازي
مخاطب :مربی  /والدين
چكيده :کتاب حاضر حاوي  101بازي براي تقويت تمرکز ،توجه ،رشد ذهني و هوش کودکان از
تولد تا  12سالگي است .کتاب در چهار بخش ،بازيهاي ويژهي کودکان زير يکسال؛ يک تا سه
سال؛ سه تا شش سال و شش تا دوازده سال را شرح ميدهد .به زعم نگارنده ،انجام اين بازيها
باعث افزايش اعتمادبهنفس کودکان ميشود ،چرا که به آنها نشان ميدهد از توانايي تمرکز و توجه
برخوردارند .همچنين اين بازيها کودکاني را که تمرکز محدودي دارند ،آموزش ميدهد تا بتوانند
نسبت به همهي چيزهاي اطراف خود توجه و تمرکزي آزاد داشته باشند.
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نمـــــایهها
عنوان
پدیدآورندگان
قالب اثر
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
نام ونشانی ناشران
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عنوان كتاب
آخ! تقصير من نبود! 001
آدمبرفي 002
آدمكهاي جورواجور بسازيم! 003
آرزو و آينهي بابا 004
آرين شمارشگر 005
آشنايي با پيامبران 006
آشنايي بااعداد 007
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نمادهاي رياضي (بازي نقاشي با نقش نمادها)008
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ابرهايي براي يك جشن 013
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اسپيدكار ،محبوبه 060
اسالمي ،مريم 122 ،121 ،118
افتخاري ،شهال 100
اقبالپور ،اميرهوشنگ 203
البرگ ،آلن 174
اماميراد ،ناهيد 057
اميرخاني ،آمنه 194 ،193 ،192 ،152 ،110 ،105 ،036
انرايت ،رابرتدي 163
اورنگ ،طوبا 168 ،094 ،078
اياز ،معصومه113
ايمن ،وحيد 199
اينگهم ،ديويد116
بتو ،اريك 103
برازلتون ،توني 154
برگشتروم ،گونيال 120 ،114 ،091 ،080 ،055 ،020
برنستين ،استن130
برنستين ،جن130
باليتون ،انيد 194 ،193 ،192 ،152 ،110 ،105 ،036
بلورفروشان ،نگار 053

بومون ،اميلي 167 ،165 ،155 ،132 ،124 ،102 ،038
بهشتيان ،محمد 208
بيات ،آزاده 077 ،003
بينكو ،هاوارد 083
پندار ،فراز 200 ،175 ،163 ،141 ،138 ،097 ،023
پوئيگ روسادو ،فرناندو 099 ،082 ،058 ،029
پوروهاب ،محمود 034
پوريا ،سرور 104
تبرايي ،اعظم 172
توكلي ،علي 120 ،114 ،091 ،080 ،055 ،020
تواليي ،حسين 115
تهامي ،سيدرضا 045 ،044
تهراني فرجاد ،مسعود 107
جامشير ،منصور 106
چايلد ،لورن ،191 ،185 ،184 ،175،101 ،056 ،024 ،001
198 ،197
چپمن ،كيت 177 ،156 ،133 ،086 ،059 ،017
چينيفروشان ،محسن 196
حجازيفر ،مرجان 164 ،103 ،042 ،041 ،040 ،039 ،016
حجفروش ،الهه 208
حيدري ابهري ،غالمرضا068،069 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063
خادم ،لطفاهلل 006
خادمي نوشآبادي ،سيد جالل 109
خداوردي ،سمانه 173 ،081

دورهي پيشدبستانی 93 3
خديوي ،فرح 043
خردور ،طاهره 157
خسرونژاد ،مرتضي 134 ،073
خوئيني ،راضيه 167 ،165 ،155 ،132 ،124 ،102 ،038
درياافزون ،مهدي 173 ،081
دليوبل ،پل 106
رابينت ،رالف اف 106
راس ،توني 187 ،164 ،098 ،097
راستي ،مجيد 205 ،015
راندال ،ران 186
رحماني ،الهام 119
رسوليان بروجني ،بنفشه 021
رضازاده ،رامينه 191 ،093 ،056
رفيع ،صبا 195 ،033 ،028 ،027
ركوعي ،ناهيد 183 ،182 ،181
رمضاني ،آرزو ،108 ،084 ،074 ،051 ،037 ،025 ،019 ،018
189 ،161 ،158 ،150 ،135 ،127 ،123
روبرشت ،تيري162
روجاس،پولين ام 106
روزنبري ،ورا 201
روستايي ،فاطمه072
روكا ،نوريه 070
ژيرارده  ،سيلوي 099 ،082 ،058 ،029
سازمان بهزيستي كشور ،149 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
207 ،206 ،180 ،179
سان ميگل مارتوس ،خوليا 013
ستوده ،الهه 107
سربي ،عبدالمجيد 057
عباس 107
سرشور خراساني ،غالم 
سعادت ،هستي ،201 ،128 ،070 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046
204
سلطاني ابهري ،كيومرث 173 ،081
سندراك ،كارول هانت 169
مهاجراني ،سيد محمد 052
شر ،باربارا 208
شعباننژاد ،افسانه 160 ،092 ،061 ،014 ،010
شكرزاده ،اكرم 154
صافي ،احمد 012
صفارپور ،عبدالرحمان 095 ،054 ،031 ،009 ،008
صيدي ،اركيده 140

عابديني منش ،انسيه 109
عزيززاده ،هادي 166 ،090
عالئيني ،نرگس 098
عليقليزاده،ليال 079
فرانتسيسكو ،پيتو 027
فرهادزادگان ،مهران 187 ،013
فرهادي ،پيوند 173 ،081
فيروزي ،اميد 117
فيستر ،ماركوس 075
قاسمنيا ،شكوه 151
قاسمي ،سمانه 071
قانع شعرباف ،مريم139
قدردان ،ابراهيم 153
كاتلر ،ديو 141
كتبي ،سرور 085 ،030
كروبي ،هايده 130
كروسر ،كيتي 100 ،042 ،041 ،040 ،039 ،016
كريمي ،فرزانه 177 ،156 ،133 ،086 ،059 ،017
كشاورز ،ناصر 002،188
گالپركوهن ،ميريم 199
گراس ،پتي مايرز 023
گروه نويسندگان 204 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،028
گري ،جان 125
لرستاني ،فريبرز 131 ،129 ،089 ،035 ،004
لستر ،هلن 195
لي ،مارگرت 109
ليولين ،كلير 176
ماركس ،جولي 200
مالمير ،كبري 173 ،081
ماهوتي ،مهري 062
ماير ،مرسر 033
محمدپور ،ساناز 176
محمدپور ،علي ،108 ،084 ،074 ،051 ،037 ،025 ،019 ،018
190 ،189 ،161 ،158 ،150 ،135 ،127 ،123
محمدديني ،زهرا 032
محمودعربي ،پرستو 112،126
محموديان اصفهاني ،ليال 005
مشهديرستم ،فاطمه 159
مفيدي نسب ،سعيده 148،171 ،111
مك برانتي ،سام 138
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ملكي ،مژگان 087
مولر ،ويرجينيا 128 ،117
مهاجراني ،محمد 202 ،137 ،022
ميرزايي ،حسين 011 ،007
ناطقي ،زهره 099 ،082 ،058 ،029
نواري ،نيلوفر 120 ،114 ،091 ،080 ،055 ،020
نوبل ،كرول 088
نوجوان ،الهام 090

هاشمي ،سعيد 136
همايونروز ،پريسا 147
هورست ،بريجيت 096
هيرمندي ،رضي 174
هيل ،سامانتا 093 ،076
يحييپور ،زهره 170
يعقوبي ،مهتاب 198 ،197 ،101
يوسفينژاد ،سيد حميد 186

قالب اثر
آموزش قرآن 107
بازي 208 ،203 ،071
توگوی کودک ،033 ،028 ،027 ،026 ،023
بحث و گف 
200 ،176 ،138 ،070
تربیتی 183 ،182 ،181
دانش افزايي مربيان ،125 ،119 ،109 ،073 ،053 ،012
199 ،154
راهنماي مربي ،179 ،149 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
207 ،206 ،180
زبان آموزي ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،031 ،009،011
095 ،069 ،068
شعر ،092 ،075 ،072 ،061 ،034 ،022 ،021 ،014 ،010
202 ،188 ،160 ،122 ،121 ،115

قصه ،018 ،017 ،016 ،015 ،013 ،005 ،004 ،002 ،001
،037 ،036 ،035 ،032 ،030 ،029 ،025 ،024 ،020 ،019
،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038
،078 ،076 ،074 ،062 ،059 ،058 ،056 ،055 ،052 ،051
،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،080 ،079
،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096 ،094 ،093 ،091 ،090
،116 ،114 ،113 ،110 ،108 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102
،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،127 ،123 ،120 ،118 ،117
،153 ،152 ،151 ،150 ،141 ،140 ،137 ،136 ،135 ،134
،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155
،178 ،177 ،175 ،174 ،172 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166
،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،187 ،186 ،185 ،184
205 ،204 ،201 ،198 ،197 ،196 ،195
كاردستي 139 ،077 ،003
كار كودك و مربي،054 ،045 ،044 ،043 ،008 ،007 ،006
173 ،171 ،148 ،126 ،112 ،111 ،081 ،060 ،057
نقاشي 147
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نام ناشر
آبرنگ 203
آرياز 154
آزگار 113
آفرينشگر 120 ،114 ،091 ،080 ،055 ،020
آوامتن 032
آييژ 109
ارسباران 012
به نشر 205 ،188 ،170 ،136 ،134 ،085 ،073 ،034 ،030
بهشتيان 208
بين المللي گاج 126 ،112
پنجره ،093 ،089 ،088 ،076 ،056 ،035 ،024 ،004 ،001
191 ،185 ،184 ،131 ،129 ،116 ،096
پيك ادبيات 100
تولد 072
تيمورزاده /طبيب 176 ،053
جمال ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،052 ،022
202 ،137
خرد آذين 125
دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 171 ،148 ،111
دانشمندان كوچك 057
ذكر 177 ،156 ،133 ،086 ،059 ،017
راز بارش ،077 ،058 ،042 ،041 ،040 ،039 ،029 ،016 ،003
164 ،103 ،099 ،098 ،082
زعفران 174

سامر 140
سرو ياسين 079 ،026
شاپرك طاليي 139
شركت انتشارات فني ايران ،047 ،046 ،033 ،028 ،027 ،023
،138 ،130 ،128 ،117 ،097 ،083 ،070 ،050 ،049 ،048
204 ،201 ،200 ،195 ،175 ،169 ،163 ،162 ،141
شهر تاش 075
شهرقلم /چكه 157 ،151 ،062 ،015 ،002
صيانت ،123 ،108 ،084 ،074 ،051 ،037 ،025 ،019 ،018
190 ،189 ،161 ،158 ،150 ،135 ،127
طرح و اجراي كتاب 159
فردين 045 ،044 ،043
قدياني ،165 ،155 ،147 ،132 ،124 ،122 ،121 ،102 ،038
167
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،104 ،071 ،060
196 ،178 ،153 ،118 ،115
كعبه دل 005
كيوان 183 ،182 ،181
لكلك ،206 ،180 ،179 ،149 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
207
مبتكران 166 ،090
مدرسه 107 ،095 ،087 ،054 ،031 ،009 ،008
منظومه خرد 198 ،197 ،101
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 168 ،094 ،078
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نغمه نوانديش 173 ،081
نگارينه 186 ،106
نواي مدرسه 172
نورالمبين 011 ،007 ،006
نوشته /كتابهاي خورشيد خانم ،110 ،105 ،036 ،021 ،013

194 ،193 ،192 ،187 ،152
همشهري 199
هنر آبي 160 ،092 ،061 ،014 ،010
هيرمند 119

درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ
 /IQ : 203هوش و خالقيت ،معما و سرگرمي 4
آرياز
 : 154كنترل خشم و پرخاشگري( :به فرزندانتان كمك كنيد تا
بتوانندخشمشان را كنترل كنند)
آزگار
 : 113ريزه ميزهي باهوش
آفرينشگر
 : 020الفي اتكينز و دوست خيالياش : 055 ،تو ترسويي الفي
اتكينز؟ : 080 ،خانه را به هم نريز الفي اتكينز : 091 ،خيلي
زرنگي الفي اتكينز! : 114 ،زود باش الفي اتكينز! : 120 ،شب
بخير الفي اتكينز
آوامتن
 : 032بهترين عيدي
آييژ
 : 109روش تربيت مربي كودكان خردسال
ارسباران
 : 012آموزش و پرورش و مديريت پيشدبستاني و دبستاني در
ايران و تحوالت آن

به نشر
 : 073چگونه توانايي انديشيدن فلسفي كودكان را پرورش
دهيم؟ راهنماي كار آموزگاران مادران و پدران ،ضميمه085 ،
خوابهاي خوشمزه : 134 ،قصه ،بازي ،شادي : 170 ،ماه و
روباه و كالغ : 188 ،من و مامان و بابام : 205 ،قصههاي بيبي
و بابا  : 030،به عروسي من بيا! : 034 ،پرنده با ترانهاش نفس
كشيد : 136 ،قصههاي ترمه كوچولو
بهشتيان
 101 : 208بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني وهوش
كودكان (از تولد تا  12سالگي)
بين المللي گاج
 : 112رياضي و هوش پيشدبستاني : 126 ،علوم پيش دبستاني
پنجره
 : 001آخ! تقصير من نبود! : 004 ،آرزو و آينهي بابا : 024 ،بايد
عينك بزنم : 035 ،پرندهي خيلي كوچك : 056 ،تو ميتواني
دوستم باشي : 076 ،حالم خوب نيست : 088 ،خودم همهي
كارهايم را ميكنم : 089 ،خوش به حال گنجشكها: 093 ،
دارم تمركز ميكنم : 096 ،دست من شكسته است: 116 ،
سكسكهام بند نميآيد : 129 ،غول مهربان : 131 ،فرشتهي
ابري : 184 ،من اين غذا را نميخورم : 185 ،من خوابم نميآيد،
 : 191ميخواهم مثل تو خيلي بزرگ شوم
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پيك ادبيات
 : 100دوست من جيم
تولد
 : 072چشماتو باز كن
تيمورزاده /طبيب
 : 053تغذيه كودكان  2-10سال (مهدكودك ،پيشدبستان و
دبستان) : 176 ،مراقب باش! در خانه
جمال
 : 022اول ميگم بسماهلل : 052 ،تصميم شيرين : 063 ،چرا خدا
به زرافه گردن دراز داده است؟ : 064 ،چرا خدا به شتر كوهان
داده است؟ : 065 ،چرا خدا به فيل خرطوم داده است؟: 066 ،
چرا خدا به كبوتر نوك داده است؟ :067 ،چرا خدا به گاو دم داده
است؟ : 068 ،چرا خدا به الكپشت الك داده است؟: 069 ،
چرا خدا چنين كرد؟ : 137 ،قطرههاي آب هديههاي ناب202 ،
 :همه ميگن بسماهلل
خرد آذين
 : 125شيوههاي نوين تربيت فرزند از {\ 3سه\}سالگي تا 18
\{هيجده\}سالگي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 : 111رياضي پيشدبستان : 148 ،كتاب كار مباني رايانه ،1
 : 171مباني رايانه 1
دانشمندان كوچك
 : 057جانوران :ويژهي دورهي قبل از دبستان
ذكر
 : 017اسالگسي بوگندو : 059 ،جشن مخصوص عمه الله086 ،
 :خوب بخوابي استينگو : 133 ،فيفي و صبح سرد زمستاني،
 : 156كيك كدو براي ديگلي : 177 ،مسابقهي بزرگ بامبي
راز بارش
 : 003آدمكهاي جورواجور بسازيم! : 016 ،از خواب بيدار شو
پوكا : 029 ،به بيمارستان خوش آمديد :براي سالمتي تو از
خودت مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي : 039 ،پوكا و مين در ته
جنگل : 040 ،پوكا و مين در سينما : 041 ،پوكا و مين در موزه،

 : 042پوكا و مين و بازي فوتبال : 058 ،جشن حيوانات :براي
سالمتي تو از خودت خوب مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي،
 : 077حيوانات جورواجور بسازيم! : 082 ،خرسهاي كوچولو
توجه :براي سالمتي تو از خودت خوب مراقبت كن تا خوب
بزرگ شوي : 098 ،دستهايت رابشوي! : 099 ،دندانهاي
گرگ :براي سالمتي تو از خودت خوب مراقبت كن تا خوب
بزرگ شوي : 103 ،راز : 164 ،لطفا چراغ را روشن بگذار!
زعفران
 : 174مداد
سامر
 : 140كارهايت را خودت انجام بده نادي
سرو ياسين
 : 026بچهي زرنگ ( : 079 ،)1خالهاي كفشدوزك كجاست؟
شاپرك طاليي
 : 139كار با قيچي من
شركت انتشارات فني ايران
 : 023ايمني در خانه : 027 ،بدجنسيه! : 028 ،برق براي
كوچولوها( :سرگرمي و رنگآميزي) : 033 ،پارك ما (داستان
زباله و بازيافت) : 046 ،تپلي به مهد كودك ميرود (در بارهي
رفتن به آمادگي) : 047 ،تپلي چه احساسي دارد؟ : 048 ،تپلي
و چغليكردن : 049 ،تپلي و مامانبزرگ :توضيح مرگ براي
كودكان : 050 ،تپلي همه چيز درست ميشود( :در بارهي
طالق) : 070 ،چرا خوشحال نباشم :از غم تا شادي: 083 ،
خرگوش بازيگوش :دربارهي حرف گوش نكردن: 097 ،
دستهايت را بشوي :درباره پاكيزگي : 117 ،سكسكههاي غول
كوچولو : 128 ،غول كوچولو در مهدكودك : 130 ،غيبت از
مدرسه : 138 ،قهر و آشتي! : 141 ،كاش تنها نبودم( :دربارهي
تنهايي) :162 ،لبخند گم شده( :دربارهي اهميت دوستي): 163 ،
ل ّذت بخشش : 169 ،مامانم را ميخوام : 175 ،مدرسه چه خوبه،
 : 195نازك نارنجي : 200 ،وقتي زبان باز كنم( :درباره درك
خردساالن) : 201 ،وقتي سارا مريض ميشود : 204 ،تپلي :به
بدنم دست نزن!
شهر تاش
 : 075چه كسي داده به گل اين همه رنگ؟
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شهرقلم /چكه
 : 002آدمبرفي : 015 ،اتوبوس : 062 ،چتر : 151 ،كاله،
 : 157گاو
صيانت
 : 018افسانه هفت كالغ : 019 ،االغ تنبل : 025 ،ببر و روباه،
 : 037پسر مهربان و شاهزاده سنگي : 051 ،تجربه اسب
كوچولو : 074 ،چوپان دروغگو : 084 ،خرگوش مغرور108 ،
 :روباه شكمو : 123 ،شيرو گاو : 127 ،غول درون بطري135 ،
 :قصههاي آموزنده ازوپ : 150 ،كالغ تشنه : 158 ،گرگ در
لباس گوسفند : 161 ،الكپشت پرنده : 189 ،موش شهري و
موش روستايي : 190 ،موش و گربه
طرح و اجراي كتاب
 : 159گرگ سايهاي
فردين
 : 043پيش -دانشمندي ( 1بدن انسان) : 044 ،پيش -رياضي
( 1شكلها و رنگها و الگوها) : 045 ،پيش -رياضي 1
(مكانهاي فضايي و اندازهگيري)
قدياني
 : 038پوري دامپزشك ميشود : 102 ،دينا خانهدار ميشود،
 : 121شعرهايي براي پسربچهها  33شعر : 122 ،شعرهايي
براي دختربچهها 33 :شعر : 124 ،شيال آشپز ميشود132 ،
 :فرين فروشنده ميشود : 147 ،كتاب طراحي و نقاشي155 ،
 :كيتي دكتر ميشود : 165 ،لونا معلم ميشود : 167 ،ماري
مامان ميشود
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 : 060جعبههاي ذهن : 071 ،چرخ چرخ بچرخان : 104 ،راز
آبگير : 115 ،ساندويچ قطار : 118 ،سنجاب كم حواس153 ،
 :كليد كوچولو : 178 ،مسافران هواپيماي سفيد رنگ: 196 ،
نقره ماهي
كعبه دل
 : 005آرين شمارشگر
كيوان
 : 181مفاهيم تربيتي پوپو  : 182 ،1مفاهيم تربيتي پوپو 183 ،2
 :مفاهيم تربيتي پوپو 3

لكلك
 : 142كتاب راهنماي آموزش شعر : 143 ،كتاب راهنماي
آموزش قصه : 144 ،كتاب راهنماي آموزش كاردستي145 ،
 :كتاب راهنماي آموزش مربيان : 146 ،كتاب راهنماي بازي،
 : 149كتاب نمايش : 179 ،مفاهيم اساسي رياضي و علوم پايه
كتاب كار  : 180 ،2مفاهيم اساسي كتاب كار كودك : 206 ،1
كتاب راهنماي آموزش نقاشي : 207 ،كتاب مرجع
مبتكران
 : 090خونهي موشه خراب نشه : 166 ،ماجراهاي نازي در مزرعه
مدرسه
 : 008آشنايي ديداري با نقش نمادهاي ارقام ،درك بصري
نقش نمادهاي رياضي (بازي نقاشي با نقش نمادها): 009 ،
آشنايي ديداري با نقش نمادهاي نوشتارهاي تقويت حافظهي
بصري از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها)،
 : 031به يادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري :تقويت حافظهي
بصري از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها)ويژه
كودكان فارسي زبان داخل و خارج  : 054 ،...تقويت حافظهي
بصري از راه هوش و نقاشي :به يادسپاري نقش نمادهاي ارقام،
(بازي نقاشي با نقش نمادها)ويژه كودكان فارسي زبان داخل
و خارج  : 087 ،...خوب ،بد ،كداميك؟  : 095 ،2درك بصري
چگونگي رسم نقش نمادهاي نوشتاري ،تشخيص ديدن نقش
نمادها (بازي نقاشي با نقش نمادها) : 107 ،رنگين كمان
(انس با قرآن كريم در دورهي پيشدبستان)ويژهي كودكان
پيشدبستاني
منظومه خرد
 : 101ديدي نميترسم : 197 ،نه ،من برنده شدم : 198 ،واااي!
تقصير من نبود
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 : 078خارپشت خسيس -داستان : 094 ،داستانهاي باراني5 -
داستان : 168 ،ماشينبازي -دو داستان
نگارينه
 : 106رامپل استيلت اسكن : 186 ،من خواهر بزرگتر هستم
نغمه نوانديش
 : 081خانهي زيباي من : 173 ،محلهي زيباي من
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نواي مدرسه
 : 172مجموعهي من ديگه كوچولو نيستم

همشهري
 : 199والدين راه دور

نورالمبين
 : 006آشنايي با پيامبران : 007 ،آشنايي بااعداد : 011 ،آموزش
الفبا

هنر آبي
 : 010آفتاب مهتاب چه رنگه : 014 ،اتلك تي تتلك: 061 ،
جم جمك برگ خزون : 092 ،دار دار خبردار : 160 ،گنجشك
پر كالغ پر

نوشته /كتابهاي خورشيد خانم
 : 013ابرهايي براي يك جشن : 021 ،اندازهي يه دنيا: 036 ،
پرواز شيطونكها : 105 ،راز فرفره كوچولو : 110 ،روياي موش
كوچولو : 152 ،كالهت را نگه دار نادي : 187 ،من مامانم را
ميخوام! : 192 ،نادي و پودر جادويي : 193 ،نادي و توپها،
 : 194نادي و نقشه گنج

هيرمند
 : 119شاد بارآوردن كودكان به زبان آدميزاد
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نشاني ناشران
آبرنگ
تهران خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بين روانمهر و لبافينژاد،
پ 207 .كد پستي 1314843593:تلفن66407575 :
آرياز
قم ،بلوار سميه 16 ،متري عباسآباد ،ك  ،4پ8
تلفن)0251( 7836691 :
آزگار
مازندران ،بابلسر ،باالتراز سه راه دانشگاه باقر لنكه ،جنب
كارواش ،مجتمع تالش مهر ،ط دوم  ،بلوك  45شرقي
كد پستي 4741649439 :تلفن)0112( 5263324 :
آفرينشگر
تهران ،خ .شهيد كالهدوز ،ك .بهروز سليمي ،ك .وفا ،ك.
مهديان فر ،پ ،7 .ط 3 .كد پستي1941843594 :
تلفن 22640245 :
آوامتن
تهران ،م .انقالب ،خ .ارديبهشت ،پ 32 .كد پستي1314973379 :
تلفن88888203 ، 66964166 :
آييژ
تهران ،م .انقالب ،خ .لبافي نژاد غربي ،پ 215 .كد پستي:

 1313936374تلفن66423416 ،66568098 ،66568097 :
ارسباران
تهران ،خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ 63 .كد
پستي 1415683543 :تلفن88973358 ،88973359 :
به نشر
مشهد  ،م بیمارستان امام رضا (ع) ،ابتدای خ رازی ،تلفن :
)0511( 8511136-7
بهشتيان
تهران ،جنت آباد ،خ .چهارباغ غربي ،خ .نمازي شمالي ،ك.
طباطبايي غربي ،پ ،1 .واحد  4تلفن 44420816 :
بين المللي گاج
تهران،خ .انقالب ،بین چهارراه ولی عصر و فلسطین ،پ919 .
تلفن6420 ، 6419 ، 64342705 :
پنجره
تهران،خ .انقالب ،خ .ابوريحان ،بعد از تقاطع لبافينژاد ،ك.
رازي ،پ 32 .كد پستي 1315913474 :تلفن،66416927 :
66416928
پيك ادبيات
تهران،خ .شريعتي ،سهراه زندان ،خ .شهيد اديبي ،ك .نسرين،
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پ ،38 .ط .اول كد پستي16136 :
تلفن 66495758 ، 66414773 ، 88461910 :
تولد
تهران ،تهرانپارس ،خ .جشنواره ،خ .امین ،بیست متری عالمه
طباطبایی ،پ 26 .کدپستی 1657786591 :تلفن77330437 :
تيمورزاده /طبيب
تهران ،خ .كريم خان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره ،111
ط .سوم شرقي كد پستي 1597985735 :تلفن88809090 :
جمال
قم ،خ .معلم ،ك .بيست و نه ،فرعي نهم ،پ 422 .كد پستي:
 3715797744تلفن)0251( 7746353 ، 7742528 :
خرد آذين
قم ،بلوار سميه ،شانزده متري عباس آباد ،ك .مهديه ،پ 8 .كد
پستي 3715885634 :تلفن)0251( 7836691-2 :
دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
يزد،خ .صفاييه ،بلوار پروفسور حسابي ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي
يزد تلفن)0351( 8117301 ،8117280 ، 8211391-9 :
دانشمندان كوچك
زنجان ،شهرك صنعتي شماره يك ،انتهاي جاده عليآباد ،خ.
مرداد ،پ 9 .كد پستي 4513674445 :تلفن)0241( 2221467 :
ذكر
تهران،خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،ك .محتشم ،پ ،20 .ط.
اول غربي كد پستي 1315853493 :تلفن 66468263 :
راز بارش
تهران ،م .پاستور ،خ .دانشگاه جنگ ،سليمانيه ،پ ، 4.واحد 3
تلفن66908161 :
زعفران
تهران ،م.تجريش ،سه راه دزاشيب ،ابتداي خ.لواساني ،پ،215.
واحد  9تلفن22753404-5 :

سامر
تهران ،م.آرژانتين،خ.الوند ،ك.برمك ،پ ،4.واحد 4
تلفن88671080 :
سرو ياسين
تهران،شهرك وليعصر ،خ .حيدري ،خ .بهرامي ،پ ،191 .ط .دوم
كد پستي 1373978575 :تلفن 66216349 ، 66240040 :
شاپرك طاليي
خراسان رضوي ،مشهد،خ .سناباد ،نبش سناباد  ،55پ 41 .كد
پستي 15397-91837 :تلفن )0511( 8418744 :
شركت انتشارات فني ايران
تهران ،خ .شهید مطهری ،خ .میرعماد ،نبش كوچه یازده ،پ24 .
كد پستی 1587736511 :تلفن88750447 ،88505055 :
شهر تاش
تهران ،خ .شهید لواسانی ،خ .فربین ،ك .حاتمخانی ،پ 6 .كد
پستی 1576845716 :تلفن22297367 ،88759906 :
شهرقلم /چكه
تهران،خ .سيدجمالالدين اسدآبادي ،خ .جهان آرا ،ك ،1/14 .پ.
 ،1/42ط .اول كد پستي 1516714777 :تلفن ، 77181545-6 :
88022178 ، 77181547
صيانت
خراسان رضوی ،مشهد خ 17.شهریور ،بلوار شیرودی ،شیرودی
 ،21موسیبن جعفری ،پ 11.كد پستی9167893793 :
تلفن)0511( 3428233 ،3439243 :
طرح و اجراي كتاب
تهران،م .امام حسین (ع) ،خ .شهید مدنی ،خ .شهید قجاوند ،پ.
 ،12ط .اول كد پستی 1997715913 :تلفن77504787 :
فردين
تهران ،تهرانپارس ،استخر ،بوستان  11شرقی ،مجتمع كاج ،سرو
 ،5بلوك  ،4 Eطبقه سوم غربی كد پستی1655684563 :
تلفن77057301 :
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قدياني
تهران ،خ.انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ.فخر رازي ،خ.شهداي
ژاندارمري غربي ،پ ،90.كد پستي1314733861 :
تلفن66404410 :
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران،خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما كانون،
پ 22 .و  24كد پستي 1511647416 :تلفن ،88715545-8 :
88710661 ، 88962971
كعبه دل
قم ،خ 19 .دي ،ك .بيستم ،فرعي اول ،پ 348 .كد پستي:
 13146644137تلفن )0251( 7713667 :
كيوان
تهران،خ .سيدجمالالدين اسدآبادي ،نبش ك .سي و نهم ،پ.
 ،347ط  .چهارم ،واحد  7كد پستي 19849-19876 :تلفن :
88067880

پ ،312 .واحد  3كد پستي1577665147 :
تلفن88533326 ، 44302319 :
نغمه نوانديش
تهران ،م .رسالت ،خ .شهيد سلمان طرقي ،ك162 .غربي ،پ.
 ،18ط .همكف تلفن77211116 ،77277020 ،22535464 :
نگارينه
تهران ،م .هفتتير ،خ .بهار شيراز ،خ .سليمانخاطر ،ك .نظامي،
پ 25 .كد پستي1575635911 :
تلفن88828788 ،88315051 ،88310071 :
نواي مدرسه
تهران،خ .ايرانشهر شمالي ،نرسيده به خ .طالقاني ،پ ،140 .ط .دوم،
واحد  5كد پستي1583617618 :تلفن88822845 ،88820583 :
نورالمبين
مشهد ،چهارراه شهدا ،خ.آيت ا ...بهجت  ،2مجتمع گنجينه
كتاب ،ط.منفي يك ،پ 608.تلفن)0511( 2237179 :

لكلك
تهران،خ .شهيد فياض بخش ،ضلع شمالي پارك شهر ،شماره.
 1121كد پستي11365-4187 :
تلفن 66704553 ، 88317192-5 ، 66702001 :

نوشته /كتابهاي خورشيد خانم
اصفهان ،خ .فلسطين ،ساختمان نويد ،نشر نوشته كد پستي:
 8143984117تلفن)0311( 2208610 ،2226445 :

مبتكران
تهران،خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ.
 ،59واحد  4كد پستی 1314764961 :تلفن،66954390-2 :
61094123

همشهري
تهران ،بلوار آفريقا ،بلوار گلشهر ،پ ،13 .برج آيتك ،ط.
هفتم ،واحد  64كد پستي 1915677376 :تلفن،22045340 :
22048980

مدرسه
تهران ،نرسيده به پل كريمخان زند ،ك.شهيد حقيقت طلب،
پ ،8.كد پستي1598857911:
تلفن88800324 ،88924752 ،88924750 :

هنر آبي
تهران ،اتوبان همت ،بلوار كامران كبيري طامه (شاهين شمالي)،
خ.بهار ،بلوار امام حسين (ع) شمالي ،بن بست اميد ،پ7.
تلفن44610928-9 :

منظومه خرد
تهران،ولنجك ،بلوار دانشجو ،باالتر از م .ياسمن ،نبش گلستان
يكم كد پستي 1984713356 :تلفن22420086 -93 :

هيرمند
تهران،خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دوازده فروردين و خ.
فخررازي ،پ ،204 .ط .دوم كد پستي1314833365 :
تلفن 66409787 ، 66953612 ، 66953076 :

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران ،سهروردي ،چهارراه كيهان ،ساختمان اورنگ ،ط .اول،

