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پژوهشهاي انجام شدة دنيا حاكي از آن است ،كودكاني كه آموزشهاي پيشدبستاني را ميگذرانند
نسبت به كودكاني كه اين آموزشها را نديدهاند مستقلتر و منظمتر هستند و از ثبات عاطفي بيشتر و
اضطراب كمتري برخوردارند .روحية مشاركت و فعاليتهاي گروهي و اجتماعي آنان تقويت شده و داراي
ارتباطات قويتري مي باشند.
لذا سرمايه گذاري صحيح در آموزش پاية پيشدبستاني و انتخاب برنامة آموزشي با كيفيت باال نهتنها
باعث افزايش آمادگي و اشتياق كودكان براي ورود به مدرسه و اجتماع ميشود بلكه به صورت خاص،
تأثير بسيار مثبتي بر كودكان متعلق به خانوادههاي متوسط كمدرآمد و يا كودكاني كه والدين آنها
تحصيالت مناسب و بااليي ندارند ،خواهد داشت.

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 كمكدرسي.
كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ة درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح در وزارت
شوپرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزش و متناسب با پايه ،رشته ،شرايط ذهني و سني
آموز 
تدريس ميشوند.
uاما كتابهاي دورة پيشدبستاني
كودكان امروز ما ،آيندهسازان فرداي كشور هستند .كودكان دورة پيشدبستاني بيش از هر زمان ديگر ،آمادة پذيرش
آداب و رفتارهاي مطلوب هستند فطرت توحيدي در اين مقطع سني در آستانة شكوفايي قرار ميگيرد تا شخصيت آنها
اليتها و محتواي دورة پيش از دبستان با رويكرد الهي سعي ميكند رابطة كودك را
شكل بگيرد براي همين برنامهها و ف ّع ّ
ت اين سنين در چهار حوزة (ارتباط با خود ،خدا ،جامعه و نظام آفرينش) تعريف كند.
متناسب با درك و ظرفي 
بنابراين سالهاي ا ّو ّليه زندگي كودك زيربناي تكوين شخصيت است .اگر تعليم و تربيت كودك در دوران سيادت
مبتني بر فطرت الهي به خوبي انجام گيرد در آينده سرشت حقيقتجويي ،فضيلتخواهي ،عبوديت و ...در كودك بروز
ميكند.
اليتهاي دورة پيشدبستان با رويكرد (شكوفايي فطرت الهي) طراحي و تدوين ميگردد.
ع
ف
و
ه

برنام
رو
از اين
ّ ّ
اليتهاي آن ايجاد پرورش مهارتهاي جسمي ـ حركتي ،پرورش روحيه و رفتار عاطفي «پرورش
ع
ف
و
اهداف
ّ ّ
مهارتهاي ذهني ،صفات اخالقي و رفتارهاي اجتماعي مبتني بر ارزشهاي اسالمي ،انس با قرآن و عالقهمندي به آن،
پرورش ذات هنري ،و هويت ملي پرورش مهارتهاي زبان فارسي ،ارتقاي سطح بهداشت و ايمني و آشنايي با محيط
زيست و آشتي با طبيعت است.
قصه ،شعر و سرود ،بازي ،نقاشي،
مثل
موضوعاتي
با
دبستاني
ش
پي
دورة
وپرورش
ش
آموز
بر همين اساس محتواي
ّ
اليتهاي علمی ،بستة آموزشی ،زبانآموزي و دوزبانگي ،مرجع نظری و دانشافزایی
ع
ف
قرآن،
با
كاردستي ،نمايش خالق ،انس
ّ ّ
مربیان و تماشاي فيلم و آشنايي با نحوة استفاده از فنآوريهاي جديد به اجرا درميآيد.
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uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابها و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم استفاده
بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شورای عالی آموزشوپرورش ،وزارت آموزشوپرورش را به عنوان يك
نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد كتابهاي آموزشی و تربیتی و اتخاذ
سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش مؤثرتری در هدايت پديدآورندگان كتابهای آموزشی مورد
نیاز کودکان ،مربیان و والدین یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابها از نقطه نظرهاي متفاوت از گامهای مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت
فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور بهشمار میرود.
uتشکیل دبیرخانة 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 عرصة تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آییننامة
«ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)» توسط شورای عالی آموزشوپرورش ،در دوم شهریور سال  1389از
حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادة  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبه  828به
انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی
ذیربط و تهیة فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و
پشتیبانیکند.
در مادة  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای
آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
uتهیة فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با توجه به مادة  5و  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي ،خريد ،تبليغ و عرضة هرگونه منابع آموزشي مجاز
و استاندارد در آموزشگاهها و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی گامی مهم در تقویت فرایند
یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي ،معرفي كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي آييننامه
ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي در دبيرخانه ساماندهي پيگيري ميشود.
لذا دبیرخانة ساماندهی هر سال فهرستهایی را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،از بین کتابهای رسیدة مناسب
آماده و منتشر میکند .این فهرست به صورت مکتوب (کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میشود.
uفرايند توليد كتابنامة رشد
«كتابنامة رشد» چنانکه گفته شد با هدف ارائة فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامة 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
اليتهاي آموزشوپرورش دورة پيشدبستاني ندارد،
محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با راهنماي برنامه و ف ّع ّ
از چرخة بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیة کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با راهنمای برنام ه و مربیان ورزیده و
مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس ارزیاب دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده با امتیازی
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که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از خان بررسیها ،باید بهطور میانگین ،حداقل  60درصد از كل امتیاز
ممکن را بهدست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسشنامهاي تکمیل میکنند که در آن براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده،
پرسشهای جزئی و دقیقی دربارة ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس
باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب با مصوبة راهنماي برنامه و
ش و پرورش دورة پيشدبستاني رعایت شده است؟ آیا محتوای این کتاب با راهنمای برنامة ما همسویی
اليتهاي آموز 
ف ّع ّ
و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک مادة آموزشی مناسب بهکار گرفته شود ؟ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه
مخاطب مناسب است؛ برای كودكان ،مربيان و اوليا و كارشناسان مهدكودكها و مراكز پيشدبستاني؟

برنامة توليد كتابنامههاي رشد در دورة پيشدبستان
ردیف

کتابنامة رشد

سطح پوشش

سال انتشار

1

جلد اول

کتابهای چاپ اول

1391

2

جلد دوم

3

جلد سوم

4

جلد چهارم

                                     
5

جلد پنجم

كتابهاي  1386و قبل از آن
کتابهای چاپ اول

1391

1387-1390
کتابهای چاپ اول

1392

91
کتابهای چاپ اول

1393

92
کتابهای چاپ اول
93

1394
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ناگفته نماند که این کتابنامهها با توجه به محدوديت چاپ برای بخشي از مراکز پيشدبستاني کشور فرستاده میشوند
تا مربيان و كارشناسان در تجهیز کتابخانههای مراكز آموزشي خود از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این
کتابنامهها در وبگاه سامان کتاب به نشانی samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و همه عالقهمندان
میتوانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
uکتابنامهای که پیش رو دارید
اين شماره از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي چاپ اول سال  1392و يك سال قبل از آن را در
بر ميگيرد.
در اين كتابنامه با  180عنوان كتاب مناسب آشنا ميشويدكه از مجموع 524عنوانكتاب رسیده انتخاب شده است.
بيشترين كتابهاي مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات ذكر با  20عنوان ،انتشارات مدرسه با 19
عنوان ،شهر قلم و شركت انتشارات فني ايران با  17عنوان تعلق دارد.
در بين قالبهاي اثر ،قصه ،شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي ،مرجع نظري و دانشافزايي مربي و كتاب كار كودك-مربي به
ترتيب با  20 ،20 ،22 ،25 ،85عنوان كتاب مناسب از بيشترين فراواني برخوردارند.

ردیف قالب اثر 	     فراواني	 رديف	 قالب اثر

فراواني

1

قصه

85

7

زبانآموزي

3

2

شعر و سرود

25

8

نقاشي

3

3

فعاليتهايعلمي

22

	9كاردستي

4

2

مرجع نظري و دانشافزايي 20

10

علوم تربیتی

2

	5كار كودك-مربي

20

11

نمايش ّ
خلق

1

بازي

6

12

موسيقي

1

6

  *جمع فراواني

190

* جمع فراواني موضوعی بیش از تعداد عنوان کتابهای مناسب است چون بعضی از کتابها دارای بیش از یک موضوع هستند.
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در بین ناشران محترم ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ذکر و عروج اندیشه به ترتیب با  43 ،64و  42عنوان
بيشترين مشاركت را در ارسال كتاب داشتند كه از همراهي آنها متشكريم.
uشیوة تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای خواننده
آسان میکند .این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند :شمارة کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان
کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ تصويرگر؛ مخاطب؛ موضوع
محوري؛ قالب اثر و چکیدة کتاب.
uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه براساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،تصويرگر ،قالب اثر ،موضوع محوري ،مخاطب،
نام ناشر ،در همكرد نام ناشر و عنوان كتاب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا مربیان ،كارشناسان ،والدین و سایر
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شمارة ردیف داده شده است.
مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
نمایههای کتاب براساس 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 خصوص ًا در بررسی کتابها حوصله و دقت
زیادی به کار بستهاند .کارشناسانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:
uكارشناسان گروههاي پيشدبستاني
.1فريال آمار.2علي باباجاني .3سيمين بازرگان  .4مونا بافته  .5شيرين برزين .6مسعود تهراني فرجاد.7الله جعفري .8محمد
حسن حسيني .9فروزنده خداجو  .10طاهره خردور  .11سپيده خليلي .12مجيد راستي  .13كيومرث سلطاني ابهري .14افسانه
شعباننژاد  .15محمدرضا شمس .16خيرقدم صبوري  .17سوسن طاقديس  .18سيد سجاد طباطبايينژاد .19فريده عصاره
 .20شيرين فاضلي  .21غالمرضا فلسفي  .22شكوه قاسمنيا  .23رقيه قنبري  .24سعيد كفايتي  .25كبري مالمير  .26مهري
ماهوتي  .27راحله ملكان .28فخري ملكي  .29رضا مهدوي  .30ابوالفضل نفر  .31بابك نيكطلب  .32نكيسا هدايتزاده
 .33زهراسادات ياسيني
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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تصویر راهنمای استفاده از کتابنامه

شمارة مدخل

عنوان مجموعه

مؤلف
برگشتروم ،گونيال

.11
مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

علي توكلي

تهران ،آفرينشگر92 ،

عنوان کتاب

داستانهاي
الفي اتكينز

الفي اتكينز با دوستش
آشتي ميكند
قطع
تعداد صفحات
 28ص

تصویرگر

مخاطب

موضوع محوري

گونيال برگشتروم

كودك

رفتارهاي اجتماعي

وزيري

قالب اثر
قصه
چکیده
اين کتاب جلد  11از مجموعه  24جلدي داستانهاي الفي اتکينز است .داستان دربارة پسري  6ساله به نام الفي است.
او ناراحت است و خوابش نميبرد .چون صبح بچهاي کوچکتر از خود را زده است .الفي به دنبال او ميگردد تا از او
عذرخواهي کند.

برای بیان دیدگاههای خود دربارة این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان
زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي،
دبیرخانة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارة تلفن  )021( 88306071تماس
حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  samanketab.roshdmag.irآمادة دریافت
دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامة شمارة  5دورة پيشدبستانی)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی و تربیتی دعوت میشود نسخهای از کتابهای چاپ اول
سال  1393خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1393یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1394به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1393و 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  samanketab.roshdmag.irاعالم
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 مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب
معرفی شدة 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 جشنوارة کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد
کتاب نیست.
 uمطابق آییننامة 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 دورة پیشدبستانی باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
انس با قرآن ،بازی ،بستة آموزشی ،زبان آموزی ،شعر و سرود ،علوم تربیتی ،فعالیتهای علمی ،قصه ،کاردستی ،کتاب کار کودک ـ
مربی ،مرجع نظری و دانش افزایی معلم ،مناطق دوزبانه ،نقاشی ،نمایشهای خالق.
کتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر
انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید .برای دریافت اطالعات بیشتر میتوانید با
شمارة تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و
مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي
آموزشي و پرورشي
دورة پيش دبستانی 
(چاپ اول سال)1392
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ش دبستان و دبستان :روشهاي
 .1كوئين ،كارن .آمادهسازي كودكان براي ورود به پي 
سادهاي كه به فرزند شما كمك ميكند تا در آزمونهاي هوش ،سنجش . ...احمد عابدي .اصفهان،
نوشته 350 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،مربي كودك
ش از دبستان
موضوع محوري :مهارتهاي اساسي پي 
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :در سالهاي پيش از دبستان ،كودكان به منظور آمادگي براي ورود به دبستان و داشتن
ت اساسي مسلط باشند .اين
عملكرد مناسب در آزمونهاي هوش و آمادگي دبستان ،بايد به هفت مهار 
مهارتها عبارتاند از :مهارتهاي زباني ،دانش /درك مطلب /حافظهاي ،رياضي ،ديداري ـ فضايي،
شناختي و مهارتهاي حركتي ظريف .كتاب حاضر روشهايي را معرفي ميكند كه به كودكان كمك
ميكنند ،در آزمونهاي هوش ،ورودي مدارس خاص و برنامههاي تيزهوشان بهترين عملكرد را داشته
باشند .كتاب داراي سه بخش و  23فصل به همراه  2ضميمة آزمون تواناييهاي شناختي «وودكاك ـ
جانسون» و فهرست بازيها و فعاليتهاست.

 .2رضايي ،اكرم و قاسمي ،الهه .مجموعه كتابهاي آموزشي ساويس :آموزش مباني رايانهاي با
رنگآميزي .مشهد ،اميد مهر 40 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :رنگآميزي ،آموزش رايانه
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :در کتاب حاضر طي  15درس بهصورت ساده و به همراه تصويرهايي که کودکان بايد آنها
را رنگآميزي کنند ،اصول اولية کار با رايانه به کودکان پنج تا هفت ساله آموزش داده ميشود .در
ابتداي هر درس بخشي براي کمک به مربي در نظر گرفته شده است تا در اين بخش نکات کليدي
قبل از رنگآميزي براي فراگيرنده توضيح داده شوند .تعاريف الزم و ضروري در هر درس بيان شدهاند
تا مربي بتواند بهصورت اصولي و استاندارد ،آموزش خود را دنبال کند .براي مطلع کردن والدين از نحوه
عملکرد کودک و نيز تشويق فراگيرنده ،در انتهاي کتاب براي هر درس سه تصوير قرار داده شده که به
ترتيب بيان کنندة عملکرد عالي ،متوسط و ضعيف هستند و با توجه به نوع عملکرد فراگيرنده ،بر چسب
مربوطه توسط مربي چسبانده ميشود.
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 .3ناش ،ماريان و الو ،جكي .آموزش مفاهيم پاية رياضي به كودكان پيشدبستاني ـ
تكاليفي براي مهد و مدرسه .مهدي دستجردي كاظمي؛ فرزانه دستجردي كاظمي .تهران،
مدرسه 196 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيشدبستاني ،مفاهيم پاية رياضي ،تمرين و تكليف
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :كتاب حاضر به منظور آموزش مفاهيم پايه رياضي در  36جلسه براي كودكان پيشدبستاني
فراهم شده است .به زعم نگارنده ،اين جلسات آموزشي كه بهصورت گروهي تشكيل ميشوند ،جلساتي
مارپيچي هستند ،چرا كه آموزشهاي ارائه شده در اين جلسات همانند يك حلزون و مارپيچ روي هم سوار
ميشوند و رو به باال ميروند و از سطوح گستردهتر و كليتر به سمت سطوح جزئيتر و دقيقتر حركت
ميكنند .آموزش بهصورت مستقيم نيست ،بلكه جلسات طوري است كه خود كودكان با آموزشهايي
كه ميبينند ،ميفهمند و كشف ميكنند .به عالوه ،با فعاليتهاي شاديآور و مفرح ،مهارتها و مفاهيم
بهتر در ذهن آنها جاي ميگيرد .اين رويكرد موجب افزايش اعتمادبهنفس كودكان ميشود و آگاهي
و درك آنها را در مورد مفاهيم رياضي باال ميبرد .در آغاز فهرست عنوانهاي تمرينات و تكاليف هر
جلسه آمده است .در ادامه كلمات كليدي يا مفاهيم پايه آموختني براي هر جلسه در فهرست جداگانهاي
مشخص شده است .سپس براي هر جلسه مواد و لوازم مورد نياز ،چگونگي اجرا و مراحل آن به ترتيب
بيان شده است تا سرانجام به هدف مورد نياز كه آموزش يكي از مفاهيم است ،برسند.
 .4واثقي ،مينو .آموزش هنر ،نقاشي و كاردستي .تهران ،فاطمي 96 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش هنر
قالب اثر :كاردستي ،نقاشي
چكيده :در کتاب «آموزش هنر ،نقاشي و کاردستي»  365شيوة خالق و آموزنده در نقاشي ،کاردستي،
چاپ ،تکهچسباني ،درست کردن اشکال برجسته و جعبه ،صورتکها و ماسکها ،کارت پستال ،شابلون
و ...آموزش داده ميشود .براي انجام هر کاردستي ،نقاشي و ...لوازم مورد نياز و مراحل کار مرحله به
مرحله توضيح داده ميشود .تزئين تخممرغها ،کالههاي دزدان دريايي ،گاوبازهاي آويزي ،کارتهاي
برجسته ،نقابهاي حيوانات ،حيوانات پشمي ،صورتهاي روزنامهاي ،کالژ فضا و ...برخي از اين
کاردستيها و نقاشيها هستند.
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 .5قاسمنيا ،شكوه .اتل متل اين گلمه ،عشق منه ،خوشگلمه :آلبومي با  180شعر و تصوير
كودكانه .تهران ،قدياني 168 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :اين کتاب شامل عکسهاي زيبا از کودکان است که با شعرهاي کودکانة زيبا تزئين شده
است .در کتاب  28قاب خالي براي ايجاد آلبوم عکس براي کودک فراهم شده است .با ديدن عکسها
و خواندن بلند شعرهاي زيباي کتاب مادر ميتواند فضاي لطيف و خاطرهانگيز براي کودک خود بسازد.

 .6بيژني ،رويا .اتل متل مزرعه .تهران ،زعفران 12 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :جولي فلچر ،آنا لوبكا
مخاطب :كودك
موضوع محوري :جورچين ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كتاب مص ّور حاضر ،از مجموعه كتابهاي زعفراني است كه براي كودكان تدوين شده است.
در اين مجموعه ،اشعاري به همراه جورچين ،با موضوعات مختلف براي كودكان آمده است .اين دفتر
دربردارندة شش پازل ،به همراه اشعاري دربارة حيوانات مزرعه است .اين مجموعه با هدف سرگرمي
كودكان و آموختن مطالبي دربارة موضوعات مختلف ،به زبان شعر و ترانه تدوين شده است.

 20فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .7بيژني ،رويا .اتل متل يه جنگل .تهران ،زعفران 12 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :جولي فلچر ،آنا لوبكا
مخاطب :كودك
موضوع محوري :جورچين ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كتاب مص ّور حاضر ،از مجموعه كتابهاي زعفراني است كه براي كودكان تدوين شده است.
در اين مجموعه ،اشعاري به همراه جورچين ،با موضوعات مختلف براي كودكان آمده است .اين دفتر
دربردارندة پنج پازل ،به همراه اشعاري دربارة حيوانات جنگل است .اين مجموعه با هدف سرگرمي
كودكان و آموختن مطالبي دربارة مكانهاي مختلف ،به زبان شعر و ترانه تدوين شده است.

 .8اسبهاي كوتوله در شهر بازي .احمد باقرينژاد .مشهد ،عروج انديشه 16 ،92 ،ص.
قطع 1/2 :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان تخيلي
قالب اثر :قصه
چكيده :اسبهاي كوتوله وارد شهربازي شدند .آنها خيلي خوشحال بودند و شروع به بازي كردند.
نعنايي وارد اتاقكهايي شد كه اگر سه بازي را مي برد مي توانست يك خرس عروسكي جايزه بگيرد.
نعنايي دو بازي اول را برد ولي در بازي سوم موفق نمي شد .كم كم داشت نااميد مي شد كه صورتي
به او گفت« :تو نياز به استراحت داري!» نعنايي كمي استراحت كرد .سپس با روحية باال ،بازي سوم را
نيز برد و خرس عروسكي را جايزه گرفت ،نعنايي از صورتي تشكر كرد .او ميدانست ارزش يك دوست
خوب از هر جايزهاي بيشتر است .داستان باال در كتابچهاي مصور و رنگي و با هدف آموزش احترام به
دوستان و داشتن پشتكار در كارها ،براي كودكان به رشتة تحرير درآمده است.
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 .9مجيب ،فرشته .اصول و تئوري بازيها در دورة پيش از دبستان .تهران ،فاطمي،92 ،
 192ص.
قطع :وزيري
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :بازيهاي آموزشي
قالب اثر :بازي
چكيده :اين کتاب در  92صفحه شامل  2بخش و  7فصل به همراه واژهنامه و منابع است .بخش اول،
شناخت بازي کودکان ،چهار فصل را دربرميگيرد و در آن تعريف بازي ،نظريهها ،ارزش بازي ،کاربرد
بازي و روند تکاملي بازي مطرح شده است .بخش دوم به عوامل مؤثر در بازي؛ عوامل دروني ،عوامل
بيروني و شناخت وسايل بازي ميپردازد .کودک بازي ميکند تا لذت ببرد و تفريح کند .شادي او به
خودي خود هدفي باارزش است و بايد به آن توجه کرد.

 .10سلحشور ،ماندانا .الفباي زندگي براي كودكان .تهران ،فلسفه ،نقشو نگار 256 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :والدين ،كارشناس ،مربي كودك
موضوع محوري :نيازهاي اساسي كودكان
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :کتاب حاضر که در  12فصل تدوين شده ،حاوي مهارتهاي اساسي و اوليهاي است که
کودکان را براي زندگي کردن در جمع خانواده و ورود به اجتماع آيندهشان آماده ميسازد .رعايت بهداشت
فردي ،برقراري ارتباط با ديگران ،وقتشناسي ،بهکارگيري قدرت خالقيت و ابتکار ،مسئوليتپذيري،
خانهداري ،تصميمگيري ،مديريت مالي و زندگي اجتماعي ،از جمله مهارتهايي هستند که کودکان با
دانستن و بهکارگيري آنها ميتوانند بسياري از نيازهاي اساسي خود را برطرف کنند.

 22فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .11برگشتروم ،گونيال .داستانهاي الفي اتكينز :الفي اتكينز با دوستش آشتي ميكند .علي
توكلي .تهران ،آفرينشگر 28 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :گونيال برگشتروم
مخاطب :كودك
موضوع محوري :رفتارهاي اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  11از مجموعه  24جلدي داستانهاي الفي اتکينز است .داستان دربارة پسري
 6ساله به نام الفي است .او ناراحت است و خوابش نميبرد .چون صبح بچهاي کوچکتر از خود را زده
است .الفي به دنبال او ميگردد تا از او عذرخواهي کند.

 .12برگشتروم ،گونيال .داستانهاي الفي اتكينز :الفي اتكينز به مدرسه ميرود .علي توكلي.
تهران ،آفرينشگر 28 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :گونيال برگشتروم
مخاطب :كودك
موضوع محوري :نگرانيهاي قبل از رفتن به مدرسه
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  12از مجموعه  24جلدي «مجموعه داستانهاي الفي اتکينز» است و دربارة
پسري  7ساله به نام الفي است که ميخواهد امسال به مدرسه برود .پدر الفي فکر ميکند چيزي ذهن
الفي را مشغول کرده است .پس به او ميگويد ميتواني حدس بزني که امشب چه کساني دلشوره دارند.
الفي کمي فکر ميکند و جواب منفي ميدهد .پدرش ميگويد خيليها ،همة  7سالهها ،آنها يک دنيا
پرسش توي سرشان دارند؛ مثل تو .فردا الفي از مدرسه به خانه برميگردد و به پدر ميگويد خانم معلم
يک راز به آنها گفته است و آن اين است که تمام شب دلشوره داشته ،خوابش نبرده است؛ چون فکر
ميکرده  20شاگرد جديد دارد که اسمشان را هم بلد نيست .براي اين که دلشورهاش کم شود يک
لباس جديد خريده ،موهايش را مرتب کرده؛ ولي باز هم خوابش نبرده است.
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 .13رحماندوست ،مصطفي .مجموعه چيستانها :اون چيه كه پا نداره؟ .تهران ،آبرنگ 12 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پريسا رسولي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :چيستان ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب يک جلد از «مجموعه چيستانها» ست که در آن پنج معما دربارة باران ،برف،
درخت ،ماه و رود بيان شده است .معماها در قالب شعر و موزون بيان شده است .کودک عالوه بر آشنايي
با آنها از ريتميک بودن متن نيز لذت خواهد برد.

 .14رحماندوست ،مصطفي .مجموعه چيستانها :اون چيه كه دور زمين ميگرده؟ .تهران،
آبرنگ 12 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پريسا رسولي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :چيستان ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب يک جلد از «مجموعه چيستانها» ست که در آن پنج معما دربارة مداد ،کتاب،
توپ ،تختة کالس و مدرسه بيان شده است .کودک عالوه بر آشنايي با اين اشيا ،از شعرهاي کتاب
نيز لذت ميبرد.

 24فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .15رحماندوست ،مصطفي .مجموعه چيستانها :اون چيه كه زنگ داره؟ .تهران ،آبرنگ،91 ،
 12ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پريسا رسولي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :چيستان ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب يک جلد از «مجموعه چيستانها» ست که در آن پنج معما دربارة کفش ،ماشين،
صندلي ،تار و تلفن بهصورت شعر در آن بيان شده است .کودک عالوه بر آشنايي با ويژگيهاي اين
عناصراز موزون بودن کتاب هم لذت ميبرد.

 .16رحماندوست ،مصطفي .مجموعه چيستانها :اون چيه كه سفيده؟ .تهران ،آبرنگ 12 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پريسا رسولي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :چيستان ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب يک جلد از «مجموعه چيستانها» ست که در آن پنج معما دربارة ُگل ،چاي ،قاشق،
پنير و صابون بهصورت موزون بيان شده است .کودک عالوه بر آشنايي با ويژگيهاي اشيا از موزون
بودن کتاب نيز لذت ميبرد.
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 .17رحماندوست ،مصطفي .مجموعه چيستانها :اون چيه كه شيرينه؟ .تهران ،آبرنگ 12 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پريسا رسولي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر ،چيستان
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب يک جلد از «مجموعه چيستانها» ست که در آن پنج معما دربارة گالبي ،نارنگي،
پنجره ،شمع و تلويزيون بهصورت موزون بيان شده است .کودک عالوه بر آشنايي با ويژگيهاي آنها
بهخاطر ريتميک بودن هم از کتاب لذت ميبرد.

 .18رحماندوست ،مصطفي .مجموعه چيستانها :اون چيه كه قشنگه؟ .تهران ،آبرنگ 12 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پريسا رسولي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :چيستان ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب يک جلد از «مجموعه چيستانها» ست که در آن پنج معما دربارة ماهي ،گوسفند،
قاصدك ،سايه و مرغ بهصورت موزون طرح شده است .کودک عالوه بر آشنايي با شخصيتها از
ريتميک بودن متن کتاب نيز لذت ميبرد.

 26فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .19رحماندوست ،مصطفي .مجموعه چيستانها :اون كيه كه قشنگ و مهربونه؟ .تهران ،آبرنگ،
 12 ،91ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پريسا رسولي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :چيستان ،شعر
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب يک جلد از «مجموعه چيستانها» ست که در آن پنج معما دربارةکشاورز ،باغبان،
خداي مهربان ،مادر و راننده بهصورت موزون بيان شده است .کودک عالوه بر آشنايي با شخصيتها
بهخاطر ريتميک بودن ازمطالب كتاب نيز لذت ميبرد.

 .20باباي قهرمان .احمد باقرينژاد .مشهد ،عروج انديشه 24 ،92 ،ص.
قطع 1/2 :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :داستان اين كتابچة مصور و رنگي ،دربارة سه بچه موش است كه در هنگام ترس پدر خود
را صدا مي زنند .آنها براي پدرشان لباسي مخصوص تهيه مي كنند تا در هنگام ترس ،پدر خيلي زود
پيش آنها بيايد .يك شب بچه موش ها با صدايي مثل خش خش از خواب مي پرند و همگي داد مي
زنند« :بابا! بابا!» پدر بچه موش ها لباس هاي مخصوصش را مي پوشد و به جنگ غول خيالي مي رود
ولي پشت سطل زباله تنها يك خارپشت مي بيند وآنرا فراري مي دهد بچه موش ها كه فكر مي كنند
پدرشان با يك غول جنگيده است به او مي گويند« :تو بايد ممنون لباس مخصوصت باشي .چون آن
يك لباس سوپرباباي واقعي است».
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 .21دوگالس ،كيتي .بازي نمايشي :مجموعه فعاليتهاي نمايشي خالق براي كودكان
پيشدبستان .مريم نوزرآدان .تهران ،نغمه نو 32 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :سام سلماسي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :فعاليتهاي نمايشي خالقانه
قالب اثر :نمايش خالق
چكيده :بازي نمايشي يکي از مؤثرترين و لذتبخشترين مواد آموزشي براي دورة پيشدبستاني است.
يک کالس پيشدبستاني هرگز بدون امکانات الزم براي انجام فعاليتهاي نمايشي ،يک کالس کامل
و موفق نخواهد بود .در اين کتاب  22فعاليت نمايشي طرح شده است .در هر فعاليت هدف ،مهارتها و
وسايل مورد نياز ،روش اجرا و گسترة آن بيان ميشود و تصويري هم ارائه ميشود.

 .22وايت ،جان .بازي و يادگيري در فضاي باز :اقدامات الزم براي كسب تجربههاي كيفي برتر
در محيط آزاد .علي ايماني .تهران ،مدرسه 82 ،91 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،مربي كودك ،مشاور ،كارشناس
موضوع محوري :بازي در فضاي آزاد
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :بازي در انواع متنوع آن ،از مهمترين شيوههاي فعاليت براي كودكان خردسال در فضاي باز
است .از طريق اين بازيها كه پايه و اساس يادگيري كودك دربارة جهان اطرافشان است ،كودكان
شادي و نشاط را مييابند و رشد جسمي ،هوشي ،احساسي ،هيجاني و اجتماعي آنها از اين طريق
پيشرفت ميكند .همة استادان عرصة آموزش ،مناسبترين شيوة يادگيري براي كودكان خردسال
را يادگيري از طريق بازي ،بهخصوص در خارج از ساختمان ،در طبيعت ،جنگل ،كنار دريا و رودخانه
و يا محيطهاي الهام گرفته از آنها ميدانند .در كتاب حاضر ،طي شش فصل ،تداركات الزم براي
بازيهاي متنوع در فضاي باز تشريح شده است .در اين كتابتوصيههايي عملي براي انواع بازيهاي
جسمي و حركتي ،بازي با ماسه ،مواد طبيعي و آب ،پرورش گياهان ،نگهداري از موجودات زنده ،و بازي
ساختمانسازي خالق و تخيلي درج شده است.

 28فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .23بارتل ،آلموت .بازيهاي  5دقيقهاي براي بچههاي چهار سال به باال .ليال لفظي.
تهران ،صابرين 80 ،91 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :سرگرمي
قالب اثر :بازي
چكيده :بازي و تحرک موجب سالمتي انسان ميشود .اين موضوع به ويژه براي کودکان بسيار مهم
است ،چون براي رشد و پرورش ذهني و جسمي خود به شادي و تحرک نياز دارند .در اين کتاب،
بازيها و سرگرميهاي جالبي شامل من و تو ،بازيهاي آموزشي ،بازيهاي انفرادي ،بازيهاي گرد و
رنگارنگ ،بازي در سفر ،بازي در ساحل ،بازيهاي شانسي ،بازيهاي خودماني و خانوادگي و بازيهاي
آرام معرفي شدهاند .از آنجا که بخش مهمي از شخصيت کودکان و يادگيري مهارتهاي گوناگون
زندگي ،در جريان بازي شکل ميگيرد ،بايد به آن اهميت بيشتري داد.

 .24اشتن ،اولريش .بازيهاي جشن تولد .ليال لفظي .تهران ،صابرين 128 ،91 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :سرگرمي
قالب اثر :بازي
چكيده :ما هميشه به دنبال بهانهاي براي جشن گرفتن هستيم؛ بهانهاي براي با هم بودن .همين
بهانهها هستند که زندگي را شاد و زيبا ميسازند .جشن تولد نيز يکي از اين بهانههاست .در اين بين،
جشن تولد کودکان از ويژگي و اهميت خاصي برخوردار است .مهمترين جنبة جشنهاي کودکان،
بازيهاي آن است .اين كتاب حاوي بازيها و سرگرميهاي جالب و مفرحي است که شاديبخش
جشنهاي فرزندان خواهند بود .يکي از مهمترين ويژگيهاي کتاب آن است که انجام بازيهاي آن به
تدارکات خاص يا صرف هزينههاي زياد نياز ندارد و به آساني قابل اجراست .کتاب حاضر از دو بخش
تشکيل شده است :بخش کودکان زير سه سال و بخش کودکان چهار تا ده سال .هر بخش نيز داراي
بازيها و سرگرميهاي خاص خود است.
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 .25قبادي ،فرشته .بازيهاي سنتي روزآمد شده .تهران ،مدرسه 200 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،مربي كودك
موضوع محوري :تربيتبدني
قالب اثر :بازي
چكيده :به زعم نگارنده ويژگي کتاب حاضر ،روزآمد کردن بازيهاي بومي و محلي است .مربيان،
معلمان ،والدين و روانشناسان ميتوانند از اين کتاب بهعنوان منبعي ارزشمند براي تمرين قابليتهاي
حسي و حرکتي دانشآموزان بهره بگيرند ،آنها را به محيط زندگي و فعاليتهاي روزمره اقوام ايراني و
روشهاي تمريني و ارتباطي آنها عالقهمند سازند و روحية ملي را در آنها تقويت کنند .کتاب در چهار
فصل به اين شرح نوشته شده است .فصل اول کتاب به شناخت اجمالي کودک و اسباببازي او از بدو
تولد اختصاص دارد .در فصل دوم بازيهاي سنتي و مراحل آن تعريف شدهاند .در فصل سوم  24نمونه
از بازيهاي روزآمد شده ارائه شدهاند .به اين ترتيب که ابتدا شيوة سنتي و سپس شيوة روزآمد شدة
بازيها معرفي شده است .در فصل چهارم  24نمونه از بازيهاي سنتي پيشنهاد شدهاند و از مخاطبان
خواسته شده است آنها را روزآمد کنند و اهداف آنها را بنويسند.

 .26ويلسون ،هنا و پيلين ،نيكي .دنياي شگفتانگيز زندگي بچههاي حيوانات :بچههاي حيوانات
دوستداشتني .پريسا همايونروز .تهران ،ذكر 16 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آشنايي با حيوانات
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر با چگونگي رشد ،تغذيه ،محل زندگي ،توليد مثل ،و ظاهر
حيوانات پشمالو ،پردار ،فلسدار و حيوانات آبزي آشنا ميشوند .در صفحات سمت چپ ،بهطور خالصه
اطالعاتي مختصر دربارة مطالب مذکور ،بيان شده و سپس سؤاالتي مطرح و به آنها پاسخ داده شده
است .براي نمونه ،چرا بچة گوزن خال دارد؟ بچههاي جانوران کجا زندگي ميکنند؟ بچه فيل چه
شکلي دارد؟ و سؤاالتي از اين قبيل.

 30فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .27پاركر ،استيو .دنياي شگفتانگيز زندگي بچههاي حيوانات :بچههاي حيوانات را دوست
دارم .پريسا همايونروز .تهران ،ذكر 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :ايان جكسون
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :عادات و رفتار حيوانات
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر که به نثري ساده نوشته شده است و نيز مشاهدة تصاوير جذاب
و دوستداشتني آن ،با چگونگي تولد ،محل زندگي ،رشد ،نوع تغذيه و توليد مثل توله پانداي چيني،
تولههاي گرگ خاکستري ،جوجة پنگوئن و نوزاد فيل ،اورانگوتان ،گوزن ،گربه ،کانگورو ،سمور آبي و
فوک آشنا ميشوند .براي مثال ،تولههاي گرگ خاکستري در چند هفتة اول زندگيشان در النه ،غار يا
سوراخ خود ميمانند و از شير مادرشان تغذيه ميکنند .وقتي کمي بزرگتر شدند ،از النه خارج ميشوند
و شروع به خوردن گوشت ميکنند.

 .28كشاورز ،محمدعلي .برش بزن ،بچسبون .تهران ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 24 ،92ص.
قطع :رحلي
مخاطب :مربي كودك ،كودك
موضوع محوري :كاردستي ،سرگرمي
قالب اثر :كاردستي
چكيده :يكي از راههاي كشف استعداد و رشد ّ
خلقيت ،بهكار گرفتن قواي جسمي است .كاركردن،
ساختن و كسب مهارت ،سبب ايجاد هماهنگي ميان دست ،مغز و چشم ميشود .كتاب مص ّور حاضر
با هدف رشد مهارت و ّ
خلقيت كودكان ،شناخت شكلهاي هندسي ،شناخت رنگها و آشنايي با
تصويرسازي تدوين شده است .به كمك اين كتاب كه براي گروه س ّني (الف) تدوين شده ،كودكان
ميتوانند با كنار هم چيدن ّ
خلقانه شكلهاي هندسي ،به تصويري معنادار برسند.
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 .29قبادي ،فرشته .بزرگترها اجازه دهيد! .تهران ،نگارينه 32 ،92 ،ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :حميدرضا جهاني عابد
مخاطب :والدين ،كارشناس ،مربي كودك
موضوع محوري :درد دل كودكانه
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :اين کتاب در  32صفحه ،شانزده درد دل کودکان را از زبان يک کودک به والدين بيان ميکند.
مواردي که والدين و بزرگترها ،کودکان را از آن نهي ميکنند؛ اما خود آنها را انجام ميدهند .عبارت
«اجازه دهيد» قبل از هر مطلب آمده است؛ مانند :اجازه دهيد! من با همة آنچه از شما ديده و آموختهام
به ياد بياورم نه آنچه شما فقط براي من ميگوييد.

 .30كتابي ،آذر .مجموعه بازيهاي خالق آموزشي :بگرد ،پيدا كن ،بساز (آموزش مفاهيم
علوم تجربي ويژه گروه سني  5سال) .تهران ،سرمشق 16 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :شيرين شيخي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيشدبستاني ،پرورش خالقيت
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :اين كتاب حاوي تصويرها و فعاليتهايي به منظور مشاهدة دقيق و يادگيري مهارتهايي
چون طبقهبندي ،اندازهگيري ،برقراري ارتباط ،تفسير كردن ،پيشبيني كردن ،جمعآوري اطالعات،
فرضيهسازي و آزمايش كردن براي كودكان است .در ضمن براي اجراي هر فعاليت ،راهكارها ،روش
اجرا و وسايل الزم را معرفي كرده است.

 32فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .31خليلي ،سپيده .بگو نه .تهران ،تولد 12 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مهارت نه گفتن
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب که به شکل خانه تهيه شده است ،مهارت نه گفتن را به کودکان آموزش ميدهد.
کتاب داستان خرگوش کوچکي را نقل ميکند که چون نميخواهد ديگران را ناراحت کند ،نميتواند
«نه» بگويد .براي همين ناراحت است .اما عمهاش به او ياد ميدهد که وقتي از کاري خوشش نميآيد،
نه بگويد.

 .32وفاداري ،كوروش .به كودكان نقاشي ياد دهیم! .تهران ،مدرسه 124 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :مربي كودك ،والدين
موضوع محوري :آموزش نقاشي
قالب اثر :نقاشي
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة معلمان دبستان و والدين تدوين شده و شامل راهنمايي مخاطبان در
تشويق كودكان به نقاشي و راهكارهاي آن است .نويسنده ضمن معرفي وسايل مورد نياز براي نقاشي،
مخاطبان را راهنمايي ميكند برخوردي مناسب با كودكان داشته باشند و آنها را هدايت كنند تا به
هدف موردنظر كه شكوفا كردن استعداد خالقيت و نقاشي در كودكان است ،برسند .در كتاب گامبهگام
جزئيات مربوط به نقاشي كودكان آمده است .آمادهسازي فضاي آموزشي ،آشنايي با گواش ،آشنايي با
رنگها ،چاپ ،پاستل ،سبد ميوه ،كالژ ،آشنايي با تاريخ هنر ،درخت ،خانه ،فضاهاي شهري ،تكنيك
پاستل و آبرنگ ،نقاشي با رنگ سفيد ،حكاكي روي رنگ ،و چاپ پالستيك برخي از موضوعات كتاب
حاضر هستند.
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 .33مگان اي ،بريانت .بيا آدمبرفي درست كنيم! .3،2،1فاطمه خزاعي .تهران ،مدرسه،92 ،
 16ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :فيليپس جيليان
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آشنايي با مفهوم اعداد ،قصه
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني اجتماعي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است .در
داستان ميخوانيم« :به «سامان» و «سارا» که ماجرايي شمارشي را براي درست کردن بهترين آدم
برفي شروع کردند ،بپيونديد .ماجرا با يک هويج براي بيني و دوشاخه براي دستها شروع ميشود .آنها
همه جا را جست و جو ميکنند تا اين که در پايان ،آدم برفيشان کامل ميشود.

 .34كمالي ،رودابه .مهرك وسبزك :بيا با هم آدم بكشيم .تهران ،چكه 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :هدي عظيمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :نقاشي
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب حاضر به منظور آموزش نقاشي به کودکان تهيه شده است .در اين کتاب مهرک و
سبزک به کمک يکديگر و با استفاده از تختة سفيد و ماژيک و تخته پاککن يک آدمک ميکشند.

 34فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .35كتابي ،آذر .بيشتر از بازي[ 54 ،پنجاه و چهار] فعاليت خالق آموزشي براي
كودكان  5تا  6سال .تهران ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 116 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :بازيهاي آموزشي
قالب اثر :بازي
چكيده :بهزعم نگارنده ،هدف از طراحي فعاليتهاي اين کتاب ،پرورش مهارتهاي تفکر بهويژه
ت ِ تفکر خالق است که شامل تخيل ،انعطافپذيري ،سيالي ذهن ،بسط و گسترش تواناييهاي
مهار 
ذهني ميشود .در اين کتاب بهمنظور رسيدن به اهداف مذکور ،فعاليتهايي درج شدهاند .روشها،
ابزارها و فضاهاي مربوط به هر فعاليت با توجه به عالقههاي کودکان انتخاب شدهاند و روش اجراي
هر فعاليت به همراه تصوير شرح داده شده است .روش اجراي فعاليتها بهصورت قصه ،بازي و نمايش
است.

 .36لرستاني ،فريبرز .قصة خوابهاي من :پشت پنجرة آسمان .تهران ،محراب قلم 16 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :ماهني تذهيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستانهاي كوتاه
قالب اثر :قصه
چكيده :در اولين جلد از مجموعة «قصة خوابهاي من» هفت داستان كوتاه براي كودكان چاپ شده
است .در اين هفت داستان ،كودكي خوابهاي مختلفي ميبيند كه موضوع آنها همياري ،دوستي،
رضايت ما از مشاركت ،صلح و آشتي ،قصهگويي و تقليد است .مث ً
ال در داستان اول ،كودكي خواب
ميبيند كه قورباغهاي از او كمك ميخواهد .كودك به كمك قورباغه ميرود و سنگ كوچكي را كه
براي قورباغه خيلي بزرگ بهنظر ميآيد و راه او را بسته است ،برميدارد.
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 .37ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر از اجراي نمايش ميترسد .حسين فتاحي .تهران ،ذكر،
 24 ،91ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :تقويت اعتماد به نفس
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  18از سري کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است .پيپر بايد نقش يک
قوري کوچولو را نمايش دهد .او سرودهايش را حفظ کرده است .مادر به او ميگويد :نگران نباشد حتم ًا
نقشش را خوب بازي خواهد كرد .وقتي نوبت پيپر ميشود ،مربي ميگويد :قبل از اينکه بازي را شروع
کند بايد به همه تماشاگران سالم و صبح به خير بگويد .پيپر وقتي شروع ميکند ميترسد و م ِّن و
مِن ميکند .پدر از دور به او کمک ميکند .و او يادش ميآيد ،سرودش را ميخواند و همه تماشاگران
به او آفرين و هورا ميگويند.

 .38ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر از تاريكي ميترسد .حسين فتاحي .تهران ،ذكر 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :ترس از تاريكي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  5از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است .کتاب «پيپر از
تاريکي ميترسد» شيوة برخورد بزرگترها را با کودکاني که ميترسند ،بيان ميکند ،کودک نيز با
خواندن اين کتاب متوجه ميشود چيزهايي را که پيپر از آنها ميترسيد ،درواقع هيچ ترسي نداشتند.
در پايان کتاب نويسنده با يک سؤال کودک را به تفکر واميدارد.

 36فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .39ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر با همساية جديدشان آشنا ميشود .حسين فتاحي .تهران،
ذكر 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :راهنماي مهارت زندگي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد چهاردهم از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است .پيپر توي
حياط با توپش بازي ميکند .توپ به آن طرف نرده ،به حياط همسايه ميرود .او بهدنبال توپش ميرود.
پولي ،دختر همسايه که همسن و سال اوست ،ميپرسد دنبال چه ميگردد .پيپر به او ميگويد :سالم،
دنبال توپم ميگردم .دختر توپ او را پيدا ميکند .در اين موقع دوستان پيپر او را صدا ميزنند تا با هم
بازي کنند .پيپر دختر همسايه را به دوستانش معرفي ميکند .آنها با هم بازي ميکنند .مادر پولي
خوشحال است که آنها زود با هم دوست شدهاند.

 .40ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر به ديگران كمك ميكند .حسين فتاحي .تهران ،ذكر،91 ،
 24ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مهرباني و دلسوزي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد دهم از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است و دربارة خرس
کوچکي که به همسن و ساالن خود ياد ميدهد که آشغال و پوست موز روي زمين نريزند .او بيشتر
وقتها به ديگران کمک ميکند .در پايان کتاب يک سؤال مطرح شده که کودک را به تفکر واميدارد.
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 .41ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر پرندة جديدي پيدا ميكند .حسين فتاحي .تهران ،ذكر،
 24 ،91ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مراقبت از حيوانات
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب دربارة مسئوليتپذيري کودکان است .پرندهاي به خانه آورده شده است .پيپر از
پرنده ميخواهد برايش آواز بخواند .مادر به پيپر ميگويد بايد به اينجا عادت کند .به او آب و غذا بده.
پيپر به ديدن برنامة مورد عالقهاش از تلويزيون مشغول ميشود و پرنده را فراموش ميکند .وقتي
يادش ميآيد و به سراغ پرنده ميرود .او را در حالت مرگ ميبيند و ميترسد .از مادر کمک ميخواهد.
مادر ميگويد :پرنده هم ترسيده و هم تشنه و گرسنه است .پس براي او غذا ميگذارد و توصيه ميکند
وقتي پرنده داريم بايد مواظب باشيم تشنه و گرسنه نماند.

 .42ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر خيلي زياد تلويزيون نگاه ميكند .حسين فتاحي .تهران،
ذكر 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :تقويت مهارت زندگي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  6از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است .پيپر بچه خرسي
است که مادرش کارهاي او را به او يادآوري ميکند :جلوي تلويزيون زياد ننشيند ،کثيف شده بايد به
حمام برود ،پشت ميزش بنشيند و ...پيپر چشمش درد گرفته است .مادر به او متذکر ميشود که زياد
تلويزيون نگاه کرده است .در پايان نويسنده يک سؤال طرح ميکند و کودک را به تفکر واميدارد.
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 .43ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر دعوا ميكند .حسين فتاحي .تهران ،ذكر 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  15از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است و ماجراي آن دربارة
خرس کوچکي است که قلعهاي ساخته ،دوستش ميگويد قلعه بايد استخر واقعي داشته باشد ،استخر
بايد تمساح داشته باشد تا واقعي باشد .پيپر ميگويد قلعة من جاي تمساح نيست .قلعه خراب ميشود
و پيپر از دوستش ناراحت است چون فکر ميکند او قلعه را خراب کرده است .دوستش ميگويد قلعه
را ميسازم .مادر پيپر از او ميخواهد از دوستش معذرتخواهي کند و با او دعوا نکند .در پايان کتاب،
يک سؤال طرح شده که کودک را به تفکر واميدارد.

 .44ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر دندانهايش را مسواك ميزند .حسين فتاحي .تهران،
ذكر 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :بهداشت
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد اول از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپرفسقلي» است و دربارة خرس
کوچکي است که هنگام خواب مادر از او ميخواهد دندانهايش را مسواک بزند .کودک با خواندن اين
کتاب همذاتپنداري ميکند و ميآموزد که بايد به بهداشت دهان و دندان اهميت دهد.

دورة پیشدبستانی 39 4
 .45ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر مهماننوازي را ياد ميگيرد .حسين فتاحي .تهران ،ذكر،
 24 ،91ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آداب مهماننوازي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  7از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است .ماجراي کتاب دربارة
يک خرس کوچک به نام پيپر است که مادرش مهمان دارد .مهمان از دِسِ ر تعريف ميکند و ميگويد
دلم ميخواهد همة آن را بخورم .در همين زمان تلفن همراه مهمان زنگ ميزند .او ميرود که به تلفن
پاسخ بدهد .پيپر از مادرش ميخواهد کمي از آن دِسِ ر را بخورد؛ اما مادر ميگويد بايد منتظر باشيم تا
مهمان بيايد .چند لحظهاي که مادرش نيست ،پيپر انگشتش را توي دسر ميکند و از آن ميخورد.
مادر با ديدن اين کار براي او توضيح ميدهد که کار او درست نيست او ميگويد منظور مهمان اين
است که دسر خوشمزهاي درست کردهام .اين کتاب نيز مانند همه کتابهاي مجموعه در پايان يک
سؤال دارد که کودک را به تفکر واميدارد.

 .46ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر نوبت را رعايت ميكند .حسين فتاحي .تهران ،ذكر،91 ،
 24ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :تقويت مهارتهاي اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  11از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است .ماجراي کتاب
دربارة پيپر کوچولو در پارک است که ديگران را ُهل ميدهد تا خودش سوار تاب و سرسره شود.
دوستان پيپر به او تذکر ميدهند که کارش درست نيست و بايد نوبت را رعايت کند و چون او
نميپذيرد آنها ميخواهند به خانههاي خود بروند و با اسباببازيهاي خود بازي کنند .وقتي پيپر
ميبيند که تنها ميشود از آنها عذرخواهي ميکند .او قول ميدهد پسر خوبي باشد و نوبت را رعايت
کند ،سپس با دوستانش بازي را شروع ميکند .در پايان کتاب يک سؤال مطرح شده که کودک را به
تفکر واميدارد.
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 .47ماجراهاي پيپر فسقلي :پيپر ياد ميگيرد كه اشتباهاتش را بپذيرد .حسين فتاحي.
تهران ،ذكر 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :عذرخواهی
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد  16از مجموعه کتابهاي «ماجراهاي پيپر فسقلي» است .دوستان پيپر
بازي ميکنند .او قايق ندارد و دلش ميخواهد يک قايق داشته باشد ،پس از کاله مادرش به جاي قايق
استفاده ميکند .دوستش به او ميگويد :اين کاله مادرت است؛ اما او توجه نميکند و در حوض موج
ايجاد ميکند و جوهر در آب ميريزد .مادر سر ميرسد و با شگفتي ميپرسد چه کسي اين کار را کرده
است .پيپر به دروغ ميگويد :دوستانش به او گفتهاند .بعد به اشتباه خود پي ميبرد و معذرتخواهي
ميکند.

 .48عصاره ،فريده .تبيين برنامه زبانآموزي كودكان پيشدبستاني در مناطق دوزبانه. ...
تهران ،مدرسه 104 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :ميثم موسوي
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :راهنماي آموزشي ،زبان
قالب اثر :زبان آموزي
چكيده :كتاب حاضر با هدف راهنمايي و آشنا سازي مؤلّفان و توليدكنندگان محتواي واحدها و
فعاليتهاي زبانآموزي كودكاني كه در مناطق غيرفارسي زبان ايران زندگي ميكنند ،به نگارش درآمده
است .اين اثر براساس راهنماي برنامة زبانآموزي كودكان پيشدبستان در مناطق دوزبانه ،مص ّوب
شوراي عالي آموزش و پرورش تدوين شده است .مطالب كتاب در سه گفتار تدوين شده كه در گفتار
نخست ،به صورت مختصر دربارة مباحث دوزبانگي ،شيوهها و مزاياي آن ،دستهبندي كودكان مناطق
مختلف دوزبانه و  ،...بحث شده است .گفتار دوم به تبيين عناصر برنامة درسي زبانآموزي كودكان در
مناطق دوزبانه اختصاص دارد .در گفتار سوم ،روند طراحي و توليد يك واحد زبانآموزي شرح داده شده
است .در بخش ضمائم نيز ،چند فعاليت زبانآموزي مشتمل بر مكالمه ،داستان ،نمايش و كاردستي،
طراحي و تدوين شده است.
ّ
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 .49فينكه ،رگينا .تربيت جنسي كودكان :آشنايي با مراحل رشد جنسي كودكان .ليال
لفظي .تهران ،ذكر 144 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :والدين ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش مهارت زندگي
قالب اثر :علوم تربيتي
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعة مربيان و والدين در هفت فصل حاوي بازي ،شعر ،قصه ،تمرين و
راهنماييهاي متعدد فراهم آمده است و به مخاطبان کمک ميکند کودکان را با بدن ،مسائل جنسي،
تمايالت جنسي و بهداشت جنسي آشنا کنند تا تربيت جنسي مناسب داشته باشند .نويسنده کوشيده
خودآگاهي و اعتمادبهنفس کودکان را در زمينة جنسي تقويت کند تا افرادي قوي بار بيايند و بتوانند در
برابر خطرات از خود محافظت کنند.

 .50خليلي ،سپيده .تيتي و تاتا .تهران ،تولد 12 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
مخاطب :كودك
موضوع محوري :ترس در کودکان
قالب اثر :قصه
چكيده :ترس واکنشي هيجاني است .ترس دائم و ثابت به هر علت که باشد ،اثر نامطلوبي بر جسم
و روان کودک ميگذارد و او را از زندگي طبيعي و شاد محروم ميسازد .براي از بين بردن ترسهاي
کودک بايد با او دربارة ترسهايش و قدرتي که کودک دارد ،صحبت کنيد .هنگاميکه او به قدرت
واقعي خود پي ميبرد ،ميتواند از آن براي کنار گذاشتن ترس استفاده کند .در اين کتاب به تعدادي از
ترسهاي شايع کودکان و راههاي غلبه بر آنها بهصورت داستان کودکانه پرداخته شده است.
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 .51كيان ،غزاله .تتقتتق تق قطار آبي :جنگل .تهران ،شهرقلم ،چكه 8 ،90 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :حسن عامهكن
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر ،جنگل
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده« :تتق تتق تق قطار آبي» ،ماجراي سفرهاي يك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافيايي است.
تخيل است .كودكان با خواندن
آهنگ اشعار اين كتابها بر اساس حركت قطار تنظيم شده و سرشار از ّ
اين مجموعه ،با مناطق مختلف جغرافيايي و ويژگيهاي آن آشنا ميشوند .ساختار ظاهري كتاب نيز به
طراحي شده تا حال و هواي سفر را براي كودكان زنده كند .در اين دفتر ،كودكان به اعماق
شكل قطار ّ
جنگل سفر ميكنند و مطالب ج ّذابي دربارة جنگل ميآموزند.

 .52راستي ،مجيد و [ ...دیگران] .يك اسم و چند قصه :جوراب پشمي .تهران ،شهرقلم ،چكه،
 32 ،91ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :عاطفه شفيعيراد
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب حاضر از مجموعه کتابهاي «يک اسم و چند قصه» به موضوع «جوراب پشمي»
اختصاص دارد .در اين کتاب  10داستان متفاوت دربارة جوراب از نويسندگان کودک چاپ شده است.
در داستان «جوراب پشمي سوراخ» کودکان با جورابي روبهرو هستند که سوراخ است .او به سراغ ميل،
پشم شتر ،خياط و قيچي ميرود و تالش ميکند که سوراخش بافته شود .پس ميل به کمک پشم شتر
سوراخ را ميبافد و جوراب سالم ميشود.

دورة پیشدبستانی 43 4
 .53بليك ،كوئنتين .جيبهاي آنجليكا اسپراكت .مريم رزاقي .تهران ،زعفران 32 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :كوئنتين بليك
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان تخيلي
قالب اثر :قصه
چكيده :كودكان در اين كتاب با شخصي به نام آنجليکا اسپراكت آشنا ميشوند كه يك پالتو با يك
عالم جيب دارد .جيبهاي آنجليكا پر از موش ،پنير ،دستمال ،چتر ،حوله و لباس ،مرغابي و قايق،
كالههاي حصيري و چيزهاي ديگر است .در پايان كتاب كودكان بايد حدس بزنند كه آنجليكا در
جيبهايش چه چيزهاي ديگري ميتواند داشته باشد.

 .54چرا مامانمو دوست دارم! .حسين فتاحي .تهران ،ذكر 28 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :دانيل هاوارد
مخاطب :مربي كودك ،كودك
موضوع محوري :عشق مادرانه
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب در  28صفحه با تصاوير رنگي از زبان بچههاي حيوانات است .هر يک از بچههاي
حيوانات دليل دوست داشتن مادرشان را بيان ميکنند؛ مث ً
ال بچه پاندا ميگويد :من مامانم را دوست
دارم .چون که او به من غذا ميدهد و سيرم ميکند و...
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 .55كشاورز ،ناصر و [ ...دیگران] .يك اسم و چند قصه :چ ّكه .تهران ،شهرقلم ،چكه 32 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :نگين محزون
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب حاضر شامل  10قصه با موضوع ّ
«چکه» براي کودکان است .چکه حکايتي جالب
و قشنگ دارد .اين نوع قصهها بهمنظور تقويت مهارت خواندن براي کودکان بهصورت بداهه تهيه
چکه ،صد ّ
شدهاند« .چکة آب ،چکة باران» از الله جعفري« ،چکة ترسو» از طاهره خردور« ،يک ّ
چکه»
از سپيده خليلي و «سه ّ
بچه» از مجيد راستي برخي از اين قصهها هستند.
چکه ،سه ّ

 .56محمدي ،محمدهادي .چه و چه و چه يك بچه .تهران ،موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات
كودكان 36 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :هدي عظيمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با مفهوم اعداد
قالب اثر :شعر و سرود ،فعاليتهاي علمي
چكيده :کتاب «چه و چه و چه ،يک بچه!» شمارش اعداد را با زبان آهنگين و تصويرهاي زيبا به
کودکان ياد ميدهد و آنها را با ادبيات آشنا ميکند .در پايان کتاب ،افزودن و کاستن نيز با تصاوير و
عدد به کودک آموزش داده ميشود.
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 .57هادي ،جعفر .آموزش زندگي به كودكان :حاال بايد چي بپوشم؟ .تهران ،شهر قلم 12 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :ارغوان خسروي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش مهارت زندگي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «آموزش زندگي به کودکان» است .در کتاب با طرح
سؤالهايي ساده ،رفتار مناسب ،مانند لباس پوشيدن را به کودک ميآموزد .اين که کودک در زمان
سرما ،گرما ،ورزش ،مهماني و خواب چه لباسي بايد به تن کند.

 .58هادي ،جعفر .آموزش زندگي به كودكان :حاال بايد چي بخورم؟ .تهران ،شهر قلم 12 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :ارغوان خسروي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش مهارت زندگي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «آموزش زندگي به کودکان» است .در کتاب با طرح سؤال،
زمان خوردن صبحانه ،نهار ،شام را به کودک آموزش ميدهد .همچنين با مقايسة کودک و يک بره که
در هر زمان بزرگتر ميشود ،چه ميخورد ،به کودک ياد ميدهد براي هر زمان چه چيزي بايد مصرف
کند؛ تخممرغ ،برنج ،سبزي ،ميوه ،ماست و...

 46فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .59هادي ،جعفر .آموزش زندگي به كودكان :حاال بايد چي بگويم؟ .تهران ،شهر قلم 12 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :ارغوان خسروي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش مهارت زندگي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «آموزش زندگي به کودکان» است و با طرح سؤالهايي
ساده رفتارهاي مناسب را به کودکان زير  5سال ياد ميدهد .رفتارهايي مانند :اگر ميخواهد وارد اتاق
شود چه بايد بکند .اگر کسي براي او کاري ميکند چه بايد بکند ،اگر کسي وارد خانه ميشود او چه
کار بايد بکند و...

 .60هادي ،جعفر .آموزش زندگي به كودكان :حاال بايد كجا بروم؟ .تهران ،شهر قلم 12 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :ارغوان خسروي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش مهارت زندگي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «آموزش زندگي به کودکان» است .اين کتاب رفتارهاي
مناسب را در قالب پنج پرسش ساده به کودکان زير پنج سال ياد ميدهد .مث ً
ال اين که موي سرش بلند
شده بايد کجا برود ،دوست دارد لباس بخرد کجا بايد برود و ...تصاوير زيباي کتاب نيز در درک بهتر
مفاهيم کودک را ياري ميکند.
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 .61هادي ،جعفر .آموزش زندگي به كودكان :حاال بايد مواظب چي باشم؟ .تهران ،شهر قلم،
 12 ،92ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :ارغوان خسروي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش مهارت زندگي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «آموزش زندگي به کودکان» است و رفتارهاي مناسب را با
يادداشتهايي کوتاه و ساده به کودکان زير پنج سال ياد ميدهد .رفتارهايي مانند بريدن کاغذ با قيچي
و بازي کردن ،سيب پوست کندن ،از پلهها باال و پايين رفتن و ...تصاوير زيباي کتاب نيز در درک بهتر
مفاهيم کتاب کودک را ياري ميکند.

 .62چيچستر كالرك ،اما .ليلي و كانگوروي آبي :حاال چي كار كنيم ،كانگوروي آبي؟ .مريم
رزاقي .تهران ،زعفران 32 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :اما چيچستر كالرك
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مسئوليتپذيري
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب کودکان داستاني دربارة ليلي ميخوانند .ليلي به تنهايي ميتواند نقاشي بکشد،
عروسکهايش را به گردش ببرد ،کتاب بخواند ،عروسکهايش را از زير باران بياورد و برادر کوچکش
را ساکت کند.

 48فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .63چيچستر كالرك ،اما .ليلي و كانگوروي آبي :حاال نشانت ميدهم ،كانگوروي آبي! .مريم
رزاقي .تهران ،زعفران 32 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :اما چيچستر كالرك
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي ،خودنمايي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب داستان دختر کوچولويي به همراه عروسک کانگورويش به تصوير کشيده
ميشود .ليلي هر کار مهيجي را ميبيند ،سعي ميکند تکرار کند و به کانگورو نشان دهد که او هم از
اين کارها بلد است .دائم سعي ميکند جلوي کانگورو خودنمايي کند .تا اينکه يک شب کانگوروي آبي
از دست ليلي فرار ميکند و به جنگل ميرود و دست و دمش زخمي ميشود .مامان و باباي ليلي به
او اجازه نميدهند تا وقتي که بچة خوبي نشده است ،با کانگوروي آبي بازي کند.

 .64لرستاني ،فريبرز .قصة خوابهاي من :خانة ما .تهران ،محراب قلم 16 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :ماهني تذهيبي
مخاطب :كودك
ن تخيلي
موضوع محوري :داستا 
قالب اثر :قصه
چكيده :دومين جلد از مجموعة «قصة خوابهاي من» حاوي هفت داستان كوتاه براي كودكان است.
در هر كدام از داستانها ،كودكي خوابهاي مختلفي ميبيند كه در آنها ،براي او اتفاقهاي تازهاي
ميافتد .مث ً
ال در داستان اول خواب ميبيند كه خيلي بزرگ ميشود .در داستان بعدي ،خواب ميبيند
كه با اردكي آببازي ميكند .در داستان سوم خواب ميبيند كه باران زيادي ميبارد و همة كودكان با
قايق به مدرسه ميروند و ...آنچه در اين داستانها اتفاق ميافتد ،آرزوهاي كودكان است كه در خواب
برآورده ميشوند.
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 .65خليلي ،سپيده .خجالتي نباش .تهران ،تولد 14 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
مخاطب :كودك
موضوع محوري :خجالت در کودکان
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب که به شکل خانه تهيه شده است ،به کودکان آموزش داده ميشود که خجالت را
کنار بگذارند ،و ا ّال نميتوانند به خواستههايشان برسند .خرس تپلي خيلي خجالتي است و مدام خودش
را پشت مادرش پنهان ميکند .او بهخاطر خجالت کشيدن نميتواند با خرس همسايه غذا بخورد ،براي
همين گرسنه ميماند و مادرش به او ياد ميدهد که خجالت را کنار بگذارد.

 .66لرستاني ،فريبرز .خدايا شكر كه پدربزرگ عينك خريده است .تهران ،دانش نگار،92 ،
 24ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :ناهيد لشگري فرهادي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :توجه به نعمتهاي خدا
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب ده قصة مناسب براي گروه سني خردسال دارد .در پايان تمام قصهها جملة «خدايا
شکر »...آمده است .کتاب زيباي «خدايا شکر» به کودک ميآموزد که نعمتها و زيباييهاي زندگي
را ببيند و شکرگزاري کند.

 50فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .67كيان ،غزاله .سفرهاي اتوبوس قرمز :خراسان .تهران ،شهر قلم 8 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :فريبا فاضلزاد
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با فرهنگ
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كودكان با خواندن كتاب حاضر كه به زبان شعر و در قالب سفر يك اتوبوس قرمز به استان
خراسان نوشته شده است ،درمييابند كه «كوه بينالود» ،مقبرة خيام و عطار ،بارگاه امام رضا (ع) و
آرامگاه فردوسي در خراسان واقع هستند و شهر نيشابور ميوههايي چون سيب و آلو ،هلو و انگور دارد.

 .68والدرا ،ايلونا .خرس كوچولو .صمد نيك عاطفه .تهران ،هنر آبي 24 ،92 ،ص.
قطع :جيبي كوچك
تصويرگر :لرمترات تلتائو
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان حيوانات
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب در  24صفحه ماجراي خرسي کوچک را بيان ميکند :پستچي نامهاي براي خرس
کوچولو آورده است .نامه از طرف دايي خرس کوچولو است .او نوشته است اول تابستان براي گذراندن
تعطيالت نزد او ميآيد .تا اول تابستان سه هفته باقي مانده است .خرس کوچولو خبر آمدن مهمانش را
به همة خرسهاي دهکده ميدهد و خانه را آمادةپذيرايي از مهمان ميکند ،يخچال را از بستنيهاي
مختلف پر ميکند .وقتي دايي ميآيد يک چمدان سوغاتي براي خرس کوچولو ميآورد .سوغات او يک
چمدان بستنيهاي رنگارنگ و مختلف است .آن دو کلي ميخندند و تا وقتي دائي خرس كوچولو پيش
اوست ،يک روز از بستنيهاي يخچال ميخورند و يک روز از بستنيهاي چمدان.
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 .69خرگوش شهري به سفر ميرود .احمد باقرينژاد .مشهد ،عروج انديشه 24 ،92 ،ص.
قطع1/2 :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب کوچک کودکان با داستان يک خرگوش شهري آشنا ميشوند که اسمش
فندقي است .او دلش ميخواهد به چمنزار سفر کند .براي همين کبوتر نامهرسان براي او يک نامه که
روي برگکاهوي واقعي نوشته شده ،پايين مياندازد .فندقي بعد از خواندن نامه ،آن را ميخورد .سوار
غاز وحشي که فاميلهاي فندقي برايش فرستادهاند ،ميشود بهسمت چمنزار ميرود .در آنجا خيلي به
فندقي خوش ميگذرد.

 .70معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و نوآموزان پيش
از دبستان .تهران ،مدرسه 12 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :والدين ،كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :راهنماي آموزشي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :كتاب مص ّور حاضر كه مخصوص اوليا و نوآموزان پيش از دبستان تأليف شده ،با هدف ايجاد
ارتباط با خانواده و تقويت و توسعه مشاركت بين خانه و مدرسه و آشنايي خانوادهها با حوزة مهارتهاي
توجه شده و آداب
زندگي به نگارش درآمده است .در اين اثر به نقش تربيتي و ارزشمند خانه و خانواده ّ
و مهارتهاي زندگي به نوآموزان آموزش داده شده است .مطالعة اين اثر سبب تقويت و توسعه سواد
خواندن و شناخت جايگاه و ارزش مطالعه و توسعة فرهنگ كتاب و كتابخواني نيز خواهد شد.

 52فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .71يوسفي ،محمدرضا .خواب شيرين .تهران ،دانش نگار 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :رها يزدانپرست
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان تولد
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين داستان مادري حامله است و روزبهروز شكل ظاهري او تغيير ميكند .شكمش بزرگ
ميشود و صورتش پف ميكند .بچه تصور ميكند كه مادرش كودكي را خورده و بههمين دليل ،به
اين روز افتاده است .پدر مراقب مادر است و مدام او را نزد پزشك ميبرد و از مادر ميخواهد كه بيشتر
مراقب خودش باشد .بهخصوص لواشك كمتر بخورد تا بتواند كودك سالمي به دنيا بياورد .سرانجام
كودك متولد ميشود و...

 .72روزنبري ،ويرا .خواهر كوچولوي سارا .هايده كروبي .تهران ،شركت انتشارات فني ايران،92 ،
 32ص.
قطع :بياض
مخاطب :كودك
موضوع محوري :رقابت فرزندان
قالب اثر :قصه
چكيده :كتاب مص ّور حاضر دربردارندة داستاني براي كودكان ،با موضوع فرزندان دوم است .در اين
داستان آمده :خواهر «سارا» تازه به دنيا آمده بود .خانه شلوغ شده بود و سارا هيچ جاي خانه آرامش
غصه ميخورد .تا اينكه يك روز بابابزرگش كاري كرد كه ديگر سارا نه حوصلهاش
نداشت .سارا خيلي ّ
سر ميرفت و نه از گريههاي خواهرش كالفه ميشد .با مطالعة اين داستان ،كودكان ميآموزند كه
توجه هستند و وقتي كه كمي بزرگتر شوند ،ميتوانند
خواهرها و برادرهاي كوچكتر نيازمند مراقبت و ّ
همبازي خوبي براي آنها باشند.
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 .73ماير ،مرسر .خودم بلدم .صبا رفيع .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :اعتماد به نفس
قالب اثر :قصه
چكيده :كودكان با خواندن كتاب «خودم بلدم» با خرس كوچكي آشنا ميشوند كه ميتواند به تنهايي
خيلي از كارها را انجام بدهد .مث ً
ال او ميتواند از تختش پايين بيايد ،دكمههاي لباسش را ببندد ،موهايش
را شانه كند ،جورابهايش را بپوشد ،اسباببازيهايش را جمع كند ،لباس خوابش را بپوشد و مسواك
بزند .اما او نميتواند بدون قصه گوش كردن بخوابد و حتم ًا يكي بايد برايش قصه بگويد.

 .74كيان ،غزاله .سفرهاي اتوبوس قرمز :خوزستان .تهران ،شهر قلم 8 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :فريبا فاضل زاد
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با فرهنگ
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :در اين كتاب به زبان شعر كوشش شده است ،ويژگيهاي استان خوزستان ،منابع طبيعي
موجود در آنها ،سرگذشت خوزستان در زمان جنگ ،و وضعيت لباس اقوامي كه در آنجا زندگي
ميكنند ،براي كودكان در قالب سفر يك اتوبوس قرمز به استان خوزستان روايت شود.

 54فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .75چيچستر كالرك ،اما .ليلي و كانگوروي آبي :خيلي دوستت دارم ،كانگوروي آبي! .مريم
رزاقي .تهران ،زعفران 32 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :اما چيچستر كالرك
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي ،وابستگي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب داستان ليلي و کانگوروي آبياش آمده است .ليلي کانگوروي آبياش را
خيلي دوست دارد ،اما وقتي که او هديههاي ديگري از اطرافيانش ميگيرد ،همة آنها را با خودش
به رختخوابش ميبرد .براي همين کانگورو ناراحت ميشود و به اتاق برادر ليلي ميرود .ليلي
نميخواهد کانگورويش را از دست بدهد ،براي همين همة عروسکهاي ديگر را به برادرش ميبخشد
و کانگورو را پس ميگيرد.

نهاي موموشي .تهران ،دانش نگار 24 ،92 ،ص.
 .76ژوبرت،كلر .داستا 
قطع :خشتي
تصويرگر :كلر ژوبرت
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :كتاب حاضر حاوي پنج داستان دربارة موش كوچكي به نام موموشي است .كودكان در اين
داستانها با موشي آشنا ميشوند كه براي خودش النه ميسازد ،به پدر و مادرش در انجام كارها كمك
ميكند تا برايش كتاب بخوانند ،دكمهها را جمع میکند و ...در يكي از داستانها ،موموشي كه دوست
ندارد ديگران او را ببوسند ،وقتي مهمانها بهخانه ميآيند ،مشكلش را با يك داستان براي مهمانها
تعريف ميكند .مهمانها او را تشويق ميكنند و سرانجام همه او را ميبوسند!
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 .77كيان ،غزاله .تتقتتق تق قطار آبي :دريا .تهران ،شهرقلم ،چكه 8 ،90 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :حسن عامهكن
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر ،دريا
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده« :تتق تتق تق قطار آبي» ،ماجراي سفرهاي يك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافيايي است.
تخيل است .كودكان با خواندن
آهنگ اشعار اين كتابها بر اساس حركت قطار تنظيم شده و سرشار از ّ
اين مجموعه ،با مناطق مختلف جغرافيايي و ويژگيهاي آن آشنا ميشوند .ساختار ظاهري كتاب نيز به
طراحي شده تا حال و هواي سفر را براي كودكان زنده كند .در اين دفتر ،كودكان به دريا
شكل قطار ّ
سفر ميكنند و مطالب ج ّذابي دربارة دريا ميآموزند.

 .78هاشمي ،سعيد .دعاهاي قبل از خواب :مجموعه دعاهاي كودكانه .تهران ،كتاب چرخفلك،
 48 ،92ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :نرجس رفيعيجو
مخاطب :والدين ،مربي كودك
موضوع محوري :آرزو
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :تعداد  46دعاي کودکانه در اين کتاب به چاپ رسيده است .دعاهاي يک کودک شايد کمي
عجيب و غريب يا خندهدار باشد؛ اما خالي از لطف نيست .هر يک از اين دعاها ،گويي از اعماق وجود
کودک بيان ميشود .خدا به او خيلي نزديک است .حتي نزديکتر از رگ گردن.

 56فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .79بايناشتاين ،فوب .دورا به دكتر ميرود .هايده كروبي .تهران ،شركت انتشارات فني ايران،
 24 ،92ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :كتاب مص ّور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع معاينه و پزشكي است كه براي گروه س ّني
(الف) و (ب) تدوين شده است .هدف از تأليف اين كتاب ،آشنايي كودكان با معاينة پزشكي و مراحل آن
است .در اين داستان آمده« :دورا» امروز قرار است براي معاينه پيش دكتر برود .دورا ا ّول از روي نقشه،
راه را پيدا ميكند .بعد با مامانش سوار اتوبوس ميشود تا به مطب دكتر برسد .آنجا منتظر ميماند تا
دكتر او را معاينه كند .باالخره نوبتش ميشود و دكتر او را معاينه ميكند و از سالمتش مطمئن ميشود.

 .80رواخواه ،ميترا .رشد و تقويت توانمنديهاي هوشي و شناختي كودكان .اصفهان،
نوشته 212 ،91 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،مربي كودك
موضوع محوري :كسب مهارت از طريق بازي
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :در سالهاي قبل از دبستان ،کودکان خردسال بايد مهارتهايي را از طريق بازي ياد بگيرند.
اين مهارتها مقدمة يادگيري در مدرسه و تحصيل ميشوند و کودکان در آينده (دورة دبستان) به
آنها نياز دارند .مهارتهاي مزبور شامل مهارتهاي حرکتي ،مهارتهاي ادراکي  -حرکتي ،تعادل،
هماهنگي چشم و دست ،حافظه ،توجه ،زبان ،ادراک فضايي ،ديداري و شنوايي ،شناخت شکلهاي
هندسي ،رنگها و مفاهيم رياضي هستند .هدف از تدوين اين کتاب که آن را در هفت فصل ميخوانيد،
معرفي همين مهارتهاست .اين مهارتها همراه با تمرينهاي آموزشي مبتني بر بازي به زبان ساده
براي مربيان ،معلمان ،مشاوران و والدين شرح داده شدهاند .درواقع اين کتاب  25مهارت الزم و مورد نياز
کودکان را همراه صدها بازي و فعاليت براي يادگيري معرفي ميکند .کتاب بر پاية جديدترين تحقيقات
نگارشيافته و حاصل سالها فکر باليني با کودکان داراي نيازهاي خاص در مرکز تخصصي خدمات
روانشناختي و مشاورة شناخت (مرکز توانمندسازي کودک) است.
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 .81كيهاني ،فريبا .رنگ هنر  .1تهران ،شركت انتشارات فني ايران 40 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آشنايي با رنگها ،نقاشي
قالب اثر :كتاب كار كودك -مربي ،نقاشي
چكيده :اين کتاب در  40صفحه ،مطالبي مناسب گروه سني  4تا  5سال دارد و فرصتي ايجاد ميکند
تا کودک نگاه کند ،فکر کند ،نظر و احساس خود را بيان کند ،رنگهايي را که دوست دارد پيدا و انتخاب
کند ،اطالعات خود را دربارة رنگ بيان کند ،نقاشي کند ،رنگها را مقايسه کند ،به طبيعت و پديدههاي
اطراف خود فکر کند ،از رنگها لذت ببرد ،به موضوعهاي جديد فکر کند ،شکلهاي تازه بهوجود آورد،
مجموعهسازي کند ،آزادانه تجربه کند ،خلق کند و تغيير دهد.

 .82جوزداني ،عذرا .روزي كه مانيا دكتر شد .تهران ،چكه 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :سحر حقگو
مخاطب :كودك
موضوع محوري :بهداشت و سالمتي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب مانيا به همراه مامان و بابايش به مطب دکتر ميروند و دکتر اجازه ميدهد مانيا
او را معاينه کند .مانيا قد و وزن دکتر را اندازه ميگيرد و به صداي قلب او گوش ميدهد .سرانجام
ميگويد که آقاي دکتر هزار تا شکالت جايزه ميگيرد ،چون خيلي مواظب خودش است .بعد از آن
دکتر مانيا را معاينه ميکند.

 58فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .83جوزداني ،عذرا .روزي كه مانيا گم شد .تهران ،چكه 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :سحر حقگو
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب مانيا گم ميشود .بدين صورت که مامان مانيا به او ميگويد اسباببازيهايش
را جمع کند ،اما مانيا اين کار را نميکند .وقتي مامان به اتاق او ميرود ،مانيا را نميبيند .از همه
اسباببازيها سؤال ميکند و سرانجام مانيا را خوابيده زير بالش بزرگي پيدا ميکند؛ در حاليکه
ميخواسته به مادرش تلفن بزند.

 .84جوزداني ،عذرا .روزي كه مانيا ملكة مورچهها شد .تهران ،چكه 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :سحر حقگو
مخاطب :كودك
موضوع محوري :ادبيات كودكان
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب کودکان با مانيا آشنا ميشوند که عليرغم ميل مامانش خرد ريزههاي غذايش
را پايين ميريزد و مورچهها آنها را برميدارند و با خودشان ميبرند .مانيا چون مقدار زيادي خرده
غذا براي مورچهها ريخته است ،روزي از مورچهها ميخواهد او و مامانش را به صبحانه دعوت کنند.
مورچهها هم مانيا و مامانش را به صبحانه دعوت ميکنند و از او ميخواهند که ملکه آنها شود.
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 .85كايزر ،توماس .روشهاي برخورد با خشونت در كودكان :چگونه به فرزندم كمك كنم.
ليال لفظي .تهران ،ذكر 144 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :والدين ،كارشناس ،مربي كودك
موضوع محوري :پيشگيري از خشم
قالب اثر :علوم تربيتي
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعة والدين و مربيان فراهم آمده و در آن طي هفت فصل مخاطبان با
علل خشونت و خشم در کودکان آشنا ميشوند و روشهايي را ميآموزند تا بدين وسيله به فرزندانشان
در کنترل خشم کمک کنند .کتاب شامل داستان ،تصويرها و بازيهايي است که کودک را به تفکر
و گفتوگو واميدارند .همچنين تمرينهاي حرکتي و آرامبخش ،سفرهاي رؤيايي و پيشنهاداتي براي
تحريک خالقيت کودکان در کتاب ارائه شده است.

 .86قاسمزاده ،فاطمه و [ ...دیگران] .روشهاي ياددهي -يادگيري مبتني بر رويكرد
رشدمحور .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 208 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :واحد كار در پيشدبستان
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :اين کتاب در  199صفحه و  15فصل براي آموزش و بهرهبرداري مربيان نوشته شده است.
مربي با مطالعه کتاب روشهاي ياددهي  -يادگيري با نظريههاي رايج آشنا ميشود .اين مجموعة
آموزشي با رويکرد علمي و توجه به اهداف زير طراحي شده است :کمک به رشد و تکامل همهجانبة
کودکان ،ارتقاي آگاهي و دانش مربيان ،نگرش جامع به همه عناصر برنامههاي آموزشي و عوامل
مؤثر در رشد و يادگيري کودکان .عناوين فصلهاي اين کتاب عبارتاند از :رشد و يادگيري ،محيط
يادگيري ،رويکردهاي ياددهي  -يادگيري ،بازي ،ساخت و ساز (کاردستي) نقاشي ،قصهگويي ،شعر و
سرود ،نمايش خالق ،مفاهيم علوم ،مفاهيم رياضي ،مفاهيم ديني ،مفاهيم اجتماعي ،مشارکت والدين
و ارزشيابي.

 60فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .87كيهاني ،فريبا .رياضي  1(1و  2و  :)3گروه سني  3تا  4سال .تهران ،شركت انتشارات
فني ايران 36 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :عرفان ستاري جاويد
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش رياضي پيش از دبستان
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :اين کتاب در چهار بخش ،چهار قصه طرح کرده است و بعد از هر قصه از کودک خواسته
ميشود تا فعاليتهاي بعد از هر قصه را که شامل پاسخ به سؤالها ،نقاشي ،برش ،کالژ و ...است انجام
دهد .در بخش ديگري از کتاب از کودک پرسيده ميشود با اشکال هندسي که در صفحه آمده ،چه
کارهايي ميتواند بکند .در بخش پاياني کتاب نيز  10بازي پيشنهاد شده است و مربي ميتواند از آنها
استفاده کند.

 .88كيهاني ،فريبا .رياضي  1( 2و  2و  :)3گروه سني  3تا  4سال .تهران ،شركت انتشارات
فني ايران 36 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :عرفان ستاري جاويد
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش رياضي پيش از دبستان
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :اين کتاب جلد دوم از اين مجموعه کتابهاست و در  6بخش .فعاليتهاي اين کتاب اين
امکان را فراهم ميسازد تا کودک از رياضي لذت ببرد ،تجربه و کشف کند ،خالقيت داشته باشد ،حل
مسئله کند ،مفاهيم را توضيح دهد ،رياضي را با ادبيات و هنر ارتباط دهد ،مفاهيم آن را بشناسد و به کار
برد .در آغاز هر بخش يک داستان کوتاه کودک را با مفهوم کلي بخش آشنا ميکند .سپس با اجراي
چند فعاليت با مفهوم آن بيشتر آشنا ميشود .در بخش خالقيت و رياضي از کودک خواسته ميشود
کارکرد اشکال را بيان کند .در بخش پاياني کتاب ،بازيهاي پيشنهادي 17 ،پيشنهاد براي مربي طرح
و هر يک از آنها به يک بخش از کتاب مرتبط ميشود.
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 .89عصاره ،فريده و بافته ،مونا .زبانآموزي كودكان پيشدبستاني (با تأكيد بر زبان دوم
و مناطق دوزبانه) .تهران ،مدرسه 136 ،91 ،ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :ميثم موسوي
مخاطب :مربي كودك ،كارشناس
موضوع محوري :راهنماي آموزشي ،واژهآموزي
قالب اثر :زبان آموزي
چكيده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه كتابهاي راهنماي مربّيان و كارشناسان دورة پيشدبستاني
است كه به موضوع زبانآموزي كودكان پيشدبستاني با تأكيد بر زبان دوم و مناطق دوزبانه اختصاص
دارد .مطالب اثر در پنج بخش تدوين شده كه در بخش نخست ،به كلّياتي دربارة زبان پرداخته شده
است .در بخش دوم ،پرورش مهارتهاي زبان براي كودكان فارسيزبان و برنامه زبانآموزي كودكان
در مناطق دوزبانه مورد مطالعه قرارگرفته است .بخش سوم دربارة چگونگي طراحي و توليد يك فعاليت
يادگيري و مراحل آن است .بخش چهارم به عوامل مؤثّر بر زبانآموزي با تأكيد بر زبان دوم اختصاص
دارد و در بخش پنجم ،انواع روشها و راهكارهاي آموزش زبان بيان شده است.

 .90كمالي ،رودابه .مهرك وسبزك :سبزك كجايي؟ .تهران ،چكه 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :هدي عظيمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :خواب ،داستان تخيلي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب موضوع خواب براي کودکان توضيح داده ميشود .مهرک هر وقت ميخواسته
بخوابد ،سبزک را بغل ميکرده است .حاال که او لباس خوابش را پوشيده ،از سبزک خبري نيست .او
ميان تمام اسباببازيهايش دنبال سبزک ميگردد و سرانجام او را پيدا ميکند که روي تخت خوابش
خوابيده است.

 62فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
( .91آدامز ،بن؟) .سگ كوچولو كجايي پيش مامان ميآيي؟( .مهدي ،مرداني؟) .قزوين ،سايه
گستر 12 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :كرگ كمرون
مخاطب :كودك
موضوع محوري :جستجوی مادر
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :کودکان در اين کتاب به زبان شعر با سگکوچولويي آشنا ميشوند که توي مزرعه گم شده
است و به دنبال مادرش ميگردد .اسب با ديدن سگ کوچولو به او ميگويد بايد جاي ديگري دنبال
مادرش بگردد .بعد از اسب ،سگ کوچولو به گاو ،بره و خروس برميخورد و آنها سگ کوچولو را
راهنمايي ميکنند تا به مادرش برسد.

 .92وات ،مالني .ماجراهاي سنجاب ترسو :سنجاب ترسو .محبوبه نجفخاني .تهران ،آفرينگان،
 42 ،91ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :مالني وات
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :كودكان در اين كتاب با سنجاب ترسويي آشنا ميشوند كه روي درختي زندگي ميكند و
بهخاطر ترس از عنكبوتها ،پيچكهاي سمي ،ميكروب و كوسهها ،دوست ندارد از درختش بيرون
برود .او هر روز برنامة ثابت و يكنواختي براي خودش دارد .همچنين كيف كمكهاي اوليهاي دارد كه
در آن وسايل مورد نيازش را گذاشته است .سنجاب در مواقع اضطراري كه خطري او را تهديد ميكند،
وسايل را از داخل كيف برميدارد و به خودش وصل ميكند .يك روز اتفاقي ميافتد و سنجاب مجبور
ميشود ،از درختش پايين بيايد و تجربة تازهاي به دست ميآورد .او درمييابد كه در جاهاي ديگر ،خيلي
از اتفاقها هم كه او تصور ميكند ،رخ نميدهند.
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 .93وات ،مالني .ماجراهاي سنجاب ترسو :سنجاب ترسو از تاريكي ميترسد .محبوبه
نجفخاني .تهران ،آفرينگان 32 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :مالني وات
مخاطب :كودك
موضوع محوري :ترس از تاريكي
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب مص ّور حاضر ،از مجموعه «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ترس در کودکان
است .در خالصة داستان آمده :سنجاب ترسو ،هيچوقت نميخوابد و هميشه بيدار ميماند و خود را با
کارهاي مختلفي سرگرم ميکند .او از تاريکي و خواب ميترسد و احتمال ميدهد در خواب با موجودات
وحشتناکي مواجه شود و يا کابوس ببيند .تا اينکه شبي ،اتفاقي براي او رخ ميدهد که او را به فوايد
شر مزاحمان تخيلي را ياد ميدهد.
مضرات بيخوابي آگاه کرده و چگونگي رهاشدن از ّ
خوابديدن و ّ
کتاب ،با هدف آموزش غلبه بر ترس ،بهخصوص ترس از تاريکي براي کودکان تهيه شدهاست.

 .94وات ،مالني .ماجراهاي سنجاب ترسو :سنجاب ترسو به ساحل ميرود .محبوبه نجفخاني.
تهران ،آفرينگان 32 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :مالني وات
مخاطب :كودك
موضوع محوري :غلبه بر ترس
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب مص ّور حاضر ،از مجموعه «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ترس در کودکان
است .در خالصة داستان آمده :سنجاب ترسو هيچ وقت کنار دريا نميرود و بيشتر دوست دارد تنها در
خانة خود بماند؛ چون خانهاش جاي امني است .او دلش نميخواهد جانش را به خطر بيندازد و جايي
برود که دور و برش پر از افراد ناجور باشد .سنجاب در خانهاش ،مکاني شبيه ساحل درست ميکند
و م ّدتي خود را با اين کار سرگرم ميکند .ا ّما روزي تصميم ميگيرد که براي پيدا کردن صدف به
ساحل برود؛ تصميمي که او را در غلبه بر ترسش از جمعيت و ساحل دريا کمک ميکند .کتاب ،با
هدف آموزش کودکان براي غلبه بر ترس و وحشت و ارتباط با ديگران ،و آموزش ل ّذت بردن از با هم
بودن تدوين شدهاست.
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 .95وات ،مالني .ماجراهاي سنجاب ترسو :سنجاب ترسو جشن تولد ميگيرد .محبوبه
نجفخاني .تهران ،آفرينگان 32 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :مالني وات
مخاطب :كودك
موضوع محوري :ارتباط با ديگران
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب مص ّور حاضر ،از مجموعه «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ترس در کودکان
است .در خالصة داستان آمده :سنجاب ترسو هيچوقت جشن تولّد بزرگي نگرفته و بيشتر دوست دارد
باالي درختش بماند و براي خود جشني بيسروصدا بگيرد .او فکر ميکند جشن تولّد و دعوت ديگران
به مهماني ،براي او احتمال خطر دارد .تا اينکه روزي ،نامة تبريکي از يکي از دوستانش دريافت ميکند
و اين نامه ،او را تشويق ميکند که براي ترتيب دادن جشن تولّدي که دوستانش هم حضور دارند اقدام
کند .کتاب ،با هدف آموزش غلبه بر ترس در کودکان و ارتباط با ديگران تدوين شدهاست.

 .96وات ،مالني .ماجراهاي سنجاب ترسو :سنجاب ترسو دوست پيدا ميكند .محبوبه
نجفخاني .تهران ،آفرينگان 32 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :مالني وات
مخاطب :كودك
موضوع محوري :دوستيابي ،داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب مص ّور حاضر ،از مجموعه «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ارتباط کودکان با
ديگران تهيه شده است .سنجاب ترسو هيچ دوستي ندارد و بيشتر دوست دارد تنها بماند و خودش را
سرگرم کند .سنجاب ترسو فکر ميکند اگر در جستجوي دوستي باشد ،خطراتي او را تهديد ميکند و
ممکن است با موجودات وحشتناکي روبرو شود که او را گاز بگيرند و به او حمله کنند .او مدتّي در تنهايي
بهسر ميبرد ،تا اينکه روزي به حيواني برميخورد که احتمال دارد دوست بيخطري باشد .سنجاب ترسو
برنامهاي طراحي ميکند تا بتواند در ا ّولين برخورد ،تاثير خوبي بگذارد ،ا ّما اتّفاقي غير قابل پيشبيني رخ
داده و برنامة او را بههم ميزند .کتاب ،با هدف آشنا کردن کودکان با چگونگي ايجاد ارتباط با ديگران
و نحوة حفظ دوستي و ل ّذت بردن از تنهايي تدوين شدهاست.
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 .97سورتم ه سواري .احمد باقرينژاد .مشهد ،عروج انديشه 24 ،92 ،ص.
قطع 1/2 :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :روز برفي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب کوچک ،داستان ماني با دوستانش ،لنگدراز و خرسک آمده است .ماني و
دوستانش منتظر آمدن برف هستند .آنها به ابرها نامه مينويسند .برف ميبارد و کل جنگل را پر
ميکند .آنها سورتمهسواري ميکنند .آهو کوچولو گم ميشود و آنها کمک ميکنند تا مادر آهو
کوچولو او را پيدا کند.

 .98زاهد شكرابي ،حميده .سياه كوچولو سفيد كوچولو .تهران ،كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 36 ،92 ،ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :سمانه قاسمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :دوستي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب با دو خرگوش سفيد و سياه آشنا ميشويم .خرگوش سفيد به همراه مادرش در
مزرعه و خرگوش سياه و مادرش در جنگل زندگي ميکنند .آنها از جايي که هستند راه ميافتند تا
اينکه روي پل يکديگر را مالقات ميکنند .بعد از آن ،در روزهاي بعدي هم يکديگر را ميبينند و با هم
دوستان صميمي ميشوند.

 66فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .99كيان ،غزاله .سفرهاي اتوبوس قرمز :سيستان و بلوچستان .تهران ،شهر قلم 8 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :فريبا فاضلزاد
مخاطب :كودك
موضوع محوري  :آشنایی با فرهنگ
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :در اين كتاب كه يكي از كتابهاي مجموعه «سفرهاي اتوبوس قرمز» است ،كودكان راهي
سيستان و بلوچستان ميشوند .مخاطبان با خواندن شعرهاي كتاب درمييابند كه سيستان و بلوچستان
زادگاه رستم است ،ميوههايي همچون موز و خرما دارد و رودي به نام «هيرمند» و كوهي به نام «كوه
رستم» دارد .چابهار و زاهدان از شهرهاي اين استان هستند و باران كمي در آنجا ميبارد.

 .100وحيدي ،محمد و [ ...دیگران] .شاپرك  1كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل پاييز):
واحد كارهاي آموزشگاه ،بهداشت ،پاييز ،خيابان ،خانه و خانواده (ويژة كودكان چهارساله) .تهران،
مدرسه 52 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :شهين صبري
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيش دبستانی
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :نخستين جلد از مجموعه «شاپرك» كه براي فصل پاييز كودكان چهار ساله تهيه شده است،
شامل واحد كارهاي آموزشگاه ،بهداشت ،پاييز ،خيابان ،خانه و خانواده است .در باالي هر صفحه اهداف
و در پايين آن شيوة اجراي هر برنامه درج شده است .تمرينها در قالب ديدن و گفتن ،شعرخواني،
نقاشي ،بازي ،كاردستي ،قصه و رنگ كردني است.
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 .101وحيدي ،محمد و [ ...دیگران] .شاپرك  2كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل زمستان):
واحد كارهاي زمستان ،انسان ،ايران ،جانوران ،ارتباط جمعي (ويژة كودكان چهارساله) .تهران ،مدرسه،
 48 ،92ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :شهين صبري
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيشدبستاني ،تمرين و سرگرمي
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :دومين جلد از مجموعة «شاپرك» براي فصل زمستان كودك چهار ساله تهيه شده و شامل
آموزش واحد كارهاي زمستان ،انسان ،ايران ،جانوران و ارتباطجمعي است .مربيان كودكان را راهنمايي
ميكنند تا با ديدن و گفتن ،شعر و قصه ،نقاشي و كاردستي ،بازي و كوالژ و رنگ كردن ،ضمن دقت
در گوش دادن ،پرورش مهارتهاي جسمي و حركتي ،شناخت و توليد صداي موزون ،درك پيام
تصويرها و ...اطالعاتي دربارة فصل زمستان ،بدن انسان ،كشور ايران ،استانهاي كشور ،آداب و رسوم
و مناسبتهاي انقالب اسالمي ،و وسايل ارتباطجمعي بهدست آورند.

 .102وحيدي ،محمد و [ ...دیگران] .شاپرك  3كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل بهار):
واحد كارهاي بهار ،گياهان ،آب (ويژة كودكان چهارساله) .تهران ،مدرسه 32 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :شهين صبري
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيش دبستانی ،فصل بهار
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :سومين جلد از مجموعة «شاپرك» كه براي فصل بهار كودكان چهار ساله تهيه شده ،شامل
واحد كارهاي بهار ،گياهان و آب است .كودكان با گفتوگو ،شعرخواني ،شنيدن قصه ،بازي ،كوالژ،
نقاشي و رنگ كردن ،اطالعاتي دربارة فصل بهار و ويژگيهاي آن ،گياهان و مراحل رشد آنها،
قسمتهاي متفاوت گياهان ،منابع آب ،و نقش آب در زندگي موجودات بهدست ميآورند.
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 .103قائداميني ،فاطمه و [ ...دیگران] .شكوفههاي بام ايران (جلد دوم) ويژة زمستان
(واحدهاي كار :انسان -ايران -آب) .تهران ،مدرسه 48 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيشدبستاني ،انسان ،ايران
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :دومين جلد از مجموعة «شكوفههاي بام ايران» به فصل زمستان نوآموزان دورة پيشدبستاني
اختصاص دارد و در آن واحد كارهاي انسان،ايران و آب گنجانده شده است .كودكان با كمك مربيان و
انجام تمرينهايي در قالب گفتوگو ،داستانگويي ،برش و چسب ،وصل كردن تصويرها به همديگر،
عالمت زدن ،نقاشي و رنگ كردن ،شعر و ...اطالعاتي دربارة اعضاي بدن انسان مراحل رشد ،سالمتي،
غذاهاي مورد نياز انسان ،كشور ايران،استانها ،شهرها و روستاها ،صنايع دستي ،آب ،مشاغل مربوط به
آب و اهميت آب ،اطالعاتي بهدست ميآورند.

 .104قائداميني ،فاطمه و [ ...دیگران] .شكوفههاي بام ايران (جلد سوم) ويژة بهار
(واحدهاي كار :گياهان -جانوران) .تهران ،مدرسه 40 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيشدبستاني ،كار كودك
قالب اثر :كتاب كار كودك -مربي
چكيده :سومين جلد از مجموعة «شكوفههاي بام ايران» كه ويژة فصل بهار است ،به منظور آشنايي
كودكان پيشدبستاني با گياهان و تحوالت فصل بهار و جانوران و فوايد آنها فراهم شده است .در
باالي هر صفحه شيوة اجراي تمرينها ذكر شده است .تمرينات بهصورت گفتوگو ،رنگ كردني،
برش و چسباندن ،وصل كردني ،جمعآوري برگ ،تزئين تصويرها ،و كامل كردني و ...تنظيم شدهاند.
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 .105ماير ،مرسر .شلخته .صبارفيع .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :نظم و بينظمي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين كتاب كودكان با خرس كوچولويي آشنا ميشوند كه نميتواند توپش را پيدا كند .او
از مادرش كمك ميخواهد و مادرش جواب ميدهد كه بهتر است توي اتاقش دنبال توپ بگردد.
اتاق خرس كوچولو بسيار نامنظم و بههم ريخته است .او بعد از مرتب كردن اتاقش و گذاشتن وسايل
سرجاي خودشان ميتواند تويش را هم پيدا كند.

 .106قاسمزاده ،فاطمه و [ ...دیگران] .طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا 5
سال .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 278 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :ميثم خانكشلو
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :واحد كار در پيشدبستان
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعه کتابهاي «طرحهاي کار مربي» و شامل  10طرح کار
است .هر طرح کار شامل تعداد زيادي فعاليت است .قبل از شروع هر طرح سخني با مربي متناسب با
آن فعاليتها آمده است .براي هر فعاليت ،گروه سني ،اهداف رشدي ،روش اجرا و وسايل الزم بيان
شده است .اين کتاب در  280صفحه به همراه منابع و مآخذ براي هر چه غنيتر شدن برنامههاي
آموزشي پيشدبستان ،که دوران حساس رشد و تربيت کودکان است ،تدوين و در اختيار مديران،
مربيان مهدکودک و مراکز پيشدبستاني ،والدين و کودکان قرار داده شده است .مؤلفان اهداف اين
مجموعه را کمک به رشد و تکامل همهجانبة کودکان ،ارتقاي آگاهي و دانش مربيان ،نگرش جامع
به همة عناصر برنامههاي آموزشي و عوامل مؤثر در رشد و يادگيري کودکان بيان کردهاند .عناوين
فعاليتهاي اين کتاب عبارتاند از :آينه ،پرندگان ،جعبه ،حس المسه ،خوراکيها ،دوستان خاک ،صدا،
ماه ،محيط زيست و نور.
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 .107قاسمزاده ،فاطمه و [ ...دیگران] .طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا 5
سال .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 280 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :عرفان ستاري جاويد
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :واحد كار در پيشدبستان
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :اين کتاب جلد سوم از مجموعه کتابهاي «طرحهاي کار مربي» و شامل  10طرح کار
است .هر طرح کار شامل تعداد زيادي فعاليت است .قبل از شروع هر طرح سخني با مربي متناسب با
آن فعاليتها آمده است .براي هر فعاليت ،گروه سني ،اهداف رشدي ،روش اجرا و وسايل الزم بيان
شده است .اين کتاب در  280صفحه به همراه منابع و مآخذ براي هر چه غنيتر شدن برنامههاي
آموزشي پيشدبستان ،که دوران حساس رشد و تربيت کودکان است ،تدوين و در اختيار مديران،
مربيان مهدکودک و مراکز پيشدبستاني ،والدين و کودکان قرار داده شده است .مؤلفان اهداف اين
مجموعه را کمک به رشد و تکامل همهجانبة کودکان ،ارتقاي آگاهي و دانش مربيان به همة عناصر
برنامههاي آموزشي و عوامل مؤثر در رشد و يادگيري کودکان بيان کردهاند .عناوين فعاليتهاي اين
کتاب عبارتاند از :ابر ،ايمني ،پوشاک ،توپ ،چوب نجاري ،حرکت ،خانه ،فرش ،مشاهده و نخ.

 .108قاسمزاده ،فاطمه و [ ...دیگران] .طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا 5
سال .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 284 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :ميثم خانكشلو
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :واحد كار در پيشدبستان
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :اين کتاب جلد اول از مجموعه کتابهاي «طرحهاي کار مربي» و شامل  10طرح کار است.
هر طرح کار شامل تعداد زيادي فعاليت است .قبل از شروع هر طرح« ،سخني با مربي» متناسب با
آن فعاليت آمده است .براي هر فعاليت؛ گروه سني ،اهداف رشدي ،روش اجرا و وسايل الزم بيان شده
است .اين کتاب در  284صفحه به همراه منابع و مآخذ براي هر چه غنيتر شدن برنامههاي آموزشي
پيشدبستان ،که دوران حساس رشد و تربيت کودکان است ،تدوين و در اختيار مديران ،مربيان مهد
کودک و مراکز پيشدبستاني ،والدين ،و کودکان قرار داده شده است .مؤلفان اهداف اين مجموعه را
کمک به رشد و تکامل همهجانبة کودکان ،ارتقاي آگاهي و دانش مربيان ،نگرش جامع به همة عناصر
برنامههاي آموزشي و عوامل مؤثر در رشد و يادگيري کودکان بيان کردهاند .عناوين فعاليتهاي اين
کتاب عبارتاند از :پاها ،خواب ،رستوران ،رنگ ،سفالگري ،سفر ،عنکبوتها ،گياهان ،ماجراهاي جالب
و مکانهاي مذهبي.
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 .109يوسفي ،شهره .علوم  :1گياهان و جانوران .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 40 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :هديه شاهرودي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش علوم پيش از دبستان
قالب اثر :كتاب كار كودك -مربي
چكيده :اين کتاب جلد اول از مجموعه کتابهاي علوم و مناسب گروه سني کودک ( 3تا  4سال)
است .وجود جانوران و گياهان در محيط زندگي کودکان به آنها فرصت ميدهد تا آنها را دقيقتر
بررسي كنند .در اين کتاب فعاليتهايي براي کودکان در نظر گرفته شده تا کودک بيشتر به محيط
اطراف خود توجه داشته باشد .شباهتها و تفاوتهاي ميان موجودات زنده و غير زنده را بررسي ،ثبت
و مقايسه کند و درک بيشتر از جهان پيرامون خود داشته باشد.

 .110يوسفي ،شهره .علوم ( 2انسان) .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 36 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :عرفان ستاري جاويد
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش علوم پيش از دبستان
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعه کتابهاي علوم و مناسب گروه سني کودک ( 4سال) است.
آشنايي با اعضاي بدن انسان از اولين يادگيريهاي کودک است .در اين کتاب به حواس پنجگانه و
اعضاي بدن و کار آنها اشاره شده است .بريدن و چسباندن ،وصل کردن ،نقاشي كردن فعاليتهايي
هستند كه در كتاب از کودک خواسته ميشود .اين فعاليتها به ثبت آموختههاي كودك کمک ميکند.
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 .111يوسفي ،شهره .علوم ( 3علوم فيزيكي) .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 28 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :عرفان ستاري جاويد
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش علوم پيش از دبستان
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :در اين کتاب کودکان با موضوعاتي مانند شکل ،جنس ،وزن ،رنگ ،حرکت ،نور ،صدا ،گرما و
آهنربا آشنا ميشوند .بعد از توضيح دربارة هر يک از موضوعها يك فعاليت از کودک خواسته ميشود
که با توجه به تصوير کودک بايد وصل کند ،نقاشي بکشد ،دورشان خط بکشد ،بگويد و فعاليتهاي
نظير آن انجام دهد.

 .112يوسفي ،شهره .علوم (4زمين و فضا) .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 32 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :عرفان ستاري جاويد
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :پديدههاي زمين و فضا
قالب اثر :كتاب كار كودك -مربي
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «علوم» است و فرصتي را فراهم ميکند تا کودکان با چند
پديده در زمين و فضا ،مانند آب ،سنگها ،وضعيت آبوهوا و فصلها در زمين ،ابرها و خورشيد ،و
ستارهها در فضا آشنا شوند .تصاوير کتاب به کودک کمک ميکند تا به فعاليتهايي که از او خواسته
ميشود ،بهتر پاسخ بگويد .همراهي ،مطالعة از قبل و فراهم آوردن ابزار و وسايل هماهنگ با آزمايشها
نيز به بزرگترها (والدين و مربيان) توصيه شده است.
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 .113لرستاني ،فريبرز .قصة خوابهاي من :عنكبوت پير .تهران ،محراب قلم 16 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :ماهني تذهيبي
مخاطب :كودك
ن تخيلي
موضوع محوري :داستا 
قالب اثر :قصه
چكيده :سومين جلد از مجموعه «قصة خوابهاي من» حاوي هفت داستان كوتاه براي كودكان
است .با عجله رفتن رودخانه ،دام عنكبوت براي پروانهها ،لباس قشنگ ماه ،آبنباتي كه پدربزرگ
ميآورد ،گربه شنگول ،بچهاي كه قارقار ميكند ،و پركارترين روز يك بچه ،خوابهايي هستند كه
يك كودك ميبيند .در داستان دام عنكبوت براي پروانهها ،كودك خواب عنكبوتي را ميبيند كه
براي پروانهها توري بافته ،كنار آن نشسته و ساز ميزند .پروانهها با شنيدن صداي ساز به تور نزديك
ميشوند و در دام عنكبوت ميافتند .كودك عصباني ميشود و تار عنكبوت را پاره ميكند .عنكبوت
ميترسد و ميگريزد.

 .114ادواردز ،لينزي و كراكر ،سوزان .فرايندهاي روانشناختي در كودكان ناشنوا .علي
مشهدي؛ زهرا حسينزاده ملكي؛ فاطمه كشوري .تهران ،آواي نور 240 ،91 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :مربي كودك ،والدين
موضوع محوري :شناخت كودكان معلول
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :ناشنوا يا سختشنوا بودن تجربهاي است که نهتنها به ايجاد مشکالتي در فضاي ارتباطي
فرد ميانجامد ،بلکه ميتواند باعث ايجاد فرايندها و يا مشکالت روانشناختي خاص در وي شود .تا
کنون در کشور ما کتابهاي متعددي توسط استادان و پژوهشگران حوزه کار با کودکان ناشنوا بهمنظور
استفاده متخصصان ،دانشجويان و والدين تأليف يا ترجمه شدهاند .در اکثر اين کتابها عمده مطالب
به مباحث پزشکي ،زيستي و آموزشي اختصاص دارد و کمتر به مسائل روانشناختي اين افراد توجه
شده است .در کتاب حاضر که مجموعه مباحث آن را در هفت فصل ميخوانيد ،دو تن از روانشناسان
باليني متخصص در حوزة کار با کودکان ناشنوا ،با رويکردي مستند و مبتني بر شواهد و با تأکيد ويژه
بر برخي از مهمترين ويژگيهاي روانشناختي کودکان ناشنوا ،سعي کردهاند تا حدودي اين خأل را
جبران کنند .يکي از مهمترين اهداف اين کتاب ،ارائة نظريات روانشناختي کاربردي در مورد روشها
و فنون مفيد در کار با کودکان ناشنوا بوده است .تجربههاي ناشنوايي در کودکان ،اختاللهاي رفتاري
و هيجاني ،خودپنداره ،عزت نفس و تحول هويت ،مشکالت خاص يادگيري ،اختاللهاي ارتباطي ،و
کاشت حلزون در اطفال ،سرفصلهاي کتاب هستند .اين کتاب ميتواند منبعي مفيد براي درسهاي
رشتههاي روانشناسي و تعليموتربيت باشد.
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 .115پرويزي ،مهدي .فلسفه اسالمي :طرح درسهايي براي آموزش به كودكان .تهران،
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 200 ،92 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :آموزش فلسفه اسالمي به كودكان
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :آموزشفلسفه به كودكان و نوجوانان با محوريت «مكتبفلسفي حكمت متعاليه» صورت
ميگيرد كه نخستين مرحلة آن ،آموزش به كودكان پنج و شش ساله است .در اين بخش از آموزش،
تمركز بيشتر بر آشنايي كودك با مفاهيم فلسفي است .اين اثر مشتمل بر  11فصل است و در هر فصل
پس از بيان اهداف آموزشي و رفتاري ،و ارائة توضيحي مختصر دربارة برخي مفاهيم فلسفي ،روشهايي
براي آموزش اين مفاهيم به كودكان دورة پيشدبستاني پيشنهاد ميشود .وجود و عدم ،احكام وجود،
اقسام وجود ،موارد ثالث ،ماهيت و تعريف ،مقوالت عشر ،وحدت و كثرت ،تقدم و تأخر ،حركت ،عليت
و علم عمده مطالب اين كتاب هستند.

 .116لرستاني ،فريبرز .قصههاي بندانگشتي .تهران ،دانش نگار 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :شيوا ضيايي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :پرورش تخيل و تفكر در كودكان
قالب اثر :قصه
چكيده :كتاب «قصههاي بندانگشتي» حاوي  10داستان كوتاه براي كودكان است .در هر داستان،
پنج شخصيت مثل هم وجود دارند كه چهار تا از آنها كارهاي تقريب ًا مشابه انجام ميدهند ،اما
شخصيت پنجم كارش متفاوت از ديگران است .براي نمونه در داستان اول ،پنج شاخه گل هستند
كه چهار تا از آنها به ترتيب دوست دارند گلسر عروس ،گل هديه روز مادر ،گل هدية روز پدر و
گلي براي يك شاپرك باشند .اما گل پنجم وقتي كودكي غمگين را ميبيند كه بهدليل قهر كردن با
دوستش ناراحت است ،گل آشتي ميشود .آنچه در اين داستانها تخيل كودك را بهكار ميگيرد ،همان
شخصيت پنجم در  10داستان است .كار متفاوت او به كودك ميآموزد كه بهتر و بيشتر بينديشد و راه
چاره ديگري را كه به ذهن ديگران نميآيد ،پيدا كند.
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 .117موسوي ،حافظ .قصه پاييز و نهال هلو .تهران ،شهر قلم 24 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :الهه جوانمرد
مخاطب :كودك
موضوع محوري :برگريزان
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب برگريزان و خواب درختان را در قالب قصهاي زيبا براي کودکان بيان ميکند.
نهال هلو از ريختن برگهايش غمگين است .درخت گيالس با ديدن ناراحتي او برايش قصهاي دربارة
پيرمردي ميگويد که با شعري به باغ ميآيد.

 .118لرستاني ،فريبرز .قصة خوابهاي من .تهران ،محراب قلم 4 ،92 ،جلد (در يك مجلد) 64ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :ماهني تذهيبي
مخاطب :كودك
ن تخيلي كوتاه
موضوع محوري :داستا 
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين مجموعه ،داستانهاي جلدهاي اول تا چهارم «قصة خوابهاي من» گردآوري شدهاند.
يعني كتابحاوي  28داستان كوتاه است كه در آنها كودكي خوابهاي مختلف ميبيند ،خوابهايي كه
باعث رشد تخيل كودك ميشوند .آرزوهاي او در اين خوابها تا حدي برآورده ميشوند .داستانهاي
اين مجموعه خيالانگيز و عبرت آموزند.
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 .119كشاورز ،محمدعلي .قلقلي .تهران ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :محمدعلي كشاورز
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان ،كاردستي
قالب اثر :قصه
طي آن،
چكيده :كتاب مص ّور حاضر دربردارندة داستاني است كه براي كودكان به نگارش درآمده و ّ
خردساالن با مفاهيم اشكال و كاربرد آنها آشنا ميشوند .قلقلي يك دايره است كه آرزوهاي زيادي
دارد .او دوست دارد خيلي چيزها باشد .در اين كتاب ،دايره به چيزهاي بسياري مثل درخت ،پنجره ،خانه،
قايق ،سنجاب ،تانك و  ...تبديل ميشود .كودكان با استفاده از آموزشهاي كتاب ميتوانند ّ
خلقيت
خود را بهكار گيرند و اشكال جديدي را بسازند.

 .120تارلت ،ايو .كاش من يك پرنده بودم .ناصر تهراني .تهران ،پيك ادبيات 28 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :ايو تارلت
مخاطب :كودك
موضوع محوري :پذيرفتن خود
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد سوم از مجموعه سه جلدي «کاش من »...است .داستان دربارة کودکي است
که دلش ميخواهد يک پرنده باشد .چرا که روي درختها و خانهها ،روي درياها و باالي ابرها پرواز
کند .يک شکم سير گيالس بچيند و بخورد؛ اما فکر ميکند اگر پرنده باشد زمستان چه کار کند .همه
جا يخ ميزند .باران خيسش ميکند و ...پس به مادرش ميگويد دلش ميخواهد فقط روزهاي آفتابي
قشنگ يک پرنده باشد.
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 .121تارلت ،ايو .كاش من يك موش كوچولو بودم .ناصر تهراني .تهران ،پيك ادبيات،92 ،
 28ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :ايو تارلت
مخاطب :كودك
موضوع محوري :پذيرفتن خود
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد اول از مجموعه سه جلدي «کاش من »...است .داستان دربارة پسري به نام
آرتور است .او ميگويد :کاش يک موش کوچولو بودم ،چراکه ميتواند هرچه دلش ميخواهد بخورد،
هر قدر ميخواهد بخوابد ،تازه مجبور نيست اسباببازيهايش را جمع کند؛ اما فکر ميکند اگر موش
باشد ترس از گربه را چه کند .او به اين نتيجه ميرسد که پسربچه بودن هم بد نيست و با پدرش
اسباببازيهايش را جمع ميکند.

 .122تارلت ،ايو .كاش من يك نوزاد بودم .ناصر تهراني .تهران ،پيك ادبيات 28 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :ايو تارلت
مخاطب :كودك
موضوع محوري :پذيرفتن خود
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعه سه جلدي «کاش من »...است .داستان از زبان نوزادي است
که همه او را دوست دارند .بزرگترها از او مراقبت ميکنند .کارهاي زيادي وجود دارد که او نميتواند
انجام دهد؛ اما احساس خوشبختي ميکند .در پايان کتاب نويسنده يادآور ميشود که بزرگ شدن بهتر
است و بيشتر خوش ميگذرد.
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 .123يونسلو ،صادق .كتاب آموزشي آب و زندگي ( 1كتاب كار) .تهران ،صادق يونسلو،92 ،
 28ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :نقش آب در زندگي
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :در کتاب حاضر که براي دانشآموزان پيشدبستاني و اول ابتدايي فراهم آمده است ،آنها با
اهميت آب و نقش آن در ادامة حيات تمام موجودات زنده ،منابع تأمين آب و چرخة آبي ،جلوگيري از
آلودگي منابع آبي و حفظ محيط زيست ،شناخت انواع مصارف آب در داخل و خارج خانه و روشهاي
صحيح مصرف آب آشنا ميشوند .صفحات کتاب تمام رنگياند و تمرينها بهصورتهاي قرار دادن در
داخل دايره ،پيدا کردن ،وصل کردن ،رنگ کردن ،عالمت زدن ،مشخص کردن با شماره ،حل جدول،
وصل کردن اعداد ،گفتن و توضيح دادن ،و ...تنظيم شدهاند.

 .124ساداتي ،كاظم و حسيني ،مهدي .كتاب كار آواي چكاوك ويژة نوآموزان پيشدبستاني.
تهران ،مدرسه 32 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيش دبستانی
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
مربي است
چكيده :بسته آموزشي «كتاب كار» ،مشتمل بر شش جلد كتاب كار كودك و راهنماي ّ
كه از سوي كارگروه توليد محتواي مراكز پيشدبستاني ادارة ّ
كل آموزش و پرورش شهرستانهاي
قصه ،نمايش ّ
خلق ،بازي،
شعر،
مانند:
استان تهران تدوين شده است .در اين مجموعه ،ف ّعاليتهايي
ّ
كاردستي ،مشاهده ،آزمايش ،گردش علمي و بحث و گفتگو پيشبيني شده است .هدف اصلي انجام
اين فعاليتها ،باالبردن انگيزه و توان ّ
خلقيت و ابتكار نوآموز است.
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 .125ساداتي ،كاظم و حسيني ،مهدي .كتاب كار آواي قاصدك ويژه نوآموزان پيشدبستاني.
تهران ،مدرسه 32 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيش دبستانی
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
مربي است
چكيده :بستة آموزشي «كتاب كار» ،مشتمل بر شش جلد كتاب كار كودك و راهنماي ّ
كه از سوي كارگروه توليد محتواي مراكز پيشدبستاني ادارة ّ
كل آموزش و پرورش شهرستانهاي
قصه ،نمايش ّ
خلق ،بازي،
شعر،
مانند:
استان تهران تدوين شده است .در اين مجموعه ،ف ّعاليتهايي
ّ
كاردستي ،مشاهده ،آزمايش ،گردش علمي و بحث و گفتگو پيشبيني شده است .هدف اصلي انجام
اين فعاليتها ،باالبردن انگيزه و توان ّ
خلقيت و ابتكار نوآموز است.

 .126شيتارو ،تاكهاي .سالم كتي :كتي خودش به توالت ميرود .ناصر جالليان .تهران ،قدياني،
 25 ،91ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آموزش مهارت زندگي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعه کتابهاي «سالم کتي» است .توالت رفتن يکي از کارهاي
مهمي است که بچهها بايد ياد بگيرند .امروزه بسياري از خانوادهها مشکالتي در اين زمينه در ارتباط
با فرزندانشان دارند .کتاب حاضر به کودک ياد ميدهد براي رفتن به توالت چه کارهايي انجام دهد.
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 .127دنياي زيباي كتي :كتي در جشن تولدش .فرزانه كريمي .تهران ،قدياني 16 ،92 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :جشن تولد
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد اول از مجموعه کتابهاي «دنياي زيباي کتي» است و ماجراي جشن تولد
دو گربه کوچک به نامهاي کتي و ميني را بيان ميکند .اين دو خواهر از مهد کودک به خانه ميروند
و تولدشان را جشن ميگيرند و ...هدية پدربزرگ و مادربزرگ به آنها اين بود که آنها را به سيرک
ببرند .کتي دوست دارد گاه فقط براي او تولد بگيرند؛ اما با خودش فکر ميکند خواهر داشتن هم خيلي
خوب است.

 .128دنياي زيباي كتي :كتي در سفر پرماجرا .فرزانه كريمي .تهران ،قدياني 16 ،92 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان تخيلي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد سوم از مجموعه کتابهاي «دنياي زيباي کتي» است .کتي ميخواهد با بالون
بزرگش دور دنيا سفر کند .او تمام وسايل الزم را براي سفر برميدارد .باد تندي ميآيد و بالون کتي
را به قطب شمال ميبرد .قطب شمال خيلي سرد است .در آنجا حيواناتي زندگي ميکنند که سرما را
دوست دارند .بالون خيلي زود به جاهاي گرم ميرود .در آفريقا هم بالون روي زمين مينشيند .اينجا
هم گرم است .او در اين سفر حيوانات وحشي زياد و عجيب و غريب ميبيند .پس از سفر کتي دوست
دارد هر چه زودتر دوستانش را ببيند و چيزهايي را که در سفر ديده برايشان تعريف کند؛ اما نميداند که
يک ميمون کوچک همراه او به خانه آمده است.

دورة پیشدبستانی 81 4
 .129دنياي زيباي كتي :كتي و خانوادهاش .فرزانه كريمي .تهران ،قدياني 16 ،92 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با خانه و خانواده
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعه کتابهاي «دنياي زيباي کتي» است و به معرفي خانه و
خانواده کتي ،که بچه گربة ملوسي است ،ميپردازد .با معرفي هر يک از شخصيتهاي خانواده کتي و
شغل آنها در صفحه مقابل تصاويري وجود دارد که با سؤالي که پرسيده ميشود ،کودک بايد تصاوير
را بازيابي و شمارش کند يا اسم آنها را بگويد.

 .130دنياي زيباي كتي :كتي و خوابهاي شيرين .فرزانه كريمي .تهران ،قدياني 16 ،92 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان تخيلي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «دنياي زيباي کتي» است .کتي در حمام است .مادر ميگويد
ديگر وقت خواب است .کتي مسواک ميزند و به رختخواب ميرود .او در خواب يک عالم حباب صابون
در آسمان ميبيند .اول دوستش جويي را داخل يکي از حبابها و بعد همة دوستانش را با چترهايي در
دست ميبيند .کتي همراه دوستانش توي چترهايشان مينشينند .او منتظر خواهرش است که براي
خريد بستني رفته است و ميگويد کاش خواهرش هم بود .آنوقت بيشتر خوش ميگذشت .ناگهان
صداي خواهرش را ميشنود که ميگويد بيدار شو کتي داري خواب ميبيني.
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 .131دنياي زيباي كتي :كتي و قهر و آشتي .فرزانه كريمي .تهران ،قدياني 16 ،92 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب دربارة کتي و اتفاقاتي است که در روز براي او رخ ميدهد .هر کسي ممکن است در
طول روز خوشحال ،ناراحت يا عصباني شود ،کتي هم همينطور .او شلب شلوب کردن توي چالههاي
آب را بيشتر از هر کار ديگر دوست دارد .گاهي اوقات اخم ميکند .روز تولدش شاد و سرحال است .در
صفحة پاياني کتاب شكلكهايي جورواجور حالت خجالت با فرم چشم و ابرو در حالت خوردن ترشي و
حالتهاي ديگر را نشان ميدهد .از کودک سؤال ميشود آيا ميتواند اين شکلکها را در بياورد يا خير؟

 .132دنياي زيباي كتي :كتي و يك روز قشنگ .فرزانه كريمي .تهران ،قدياني 16 ،92 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد چهارم از مجموعه کتابهاي «دنياي زيباي کتي» در  16صفحه براي كودكان
به چاپ رسيده است .کتاب جريان زندگي و کارهاي يک روز کتي را از صبح که از خواب بيدار ميشود
تا وقتي که شب به خواب ميرود بيان ميکند .چه لباسي ميپوشد ،صبحانه ميخورد ،مسواک ميزند،
به مهد کودک ميرود و کارهايي که در آنجا انجام ميدهد .کارهايي که در باغچه انجام ميدهد و...
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 .133چيچستر كالرك ،اما .ليلي و كانگوروي آبي :كجايي ،كانگوروي آبي! .مريم رزاقي .تهران،
زعفران 32 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :اما چيچستر كالرك
مخاطب :كودك
موضوع محوري :حواس پرتي ،داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب مخاطبان با دختر کوچکي به نام ليلي آشنا ميشوند که يک کانگوروي آبي
دارد و مدام او را در پارک ،اتوبوس و باغ وحش جا ميگذارد؛ اما سرانجام هم آن را پيدا ميکند .يک
شب کانگورو توي اتاق ليلي غيبش ميزند و ليلي بعد از کلي گشتن و گريه کردن ميتواند دوباره
او را پيدا کند.

 .134كيان ،غزاله .سفرهاي اتوبوس قرمز :كردستان .تهران ،شهر قلم 8 ،92 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :فريبا فاضلزاد
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با فرهنگ
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :در اين كتاب كه يكي از كتابهاي مجموعه «سفرهاي اتوبوس قرمز» است ،كودكان با زبان
شعر با اتوبوس قرمز همراه ميشوند و اينبار به سمت كردستان ميروند .از جادههاي پرييچ و خم رد
ميشوند ،گله گوسفندان ،تپههاي سرسبز و باغهايي پربار را ميبينند .كوهي ميبينند كه نامش «آبيدر»
است و شهري بهنام «سنندج» در استان كردستان .زنانش قالي ميبافند و به زبان كردي حرف ميزنند.
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 .135چيچستر كالرك ،اما .ليلي و كانگوروي آبي :كريسمس مبارك ،كانگوروي آبي! .مريم
رزاقي .تهران ،زعفران 32 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :اما چيچستر كالرك
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مراسم عيد کريسمس
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب داستان عيد کريسمس آمده است .ليلي در حال درست کردن کارتهاي تبريک
است .او براي کانگوروي آبياش هم کارت تبريک درست ميکند و به کانگوروي آبي ميگويد که
برف بهخاطر او ميبارد ،درخت کريسمس را بهخاطر او تزئين کرده است و . ...کانگوروي آبي هم دلش
ميخواهد براي ليلي کاري بکند .براي همين شبي که بابانوئل به خانه آنها ميآيد ،کانگورو از توي
کيسة بابانوئل براي ليلي يک قلب کوچولوي آبي برميدارد ،آن را با روباني که دارد ،به درخت وصل
ميکند و روي کارت مينويسد :فقط براي تو ،ليلي خيلي دوستت دارم.

 .136مرداني ،مهدي .كالغه ميگه...؟! .قزوين ،سايه گستر 12 ،91 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :معصومه پورمند
مخاطب :كودك
موضوع محوري :صداي حيوانات
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كتاب مص ّور حاضر دربردارندة اشعاري با موضوع حيوانات است كه براي كودكان تدوين شده
است .در اين اشعار ،كودكان با صداي حيوانات مختلف و نوع زندگي هريك آشنا ميشوند .تصاوير زيبا
و ج ّذاب كتاب ،در انتقال مفاهيم و شناخت كودكان كمك ميكند.
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 .137پروشف ،جيسال و بيدالف ،استيو .كليدهاي تربيت و رشد دختران .حسان صادقي .تهران،
صابرين 212 ،92 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :والدين ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،مربي كودك
موضوع محوري :روانشناسي دختران
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة والدين در هشت فصل تدوين شده است و نويسنده ميكوشد با
ارائة راهكارهاي عملي والدين را در پرورش دختران داراي اعتمادبهنفس و توانمند ياري دهد .كتاب
حاوي داستانهاي واقعي و مفيد براي والدين است .تفاوت دختران با پسران ،چگونگي برقراري ارتباط
با دختر تازه متولد شده ،سالهاي ابتدايي زندگي دختران ،دنياي هيجانات و عواطف آنها ،قيد و بندي
كه جامعه براي دختران قرار ميدهد ،مدرسه و يادگيري ،بلوغ دختران و روابط خانوادگي ،موضوعهايي
هستند كه اين كتاب به آنها پرداخته است.

 .138عبدالهي ارفع ،محمد .كودك و ايمان .تهران ،تيمورزاده ،طبيب 48 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،مربي كودك
موضوع محوري :تعليم و تربيت ديني
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
نظران تعليموتربيت اسالمي را بهطور
چكيده :کتاب حاضر ميکوشد گوشهاي از تالشهاي صاحب ِ
خالصه در اختيار معلمان و اولياي دلسوز قرار دهد .بدين منظور ،در فصل اول مفهوم تعليم و تربيت
ديني از منظر متون اسالمي را بررسي کرده و در فصلهاي دوم و سوم به موضوع اصلي ،يعني امکان
و ضرورت تربيت ديني کودک پرداخته است .در فصل چهارم نيز اصول ،روشها و نکات اساسي تربيت
ديني کودک آورده شده است .کتاب قبل از ورود به بحث ،به بيان تعليم و تربيت از ديدگاه مکتب اسالم
پرداخته و دو تعريف اساسي از تربيت ارائه داده است که هر دو تعريف با اصول اسالمي و مکتبي ما
هماهنگهستند.
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 .139اصغري ،مريم .كودكان پيشدبستاني با آسيب بينايي .تهران ،آواي نور 144 ،92 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :مربي كودك ،والدين
موضوع محوري :شناخت كودكان معلول
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :آموزش قبل از مدرسه در دورة پيشدبستاني بسيار الزم و ضروري است .کساني که
ميخواهند با کودک نابينا کار کنند ،قب ً
ال بايد کتابهاي مناسبي در اينباره مطالعه کرده باشند و آنگاه
با توجه به استعداد کودک با او کار کنند .کتاب حاضر نيز مربوط به کودکان پيشدبستاني است که با
آسيبهاي بينايي مواجه هستند .کتاب در پنج فصل با اين عنوانها ارائه شده است :کليات؛ اهميت
پرداختن به دورة پيشدبستاني از ديدگاههاي مختلف؛ کودک و مسائل مرتبط با نابينايي؛ کودک نابينا
و مهارت و آموزش کودک نابينا در دورة پيشدبستاني .والدين کودک نابينا ،با فرستادن او به دورة
پيشدبستاني ،به کودک خود امکان باليدن و رسيدن به سطح همساالن بيناي خود را هديه ميکنند.

 .140كيان ،غزاله .تتقتتق تق قطار آبي :كوه .تهران ،شهرقلم ،چكه 8 ،90 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :حسن عامهكن
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر ،كوه
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده« :تتق تتق تق قطار آبي» ،ماجراي سفرهاي يك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافيايي است.
تخيل است .كودكان با خواندن
آهنگ اشعار اين كتابها بر اساس حركت قطار تنظيم شده و سرشار از ّ
اين مجموعه ،با مناطق مختلف جغرافيايي و ويژگيهاي آن آشنا ميشوند .ساختار ظاهري كتاب نيز
طراحي شده تا حال و هواي سفر را براي كودكان زنده كند .در اين دفتر ،كودكان به
به شكل قطار ّ
كوهستان سفر ميكنند و مطالب ج ّذابي دربارة كوهها ميآموزند.
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 .141كيان ،غزاله .تتقتتق تق قطار آبي :كوير .تهران ،شهرقلم ،چكه 8 ،90 ،ص.
قطع :شكلي
تصويرگر :حسن عامهكن
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر ،كوير
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده« :تتق تتق تق قطار آبي» ،ماجراي سفرهاي يك قطار آبي به مناطق مختلف جغرافيايي است.
تخيل است .كودكان با خواندن
آهنگ اشعار اين كتابها بر اساس حركت قطار تنظيم شده و سرشار از ّ
اين مجموعه ،با مناطق مختلف جغرافيايي و ويژگيهاي آن آشنا ميشوند .ساختار ظاهري كتاب نيز به
طراحي شده تا حال و هواي سفر را براي كودكان زنده كند .در اين دفتر ،كودكان به كوير
شكل قطار ّ
سفر ميكنند و مطالب ج ّذابي درباره كوير ميآموزند.

 .142ثاني ،سعيد و اسماعيلي ،ژاله .گام به گام با آوا .تهران ،پروهان 64 ،92 ،ص.
قطع :بياض
تصويرگر :آرش ندايي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آشنايي با موسيقي
قالب اثر :موسيقي
چكيده :اين کتاب به زبان ساده کودکان را با موسيقي آشنا ميکند .راوي کتاب دختري بهنام آواست
که به کودکان کمک ميکند تا موسيقي را بهتر بشناسد و آهنگهايي را بسازند و بخوانند .از جمله
مطالب کتاب عبارتاند از :خط حامل ،کليد ُسل ،ميزان و خط ميزان ،نتهاي زير پنج خط حامل و  ...در
جاهاي مختلف کتاب از کودک خواسته ميشود با توجه به نتهایي که ياد گرفته آهنگهايي را بنوازد.
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 .143الدوينگ ،سندرا .گرگ و هفت بزغاله كوچك .صمد نيك عاطفه .تهران ،هنر آبي،92 ،
 24ص.
قطع :جيبي كوچك
تصويرگر :استفان پفيل
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان حيوانات
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب بازنويسي ديگري از قصة شنگول و منگول و حبة انگور است با اين تفاوت که
تعداد بزغالهها هفت تا هستند .زماني که گرگ شش بزغاله را خورد ،توي چمنزار زير درختي خوابيد.
خانم بزي با تنها بچهاي که مانده بود به آنجا رفت و با قيچي شکم او را پاره کرد و بزغالههايش را
درآورد .بعد توي شکم گرگ سنگ ريخت و آن را دوخت .وقتي گرگ بيدار شد احساس تشنگي کرد و
با سختي به کنار چاه رفت .او که احساس سنگيني ميکرد تعادلش را از دست داد و به داخل چاه افتاد.
بزغالهها هم دور چاه رقصيدند و شادي کردند.

 .144رحيمزاده ،زهرا و [ ...دیگران] .گلهاي نيلوفر  .1تهران ،مدرسه 238 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش پيش دبستانی
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده« :سرمايهگذاري در امور كودكان پيش دبستاني ميتواند از آسيبهاي دوران نوجواني ،جواني
و بزرگسالي پيشگيري كند ».كتاب حاضر ،دربردارندة مجموعهاي از فعاليتهاي متن ّوع به همراه انس
با قرآن است كه بر اساس نياز كودكان پيشدبستاني و اهداف پيشبيني شدة دفتر آموزش ابتدايي
قصه ،شعر و سرود ،نقّاشي ،كاردستي ،بازي ،نمايش ّ
خلق،
وزارت آموزش و پرورش تدوين شده استّ .
مشاهده ،گردش علمي ،آزمايش و بحث و گفتگو ،فعاليتهاي دهگانهاي هستند كه در اين اثر گنجانده
شدهاند.
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 .145آقاجاني ،معصومه .الكي خوش خنده .تهران ،حوا 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :سليم صالحي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شناخت حيوانات
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب «الکيخوشخنده» قصهاي زيبا دربارة زندگي الکپشتهاست .يک الکپشت
کوچک پس از به دنيا آمدن با برادران و خواهران خود به سوي دريا حرکت ميکند؛ اما ناگهان دلش
ميگيرد و ميخواهد پدر و مادرش را ببيند .او به دنبال آنها ميگردد .در اين جستوجو کودک نيز به
همراه الکپشت به رمز و رازهاي زندگي الکپشتها پي ميبرد.

 .146زيفرت ،هرييت .لباس هميشگي من .مريم رزاقي .تهران ،زعفران 36 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :ليز مورفي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مهارت زندگي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين كتاب كودكان با دختربچهاي آشنا ميشوند كه مامان بزرگ خياطي دارد و براي او
لباسهاي قشنگي ميدوزد .مامان بزرگ از او ميخواهد از بين پارچههايي كه دارد ،چند تا را انتخاب
كند .او انتخاب ميكند و مامان بزرگ برايش لباس قشنگي ميدوزد .هر سال كه او بزرگتر ميشود،
مامان بزرگ تغييراتي در لباس ميدهد و دختربچه دوباره از آن استفاده ميكند .سرانجام وقتي كه 10
سالش ميشود ،مامان بزرگ لباس ديگري براي او ميدوزد و دختربچه لباس قبلياش را به دخترخاله
كوچكترش ميدهد تا او از آن استفاده كند.
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 .147لييو موش موشك :لييو نميخواهد بخوابد .الهام نوجوان .تهران ،مبتكران 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :فاطمه موسايي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :وقت خواب
قالب اثر :قصه
چكيده« :لييو نميخواهد بخوابد» ،ماجراي يک موش کوچک بهنام لييو است .او امروز خيلي کار
کرده است ،موقع خواب لباس خواب نرمش را ميپوشد .او پس از مسواک زدن از مادرش ميخواهد
يک قصة خيلي ترسناک براي او بگويد .مادر قصه را ميگويد ،لييو مرتب ًا ميپرسد :بعدش چي شد؟
بعدش چي شد؟ مادر ميگويد ديگر دير شده ،شببخير ميگويد و اتاق را ترک ميکند ،اما لييو خوابش
نميبرد .مادر دوباره برميگردد و او را بغل ميکند و ميگويد که شب براي استراحت کردن است .لييو
دوباره توي تختش ميرود و تدي عروسک خرسياش را بغل ميکند و پتو را رويش ميکشد .او خواب
پنير و اسباببازيهاي قشنگ و خوراکي ميبيند .فردا سرحال از خواب بيدار ميشود و به دوستش تدي
ميگويد امشب بايدخيلي زودتر بخوابم شايد دوباره از اين خوابهاي قشنگ ببينم.

 .148لييو موش موشك :لييو نميخواهد به مهد كودك برود .الهام نوجوان .تهران ،مبتكران،
 24 ،92ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :فاطمه موسايي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با مهد كودك
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي «لييو موشموشک» است .لييو نميخواهد به مهدکودک
برود ،چون کسي را در آنجا نميشناسد و کمي ميترسد .مادر ميگويد که امروز خيلي کار دارم .به
آشپزخانه ميرود و به کارهايش ادامه ميدهد .نظافت ميکند ،اتوکشي ميکند .حوصلة لييو سر رفته،
ميخواهد مادر با او بازي کند ،اما مادر ميگويد فرصت انجام اين کار را ندارد .بايد براي خريد برود و
لييو هم بايد با او برود .لييو با مادر به بازار ميرود .مادر در بازار دوستش را ميبيند و با او صحبت
ميکند .مهدکودک روبهروي آنهاست .لييو با عروسکش تدي وارد مهدکودک ميشوند که ببينند
آنجا چه خبر است .او از پشت پنجره ميبيند که بچههاي زيادي آنجا هستند و نقاشي ميکشند ،بازي
ميکنند و با هم ميخندند و خوشحالاند .مادر لييو را صدا ميزند .آنها خيلي زود برميگردند و لييو
تصميم مهمي ميگيرد.
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 .149لييو موش موشك :لييو نميخواهد مسواك بزند .الهام نوجوان .تهران ،مبتكران،92 ،
 24ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :فاطمه موسايي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :بهداشت
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب از مجموعه«لييو موشموشک» است .شخصيت اصلي اين مجموعه موش
بهانهگيري است بهنام لييو .او ابتدا از انجام کارهاي شخصياش خودداري ميکند؛ اما در نهايت با ميل
و رغبت آنها را انجام ميدهد .لييو نميخواهد مسواک بزند .در واقع کودک ترغيب ميشود با دنبال
کردن قصه و همذاتپنداري با قهرمان داستان مسواک بزند .مادر لييو مرتب به او توصيه ميکند قبل
از خوابيدن دندانهايش را بشويد .لييو ديگر نميخواهد از اين حرفها بشنود .پدر نزد دندانپزشک
ميرود .لييو هم اجازه دارد او را همراهي کند .بعد از پدر دکتر از لييو ميخواهد روي صندلي
مخصوص بنشيند تا او را معاينه کند .لييو لبهايش را محکم روي هم ميگذارد ،چون دندانهايش
را خوب نشسته است .بعد راضي ميشود دهانش را باز کند .دکتر به او هشدار ميدهد که دندانهايش
را بهتر بشويد و يک کتاب به او ميدهد که درست مسواک زدن را توضيح ميدهد و  ...در پايان کتاب
تدي عروسک ميگويد که تصميم دارد از امروز دندانهايش را هميشه درست بشويد.
لييو به دوستش ِ

 .150ماجراهاي پيپر فسقلي :مجموعه  18جلدي .حسين فتاحي .تهران ،ذكر 432 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مهارتهاي رفتاري ـ اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :در سراسر دنيا ،كودكان مشكالت و مسائل مشابهي دارند .بيشتر آنها از تاريكي ميترسند،
شيريني و شكالت را دوست دارند ،دلشان نميخواهد مسواك بزنند .در بازي نوبت را رعايت نميكنند
و ...مجموعة  18جلدي حاضر كه در يك جلد به چاپ رسيده ،حاوي داستانهايي است كه به كودكان
خردسال كمك ميكند ،با مسائل مذكور آشنا شوند و بتوانند براي مشكالت خود راهحل درستي بيابند.
داستانهاي اين مجموعه به والدين و مربيان نيز كمك ميكنند تا برخورد درست با مسائل كودك را
تجربه كنند.
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( .151وايت ،كاترين؟) .مامان بخون الاليي( .مهدي مرداني؟) .قزوين ،سايه گستر 14 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :الاليي
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كودكان دوست دارند بدانند كه حيوانات چگونه ميخوابند .اين كتاب مص ّور كه براي كودكان
تدوين شده ،با اشعاري موزون و نقّاشيهاي زيبا ،كودكان را براي خوابي آرام و شيرين آماده ميكند.

 .152پاركر ،استيو .آشنايي با بچههاي حيوانات :مامان من كيه؟ .پريسا همايونروز .تهران ،ذكر،
 12 ،92ص.
قطع :خشتي
مخاطب :مربي كودك ،كودك
موضوع محوري :آشنايي با زندگي حيوانات
قالب اثر :فعاليتهاي علمي
چكيده :اين کتاب دربارة دنياي زيبا و جذاب حيوانات است .زندگي حيوانات براي کودکان
دوستداشتني و سرگرم کننده است .کتاب «مامان من کيه؟» به صورت معماگونه طرح شده است و
کودکان را با بعضي از حيوانات آشنا ميکند .همچنين ويژگيها و مشخصات بعضي از آنها و تغييراتي
را که در طول زندگي ميکنند براي کودکان بيان ميكند .تصاوير کتاب نيز کودکان را به دنياي زيباي
حيوانات پيوند ميزند.
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( .153آدامز ،بن؟) .ماهي كه خنده كارشه ستارة نمايشه( .مهدي ،مرداني؟) .قزوين ،سايه
گستر 12 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :كرگ كمرون
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر ،كتابهاي چشمي
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كتاب مص ّور حاضر از مجموعه كتابهاي چشمي است كه براي كودكان تدوين شده است.
اين مجموعه با ظاهر ج ّذاب و با هدف ايجاد سرگرمي در كودكان تدوين شده است .در اين كتاب،
داستان ماهي كوچكي نقل شده كه دوست دارد در كنار دوستان شعبدهبازش كارهاي جالبي انجام
خاصي انجام ميدهند .ماهي كوچولو هم ميتواند با شكلك
دهد .هركدام از حيوانات دريا شيرينكاري ّ
درآوردن ،ديگران را شاد كند.

 .154صادقيان ،نبياهلل .مجموعه آموزش مفاهيم پايه براي خردساالن .تهران ،مدرسه،
 140 ،91ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :يونس انصاريان
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :داستانهاي آموزنده ،يادگيري مفاهيم
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
اهميت بااليي برخوردار است .اساس و بنيان رشد
چكيده :دورة كودكي در رشد و پرورش آدمي از ّ
همه جانبة كودكان در همين سالها شكل ميگيرد .مجموعة پيش رو ،مشتمل بر پنج جلد كتاب كار
توسط كارگروههاي توليد محتواي مراكز پيشدبستاني استانهاي كشور تدوين
مربي است كه ّ
كودكّ ،
شده است .در اين مجموعه ،خردساالن با موضوعات و مفاهيم پايهاي مانند« :نعمتهاي خدا ،ايران،
مناسبتها ،بهداشت و ايمني و محيط زيست» آشنا ميشوند.
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 .155شعباني ،اسداهلل .مجموعه شعر خردساالن .تهران ،مدرسه 44 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :عاطفه پرچمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كتاب مص ّور حاضر دربردارندة اشعاري از «اسداهلل شعباني» است كه براي خردساالن سروده
طي آن ،به مضاميني چون :طبيعت،
است .اشعار و ترانههاي كتاب با تصاوير زيبا و ج ّذاب همراه شده و ّ
حيوانات ،روابط انساني و  ...پرداخته شده است .شعرهاي اين مجموعه با بازيهاي كالمي و نكتههاي
طنزآميز ميكوشد تا لبخند بر لبان خردساالن بنشاند و به آنها در شكوفايي ّ
خلقيتشان كمك كند.

 .156راستي ،مجيد و [ ...دیگران] .يك اسم و چند قصه :مداد .تهران ،شهرقلم ،چكه 32 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
تصويرگر :ايلگار رحيمي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :کتاب حاضر حاوي  10قصه با موضوع «مداد» از نويسندگان ادبيات کودکان کشورمان
بهصورت بداهه براي کودکان و به منظور تقويت مهارت خواندن نوشته شده است« .مداد برنده» از
مجيد راستي« ،يک مداد و دو تا نوک» از طاهره خردور« ،آرزوي مداد» از ناصر نادري و «مداد و غلط
گنده» نام برخي از اين داستانهاست.
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 .157سليماني ،عادله .مشق نيكو آمادگي براي نوشتن :از مجموعه كتابهاي آموزش غيرمستقيم
براي كودكان پيش از دبستان .نيشابور ،مشق نيكو 32 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :عادله سليماني
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش غير مستقيم براي كودكان
قالب اثر :زبان آموزي
چكيده :اين کتاب حاوي  28لوح است .لوحها با هدف يادگيري حروف فارسي براي کودکان طراحي
شده است .تمرينهاي کتاب در مهارت گرفتن قلم ،ايجاد هماهنگي بين حرکات چشم و دست ،توانايي
کشيدن اشکال و رسم خطوط ،الگوبرداري از تصاوير و  ...کودکان را ياري ميکند.

 .158وادال ،مارتين .بچههاي حيوانات را دوست دارم :من مامانمو ميخوام .حسين فتاحي .تهران،
ذكر 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :پاتريك بنسون
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان حيوانات
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب براي گروه سني" الف" مناسب است .داخل سوراخي ،روي تنة يک درخت سه بچه
جغد نشستهاند و فکر ميکنند .آنها منتظر برگشتن مادرشان هستند .يکي از آنها به نام سارا ميگويد:
مادر ،موش و غذاهاي خوشمزه برايمان ميآورد« .پرسي» بچه جغد ديگر هم همينطور فکر ميکند؛
اما «بيل» فقط ميگويد« :من مامانم را ميخواهم» .آنها چشمشان را ميبندند و آرزو ميکنند که
مادرشان زود برگردد و مادرشان برميگردد.
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 .159موش صحرايي و خفاش .احمد باقرينژاد .مشهد ،عروج انديشه 24 ،92 ،ص.
قطع 1/2 :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :حيوانات شب
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب کوچک ،کودکان با موش صحرايي و خفاش آشنا ميشوند .موش صحرايي
دلش پرواز ميخواهد و خفاش دوست دارد ،رنگهاي روز را ببيند .خفاش موشصحرايي را سوار
گردنش ميکند و آنها در آسمان پرواز ميکنند .با دميدن خورشيد ،خفاش ديگر نميتواند پرواز کند.
سرش گيج ميرود و از آسمان به زمين ميافتد .موشصحرايي کمک ميکند تا حال خفاش دوباره
بهتر شود.

 .160دوگالس ،كيتي .مهارت حركتي :مجموعه فعاليتهاي حركتي درشت و ظريف براي
كودكان پيشدبستان .مريم نوزرآدان .تهران ،نغمه نو 24 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :سام سلماسي
مخاطب :كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :آموزش فعاليتهاي حركتي
قالب اثر :كتاب كار كودك ـ مربي
چكيده :فعاليتهاي اين کتاب ،فرصتي را براي کودکان فراهم ميکند تا ضمن لذت بردن از تحرك،
مهارتهاي حرکتي خود را پرورش دهند .همچنين با تجربههاي عملي و فعال ،تمام وجود آنها را در
تجربههاي هدفمند درگير کرده ،اجازه ميدهد با استفاده از حرکت ،خود را کشف و خالقانه بيان کنند.
مهارتهاي حرکتي در اين کتاب شامل دو بخش است .مهارت حرکتي درست؛ مانند ايستادن ،راه
رفتن ،باال رفتن از پله ،پرتاب کردن و گرفتن توپ که به توانايي استفاده از ماهيچههاي درشت بدن نياز
دارد و مهارت حرکتي ظريف ،مانند مشت زدن ،نخ کردن مهره ،قيچي کردن که به توانايي استفاده از
ماهيچههاي کوچک بدن نياز دارند.
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 .161عابدي ،احمد و [ ...دیگران] .مهارتهای مورد نياز كودكان براي ورورد به مدرسه.
اصفهان ،نوشته 208 ،91 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :شناخت كودك
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :مهارتهاي مورد نياز کودکان براي ورود به دبستان شامل آن گروه از مهارتهاي پيشنياز
است که کودک براي فراگيري موضوعهاي درسي به آنها نياز دارد .اين مهارتها مقدمة يادگيري
مهارتهاي اساسي مانند خواندن ،نوشتن ،حساب و حتي يادگيري تعليمات اجتماعي در محيط مدرسه
محسوب ميشوند .فصل اول کتاب حاضر به موضوع تشخيص و مداخلة زودهنگام در دورة پيش
از دبستان اختصاص دارد و اهداف مداخله زودهنگام را چنين بيان ميکند :حمايت از خانواده براي
تسريع رشد کودک در زمينههاي مهم حسي  -حرکتي ،گفتاري ،اجتماعي ،شناختي و عاطفي؛ افزايش
اعتمادبهنفس کودک و جلوگيري از پيدايش مشکالت بعدي .فصلهاي دوم و سوم به موضوعات
مهارتهاي ادراکي  -حرکتي و مهارتهاي شناختي پرداختهاند که اهم مباحث آنها به اين شرح
است :فعاليتهاي حرکتي؛ فعاليتهايي براي بهبود حرکات تعادلي؛ فعاليتهايي براي رشد هماهنگي
ادراکي  -حرکتي؛ فعاليتهايي براي رشد تن آگاهي؛ حافظة کوتاهمدت و بلندمدت؛ توجه و تمرکز .زبان
و گفتار ،پرورش مهارتهاي ديداري و شنيداري ،مهارتهاي اجتماعي و آموزش مفاهيم عنوانهاي
فصلهاي چهارم تا هفتم کتاب هستند.
 .162كمالي ،رودابه .مهرك و سبزك :مهرك حمام را دوست دارد .تهران ،چكه 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :هدي عظيمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با وسايل حمام
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب به کودکان حمام رفتن و وسايل مورد نياز حمام آموزش داده ميشود .مامان
وسايل حمام را داخل کيسهاي ميريزد .چشمهاي مهرک را ميبندد ،و از سبزک ميخواهد که مهرک
را راهنمايي کند تا حدس بزند ،داخل کيسه چه وسايلي است .وقتي که مهرک همه را درست حدس
ميزند ،مامان از آنها ميپرسد که حاال بايد کجا بروند و آنها جواب ميدهند :حمام!
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 .163كمالي ،رودابه .مهرك و سبزك :مهرك لباس ميپوشد .تهران ،چكه 24 ،91 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :هدي عظيمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب به کودکان آموزش داده ميشود که خودشان لباسهايشان را بپوشند .مامان
مهرک در حال رفتن به خريد است و مهرک هم ميخواهد همراه مادرش به خريد برود ،اما هنوز
لباسهايش را نپوشيده است .پس به کمک سبزک تند تند لباسهايش را ميپوشد و با مادر به خريد
ميرود .مادر هم اجازه ميدهد که مهرک براي خودش جايزه انتخاب کند.

 .164كمالي ،رودابه .مهرك و سبزك :ميآيي اسباببازيها را جمع كنيم؟ .تهران ،چكه،
 24 ،91ص.
قطع :خشتي كوچك
تصويرگر :هدي عظيمي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :نظم و ترتيب
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب ،نظم و ترتيب به کودکان آموزش داده ميشود .مهرک و سبزک در اتاقشان
نشستهاند و تمام اسباببازيهايشان را پخش و پال کردهاند .مامان وارد اتاق ميشود و به بچهها
ميگويد تا اتاقشان را مرتب نکنند ،خبري از عصرانه نيست .آن دو هم با هم اتاق را مرتب ميکنند و
با مامان دور هم مينشينند و عصرانه ميخورند.
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 .165اديمي ،صديقه .زرافه آبي :ميخواست خوشحال باشد .تهران ،هنر آبي 24 ،92 ،ص.
قطع :جيبي كوچك
تصويرگر :فاطمه زمانهرو
مخاطب :كودك
موضوع محوري :مهارت كنترل خشم
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد سوم از مجموعه کتابهاي زرافه آبي است .مهارتهاي زندگي تواناييهايي
هستند که به کودکان کمک ميکنند تا بتوانند روابط صحيح بين فردي ايجاد کنند .مسئوليتهاي
اجتماعي و تصميمگيريهاي صحيح را انجام دهند و مسائل ،مشکالت و کشمکشها را بدون اينکه
به خود يا ديگران ضربه بزند ،حل نمايند .در اين کتاب مهارت کنترل خشم و مهارت ارتباطات به
کودکان آموزش داده ميشود .در پايان کتاب از والدين خواسته ميشود تا در اين باره با کودکان خود
گفتوگو کنند.

 .166اديمي ،صديقه .زرافه آبي :ميخواست زيبا شود .تهران ،هنر آبي 24 ،92 ،ص.
قطع :جيبي كوچك
تصويرگر :فاطمه زمانهرو
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با مفهوم اعداد
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد چهارم از مجموعه کتابهاي زرافه آبي ،درباره جوجهاي کوچک است که براي
تولد خواهر کوچکش آماده ميشود .در اين کتاب سعي شده احترام به خود و ديگران در کنار آموزش
اعداد يک تا پنج به کودکان آموزش داده شود.
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 .167شامي ،بهرام .زرافه آبي :ميخواست مادرش را خوشحال كند .تهران ،هنر آبي،92 ،
 24ص.
قطع :جيبي كوچك
تصويرگر :بهرام شامي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شناخت احساسات چهارگانه
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد اول از مجموعه کتابهاي زرافه آبي و دربارة کرم کوچکي است که بدون
اجازة مادرش از النه خارج شده است .مادرش عصباني ميشود .کرم کوچک براي عذرخواهي از او
يک نقاشي ميکشد و به او هديه ميدهد .مادرش او را ميبخشد و در آغوش ميکشد .در اين کتاب
سعي شده احساس چهارگانه ترس ،خوشحالي ،ناراحتي و خشم و همچنين ارتباط خانوادگي به کودکان
آموزش داده شود.

 .168شامي ،بهرام .زرافه آبي :ميخواست يك هفته كار كند .تهران ،هنر آبي 24 ،92 ،ص.
قطع :جيبي كوچك
تصويرگر :بهرام شامي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آموزش روزهاي هفته ،آموزش اعداد
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعه کتابهاي زرافه آبي است .در اين کتاب سعي شده اهميت کار
گروهي ،مهارت حل مسأله در کنار آموزش اعداد يک تا پنج و نام روزهاي هفته به کودکان آموزش
داده شود.
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 .169ماير ،مرسر .نيني .صبا رفيع .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين كتاب كودكان با خرس كوچولويي آشنا ميشوند كه صاحب يك برادر ميشود.
مامانش نيني را به خانه ميآورد و خرس كوچولو سعي ميكند از هر راهي شده ،برادرش را خوشحال
كند .برايش كتاب ميخواند و توپ و اسباببازيهايش را به او نشان ميدهد .اما نيني كوچولو هي
گريه ميكند و خرس كوچولو نميداند چه رفتاري بايد با او داشته باشد كه ساكت شود .مادر گوشزد
ميكند كه بغلش كند ،تكانش دهد ،و...

 .170وروجك و گوشوارة طال .احمد باقرينژاد .مشهد ،عروج انديشه 16 ،92 ،ص.
قطع 1/2 :جيبي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :درستکاري
قالب اثر :قصه
چكيده :در اين کتاب ،داستان وروجک آمده است .وروجك يک تيله دارد که معتقد است براي او
شانس ميآورد .اما يک روز آن را گم ميکند و به جايش يک گوشواره به شکل قلب که مال تينا است،
پيدا ميکند .وروجک دلش نميخواهد گوشواره را به صاحبش برگرداند ،اما وقتي تينا تيله وروجک را
پيدا ميکند و برميگرداند ،وروجک هم گوشوارة تينا را به او بازميگرداند.
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 .171كيان ،مرجان و انگجي ،ليلي .ويژگيها و مهارتهاي مربي پيشدبستاني .تهران،
مدرسه 110 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :مربي كودك ،كارشناس
موضوع محوري :آموزش مربيان كودك ،آموزش پيشدبستاني ،شناخت كودك
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :كتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه كتابهاي راهنماي مربيان و كارشناسان دورة
پيشدبستاني است كه به موضوع مهارتهاي مربيان پيشدبستاني ميپردازد .كتاب در هشت فصل با
اين مباحث تدوين شده است :كلياتي دربارة دورة پيش از دبستان ،آراي مربيان بزرگ دربارة كودكان و
مربيان؛ رموزي كه مربيان بايد بدانند؛ مهارتهاي مربيان و ابعاد رشد كودكان؛ با رشد و تحول كودك
وارد چه مرحلهاي ميشويم؛ مربيان و سازماندهي برنامههاي آموزشي؛ مربيان و مديريت هيجانهاي
كودكان؛ بازي كودكان :نقش مربيان و والدين.

 .172زيفرت ،هرييت .هديهاي براي مامان بزرگ .مريم رزاقي .تهران ،زعفران 32 ،92 ،ص.
قطع :رحلي
تصويرگر :لورن براون
مخاطب :كودك
موضوع محوري :خالقيت ،داستان آموزشي
قالب اثر :قصه
چكيده :كتاب مص ّور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع «هديه دادن» است .در اين داستان ،ماجراي
دختري به نام «ليلي» روايت شده كه ميخواهد به مادربزرگش يك هديه بدهد .او به دنبال چيزهاي
مختلف ميگردد و يك كاله ساده را به خوبي تزيين ميكند و به مادربزرگش ميدهد .در اين داستان،
كودكان با استفادة درست از وسايل ساده و دور ريختني آشنا ميشوند.
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 .173لرستاني ،فريبرز .قصة خوابهاي من :هزار بار مزه .تهران ،محراب قلم 16 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
تصويرگر :ماهني تذهيبي
مخاطب :كودك
ن تخيلي
موضوع محوري :داستا 
قالب اثر :قصه
چكيده :چهارمين جلد از مجموعة «قصة خوابهاي من» حاوي هفت داستان كوتاه براي كودكان
است« .ماشين دوستم»« ،هزاربار مزه»« ،دوستي كالغ و خروس»« ،ميمون كوچولو»« ،جيرجيرك
و كفشدوزك»« ،بادكنك بزغاله» و «كفشدوزكي كه خانهاش را گم كرده بود» ،عنوانهاي اين
داستانها هستند .در داستان هزار بار مزه ،كودكي خواب ميبيند كه هزار پايي نزد او آمد و اجازه
ميخواهد هزار بار صورت او را ببوسد .كودك اجازه ميدهد و هزارپا ميخواهد هزار بار كودك را ببوسد،
اما او به يكبار بوسه راضي ميشود.

 .174فانگهو ،مين .هيس! الال كرده نينيجون :الاليي تايلندي .فريده خرمي .تهران،
آفرينگان 32 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :هالي ميد
مخاطب :كودك
موضوع محوري :شعر ،الاليي
قالب اثر :شعر و سرود
چكيده :كتاب مص ّور حاضر دربردارندة اشعار كودكانه جذاب است .شاعر اين الاليي« ،مينفانگهو»،
نويسنده و شاعر تايلندي است .اين اثر برنده جوايز كالدكات ،هورن بوك و انجمن كتابداران آمريكا
بچهها ج ّذاب و دلنواز است.
است .صداي حيوانات در اين كتاب براي ّ
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 .175ماير ،مرسر .يادم رفت .صبا رفيع .تهران ،شركت انتشارات فني ايران 24 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :كودك
موضوع محوري :داستان اجتماعي
قالب اثر :قصه
چكيده :كودكان در اين كتاب با خرس كوچولويي آشنا ميشوند كه گاهي انجام برخي كارها را
ال فراموش نميكند .مث ً
فراموش ميكند ،اما انجام برخي كارها را اص ً
ال صبح يادش بود كه مسواك
بزند ،اما مرتب كردن تختش را فراموش كرد .ظرفهاي صبحانه را توي ظرفشويي گذاشت ،اما
يادش رفت ظرف شير را توي يخچال بگذارد؛ و از اين قبيل .اما خرس كوچولو يك چيز را هيچوقت
فراموش نميكند ،اينكه شبها قبل از خواب از مادرش بخواهد براي او كتاب بخواند و مادرش را ببوسد.

 .176فريمن ،كلير .بچههاي حيوانات را دوست دارم :يك بوس براي گربه كوچولو .حسين
فتاحي .تهران ،ذكر 16 ،92 ،ص.
قطع :خشتي
تصويرگر :كارولين پدلر
مخاطب :كودك
موضوع محوري :آشنايي با زندگي حيوانات
قالب اثر :قصه
چكيده :متن اين کتاب از زبان يک بچه گربه است که مادرش او را با بوسه بيدار ميکند .او در ميان
باغ ،البهالي سبزه و باالي درخت پرسه ميزند .چيزهاي عجيب و غريب ميبيند .وقت استراحت با
مادرش زير آفتاب دراز ميکشد و چيزهاي تازهاي را که ديده براي او تعريف ميکند .حيوانات ديگر را
دنبال ميکند .وقت نظافت مادر پوست او را ليس ميزند .او قلقلکش ميآيد و ميخندد .شب ،هنگام
خواب ،مادر از او ميخواهد در بغلش باشد و به ماه شب به خير بگويد.
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 .177مولر ،برايت .يك حلزون كوچولو .صمد نيك عاطفه .تهران ،هنر آبي 24 ،92 ،ص.
قطع :جيبي كوچك
مخاطب :كودك
موضوع محوري :خانه
قالب اثر :قصه
چكيده :اين کتاب داستان يک حلزون است که در يك مزرعه زندگي ميکرد .او يک روز احساس
ميکرد خانهاش براي او تنگ شده ،تصميم گرفت به دنبال خانهاي بزرگتر بگردد .او ابتدا يک صدف
بزرگ و باشکوه پيدا كرد و فکر كرد اين خانه خيلي عالي است؛ اما يک شب که در آنجاماند اص ً
ال
خوابش نبرد .به خودش گفت من به يک خانة نقلي نياز دارم .بعد يک آپارتمان پيدا كرد ،پس از آن
يک خانة حياط دار ،يک کاروان قديمي و ...اما پشيمان شد و برگشت .وقتي به مزرعهاي که قب ً
ال
در آن زندگي ميکرد رسيد ،غمگين و بيخانه داخل بوتهاي که قب ً
گل
ال در آن بود ،رفت.
حلزون ِ
ِ
شقايق که کنار خانة قديمياش بود از ديدن او خوشحال شد و به او گفت که همهجا را دنبال او گشته
است .حلزون گفت صدف قديمياش هنوز هم قشنگترين خانه است .از آن به بعد آنها با شادي و
خوشحالي با هم زندگي كردند.

 .178مجدفر ،مرتضي 44 .بازي خالق براي كودكان پيش از دبستان :مستندسازي
تجربههاي زيستة يك پدر و مادر با فرزندشان در زمينة بازيهاي انجام شده با او .تهران ،پيشگامان
پژوهش مدار 168 ،91 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :والدين ،كارشناس ،مربي كودك
موضوع محوري :بازيهاي آموزشي
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :اين کتاب خواندني و زيبا شامل چهار قسمت است .قسمت اول ،گشايش ،شامل سخن ناشر،
پيشگفتار مؤلف ،چگونگي توليد کتاب و صحبتي با پدران ،مادران و مربيان است .قسمت دوم شامل
بازيهاست .بخش سوم ضمايم و بخش چهارم منابع و آشنايي با مؤلف است .کتاب  44بازي خالق
براي کودکان ،مستندسازي تجربة زيستة يک پدر و مادر با فرزندشان در زمينه بازيهاي مختلفي
است که با او انجام دادهاند .اين کتاب وجوه ارزشمند بسياري دارد ،چرا که اهميت و کارکردهاي متنوع
بازيها را براي کودکان نشان ميدهد و ميتواند راهنماي والدين در انتخاب بازي و اسباببازيهاي
فرزندانشان باشد ،حساسيت آنها را در مورد اهميت دادن به بازي با کودکان خود تحريک کند.
همچنين نقش بازي را در تقويت خالقيت تخيل و عواطف کودک مينماياند.
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 .179رودو ميستا ،كيم 101 .بازي آبي براي كودكان  4سال به باال .محمد سلطان حسيني؛
امير جهانيان نجفآبادي .اصفهان ،كياراد ،بصائر ،شهید حسين فهميده 120 ،91 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :مربي كودك
موضوع محوري :شنا و بازي
قالب اثر :مرجع نظري و دانش افزايي
چكيده :در كتاب حاضر  101بازي آبي براي كودكان چهار سال به باال معرفي ميشوند .بعد از درج
نام بازي ،نحوة انجام آن توضيح داده شده است .به زعم نگارنده ،مجموعه بازيهاي موجود در اين
كتاب بسيار ساده و تعدادي از آنها انفرادي و برخي بهصورت گروه انجام ميشوند .اين بازيها موجب
افزايش مهارتهايي چون تقويت هوش حسي ـ حركتي ،قدرت مديريت ،رهبري در گروه ،يادگيري
همكاري و مشاركت با اعضاي گروه ،و تقويت استقالل و مسئوليتپذيري در كودكان ميشوند .انجام
اين حركات ساده در آب موجب نشاط و شادابي و افزايش آرامش افراد ميشود .خواندن اين كتاب براي
مربيان شنا ،معلمان و والدين مفيد است.

 .180راينهارد ،پترا 250 .بازي  5دقيقهاي با بچهها ،در خانه و مهد و مدرسه .اكبر قندي.
تهران ،قدياني 320 ،92 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :والدين ،كودك ،مربي كودك
موضوع محوري :بازيهاي آموزشي
قالب اثر :بازي
چكيده :در اين کتاب  250بازي  5دقيقهاي معرفي شدهاند که کودکان ميتوانند آنها را در خانه،
مهدکودک و مدرسه انجام دهند .زير نام هر بازي ،گروه سني بازيکنان ،وسايل مورد نياز و شيوه انجام
بازي آمده است .به زعم نگارنده ،در اين مجموعه ،هم بازيهايي که دقت ،تمرکز و قدرت بيان
کودکان را افزايش ميدهند گردآوري شدهاند و هم بازيهايي که مهارت ،تعاون و همکاري آنها را
بهبودميبخشند.
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نمـــــایهها
عنوان کتاب
پديد آورندگان
تصویرگر
قالب اثر
موضوع محوری
مخاطب
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام و نشاني ناشران
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عنوان كتاب
ش دبستان و دبستان:
آمادهسازي كودكان براي ورود به پي 
روشهاي سادهاي كه به فرزند شما كمك ميكند تا در
آزمونهاي هوش ،سنجش001 ...
آموزش مباني رايانهاي با رنگآميزي 002
آموزش مفاهيم پاية رياضي به كودكان پيشدبستاني -تكاليفي
براي مهد و مدرسه 003
آموزش هنر ،نقاشي و كاردستي 004
اتل متل اين گلمه ،عشق منه ،خوشگلمه :آلبومي با  180شعر و
تصوير كودكانه 005
اتل متل مزرعه 006
اتل متل يه جنگل 007
اسبهاي كوتوله در شهر بازي 008
اصول و تئوري بازيها در دورة پيش از دبستان 009
الفباي زندگي براي كودكان 010
الفي اتكينز با دوستش آشتي ميكند 011
الفي اتكينز به مدرسه ميرود 012
اون چيه كه پا نداره؟ 013
اون چيه كه دور زمين ميگرده؟ 014
اون چيه كه زنگ داره؟ 015
اون چيه كه سفيده؟ 016
اون چيه كه شيرينه؟ 017
اون چيه كه قشنگه؟ 018
اون كيه كه قشنگ و مهربونه؟ 019
باباي قهرمان 020

بازي نمايشي :مجموعه فعاليتهاي نمايشي خالق براي
كودكان پيشدبستان 021
بازي و يادگيري در فضاي باز :اقدامات الزم براي كسب
تجربههاي كيفي برتر در محيط آزاد022 ...
بازيهاي  5دقيقهاي براي بچههاي چهار سال به باال 023
بازيهاي جشن تولد 024
بازيهاي سنتي روزآمد شده 025
بچههاي حيوانات دوستداشتني 026
بچههاي حيوانات را دوست دارم 027
برش بزن  ،بچسبون 028
بزرگترها اجازه دهيد! 029
بگرد ،پيدا كن ،بساز (آموزش مفاهيم علوم تجربي ويژه گروه
سني  5سال)030
بگو نه 031
به كودكان نقاشي ياد دهيم! 032
بيا آدمبرفي درست كنيم!033 ...3،2،1
بيا با هم آدم بكشيم 034
بيشتر از بازي[ 54 ،پنجاه و چهار]فعاليت خالق آموزشي براي
كودكان  5تا  6سال 035
پشت پنجرة آسمان 036
پيپر از اجراي نمايش ميترسد 037
پيپر از تاريكي ميترسد 038
پيپر با همساية جديدشان آشنا ميشود 039
پيپر به ديگران كمك ميكند 040
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پيپر پرندة جديدي پيدا ميكند 041
پيپر خيلي زياد تلويزيون نگاه ميكند 042
پيپر دعوا ميكند 043
پيپر دندانهايش را مسواك ميزند 044
پيپر مهماننوازي را ياد ميگيرد 045
پيپر نوبت را رعايت ميكند 046
پيپر ياد ميگيرد كه اشتباهاتش را بپذيرد 047
تبيين برنامة زبانآموزي كودكان پيشدبستاني در مناطق
دوزبانه048 ...
تربيت جنسي كودكان :آشنايي با مراحل رشد جنسي كودكان
049
تيتي و تاتا 050
جنگل 051
جوراب پشمي 052
جيبهاي آنجليكا اسپراكت 053
چرا مامانمو دوست دارم! 054
چكه 055
چه و چه و چه يك بچه 056
حاال بايد چي بپوشم؟ 057
حاال بايد چي بخورم؟ 058
حاال بايد چي بگويم؟ 059
حاال بايد كجا بروم؟ 060
حاال بايد مواظب چي باشم؟ 061
حاال چي كار كنيم ،كانگوروي آبي؟ 062
حاال نشانت ميدهم ،كانگوروي آبي! 063
خانة ما 064
خجالتي نباش 065
خدايا شكر كه پدربزرگ عينك خريده است 066
خراسان 067
خرس كوچولو 068
خرگوش شهري به سفر ميرود 069
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و نوآموزان پيش
از دبستان 070
خواب شيرين 071
خواهر كوچولوي سارا 072
خودم بلدم 073
خوزستان 074
خيلي دوستت دارم ،كانگوروي آبي! 075
داستانهاي موموشي 076
دريا 077

دعاهاي قبل از خواب :مجموعه دعاهاي كودكانه 078
دورا به دكتر ميرود 079
رشد و تقويت توانمنديهاي هوشي و شناختي كودكان 080
رنگ هنر 081 1
روزي كه مانيا دكتر شد 082
روزي كه مانيا گم شد 083
روزي كه مانيا ملكة مورچهها شد 084
روشهاي برخورد با خشونت در كودكان :چگونه به فرزندم
كمك كنم 085
روشهاي ياددهي -يادگيري مبتني بر رويكرد رشدمحور 086
رياضي 1(1و2و :)3گروه سني 3تا4سال 087
رياضي 1( 2و2و :)3گروه سني  3تا4سال 088
زبانآموزي كودكان پيشدبستاني (با تأكيد بر زبان دوم و مناطق
دوزبانه)089
سبزك كجايي؟ 090
سگ كوچولو كجايي پيش مامان ميآيي؟ 091
سنجاب ترسو 092
سنجاب ترسو از تاريكي ميترسد 093
سنجاب ترسو به ساحل ميرود 094
سنجاب ترسو جشن تولد ميگيرد 095
سنجاب ترسو دوست پيدا ميكند 096
سورتم ه سواري 097
سياه كوچولو سفيد كوچولو 098
سيستان وبلوچستان 099
شاپرك  1كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل پاييز) :واحد كارهاي
آموزشگاه ،بهداشت ،پاييز،خيابان ،خانه و خانواده (ويژه كودكان
چهارساله)100
شاپرك  2كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل زمستان) :واحد
كارهاي زمستان ،انسان ،ايران ،جانوران ،ارتباط جمعي (ويژه
كودكان چهارساله)101
شاپرك  3كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل بهار) :واحد كارهاي
بهار ،گياهان ،آب (ويژه كودكان چهارساله)102
شكوفههاي بام ايران (جلد دوم)ويژه زمستان(واحدهاي
كار:انسان -ايران -آب)103
شكوفههاي بام ايران (جلد سوم)ويژه بهار (واحدهاي كار:
گياهان -جانوران)104
شلخته 105
طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا  5سال 106
طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا  5سال 107
طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا  5سال 108
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علوم  :1گياهان و جانوران 109
علوم ( 2انسان)110
علوم ( 3علوم فيزيكي)111
علوم (4زمين و فضا)112
عنكبوت پير 113
فرايندهاي روانشناختي در كودكان ناشنوا 114
فلسفة اسالمي :طرح درسهايي براي آموزش به كودكان 115
قصههاي بندانگشتي 116
قصه پاييز و نهال هلو 117
قصة خوابهاي من 118
قلقلي 119
كاش من يك پرنده بودم 120
كاش من يك موش كوچولو بودم 121
كاش من يك نوزاد بودم 122
كتاب آموزشي آب و زندگي ( 1كتاب كار)123
كتاب كار آواي چكاوك ويژه نوآموزان پيشدبستاني 124
كتاب كار آواي قاصدك ويژه نوآموزان پيشدبستاني 125
كتي خودش به توالت ميرود 126
كتي در جشن تولدش 127
كتي در سفر پرماجرا 128
كتي و خانوادهاش 129
كتي و خوابهاي شيرين 130
كتي و قهر و آشتي 131
كتي و يك روز قشنگ 132
كجايي ،كانگوروي آبي! 133
كردستان 134
كريسمس مبارك ،كانگوروي آبي! 135
كالغه ميگه.......؟! 136
كليدهاي تربيت و رشد دختران 137
كودك و ايمان 138
كودكان پيشدبستاني با آسيب بينايي 139
كوه 140
كوير 141
گام به گام با آوا 142
گرگ و هفت بزغاله كوچك 143
گلهاي نيلوفر 144 1
الكي خوش خنده 145
لباس هميشگي من 146

لييو نميخواهد بخوابد 147
لييو نميخواهد به مهد كودك برود 148
لييو نميخواهد مسواك بزند 149
ماجراهاي پيپر فسقلي :مجموعه  18جلدي 150
مامان بخون الاليي 151
مامان من كيه؟ 152
ماهي كه خنده كارشه ستارة نمايشه 153
مجموعه آموزش مفاهيم پايه براي خردساالن 154
مجموعه شعر خردساالن 155
مداد 156
مشق نيكو آمادگي براي نوشتن :از مجموعه كتابهاي آموزش
غيرمستقيم براي كودكان پيش از دبستان 157
من مامانمو ميخوام 158
موش صحرايي و خفاش 159
مهارت حركتي :مجموعه فعاليتهاي حركتي درشت و ظريف
براي كودكان پيشدبستان 160
مهارتهای مورد نياز كودكان براي ورورد به مدرسه 161
مهرك حمام را دوست دارد 162
مهرك لباس ميپوشد 163
ميآيي اسباببازيها را جمع كنيم؟ 164
ميخواست خوشحال باشد 165
ميخواست زيبا شود 166
ميخواست مادرش را خوشحال كند 167
ميخواست يك هفته كار كند 168
نيني 169
وروجك و گوشوارة طال 170
ويژگيها و مهارتهاي مربي پيشدبستاني 171
هديهاي براي مامان بزرگ 172
هزار بار مزه 173
هيس! الال كرده نينيجون :الاليي تايلندي 174
يادم رفت 175
يك بوس براي گربه كوچولو 176
يك حلزون كوچولو 177
 44بازي خالق براي كودكان پيش از دبستان :مستندسازي
تجربههاي زيستة يك پدر و مادر با فرزندشان در زمينة
بازيهاي انجام شده با او 178
 101بازي آبي براي كودكان  4سال به باال 179
 250بازي  5دقيقهاي با بچهها ،در خانه و مهد و مدرسه 180
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پديد آورندگان (نویسنده و مترجم)
آقاجاني ،معصومه 145
ادواردز ،لينزي 114
اديمي ،صديقه 166 ،165
اسماعيلي ،ژاله 142
اشتن ،اولريش 024
اصغري ،مريم 139
انگجي ،ليلي 171
ايماني ،علی 022
بارتل ،آلموت 023
بافته ،مونا 089
باقرينژاد ،احمد 170 ،159 ،097 ،069 ،020 ،008
بايناشتاين ،فوب079
برگشتروم ،گونيال 012 ،011
بليك ،كوئنتين 053
بن ،آدامز 153 ،091
بيدالف ،استيو 137
بيژني ،رويا 007 ،006
پاركر ،استيو 152 ،027
پروشف ،جيسال 137
پرويزي ،مهدي 115
پيلين ،نيكي 026
تارلت ،ايو 122 ،121 ،120
توكلي ،علی 012 ،011
تهراني ،ناصر 122 ،121 ،120

ثاني ،سعيد 142
جالليان ،ناصر 126
جوزداني ،عذرا 084 ،083 ،082
جهانيان نجفآبادي ،امیر 179
چيچستر كالرك ،اما 135 ،133 ،075 ،063 ،062
حسينزاده ملكي ،زهرا 114
حسيني ،مهدي 124،125
خرمي ،فریده 174
خزاعي ،فاطمه 033
خليلي ،سپيده 065 ،050 ،031
دستجردي كاظمي ،فرزانه 003
دستجردي كاظمي ،مهدی 003
دوگالس ،كيتي 160 ،021
راستي ،مجيد 156 ،052
راينهارد ،پترا 180
رحماندوست ،مصطفي 019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
رحيمزاده ،زهرا 144
رزاقي ،مریم 172 ،135،146 ،133 ،075 ،063 ،062 ،053
رضايي ،اكرم 002
رفيع ،صبا 175 ،105،169 ،073
رواخواه ،ميترا 080
رودو ميستا ،كيم 179
روزنبري ،ويرا 072
زاهد شكرابي ،حميده 098
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زيفرت ،هرييت 172 ،146
ژوبرت،كلر 076
ساداتي ،كاظم 125 ،124
سلحشور ،ماندانا 010
سلطان حسيني ،محمد 179
سليماني ،عادله 157
شامي ،بهرام 168 ،167
شعباني ،اسداهلل155
شيتارو ،تاكهاي 126
صادقي ،حسان 137
صادقيان ،نبياهلل154
عابدي ،احمد 161 ،001
عبدالهي ارفع ،محمد 138
عصاره ،فريده 089 ،048
فانگهو ،مين 174
فتاحي ،حسین ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037
176 ،158 ،150 ،054 ،047 ،046 ،045 ،044
فريمن ،كلير 176
فينكه ،رگينا049
قائداميني ،فاطمه 104 ،103
قاسمزاده ،فاطمه 108 ،107 ،106 ،086
قاسمنيا ،شكوه 005
قاسمي ،الهه 002
قبادي ،فرشته029 ،025
قندي ،اکبر 180
كاترين ،وایت 151
كايزر ،توماس 085
كتابي ،آذر 035 ،030
كراكر ،سوزان114
کروبی ،هایده 079 ،072
كريمي ،فرزانه 132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127
كشاورز ،محمدعلي119 ،028
كشاورز ،ناصر 055
كشوري ،فاطمه 114
كمالي ،رودابه 164 ،163 ،162 ،090 ،034
كوئين ،كارن 001

كيان ،غزاله 141 ،140 ،134 ،099 ،077 ،074 ،067 ،051
كيان ،مرجان 171
كيهاني ،فريبا 088 ،087 ،081
الدوينگ ،سندرا 143
الو ،جكي 003
لرستاني ،فريبرز 173 ،118 ،116 ،113 ،066 ،064 ،036
لفظي ،ليال 085 ،049 ،024 ،023
ماير ،مرسر 175 ،169 ،105 ،073
مجدفر ،مرتضي 178
مجيب ،فرشته 009
محمدي ،محمدهادي 056
مرداني ،مهدی 153 ،151 ،136 ،091
مشهدي ،علی 114
معصوميان ،معصومه 070
مگان اي ،بريانت 033
موسوي ،حافظ 117
مولر ،برايت 177
ناش ،ماريان 003
نجفخاني ،محبوبه 096 ،095 ،094 ،093 ،092
نوجوان ،الهام 149 ،148 ،147
نوزرآدان ،مریم 160 ،021
نيك عاطفه ،صمد 177 ،143 ،068
وات ،مالني 096 ،095 ،094 ،093 ،092
واثقي ،مينو 004
وادال ،مارتين 158
والدرا ،ايلونا 068
وايت ،جان 022
وحيدي ،محمد 102 ،101 ،100
وفاداري ،كوروش032
ويلسون ،هنا 026
هادي ،جعفر 061 ،060 ،059 ،058 ،057
هاشمي ،سعيد 078
همايونروز ،پریسا 152 ،027 ،026
يوسفي ،شهره 112 ،111 ،110 ،109
يوسفي ،محمدرضا 071
يونسلو ،صادق 123
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تصویرگر
انصاريان ،یونس
154
براون ،لورن
172
برگشتروم ،گونیال
012 ،011
بليك،کوئنتین
053
بنسون ،پاتریک
158
پدلر ،کارولین
176
پرچمي ،عاطفه
155
پفيل ،استفان
143
پورمند ،معصومه
136
تارلت ،ایو
122 ،121 ،120
تذهيبي ،ماهنی
173 ،118 ،113 ،064 ،036
تلتائو ،لرمترات
068

جكسون ،ایان
027
جوانمرد ،الهه
117
جهاني عابد ،حمیدرضا
029
جيليان،فیلیپس
033
چيچستر كالرك ،اما
135 ،133 ،075 ،063 ،062
حقگو ،سحر
084 ،083 ،082
خانكشلو،میثم
108 ،106
خسروي ،ارغوان
061 ،060 ،059 ،058 ،057
ذوالفقاريان ،سیاوش
065 ،050 ،031
رحيمي ،ایلگار
156
رسولي ،پریسا
019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
رفيعيجو ،نرجس
078
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زمانهرو ،فاطمه
166 ،165
ژوبرت ،کلر
076
ستاري جاويد ،عرفان
112 ،111 ،110 ،107 ،088 ،087
سلماسي ،سام
160 ،021
سليماني ،عادله
157
شامي ،بهرام
168 ،167
شاهرودي ،هدیه
109
شفيعيراد ،عاطفه
052
شيخي ،شیرین
030
صالحي ،سلیم
145
صبري ،شهین
102 ،101 ،100
ضيايي ،شیوا
116
عامهكن ،حسن
141 ،140 ،077 ،051
عظيمي ،هدی
164 ،163 ،162 ،090 ،056 ،034
فاضل زاد ،فریبا
134 ،099 ،074 ،067

فلچر ،جولی
007 ،006
قاسمي ،سمانه
098
كشاورز ،محمدعلی
119
كمرون ،کرگ
153 ،91
لشگري فرهادي ،ناهید
066
لوبكا ،آنا
007 ،006
محزون ،نگین
055
مورفي ،لیز
146
موسايي ،فاطمه
149 ،148 ،147
موسوي ،میثم
089 ،048
ميد ،هالی
174
ندايي ،آرش
142
وات ،مالنی
096 ،095 ،094 ،093 ،092
هاوارد ،دانیل
054
يزدانپرست ،رها
071
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قالب اثر
بازي
180 ،035 ،025 ،024 ،023 ،009
زبان آموزي
157 ،089 ،048
شعر و سرود
،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،007 ،006 ،005
،140 ،136 ،134 ،099 ،091 ،077 ،074 ،067 ،056 ،051
174 ،155 ،153 ،151 ،141
علوم تربيتي
085 ،049
فعاليتهايعلمي
،054 ،033 ،027 ،019،026 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
152 ،131 ،129 ،126 ،070 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056
قصه
،039 ،038 ،037 ،036 ،034 ،031 ،020 ،012 ،011 ،008
،052 ،050 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040
،071 ،069 ،068 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،055 ،053
،092 ،090 ،084 ،083 ،082 ،079 ،076 ،075 ،073 ،072
،117 ،116 ،113 ،105 ،098 ،097 ،096 ،095 ،094 ،093

،133 ،132 ،130 ،128 ،127 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118
،158 ،156 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،143 ،135
،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،159
177 ،176 ،175 ،173 ،172
كاردستي
028 ،004
كتاب كار كودك -مربي
،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،088 ،087 ،081 ،030 ، 002
160 ،154 ،144 ،125 ،124 ،123 ،112 ،111 ،110 ،109
مرجع نظري و دانش افزايي
،107 ،106 ،086 ،080 ،078 ،029 ،022 ،010 ،003 ،001
179 ،178 ،171 ،161 ،139 ،138 ،137 ،115 ،114 ،108
موسيقي
142
نقاشي
081 ،032 ،004
نمايش خالق
021
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موضوع محوری
آداب مهماننوازي 045
آرزو 078
آشنايي با حيوانات 026
آشنايي با خانه و خانواده 129
آشنايي با رنگها 081
آشنايي با زندگي حيوانات 176 ،152
آشنايي با فرهنگ 134 ،099 ،074 ،067
آشنايي با مفهوم اعداد 166 ،056 ،033
آشنايي با موسيقي 142
آشنايي با مهد کودک148
آشنايي با وسايل حمام 162
آموزش اعداد 168
آموزش پيشدبستاني ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،030 ،003
171 ،144 ،125 ،124
آموزش رايانه 002
آموزش روزهاي هفته 168
آموزش رياضي پيش از دبستان088 ،087
آموزش علوم پيش از دبستان 111 ،110 ،109
آموزش غير مستقيم براي كودكان 157
آموزش فعاليتهاي حركتي 160
آموزش فلسفه اسالمي به كودكان 115
آموزش مربيان كودك 171
آموزش مهارت زندگي 126 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،049
آموزش نقاشي 032
آموزش هنر 004

ادبيات كودكان 084
ارتباط با ديگران 095
اعتماد به نفس 073
انسان 103
ايران 103
بازي در فضاي آزاد 022
بازيهاي آموزشي 180 ،178 ،035 ،009
برگريزان 117
بهداشت 149 ،100 ،044
بهداشت و سالمتي 082
پديدههاي زمين و فضا 112
پذيرفتن خود 122 ،121 ،120
پرورش تخيل و تفكر در كودكان 116
پرورش خالقيت 030
پيشگيري از خشم 085
تربيتبدني 025
ترس از تاريكي 093 ،038
ترس در کودکان 050
تعليم و تربيت ديني 138
تقويت اعتماد به نفس 037
تقويت مهارت زندگي 042
تقويت مهارتهاي اجتماعي 046
تمرين و تكليف 003
تمرين و سرگرمي 101
توجه به نعمتهاي خد ا 066
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جستجوي مادر 091
جشن تولد 127
جنگل051
جورچين 007 ،006
چيستان 019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
حواس پرتي 133
حيوانات شب 159
خانه 177
خجالت در کودکان 065
خالقيت 172
خواب 090
خودنمايي 063
داستان 119
داستان آموزشي ،156 ،133 ،092 ،075 ،069 ،063 ،055 ،052
172 ،163
داستان اجتماعي ،132 ،131 ،096 ،083 ،079 ،076 ،043 ،020
175 ،169
داستان تخيلي 173 ،130 ،128 ،113 ،090 ،064 ،053 ،008
داستان تولد 071
داستان حيوانات 158 ،143 ،068
داستانهاي آموزنده 154
داستانهاي كوتاه 118 ،036
درد دل كودكانه 029
درستکاري 170
دريا 077
دوستي 098
دوستيابي 096
راهنماي آموزشي 089 ،070 ،048
راهنماي مهارت زندگي 039
رفتارهاي اجتماعي 011
رقابت فرزندان 072
رنگآميزي 002
روانشناسي دختران 137
روز برفي 097
زبان 048
ي 028 ،024 ،023
سرگرم 
شعر،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،007 ،006 ،005
174 ،155 ،153 ،141 ،140 ،077 ،051
شنا و بازي 179
شناخت احساسات چهارگانه 167

شناخت حيوانات 145
شناخت كودك171 ،161
شناخت كودكان معلول139 ،114
صداي حيوانات 136
عادات و رفتار حيوانات 027
عذرخواهي047
عشق مادرانه 054
غلبه بر ترس 094
فصل بهار 102
فعاليتهاي نمايشي خالقانه 021
قصه 033
كار كودك 104
كاردستي 119 ،028
كتابهاي چشمي 153
كسب مهارت از طريق بازي 080
كوه 140
كوير 141
الاليي174 ،151
مراسم عيد کريسمس 135
مراقبت از حيوانات 041
مسئوليتپذيري062
مفاهيم پاية رياضي 003
مهارت زندگي 146
مهارت كنترل خشم 165
مهارت نه گفتن 031
ش از دبستان 001
مهارتهاي اساسي پي 
مهارتهاي رفتاري ـ اجتماعي 150
مهرباني و دلسوزي 040
نظم و بينظمي 105
نظم و ترتيب 164
نقاشي081 ،034
نقش آب در زندگي 123
نگرانيهاي قبل از رفتن به مدرسه 012
نيازهاي اساسي كودكان 010
وابستگي 075
واحد کار 100
واحد كار در پيشدبستان 108 ،107 ،106 ،086
واژهآموزي 089
وقت خواب 147
يادگيري مفاهيم 154
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مخاطب
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
137
كارشناس
178 ،171 ،089 ،085 ،029 ،022 ،010
كودك
،015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،008 ،007 ،006 ،005 ،002
،027 ،026 ،024 ،023 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016
،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،031 ،030 ،028
،051 ،050 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040
،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052
،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062
،083 ،082 ،081 ،079 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072
،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،088 ،087 ،084
،109 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097
،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،113 ،112 ،111 ،110
،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122
،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132
،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145

،165 ،164 ،163 ،162 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155
،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166
180 ،177
مربي كودك
،024 ،023 ،022 ،021 ،010 ،009 ،004 ،003 ،002 ،001
،049 ،048 ،033 ،032 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025
،078 ،070 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،055 ،054 ،052
،102 ،101 ،100 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،081 ،080
،114 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،104 ،103
،152 ،144 ،142 ،139 ،138 ،137 ،125 ،124 ،123 ،115
180 ،179 ،178 ،171 ،161 ،160 ،157 ،156 ،154
مشاور
022
والدین
،049 ،032 ،029 ،025 ،024 ،023 ،022 ،010 ،004 ، 001
180 ،178 ،139 ،138 ،137 ،114 ،085 ،080 ،078 ،070

دورة پیشدبستانی 119 4

نام ناشر
آبرنگ
019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
آفرينشگر
012 ،011
آفرينگان
174 ،096 ،095 ،094 ،093 ،092
آواي نور
139 ،114
اميد مهر
002
بصائر
179
پروهان
142
پيشگامان پژوهش مدار
178
پيك ادبيات
122 ،121 ،120
تولد
065 ،050 ،031
تيمورزاده
138
چكه
،140 ،090 ،084 ،083 ،082 ،077 ،055 ،052 ،051 ،034

164 ،163 ،162 ،156 ،141
حوا
145
دانش نگار
116 ،076 ،071 ،066
ذكر
،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،027 ،026
176 ،158 ،152 ،150 ،085 ،054 ،049 ،047 ،046 ،045
زعفران
172 ،146 ،135 ،133 ،075 ،063 ،062 ،053 ،007 ،006
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
115
سايه گستر
153 ،151 ،136 ،091
سرمشق
030
شركت انتشارات فني ايران
،107 ،106 ،105 ،088 ،087 ،086 ،081 ،079 ،073 ،072
175 ،169 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
شهر قلم
،074 ،067 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،055 ،052 ،051
156 ،141 ،134،140 ،117 ،099 ،077
شهید حسين فهميده
179
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صابرين
137 ،024 ،023
صادق يونسلو
123
طبيب
138
عروج انديشه
170 ،159 ،097 ،069 ،020 ،008
فاطمي
009 ،004
فلسفه
010
قدياني
180 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،005
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
119 ،098 ،035 ،028
كتاب چرخفلك
078
كياراد
179

مبتكران
149 ،148 ،147
محراب قلم
173 ،118 ،113 ،064 ،036
مدرسه
،101 ،100 ،089 ،070 ،048 ،033 ،032 ،025 ،022 ،003
171 ،155 ،154 ،144 ،125 ،124 ،104 ،103 ،102
مشق نيكو
157
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
056
نغمه نو
160 ،021
نقشو نگار
010
نگارينه
029
نوشته
161 ،080 ،001
هنر آبی
177 ،168 ،167 ،166 ،165 ،143 ، 068
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ
 013اون چيه كه پا نداره؟ 014 ،اون چيه كه دور زمين ميگرده؟،
 015اون چيه كه زنگ داره؟ 016 ،اون چيه كه سفيده؟017 ،
اون چيه كه شيرينه؟ 018 ،اون چيه كه قشنگه؟ 019 ،اون كيه
كه قشنگ و مهربونه؟
آفرينشگر
 011الفي اتكينز با دوستش آشتي ميكند 012 ،الفي اتكينز به
مدرسه ميرود
آفرينگان
 092سنجاب ترسو 093 ،سنجاب ترسو از تاريكي ميترسد،
 094سنجاب ترسو به ساحل ميرود 095 ،سنجاب ترسو جشن
تولد ميگيرد 096 ،سنجاب ترسو دوست پيدا ميكند174 ،
هيس! الال كرده نينيجون :الاليي تايلندي
آواي نور
 114فرايندهاي روانشناختي در كودكان ناشنوا 139 ،كودكان
پيشدبستاني با آسيب بينايي
اميد مهر
 002آموزش مباني رايانهاي با رنگآميزي

بصائر
 101 179بازي آبي براي كودكان  4سال به باال
پروهان
 142گام به گام با آوا
پيشگامان پژوهش مدار
 44 178بازي خالق براي كودكان پيش از دبستان :مستندسازي
تجربههاي زيسته يك پدر و مادر با فرزندشان در
پيك ادبيات
 120كاش من يك پرنده بودم 121 ،كاش من يك موش
كوچولو بودم 122 ،كاش من يك نوزاد بودم
تولد
 031بگو نه 050 ،تيتي و تاتا 065 ،خجالتي نباش
تيمورزاده
 138كودك و ايمان
چكه
 034بيا با هم آدم بكشيم 051 ،جنگل 052 ،جوراب پشمي،
 055چكه 077 ،دريا 082 ،روزي كه مانيا دكتر شد 083 ،روزي
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كه مانيا گم شد 084 ،روزي كه مانيا ملكه مورچهها شد090 ،
سبزك كجايي؟ 140 ،كوه 141 ،كوير 156 ،مداد 162 ،مهرك
حمام را دوست دارد 163 ،مهرك لباس ميپوشد 164 ،ميآيي
اسباببازيها را جمع كنيم؟

سايه گستر
 091سگ كوچولو كجايي پيش مامان ميآيي؟ 136 ،كالغه
ميگه.......؟! 151 ،مامان بخون الاليي 153 ،ماهی كه خنده
كارشه ستاره نمايشه

حوا
 145الكي خوش خنده

سرمشق
 030بگرد ،پيدا كن ،بساز (آموزش مفاهيم علوم تجربي ويژه
گروه سني  5سال)

دانش نگار
 066خدايا شكر كه پدربزرگ عينك خريده است071 ،
خواب شيرين 076 ،داستانهاي موموشي 116 ،قصههاي
بندانگشتي
ذكر
 026بچههاي حيوانات دوستداشتني 027 ،بچههاي حيوانات
را دوست دارم 037 ،پيپر از اجراي نمايش ميترسد038 ،
پيپر از تاريكي ميترسد 039 ،پيپر با همسايه جديدشان
آشنا ميشود 040 ،پيپر به ديگران كمك ميكند 041 ،پيپر
پرنده جديدي پيدا ميكند 042 ،پيپر خيلي زياد تلويزيون
نگاه ميكند 043 ،پيپر دعوا ميكند 044 ،پيپر دندانهايش
را مسواك ميزند 045 ،پيپر مهماننوازي را ياد ميگيرد،
 046پيپر نوبت را رعايت ميكند 047 ،پيپر ياد ميگيرد كه
اشتباهاتش را بپذيرد 049 ،تربيت جنسي كودكان :آشنايي با
مراحل رشد جنسي كودكان 054 ،چرا مامانمو دوست دارم!،
 085روشهاي برخورد با خشونت در كودكان :چگونه به
فرزندم كمك كنم 150 ،ماجراهاي پيپر فسقلي :مجموعه 18
جلدي 152 ،مامان من كيه؟ 158 ،من مامانمو ميخوام176 ،
يك بوس براي گربه كوچولو
زعفران
 006اتل متل مزرعه 007 ،اتل متل يه جنگل 053 ،جيبهاي
آنجليكا اسپراكت 062 ،حاال چي كار كنيم ،كانگوروي آبي؟،
 063حاال نشانت ميدهم ،كانگوروي آبي! 075 ،خيلي دوستت
دارم ،كانگوروي آبي! 133 ،كجايي ،كانگوروي آبي!135 ،
كريسمس مبارك ،كانگوروي آبي! 146 ،لباس هميشگي من،
 172هديهاي براي مامان بزرگ
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
 115فلسفه اسالمي :طرح درسهايي براي آموزش به
كودكان

شركت انتشارات فني ايران
 072خواهر كوچولوي سارا 073 ،خودم بلدم 079 ،دورا به دكتر
ميرود 081 ،رنگ هنر  086 ،1روشهاي ياددهي  -يادگيري
مبتني بر رويكرد رشدمحور 087 ،رياضي 1(1و2و :)3گروه سني
3تا4سال 088 ،رياضي 1( 2و2و :)3گروه سني  3تا4سال105 ،
شلخته 106 ،طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا 5
سال 107 ،طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا  5سال،
 108طرحهاي كار مربي :براي كار با كودكان  3تا  5سال109 ،
علوم  :1گياهان و جانوران 110 ،علوم ( 2انسان) 111 ،علوم 3
(علوم فيزيكي) 112 ،علوم (4زمين و فضا) 169 ،نيني175 ،
يادم رفت
شهر قلم
 051جنگل 052 ،جوراب پشمي 055 ،چكه 057 ،حاال بايد
چي بپوشم؟ 058 ،حاال بايد چي بخورم؟ 059 ،حاال بايد چي
بگويم؟ 060 ،حاال بايد كجا بروم؟ 061 ،حاال بايد مواظب چي
باشم؟ 067 ،خراسان 074 ،خوزستان 077،دريا 099 ،سيستان
وبلوچستان 117 ،قصه پاييز و نهال هلو 134 ،كردستان140،
كوه 141 ،كوير 156 ،مداد
شهید حسين فهميده
 101 179بازي آبي براي كودكان  4سال به باال
صابرين
 023بازيهاي  5دقيقهاي براي بچههاي چهار سال به باال،
 024بازيهاي جشن تولد 137 ،كليدهاي تربيت و رشد
دختران
صادق يونسلو
 123كتاب آموزشي آب و زندگي ( 1كتاب كار)
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طبيب
 138كودك و ايمان
عروج انديشه
 008اسبهاي كوتوله در شهر بازي 020 ،باباي قهرمان069 ،
خرگوش شهري به سفر ميرود 097 ،سورتم ه سواري159 ،
موش صحرايي و خفاش 170 ،وروجك و گوشواره طال
فاطمي
 004آموزش هنر ،نقاشي و كاردستي 009 ،اصول و تئوري
بازيها در دوره پيش از دبستان
فلسفه
 010الفباي زندگي براي كودكان
قدياني
 005اتل متل اين گلمه ،عشق منه ،خوشگلمه :آلبومي با 180
شعر و تصوير كودكانه 126 ،كتي خودش به توالت ميرود127 ،
كتي در جشن تولدش 128 ،كتي در سفر پرماجرا 129 ،كتي و
خانوادهاش 130 ،كتي و خوابهاي شيرين 131 ،كتي و قهر و
آشتي 132 ،كتي و يك روز قشنگ 250 180 ،بازي  5دقيقهاي
با بچهها ،در خانه و مهد و مدرسه
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 028برش بزن  ،بچسبون 035 ،بيشتر از بازي[ 54 ،پنجاه و
چهار]فعاليت خالق آموزشي براي كودكان  5تا  6سال098 ،
سياه كوچولو سفيد كوچولو 119 ،قلقلي
كتاب چرخفلك
 078دعاهاي قبل از خواب :مجموعه دعاهاي كودكانه
كياراد
 101 179بازي آبي براي كودكان  4سال به باال

قصه خوابهاي من 173 ،هزار بار مزه
مدرسه
 003آموزش مفاهيم پاية رياضي به كودكان پيشدبستاني-
تكاليفي براي مهد و مدرسه 022 ،بازي و يادگيري در فضاي باز:
اقدامات الزم براي كسب تجربههاي كيفي برتر در محيط آزاد،...
 025بازيهاي سنتي روزآمد شده 032 ،به كودكان نقاشي ياد
دهیم! 033 ،بيا آدمبرفي درست كنيم! 048 ،...3،2،1تبيين برنامه
زبانآموزي كودكان پيشدبستاني در مناطق دوزبانه070 ،...
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و نوآموزان پيش از
دبستان 089 ،زبانآموزي كودكان پيشدبستاني (با تأكيد بر زبان
دوم و مناطق دوزبانه) 100 ،شاپرك  1كتاب ارزشيابي كار كودك
(فصل پاييز) :واحد كارهاي آموزشگاه ،بهداشت ،پاييز،خيابان ،خانه
و 101 ،شاپرك  2كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل زمستان):
واحد كارهاي زمستان ،انسان ،ايران ،جانوران ،ارتباط102 ،
شاپرك  3كتاب ارزشيابي كار كودك (فصل بهار) :واحد كارهاي
بهار ،گياهان ،آب (ويژه كودكان چهارساله) 103 ،شكوفههاي بام
ايران (جلد دوم)ويژه زمستان(واحدهاي كار:انسان -ايران -آب)،
 104شكوفههاي بام ايران (جلد سوم)ويژه بهار (واحدهاي كار:
گياهان -جانوران) 124 ،كتاب كار آواي چكاوك ويژه نوآموزان
پيشدبستاني 125 ،كتاب كار آواي قاصدك ويژه نوآموزان
پيشدبستاني 144 ،گلهاي نيلوفر  154 ،1مجموعه آموزش
مفاهیم پايه براي خردساالن 155 ،مجموعه شعر خردساالن،
 171ويژگيها و مهارتهاي مربي پيشدبستاني
مشق نيكو
 157مشق نيكو آمادگي براي نوشتن :از مجموعه كتابهاي
آموزش غيرمستقيم براي كودكان پيش از دبستان
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
 056چه و چه و چه يك بچه

مبتكران
 147لييو نميخواهد بخوابد 148 ،لييو نميخواهد به مهد
كودك برود 149 ،لييو نميخواهد مسواك بزند

نغمه نو
 021بازي نمايشي :مجموعه فعاليتهاي نمايشي خالق
براي كودكان پيشدبستان 160 ،مهارت حركتي :مجموعه
فعاليتهاي حركتي درشت و ظريف براي كودكان
پيشدبستان

محراب قلم
 036پشت پنجره آسمان 064 ،خانه ما 113 ،عنكبوت پير118 ،

نقشو نگار
 010الفباي زندگي براي كودكان
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نگارينه
 029بزرگترها اجازه دهيد!
نوشته
ش دبستان و دبستان:
 001آمادهسازي كودكان براي ورود به پي 
روشهاي سادهاي كه به فرزند شما كمك ميكند 080 ،
رشد و تقويت توانمنديهاي هوشي و شناختي كودكان161 ،

مهارتهای مورد نياز كودكان براي ورورد به مدرسه
هنر آبی
068خرس كوچولو 143 ،گرگ و هفت بزغاله كوچك165 ،
ميخواست خوشحال باشد 166 ،ميخواست زيبا شود167 ،
ميخواست مادرش را خوشحال كند 168 ،ميخواست يك
هفته كار كند 177 ،يك حلزون كوچولو
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بين روانمهر
و لبافينژاد ،پ 207 .كد پستي1314843593 :
تلفن  09111353135 ، 66407575 :تلفن همراه:
09121777820
آفرينشگر
تهران :خ .آيت اهلل كاشاني ،خ .اباذر ،ك .شالي،
پ47 .و .2كد پستي 1941843594 :تلفن
تلفن همراه09122397520 :
22640245
:
آفرينگان
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بن بست مبين ،پ4.
صندوق پستي 756-13145 :كد پستي1314666413 :
تلفن  66460099 ، 66413667 :تلفن همراه09126161028 :
آواي نور
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري غربي،
پ 99 .صندوق پستي 685-13145 :كد پستي1314675619 :
تلفن  66967356 ، 66967355 :تلفن همراه09121083731 :
اميد مهر
مشهد :بولوارپيروزي ،پيروزي ،24خ .شهيد ميركي ،1پ16تلفن:
 8786314تلفن همراه09151710360 :

بصائر
اصفهان خ .طالقاني ،خ .نارون ،پ 13 .تلفن 3 7710303 :
تلفن همراه09131184790 :
پروهان
تهران :خ .ناصرخسرو ،ك .حاج نايب ،پاساژ مجيدي،
پ 2/1 .كد پستي 1116636819 :تلفن 33963257 :
تلفن همراه09123118488 :
پيشگامان پژوهش مدار
تهران:خ.كريمخانزند،خ.ماهشهر،نبشك.يگانه،پ،3.واحد12
تلفن  88345217 :تلفن همراه09122440697 :
پيك ادبيات
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،پ ، 294 .واحد  3كد
پستي1314674671 :تلفن ،66475195 ،66413824 :
 66475204تلفن همراه09126336280 :
تولد
تهران :تهرانپارس ،خ .جشنواره ،خ .امين ،بيست متري عالمه
طباطبايي،پ26.تلفن 77330437:تلفنهمراه09121774770:
تيمورزاده
تهران :خ .كريم خان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،پ.

 126فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 ،111ط .سوم شرقي صندوق پستي1311-13185 :
كد پستي 1597985735 :تلفن ، 88951112 ، 88809090 :
 66909192تلفن همراه09121120456 :
چكه
تهران  :خ .شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه سهروردي ،خ .كاوسيفر،
ك .نكيسا ،پ ،3 .ط .اول صندوق پستي1691-13145 :
كد پستي1577816616 :تلفن ، 88547296 ، 88547295 :
 88547297تلفن همراه09121157872 :
حوا
تهران  :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .شاداب ،پ ،45 .واحد 5
تلفن  88944086 :تلفن همراه09192232100 :
دانش نگار
تهران  :خ .انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .وحيد نظري ،پ،142 .
ط 3 .صندوق پستي 634-13145 :كد پستي1314683174 :
تلفن66400220 ،66400144 ،66416676 :
ذكر
تهران  :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،ك .محتشم ،پ ،20.ط .اول
غربي صندوق پستي 1616-13145 :كد پستي1315853493 :
تلفن  66468263 :تلفن همراه09121083473 :
زعفران
تهران :خ .لواساني ،پ ،215 .ط ،5 .واحد  9صندوق پستي:
 1395-19395كد پستي 1936614686 :تلفن ،22719850 :
 22753404 ،22753405تلفن همراه09121471849 :
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
تهران  :تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ .شهيد بهشتي ،پ.
 56صندوق پستي 8784-15975 :كد پستي1531616417 :
تلفن 88503341 ، 88505402 :
سايه گستر
قزوين  :چهارراه نادري ،مقابل بيمارستان بوعلي ،جنب
داروخانه قانون ،پ 310 .كد پستي3413673699 :
تلفن  2238033 ، 2235305 :تلفن همراه09121816803 :

سرمشق
تهران  :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،بنبست گشتاسب ،پ،6 .
واحد  7صندوق پستي 131415-678 :كد پستي1314613448 :
تلفن 66970232 ، 66970231 ، 66491865 :
شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهيد مطهري ،خ .ميرعماد ،نبش كوچه يازده ،پ.
 24صندوق پستي 3911-11365 :كد پستي1587736511 :
تلفن  88750447 ، 88505055 :تلفن همراه09123340611 :
شهر قلم
تهران :خ .سيدجمالالدين اسدآبادي ،خ .جهان آرا ،ك.
 ،1/14پ ،1/42 .ط .اول صندوق پستي 158751819 :كد
پستي 1516714777 :تلفن،77181547 ،77181545-6 :
88022178
شهيد حسين فهميده
اصفهان :خ .فروغي ،كوي بهارستان ،بن بست شريعتي ،پ.
 ،69ط .اول كد پستي 8138684841 :تلفن ،33364747 :
 3 3390082 -3تلفن همراه09133039589 :
صابرين
تهران :خ .فاطمي ،خ .پنجم ،ك .مرجان ،پ 1 .كد پستي:
 1415674111تلفن  88977203 -5، 88968890 :تلفن
همراه09121159469 :
صادق يونسلو
09197710195
طبيب
تهران :بلوار كشاورز ،خ .شانزده آذر ،پ 68 .صندوق
پستي 1133-11185 :تلفن 88951112 ، 66909192 :
عروج انديشه
مشهد :چهارراه شهدا ،پاساژ فيروزه ،ط .منهاي يك ،پ.
 6كد پستي 9143615718 :تلفن،2224299 ،2281877 :
 2242248تلفن همراه09153111545 :
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فاطمي
تهران  :م .فاطمي ،خ .جويبار ،خ .ميرهادي شرقي ،پ14 .
كد پستي1415884741 :تلفن  88945545 :تلفن همراه:
09124368956

مدرسه
تهران  :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ.
 8صندوق پستي 1949-14155 :كد پستي1598857911 :
تلفن  88800324-9 ، 88924752 ، 88924750 :تلفن همراه:
09122305845

فلسفه
تهران  :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري،
روبروي اداره پست ،پ118 .كد پستي1314674571 :
تلفن 66950725 ، 66496249 :

مشق نيكو
خراسان رضوي – نيشابور  :خ17 .شهريور ،پ 5 .و 7كد پستي:
 9314745686تلفن  3357310 :تلفن همراه09153513214 :

قدياني
تهران :انقالب ،خیابان فخررازی ،خیابان شهدای ژاندارمری،
پ 90 .کد پستی 1314733861 :تلفن66404410 :

موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
تهران :خ.يوسفآباد ،خ.بيست و سوم(شايان) ،پ 26.تلفن :
88716954

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران  :خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما
كانون ،پ 22 .و  24صندوق پستي 4877-15875 :كد پستي:
 1511647416تلفن88710661، 88962971، 88715545-8 :

نغمه نو
تهران  :خ .ستاري ،مجاهد كبير ،بنفشه  ،9پ 38 .صندوق
كد پستي1473898765 :
پستي1317-14665 :
تلفن 44472687 :تلفن همراه09125151064 :

كتاب چرخفلك
تهران  :خ .انقالب ،خ .ابوريحان ،خ .روانمهر ،ك .بهار ،پ ،3 .ط.
زيرين صندوق پستي 7354-14155 :كد پستي1315653171 :
تلفن  66495436 ، 66493348 :تلفن همراه09122054475 :

نقشو نگار
تهران  :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي
ژاندارمري ،مقابل اداره پست ،پ ،118 .ط .همكف
كد پستي 1314674571 :تلفن 66950725 ، 66496249 :

كياراد
اصفهان :خ .مسجد سيد ،كوي خليقيپور ،پ 11 .كد پستي:
 8137833691تلفن  33626993 :تلفن همراه09133175243 :

نگارينه
تهران :شمال شرقي م .هفتتير ،خ .بهار شيراز ،خ.
سليمانخاطر ،ك .نظامي ،پ ،25 .كد پستي1575635911 :
تلفن  88828788 ، 88315051 ، 88310071 :تلفن همراه:
09121232394

مبتكران
تهران  :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ،59 .
واحد  4صندوق پستي 1596-13145 :كد پستي1314764961 :
تلفن 66954390-2 :
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ.
104صندوقپستي568-13145:كدپستي1314733663:تلفن:
 66465201 ، 66490879-80تلفن همراه09121272243 :

نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد كد پستي8143984117 :
تلفن 3 2208610 ،3 2226445 :تلفن همراه09133162070 :
هنر آبي
تهران :بزرگراه همت ،خ .شاهين شمالي ،خ .بلوار كبيري
طامه ،خ .بهار ،خ .امام حسين شمالي ،بنبست اميد ،پ7.
كد پستي 1476917771 :تلفن 44610843 ، 44610929 :
تلفن همراه09121986415 :

