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■ مقدمه
این فهرستگان، حاوی گزیده ای از منابع آموزشی و تربیتی مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

مورد بررسی قرار گرفته است.
چنان که دیده می شود، بخش قابل توجهی از این منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتاب های آموزشی و تربیتی است. 
فهرست کامل کتاب های آموزشی مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است که نسخه های 
الکترونیکی این کتاب نامه ها به صورت رایگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستیابی و مطالعه است. برای دیدن این کتاب نامه ها و منابع 

بیشتر، به وبگاه سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه کنید.

■ تأثیر فعالیت های پیش دبستانی و بهره مندی از منابع آموزشی و تربیتی مناسب، بر كودكان
طبق پژوهش های انجام شده، کودکانی که آموزش های پیش دبستانی را می گذرانند، نسبت به کودکانی که این آموزش ها را ندیده اند 
مستقل تر و منظم تر هستند و از ثبات عاطفی بیشتر و اضطراب کمتری برخوردارند. روحیۀ  مشارکت جویی و فعالیت های گروهی و 
اجتماعی آنان تقویت شده است و ارتباطات قوی تری با دیگران دارند. لذا سرمایه گذاری صحیح در آموزش دورۀ پیش دبستانی و انتخاب 
برنامۀ آموزشی کیفی، از جمله بهره گیری از منابع آموزشی مناسب، نه تنها باعث افزایش آمادگی و اشتیاق کودکان برای ورود به مدرسه 
و اجتماع می شود، بلکه به صورت خاص، تأثیر بسیار مثبتی بر کودکان متعلق به خانواده های کم  درآمد یا کودکان با والدین کم سواد، 

خواهد گذاشت.

 ■ چرا نیازمند منبع آموزشی و تربیتی هستیم؟ 
دورۀ پیش دبستانی، همان طور که می دانید، فاقد کتاب درسی است و مربیان مراکز پیش دبستانی، برای انجام برنامه های آموزشی خود 
از "راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره ی پیش دبستانی" بهره می گیرند. در چنین شرایطی، ضرورت استفاده از منابع 

آموزشی مناسب دو چندان احساس می شود.
انتخاب کتاب های مناسب شعرها و قصه های خیال آفرین و تفکر برانگیز، انجام فعالیت های خالقیت پرور و بازی های گروهی مناسب 
و... که در نهایت کودک را برای دنیای مدرسه آماده سازد، همه نیازمند بهر مندی از منابع آموزشی و تربیتی مناسب است. یک منبع 
آموزشی و تربیتی مناسب، ویژه مربی، به او می گوید چگونه می تواند پرثمرترین آموزش ها را به شاگردان خود بدهد بدون آن که در حیطه 
آموزش های ویژه دبستان وارد شود؛ و یک منبع آموزشی و تربیتی مناسب ویژه کودک، ضمن پرورش مهارت ها و ایجاد پیش زمینه های 
الزم در او، کودک را از درگیر شدن با آموزش های نامناسب و زودهنگام و فاقد ارزش های آموزشی یا تربیتی بازمی دارد و از تخریب 

احتمالی استعدادها و توانایی های او جلوگیری می کند. 
البته در استفاده از منابع آموزشی و تربیتی، در هیچ شرایطی نباید اصل اختیاری بودن استفاده از منابع آموزشی را نادیده گرفت.

■ فهرستگان مرجعی مطمئن برای مربی
با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سویی و مشغله های زیاد مربیان، وجود این فهرستگان، که در آن منابع آموزشی و تربیتی جدید بررسی 
و مناسب ترین آن ها معرفی شده، حقیقتاً غنیمتی بزرگ است. ده ها تن از همکاران با تجربه و آشنا با راهنمای فعالیت ها، این منابع را با 
دقت از نظر گذرانده اند و با توجه به جمیع جهات، آن ها را از بین صدها منبع، برای کودکان یا مربیان محترم مناسب تشخیص داده اند. 
طبیعی است که یک مربی هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسیار کمتری را می تواند بررسی و با هم مقایسه کند. البته انتخاب نهایی 

از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده مربی محترم است.

■ منابع آموزشی مناسب را از كجا تهیه كنیم؟ 
در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازنده محصول آموزشی آورده شده است. برای تهیه منابع می توان با مراجعه به انتهای 

فهرستگان، با ناشر یا تولید کنندگان آن ها تماس گرفت. 
"پخش مدرسه" نیز عهده دار تهیه کتاب های درخواستی مدیران و مربیان محترم و ارسال آن ها به آموزشگاه هاست. با پخش مدرسه 

می توانید با شماره 02188843950  تماس بگیرید و منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید. 
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■ درباره این فهرستگان
در فهرستگانی که پیش رو دارید تعداد 101 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی و 2 عنوان منبع آموزشی غیر مکتوب معرفی شده است. 
کتاب های معرفی شده برای نخستین بار در سال 1394 یا یک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بین 295 کتاب مناسب گزیده شده اند.

■ شیوه تنظیم اطالعات
منابع معرفی شده در فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتیب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی منابع، چکیده ای از محتوا یا 
اطالعاتی دربارۀ آن ها داده شده است. در پایان هر فهرستگان نیز نمایه هایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای خوانندگان 

آسان می کنند. شماره هایی که در این بخش آورده شده است، ناظر به شماره ردیف منابع در فهرستگان است. 

■ اسامی همكاران ما در این دوره
چنان که گفته شد کارشناسان و ارزیابان زیادی در ارزیابی منابع آموزشی با ما همکاری می کنند. در این بخش نام همکارانی که در ارزیابی 

منابع این فهرستگان ما را یاری داده اند، به تفکیک موضوع آورده شده است:
■ انس با قرآن: مسعود تهرانی فرجاد 

■ بازی: کبری مالمیر
■ زبان آموزی: فریده عصاره

■ شعر: حسین احمدی، محمود پوروهاب، محمدحسن حسینی، بابک نیک طلب 
■ علوم تربیتی: سعید راصد، امیر رون

■ فعالیت های علمی: طاهره خردور
■ قصه: الله جعفری، طاهره خردور، مجید راستی، محمدرضا شمس ، سوسن طاقدیس

■ کتاب کار کودک و مربی: نبی اهلل صادقیان، شیرین فاضلی، رقیه قنبری
■ مرجع نظری و دانش افزایی مربیان: نبی اهلل صادقیان، فریده عصاره، شیرین فاضلی، رقیه قنبری

■ نقاشی: مرضیه پناهیان پور
■ نمایش خالق: کبری مالمیر

■ راهنمای استفاده از این فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات به ما می گوید که کتاب چه محتوایی 
دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غیر مکتوب، به جای ناشر )تولید کننده( به جای سال نشر )سال ساخت( و 

به جای چکیده )معرفی( آورده شده است.

شعرهای کودکانه می توانند موضوعات عادی زندگی روزمره را در بر گیرند. کتاب حاضر مجموعه ای است از چندین شعر که موضوعاتی ساده، اما مفاهیمی تفکربرانگیز 
را مطرح می کنند؛ موضوعاتی مثل: بستن دکمه های لباس که برای کودکان چندان آسان نیست؛ انگشتان دست انسان و خط های روی آن ها؛ درون دهان و زبان و 
چگونگی آن ها؛ پوشیدن لباس نو و مسائل آن؛ داشتن دست و پا در انسان و تفاوت او با کرم و حیوانات خزنده. نام هاي بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: تو گردویی، 

من آدم؛ باال پرید، پایین پرید؛ نه شیر، نه چایی.

چكیده
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1. تولت، اِروه.آبی، زرد، قرمز. فاطمه چایکار. تصویرگر: اِروه تولت.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 56ص. خشتی.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: رنگ، سرگرمی های کودکانه

برای کودک و اطرافیان  این شناخت  اولین آموخته های دورۀ خردسالی است و  از  چكیده: شناخت رنگ ها 
لذت بخش است.کتاب حاضر می کوشد این شناخت را با هیجان و لذت بیشتری همراه سازد و جنبه ای داستانی 
به آن بدهد. کتاب به صورت تعاملی تنظیم شده و کودک را مرحله به مرحله راهنمایی می کند.کودک با انجام 
کارهای گفته شده در کتاب، با ذوق بیشتری آن را دنبال می کند و در عین حال، به طور کاماًل نامحسوس، رنگ ها 

را می شناسد و آن ها را از هم تشخیص می دهد.

2. آبادیان، فریده. بازی های پرورشی »ویژه کودکان پیش آمادگی، آمادگی و اول ابتدایی )5-7 سال(«. اراده، 
1394، 95ص. وزیری.

مخاطب: مربی
كلیدواژه: بازی های آموزشی

چكیده: بازی فرایندی است که در تقویت هوش، شخصیت و دانایی کودک نقش دارد.کتاب حاضر مجموعه ای 
است از بازی های ورزشی ساده که هدف از آن ها تقویت تعادل، رشد و نمو متناسب اندام ها و هماهنگی بیشتر بین 
دست ها و پاهاست. بازی های معرفی شده بسیار ساده  و آشنا هستند. بعضی از آن ها عبارت اند از: آقا گرگه رفتم به 

هوا، گرگم و گله می برم، قایم باشک، روی طناب راه رفتن و سایه بازی.

3. آبادیان، فریده. بازی های كالسی »ویژه کودکان پیش آمادگی، آمادگی و اول ابتدایی )5-7 سال(«. اطالع، 
1394، 56ص. وزیری.

مخاطب: مربی
كلیدواژه: بازی های آموزشی

چكیده: بازی فرایندی است که در تقویت هوش، شخصیت و دانایی کودک نقش دارد.کتاب حاضر مجموعه ای 
است از بازی های سادۀ کالسی که زمینه ای فراهم می سازند تا نیروی جدیت، تصمیم گیری، حل مسئله، همکاری 
و ابتکار در کودک افزایش یابد. مربی کالس می تواند با استفاده از امکانات موجود، این بازی ها را اجرا کند و در 
محیطی با نشاط، به تحقق هدف های آموزشی نزدیک شود. بعضی از بازی های این کتاب عبارت اند از: بازی با 
قافیه، با حرف آخر کلمه بساز و صدای چی بود شنیدی. بازی های کتاب شامل دو دسته می شوند: بازی های 

کالسی گروهی؛ شیرین کاری ها و حرکات تقلیدی.

4. آینون، دوروتی. بازی های فکری: پنجاه بازی سرگرم كننده برای كمك به رشد فكری كودک. 
فاطمه اعلمی.پیدایش، 1394، 50ص. فلش کارت کوچک.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: بازی های آموزشی

چكیده: بازی بهترین ابزار آموزش کودک است. کتاب حاضر می کوشد به والدین بیاموزد چگونه با کودکان خود 
بازی کنند.در واقع، کتاب از پنجاه عدد فلش کارت  تشکیل شده است که هر کدام شرح یک بازی را در خود دارند.
بازی ها مناسب کودکان 2 تا 5 ساله هستند و موضوعات متفاوتی را در برمی گیرند. بعضی از آن ها عبارت اند از: با 

من بشمار،  زمانی برای گفت وگو، قلم و کاغذ، یادت می آد، جنبش و حرکت، همگام با موسیقی و عجب معمایی.

بــــــازی                   



5دوره پیش دبستانی )1(

5. شاه محمدی، طاهره. مجموعه بیا بیا نقاش باشی: جادوی نقاشی با كف پا/ جادوی نقاشی با كف 
دست. تصویرگر: شیوا معلمي. ذکر، 1394، مجموعه 2 جلدی. خشتی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: نقاشی، شعر

چكیده: تا به حال فکر کرده اید که با الگوی کف پا یا کف دست چه نقاشی های جالبی می توان کشید؟ دو کتاب 
حاضر به کودک کمک می کنند با کمی خالقیت و استفاده از نیروی تخیل، شکل چندین حیوان را تنها با الگوی 
کف پا و کف دست نقاشی کند و پس از ارائه الگوهای پیشنهادی، کودک را تشویق می کنند این بار خود او، بدون 
داشتن نمونه، تصویر دلخواه خود را نقاشی کند. اهداف آموزشی کتاب ها عبارت اند از: پرورش خالقیت، پرورش 
ادراک بینایی، هماهنگی چشم و دست، تشخیص رنگ ها و شناخت حیوانات. زبان شعر کتاب نیز به پرورش حس 

ادبی کودک یاری رساند.

6. نوروزی، رضا علی/ محسنی، آسیه/ صانعی، مریم. مجموعه هوش هیجانی: شهربازی هوش هیجانی: 
كودک اجتماعی/ كودک خوش بین/ كودک راه حل مدار/ كودک سازگار... تصویرگر: فائزه تقی یار. 

یارمانا، 1394، مجموعه 9 جلدی. رقعی.
مخاطب: مربی، والدین

كلیدواژه: بازی های آموزشی، کار گروهی، مواد و روش های آموزشی، خودآگاهی

چكیده: هوش به عنوان یکی از عوامل مهم در یادگیری و سازش انسان با محیط، همواره مرکز توجه روان شناسان 
و فعاالن عرصه تعلیم و تربیت بوده است. مجموعه کتاب های پیش رو حاوی بازی هایی است که به تقویت و 
رشد این مهارت در کودکان کمک می کند. برای هر بازی، عالوه بر شرح ماهیت و ابزارهای الزم، اهداف اصلی و 

فرعی و فعالیت های تکمیلی نیز در نظر گرفته شده است.

7. درخشان، مهسا/ عزیزی، فاطمه/ رضا سلطانی، مهناز. آمادگی برای خواندن پیش دبستانی. کاگو، 
1394، 68ص. رحلی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: آمادگی براي خواندن، آموزش پیش دبستانی

چكیده: خواندن از مهارت های اساسی و پایۀ آموزش های دیگر است که کودکان به آن نیاز دارند. فعالیت های 
کتاب حاضر در قالب بازی وسرگرمی و به گونه ای طراحی شده اند که در ابتدای هر صفحه هدف و فعالیت 
کودک مطرح می شود. البته نتیجۀ فعالیت کودک مورد نظر نیست و جریان عمل و نحوۀ اندیشیدن او مهم است. 
هدف های این کتاب شامل این موارد می شوند: کامل کردن داستان نیمه تمام، آشنایی با صداهای اول یا آخر 

کلمات، درک کالم موزون، تشخیص ارتباط میان بخش های یک کالم، بیان صحیح کلمات.

8. عزیزی، فاطمه/ درخشان، مهسا/ رضا سلطانی، مهناز. آمادگی برای نوشتن پیش دبستانی.کاگو، 1394، 
76ص. رحلی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: آموزش پیش دبستانی، آمادگی برای نوشتن

چكیده: مهارت های اولیۀ نوشتن می تواند ضمن بازی به کودکان آموخته شود. این بازی ها عالوه بر سرگرم کردن 
کودک، در شکل گیری شخصیت و تقویت نیروی خالقیت او تأثیر به سزا دارند. فعالیت های این کتاب با هدف 
تقویت عضالت دست، افزایش دقت و تمرکز، هماهنگی دست و چشم، رسم خط های افقی و عمودی و ترکیب 
آ ن ها، تقویت انگشتان، و همانند سازی طراحی شده اند و در صورتی که با عالقه دنبال شوند، افزایش مهارت در 

نوشتن را در پی دارند.

زبــان آمــوزي                   

زی
ــا

ــ
ــ

  بـ
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شـــــعر                   

زی
ـو

مـ
ن آ

ــا
  زب

9. علیزاده، نجف/ غفاری، محمدعلی. مجموعه کتاب های آموزش پیش از دبستان )خواندن، نوشتن، ریاضی،  
علوم(: شاپرک 2 نوشتن)دست ورزی(. تصویرگر: سارا باغستانی راد. شباهنگ، 1394، 72ص. رحلی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: سرگرمي هاي آموزشي، آموزش پیش دبستانی

چكیده: بهتر است نوآموزان درست نوشتن را از همان ابتدا یاد بگیرند. در کتاب حاضر، سعی شده است مهارت های 
الزم قبل از نوشتن، مانند: طرز به دست گرفتن مداد، درست نشستن به هنگام نوشتن، نگه داشتن کاغذ، حفظ 
فاصله چشم با کاغذ و هماهنگی چشم و دست، به کودکان آموزش داده شود. فعالیت های این کتاب سرگرم کننده 

طراحی شده اند و الزم است بزرگ ترها کودک را در انجام مرحله به مرحله آن ها همراهی کنند.

10. موسوی زاده، سعیده. آب و تاب. تصویرگر: مرضیه قوام زاده.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترانه های کودکانه

چكیده: شعرهای کودکانه می توانند موضوعات عادی زندگی روزمره را در بر گیرند. کتاب حاضر مجموعه ای است 
از چندین شعر که موضوعاتی ساده، اما مفاهیمی تفکربرانگیز را مطرح می کنند؛ موضوعاتی مثل: بستن دکمه های 
لباس که برای کودکان چندان آسان نیست؛ انگشتان دست انسان و خط های روی آن ها؛ درون دهان و زبان و 
چگونگی آن ها؛ پوشیدن لباس نو و مسائل آن؛ داشتن دست و پا در انسان و تفاوت او با کرم و حیوانات خزنده. 

نام هاي بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: تو گردویی، من آدم؛ باال پرید، پایین پرید؛ نه شیر، نه چایی.

11. الوندی، عزت اهلل. مجموعه بغل می خوام، بوس می خوام: آهای آهای بابایی بازی می خوام كجایی/ 
بابابزرگ خوبم برام كتاب می خونه/ عروسك نازنازی بیابریم آب بازی و... تصویرگر: سحر حقگو. 

با فرزندان، 1394، مجموعه 5جلدی. خشتی کوچک.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ترانه های کودکانه

چكیده: کودکان از سرگرم شدن با اعضای خانواده، خصوصاً پدربزرگ، لذت می برند.مجموعۀ»بغل می خوام، 
بوس می خوام«، حاوی ترانه هایی شاد و کودکانه از زندگی نی نی کوچولویی بامزه است. نی نی دوست دارد هر روز 
با پدرش به گردش و پارک برود. موضوعات مطرح شده در کتاب ها، بازی های روزانۀ یک کودک خردسال را 

باتصویر و با زبان شعر ارائه می کنند.

12.لرستانی، فریبرز. آی تاتی تاتی تاتی مثل نقل و نباتی/ آی تیله تیله تیله همبازی ام یه فیله. 
تصویرگر: طوی علی نژاد. پیک ادبیات، 1394، مجموعه2 جلدي. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترانه های کودکانه

چكیده: ترانه  ها و شعرها برای کودکان لذت بخش و شیرین اند و آن ها را با دنیای خیال و ادبیات آشنا می کنند. دو 
کتاب حاضر شامل چند ترانه کودکانه با موضوع های مورد عالقه کودکان است که با تصویرهایی شاد و مرتبط با 

متن همراه شده اند. عنوان های بعضی از شعرها عبارت اند از: کالغ شاد، بارون، اسب من، عروسی، بهار.
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13.ماهوتی، مهری. بّچه پیراهن. تصویرگر: سمیه علیپور.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 
32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترانه های کودکانه

چكیده: کودکان شعر و ترانه را دوست دارند و با آن مفاهیم بسیاری را می آموزند. کتاب حاضر مجموعه ای است 
از ترانه های کودکانه با موضوعاتی ساده؛ مثل: لباسی که آب رفته و کوتاه شده؛ پدری که در چاله افتاده؛ مویی که 
وز شده؛ هواپیمایی که مسافرانش را خورده. نام های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: شلوار لجباز، کله پوک، 

بابا شدم، قایم باشک و بزغالۀقصه گو.

و  پرورش فکری کودکان  نیکان پور.کانون  اکبر  بود و بود و بود...)1(. تصویرگر:  افسانه.  14.شعبان نژاد، 
نوجوانان، 1394، 28ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترانه های کودکانه

چكیده: کودکان دنیای قصه های تخیلی را دوست دارند. کتاب حاضر می کوشد با بیان چند قصه کوتاه به زبان 
ساده، کودکان را با خود و با دنیای خیال همراه سازد. در تمام قصه های کتاب، سه شی ء یا سه حیوان حضور دارند 
که کودک در حین خواندن قصه، در تخیالت خود، با این اشیا یا حیوانات همراه می شود و خود را جای آن ها 

می گذارد و جایگاهی خیالی برای خود می یابد.

15.قاسم نیا، شکوه. بود و بود و بود...)2(. تصویرگر: ثنا حبیبی راد.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 28ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترانه های کودکانه

چكیده: شعرهای کودکانه مفاهیم بسیاری را در خود جای می دهند. کتاب حاضر شعرهایی با موضوعات 
گوناگون را در قالبی متفاوت عرضه کرده است. در هر شعر این کتاب، دربارۀ هر موضوعی سه اتفاق مطرح 
شده است. مثاًل سه دانه گندم، سه تا نهنگ، سه تا سیب، و سه تا سبد که هر کدام ماجرای متفاوتی را 
تجربه می کنند. نیروی تخیل مخاطب با خواندن این شعرها تقویت می شود و او نیز توان بروز ایدۀ خود 

را می یابد.

16.کشاورز، ناصر. ترانه های كوچك برای هوش كودک. تصویرگر: کیت مریت. رویش،1393، 72ص. 
خشتی کوچک.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شناخت، ترانه های کودکانه

چكیده: پرورش و تقویت هوش هیجانی و عاطفی کودک، از موضوعاتی است که امروزه در آموزش کودکان 
اهمیت بسیاری پیدا کرده است.کتاب حاضر مجموعه ای است چند جلدی که هر جلد آن جداگانه نیز منتشر شده 
است و می کوشد با ترانه هایی کوتاه دربارۀ حیوانات، اسباب بازی ها، وسایل نقلیه، لباس ها و طبیعت، کودکان را با 

این موضوعات آشنا سازد.

عر
ــ

ــ
ــ

شـ
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تولد عجیب و مهمان های غریب/  میز جادویی اش:  و  ماجراهای غول سیصد ساله  ناصر.  17.کشاورز، 
چشمه ی جادو و تاجر لنگ/ میزا زو بزا و حاكم بدجنس. تصویرگر: الهام عطایی آذر. سیمای شرق،1393، 

مجموعه 3 جلدی. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: داستان هاي تخیلي

چكیده: داستان های منظومی که در این مجموعه کتاب آمده است، ماجرای غولی سیصد ساله است که اصاًل 
ترسناک نیست و اتفاقاً خیلی هم مهربان و مهمان نواز است. او تنهاست و دلش می خواهد با دیگران دوست شود، 
اما همه از او می ترسند و فرار می کنند. این غول میزی جادویی دارد، که هر غذایی را فوراً آماده می کند. خواندن 

داستان های حاضر کودک را به خیال می برد و او را سرگرم می کند.

18.هاشم پور، مریم. ترانه های کودکانه: تولدم مبارک. پیدایش،1393، 12ص. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ترانه های کودکانه، ادبیات عامه، ادبیات کودکان

چكیده: شادی بخِش جدایی ناپذیر روح کودکان و الزمه رشد طبیعی آن ها است. در این کتاب شعرهایی به زبان 
بسیار ساده درج شده که می تواند لحظه های بازی و روزهای خاص را برای کودکان نشاط آور کند. هر بند حاوی 
مجموعه کلمه هایی است که می تواند درک شناختی کودکان را افزایش دهد و دایره واژگان آن ها را گسترده تر کند.

19. اسالمی، مریم/ موسوی، زهرا. مهارت هایی برای زندگی بهتر: مي ترسم، نمي ترسم: خودآگاهي/ چی 
می خوام، چی نمی خوام: تصمیم گیری درست/ كجا بگم ببخشید: برقراری ارتباط.... تصویرگر: 

نسیم بهاری/  نیلوفر برومند. با فرزندان، 1394، مجموعه12 جلدی. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: مهارت های ارتباطی

چكیده: برای داشتن زندگی بهتر، آموختن بعضی مهارت ها الزم است. اگر کودکان در همان سن کودکی با این 
مهارت ها آشنا شوند، زندگی موفق تری خواهند داشت. مجموعۀ 12 جلدی »مهارت هایی برای زندگی بهتر« 
می کوشد کودکان را با مسائل روزمرۀ زندگی و نحوۀ مواجهه با آن ها آشنا کند. در کتاب »حرف بزنم، جیغ نزنم« 
می آموزیم که کودک گاهی هیجان خود را با جیغ زدن بیان می کند. این نوعی روش ارتباطی است که در صورت 

کنترل نشدن، ممکن است به ویژگی شخصیتی فرد تبدیل شود و به صورت پرخاشگری بروز کند.

20. رحماندوست، مصطفی. خاله جان دی دو و چند تا گردو. تصویرگر: اکبر نیکان پور.کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 24ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شعر

چكیده: کودکان قصه هایی را که با زبان شعر گفته شوند، دوست دارند. کتاب حاضر قصۀ چند گردو است که از 
این دست به آن دست می شوند. خاله جان چند گردو می چیند، موش آن ها را از او می گیرد، گربه آن ها را از موش 

می گیرد و سگ از گربه و مرغ از سگ. ماجرا به همین ترتیب مدام تکرار می شود.

عر
ــ

ــ
ــ

شـ
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21.قاسم نیا، شکوه. مجموعه الالیی های کودکانه: خونه به خونه الال/ دو چشم و ابرو الال/ گربه الال، 
موش الال. تصویرگر: ماهنی تذهیبی/ شیوا ضیایی. با فرزندان، 1394، مجموعه 3جلدی. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شعر

چكیده: نوزادان و کودکان معمواًل با شنیدن الالیی آرام می شوند و به خواب می روند. یکی از مزیت های الالیی 
ایجاد رابطۀ نزدیک تر بین والدین و کودک است. در کتاب » خونه به خونه الال« از مجموعۀ سه جلدی با عنوان 
»الالیی های کودکانه«، به الالیی هایی با موضوع »اعضای خانواده« اختصاص دارد.بعضی از الالیی هایی که در 
این کتاب می توانیدآن ها را برای کودکان خود بخوانید، عبارت اند از:الال مامان خوبم، خواهر من الال ال، الال بکن 

داداشی، همه الال و خونه به خونه الال.

22. پریرخ، زهره/ وظیفه شناس، شراره. َسرَسری َدس َدسی. تصویرگر: حسن موسوی. کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 28ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: بازی ها و سرگرمی های کودکان

چكیده: یکی از نیازهای کودکان خردسال ورزش کردن است. کتاب حاضر می کوشد با یاری گرفتن از شعردر 
قالب بازی و سرگرمی، نرمش هایی برای کودکان خردسال ارائه دهد. بزرگ ترها می توانند در حالی که این شعرها 
را برای کودکان می خوانند، حرکات گفته شده در کتاب را انجام دهند. َدس َدسی، دست روی دست، بپربپر باال بپر، 

پا پایی، و می چرخیم و می چرخیم، از جمله شعرهای این کتاب هستند.

23. شعبان نژاد، افسانه. سالم! آدم فضایی. تصویرگر: ابوالفضل همتی آهویی. کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، 1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شعر

چكیده: شعرهای کودکانه موضوعات عادی زندگی روزمره را در بر می گیرند. کتاب حاضر مجموعه ای است از 
چندین شعر که موضوعاتی ساده، اما مفاهیمی تفکربرانگیز را مطرح می کنند؛ موضوعاتی مثل سیبی که زیر ماشین 
له می شود، گربه ای که در زیر باران تنها مانده است، دندان درد در نیمه شب و آدم های فضایی. نام های بعضی از 

شعرهای کتاب عبارت اند از: غول، سوزن، زنبیل مامان، زنگوله  پا، عموجان، و باد که خانه ای نداشت.

24. ماهوتی، مهری. قهری، برو آشتی، بیا. تصویرگر: رویا بیژنی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شعر

چكیده: شعرهای کودکانه موضوعات عادی زندگی روزمره را دربرمی گیرند. کتاب حاضر مجموعه ای است از 
چندین شعر با موضوعاتی ساده و متنوع. نام های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: گردوی دونه دونه، پستونک، 

لولوبازی، پاییز خانم، قطاربازی، آب پاش، بادبادک و الالیی الال.

عر
ــ

ــ
ــ

شـ
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25. شعبان نژاد، افسانه. كفش توری گل بلوری )بازی، شعر، نمایش(. تصویرگر: علی رضا گلدوزیان. کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 52ص. وزیری.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: بازی ها و سرگرمی های کودکان، هنرهای نمایشی، شعر

چكیده: کودکان آثاری را که تلفیقی از بازی، شعر، نمایش و موسیقی باشند، دوست دارند. این آثار به نیازها و 
عالقه های آن ها بهتر و کامل تر پاسخ می دهند. کتاب حاضر حاوی تعدادی بازی نمایشی است که تلفیقی از بازی، 
شعر و نمایش هستند. این بازی ها برای اجرا در مهد کودک ها و در بازی های دوستانه کودکان قابل استفاده هستند. 
عنوان های بعضی از این بازی ها عبارت اند از: کفش توری، گل بلوری؛ خاله خاله جون میوه می خواد؛ خاله پینه دوز، 

دمم را بدوز؛ منم منم بادبادک.

26. رحماندوست، مصطفی. ناز آوا: كوچولو ی زیبا/ مثل ماهی/خوشگل و نازه دخترم/ زورش زیاد 
پسرم. تصویرگر: ندا عظیمی. آبرنگ، 1394، مجموعه 4 جلدی. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، ترانه های کودکانه، فرزندان

چكیده: خردساالن قادرند زبان محبت آمیز را درک کنند و در برابر واژه های نوازش گر عکس العمل نشان  دهند. 
در این مجموعه کتاب ترانه هایی آهنگین با کلمه هایی بسیار ساده و موزون نگارش یافته است که می تواند برای 

کودکان خوانده شود.

27. کشاورز، ناصر. مجموعه ترانه های کی بود؟ کی بود؟: كی بود؟ كی بود؟ آناس دوست بخور منو نه با 
پوست/ كی بود؟ كی بود؟ برنگشت تا ساعت هفت و هشت/ كی بود؟ كی بود؟ بلند بود قدش 

هزار و چند بود... تصویرگر: شیرین شیخی. به نشر،1393، مجموعه 8جلدی. شکلی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ترانه های کودکانه، شناخت

چكیده: شناخت انواع میوه ها برای کودکان خردسال جذاب است. کتاب حاضر می کوشد درقالب ترانه هایی شاد 
و کودکانه، بعضی از میوه ها را به کودکان معرفی کند. برای مثال کودک می آموزد که انگور قبل از اینکه به طور 
کامل برسد غوره است؛ انار ابتدا گل می کند و بعد تبدیل به میوه می شود؛ و خرمالو در ابتدا گس و نارس است و 

باید صبر کرد تا کاماًل برسد و خورده شود.

28. هاشم پور، مریم. من بُدو، پنگوئن بُدو. تصویرگر: هاجر مرادی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 28ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شعر

با  از چندین شعر  انگیزند. کتاب حاضر مجموعه ای است  با وجود سادگی خیال  چكیده: شعرهای کودکانه 
موضوعاتی ساده و متنوع که نیروی تخیل را در بچه ها برمی انگیزند. نام های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: 
چتر پرنده ها، کتاب قصه، خونه تکونی، چه میوه هایی، انار چاق و چله، شکالت، فوت و توت و آسمون چک چکی.

عر
ــ

ــ
ــ
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فعالیت های علمــی                   

عر
ــ
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ــ
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29. قاسم نیا، شکوه. من و مامان و مدرسه. تصویرگر: میترا عبداللهی. کانون پرورش فکری کودکان و   

نوجوانان، 1394، 32ص. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: شعر

چكیده: شعرهای کودکانه موضوعات عادی زندگی روزمره را در بر می گیرند. کتاب حاضر مجموعه ای است از 
چندین شعر با موضوع مدرسه و روزهای اول ورود به آن. نام های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: خانوم 
اجازه، دل درد، قهر، کیف، عروسکم، اسم من، هم کالسی، مشق شب، قد عدس و لقمه. شعرها از زبان کودک 

گقته شده اند و در همۀ آن ها رابطۀ کودک، خانواده و مدرسه مطرح است.

30. هاشم پور، مریم. مجموعه شعر کودک: وای اگر ُدم داشتم!. تصویرگر: نیلوفر برومند. کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 28ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شعر

چكیده: شعرهای کودکانه گاه نکات آموزنده واخالقی را دربرمی گیرند. کتاب حاضر مجموعه ای است از شعرهای 
کودکانه با موضوعاتی گاه واقعی و گاه تخیلی. عنوان های بعضی از شعرهای کتاب عبارت اند از: غارو قار، درهای 
گوش، وای اگر دم داشتم، باران گرفته برگرد، قد یخچال، پسته، پای من، مثل پنجره، اسم پیامبر و دوربین شب.

31. اسالمی، مریم. یوهو...هاها...صدا می آد. تصویرگر: هما خسروی. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 36ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترانه های کودکانه

چكیده: شعر و ترانه می تواند آموزنده باشد. کتاب حاضر مجموعه ای است از چند شعر کودکانه که موضوع همۀ 
آن ها انواع صداهای محیط اطراف است؛ صداهایی مثل چیک و چیک، قیژ و قیژ، قریچ قریچ، زی زی، یوهو هاها، 
جلینگ جلینگ، فیش فیش، قلپ قلپ، لخ لخ، خش خش و تاالپ تاالپ. شعرها با همین صداها نام گذاری شده اند.

32. خدایی، علی. کتاب های مرغک: آ مثل آهو/ ف مثل فیل تصویرگر: علی خدایی. کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1394، مجموعه 2 جلدی. رحلی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: آموزش زبان فارسی

چكیده: یکی از دغدغه های والدین، آموزش حروف الفبا در سال های اولیه ورود کودکان به مدرسه است و در 
این زمینه، آن ها گاهی به یافتن شیوه هایی سرگرم کننده و سهل تر می اندیشند. مجموعه کتاب حاضر می کوشد در 
قالب بازی و به کمک تصویرهایی از حیوانات، حروف الفبا را به کودکان بیاموزد. به این ترتیب، به تدریج شکل 

حروف در خاطرش می ماند.
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33. جین، وون اُی. مجموعه مهارت های من: آتش نشانی را خبر می كنم/ باد و كاله كشاورز/ توپ 
بازی می كنم/ دور و برم را می بینم.... شیما فتاحی. قدیانی، 1394، مجموعه 10 جلدی. بیاضی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: مهارت های اجتماعی، ایمنی

چكیده: اثر پیش رو حاوی داستان های کوتاهی است که کودکان را با مهارت هاي گوناگون در مواقعي مانند: 
هنگام باد، هنگام توپ بازي و یا هنگام خطرآشنا می کند. در کتاب »آتش نشانی را خبر می کنم« شغل آتش نشان 
را به کودکان معرفی می کند. در خالل داستان، نونهاالن با شکل های گوناگون خیابان ها و مسیر خودروها و نیز 

خدمات کمک رسانی آتش نشانی آشنا می شوند.

34. بی، ویلیام. مجموعه استنلی همه کاره: استنلی آشپز/ استنلی بنا/ استنلی مكانیك/ استنلی كشاورز. 
ملیحه یوسفی. ناریا، 1394، مجموعه 4 جلدی. خشتی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: فعالیت های اجتماعی، یادگیري کودکان

چكیده: آشنایی کودکان با مشاغل همواره یکی از سرگرمی های آموزنده برای آنان است. در هر جلد از مجموعه 
حاضر کودک با یکی از مشاغل آشنایی پیدا می کند، مثاًل با خواندن »استنلی بنا« با شغل بنایی آشنا می شود. در 
جریان داستان، کودک با یک بنا همراه می شود تا او برایش خانه ای بسازد. در این فرایند او می آموزد که چگونه 
برای ساخت هر بنا، آجرها را روی هم می چینند، تیرآهن ها را برای سقف به کار می برند و پنجره ها را کار می گذارند. 

در ضمن آشنایی کودک با شغل بنایی، او رنگ ها را نیز می شناسد و یاد می گیرد.

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  قاسمی.  تصویرگر: سمانه  به!به!.  مرغک:  قاسمی، سمانه.کتاب های   .35
نوجوانان، 1394، 22ص. خشتی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: مهارت های اجتماعی، آموزش اخالق

چكیده: برای خردساالن زبان تصویر گویاتر از واژه است؛ به  خصوص وقتی برجسته هم باشد.کتاب حاضر کتابی 
است کاماًل تصویری که مفهوم »شریک شدن غذا با دیگران« را به کودک نشان می دهد. کودکان در عین سرگرم 
شدن با این کتاب، ضمن دنبال کردن داستان از طریق تصویرها، با مفهومی اخالقی- اجتماعی نیز آشنا می شوند.

36. شامبهاوی، ام. مجموعه کتاب های من و مهارت های زندگی: جیكی ترسو شجاع می شود: مهارت 
آموزشی، غلبه برترس/ چی پادراز را عصبانی می كند؟ مهارت آموزشی، غلبه برخشم/ صورتی 
دیگه تنها نیست: مهارت آموزشی، غلبه بر تنهایی.... شیال خداداد. تصویرگر: جای گوپال. ابوعطا، 

1394، مجموعه10جلدی. خشتی.
مخاطب: کودک، مربی

كلیدواژه: ادبیات کودکان، ترس، خودآگاهی، روان شناسی کودک

چكیده: درگیر شدن با تجارب جدید و در عین حال مراقبت از خود عین شجاعت است و اگر کودکان به دلیل 
اشتباهاتشان سرزنش یا مقایسه نشوند، شجاعت تجربه اشتباه در آن ها منجر به افزایش یادگیریشان می شود. در 
مجموعه حاضر داستان هاي کوتاهي به منظور آموزش مهارت هاي زندگي براي خردساالن درج شده است که با 

خواندن آن ها روش های ساده براي مدیریت هیجان های منفی به آن ها آموزش داده می شود.
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37. اگوستینلی، ماریا    انریکا. چه می بینیم، چه هست. شراره صالحی. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 36ص. خشتی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: مهارت های آموزشی

چكیده: تصورات ما از دنیای واقعی گاهی می تواند بسیار متفاوت از واقعیت باشد. در واقع باید از کودکی بیاموزیم 
چگونه محیط اطراف و دنیا را بهتر و کامل تر بنگریم تا بتوانیم صحیح تر تصمیم بگیریم. کتاب حاضر می کوشد با 

ارائۀ تصویرهایی که تنها بخشی از واقعیت هستند، کودکان را به حدس زدن وادارد.

38. خدایی، علی. چی چی، قاشق و قیچی. تصویرگر: علی خدایی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 44ص. رحلی کوچک.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: فعالیت هاي حسي- حرکتي

چكیده: کودکان در تصورات و تخیل خود می توانند با ترکیب وسایل، چیزهای جدید بسازند. کتاب حاضر کودکان 
را تشویق می کند نیروی تخیل خود را به کار گیرند و با در کنار هم قراردادن اسباب بازی ها و جابه جا کردن آن ها، 
شکل حیوانات را درست کنند. با شانه، قیچی، قاشق و...می توان بز، دارکوب، خروس، جغد، سگ، طوطی و بسیاری 
حیوانات دیگر را ساخت. این کتاب خردساالن را در این زمینه، راهنمایی می کند. در ضمن داستان، کودکان با تأثیر 

وحدت و همراهی با هم آشنا می شوند.

39. واشهری، فائزه. خوش مزه می خواهد. تصویرگر: سمانه قاسمی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: تغذیه

چكیده: کتاب ها می توانند به صورت تعاملی نیز تنظیم شوند. به این ترتیب، کودکان خردسال بهتر می توانند با 
آن ها رابطه برقرار کنند.کتاب حاضر به گونه ای تنظیم شده است که کودک را در جریان خواندن کتاب فعال نگه 
دارد. کودک با خواندن هر قسمت می اندیشد و می کوشد جواب سؤال کتاب را بدهد. جواب ها به صورت قطعه هایی 
آهن ربایی در انتهای کتاب گنجانده شده اند که کودک می تواند آن ها را بردارد و در جای مناسب خود در صفحۀ 

مربوطه قراردهد.

40. آمیو، کارین-ماری/ رنو، کلر. مجموعه دنیای رویایی/ دنیای شــاد/ دنیای عجیب/دنیای شــیرین.  دنیای 
شادچهارسالگی ما دخترها/ دنیای رویایی دو سالگی ما پسرها/ دنیای عجیب سه سالگی ما 
دخترها.... هدی معصومی مقدم/ راضیه خوئینی/ همراه با شعرهای مریم اسالمی.تصویرگر: ویرژینی مولیتر 

...]و دیگران[.  قدیانی، 1394، مجموعه 8 جلدی. رحلی.
مخاطب: کودک، مربی

كلیدواژه: ادبیات کودکان، بازی های فکری، سرگرمی های آموزشی

چكیده: در مجموعه کتاب حاضر داستان و شعر هاي کودکانه ای درج شده که می تواند ساعت های سرگرم کننده ای 
را برای کودکان رقم بزند. در بخش های مختلف کتاب مفاهیمی درج گردیده که می تواند همراه با راهنمایی های 
والدین و مربیان رشد پربارتري برایشان به ارمغان آورد. در هر صفحه شکل ها و نقاشی های کودکانه فضای 

آموزشی را با نشاط  تر کرده است.
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41. شوول، دنیس. كتاب من )دانستنی های خردساالن(. مهناز عسگری. محراب قلم، 1394، 156ص. وزیری.
مخاطب: کودک، مربی

كلیدواژه: دایرئالمعارف ها، مهارت های اجتماعی

چكیده: مهارت هایی وجود دارند که کودک قبل از رفتن به مدرسه باید به آن ها مسلط باشد و آن ها را آموزش 
دیده باشد. »کتاب من« می کوشد بخشی از این مهارت ها را به کودکان بیاموزد. مهارت های این کتاب در دو سطح 
ساده تر و سخت تر ارائه شده اند. این مهارت ها بیشتر موقعیت های زندگی واقعی را شامل می شوند. مهارت  هایی مثل 
»زندگی در کنار دیگران، درست صحبت کردن، ریاضیات و آشنایی با مفهوم زمان«. برای مثال، در مهارت زمان، 

مخاطب با موضوعاتی مثل مفهوم شبانه روز، روزهای هفته، و ساعت آشنا می شود.

42. حقار، نازیال. مجموعه نکته های رفتاری کودکان: كوچول در زمین بازی/ كوچول در خانواده/ كوچول 
در ماشین. تصویرگر: پ.پوراد. فرشتگان، 1394، مجموعه 3 جلدی. خشتی کوچک.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: رفتار اجتماعی، آداب معاشرت، روابط بین فردی

چكیده: دوره کودکی مهم ترین مرحله الگوپذیری و شکل گیری شخصیت افراد است؛ از این رو، خردساالن در 
این سال ها به روش های اصولی تربیتی و پرورشی نیاز دارند. در این مجموعه کتاب موقعیت های گوناگونی که 
در زمین بازی و پارک، ماشین و خانواده برای تعامل خردساالن وجود دارد توصیف شده و رفتار های نادرست و 
عادت های آسیب زایی که در حین بازی از بعضی کودکان سرمی زند به روشی غیر مستقیم نکوهش گردیده است.

43. کول، جوانا. من خواهر بزرگترم/ من داداش بزرگترم. مهدیه صمدی قانع. تصویرگر: رزا لیندا کیتلی. 
قدیانی، 1394، 24ص. خشتی کوچک.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: فرزندان، روابط بین فردی

چكیده: وقتی یک عضو جدید به خانواده اضافه می شود، فرزند بزرگ تر به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارد تا 
بتواند شرایط جدید را بهتر درک کند. در این دو کتاب داستانی درج شده که طی آن کودک می آموزد چطور نقش 

جدید خود را در خانواده بپذیرد و با عضو جدید چگونه رفتار کند.

44. کارل، اریک. آفتاب پرست عجیب. سرور پوریا.  تصویرگر: اریک کارل. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 32ص. رحلی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: شناخت

چكیده: گاهی کودکان از شرایط فعلی خود احساس رضایت نمی کنند. این کتاب دربارۀ آفتاب پرستی است که از 
آفتاب پرست بودن خود راضی نیست و آرزو می کند به حیوان دیگری تبدیل شود. البته چندی نمی گذرد که آفتاب 
پرست پشیمان می شود، زیرا متوجه می شود بهترین انتخاب برای او همان چیزی است که هست. در جریان این 

داستان، مخاطب با ویژگی های بعضی حیوانات آشنا می شود.
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45. بومون، امیلی. مجموعه ماشین بازی: اتوبوس می رانم/ با جرثقیل كار می كنم/ تاكسی می رانم/ 
خلبان می شوم.... راضیه خوئینی. تصویرگر: الکسی نسم. قدیانی، 1394، مجموعه 9 جلدی. خشتی کوچک.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: حمل و نقل شهری، رفتار اجتماعی، قوانین

چكیده: مجموعه حاضر با موضوع تجربه ماشین رانی تدوین و نگارش یافته است. در هر جلد کتاب کودکان با 
راننده یک نوع ماشین  آشنا می شوند. آن ها همچنین می آموزند که رانندگان در هنگام ماشین رانی چه قوانینی را 

باید رعایت کنند.

46. شعبان نژاد، افسانه. کتاب های مرغک: اردک خواب آلود. تصویرگر: عاطفه ملکی جو. کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 24ص. شکلی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: حیات وحش، ادبیات کودکان، وسایل آموزشی

چكیده: جانوران روش های تغذیه متفاوتی در طبیعت دارند و یکی از راه های دسته بندی حیوانات، پی بردن به 
نوع غذای آن جانور است. در این کتاب داستان کوتاهی به زبان ساده درج گردیده است که طی آن نونهاالن با 
نام حیوانات، غذای مناسب آن ها و محیط زندگی هر یک آشنا می شوند. در خالل داستان مفهوم عدد و شمارش 

نیز آموزش داده شده است.

47. نامرآف، الرا. مجموعه اگر به یک...: اگر به یك سگ دونات بدهی/ اگر به یك گربه كیك بدهی/ 
اگر به یك موش شیرینی بدهی. امیر لعلي/ مژگان کلهر. تصویرگر: فیلیسیا بوند. سیمای شرق،1393، 

مجموعه 3 جلدی. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: خالقیت، داستان های علمی- تخیلی

چكیده: همۀ موجودات زنده برای زندگی کردن نیازهایی دارند. حیوانات هم مثل انسان ها دلشان می خواهد 
خوراکی های خوشمزه بخورند، بازی های سرگرم کننده داشته باشند و حتی شاید لباس های قشنگ و گرم بپوشند. 
اگر همۀ این ها را برای حیوانات قصۀ ما فراهم کنید، او بیشتر می خواهد و سیر نمی شود. به نظر شما می توان همۀ 

نیازهای حیوانات را برآورده کرد؟

48. اسمیت، لین/ کا، اولیویه. مجموعه ی خانواده ی من: بابا بزرگ سبز من/ مامان خیلی بزرگ من. مینا 
پورشعبانی. تصویرگر: لین اسمیت/ لوک مالنسون. مبتکران، 1394، مجموعه 2 جلدی. بیاضی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، مشاغل آزاد

چكیده: کودکان در ارتباط با نزدیک ترین اعضای خانواده خود تأثیرگذارترین رویدادها را تجربه می کنند. در کتاب 
»بابا بزرگ سبز من« داستانی به زبان بسیار ساده درج شده که رویدادهای زندگی یک پدربزرگ باغبان را از دوره 
خردسالی تا سالمندی با زبانی کودکانه روایت می کند. در کتاب تصاویری از شکل های مختلف درختان در باغ 

نقش گردیده است.
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49. ریکتی، سیمون. خنده دارهای رولد دال: بادام زمینی. پیام ابراهیمی. تصویرگر: سیمون ریکتی. چکه، 
1394، 32ص. رحلی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان

چكیده: داستان های تخیلی برای کودکان و خردساالن جذاب هستند و به پرورش نیروی خالقیت آن ها کمک 
می کنند. کتاب حاضر می کوشد با نشان دادن یک بادام زمینی که همه آن را دوست دارند و برای خود می خواهند، 
کودک را با تخیالتش همراه سازد. به این ترتیب، کودک در تخیل خود بادام زمینی را یک کاله و یا یک قایق 

می بیند. به هرحال هیچ کس حاضر نیست آن را با دیگری شریک شود.

50. خردور، طاهره. مجموعه قصه های جورواجور: بره كوچولو و خوراكی ها/ گاو نقاشی و گاو شیرده/ 
گوجه فرنگی و میوه ی سبز. تصویرگر: زهرا رسولی/ ناهید کاظمی/  ایلگار رحیمی. پیدایش،1393، مجموعه 

3 جلدی. خشتی کوچک.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ادبیات عامه، قصه گویی، ادبیات کودکان

چكیده: کودکان در جریان زندگی در اجتماع می آموزند که چطور با محبت با دیگران برخورد داشته باشند. در 
این مجموعه کتاب داستان هایی مصور با همین مضمون نگارش یافته است. زبان اثر بسیار ساده و در هر صفحه 

تصاویر رنگی درج گردیده است.

51. آلتس، مارتا. پدربزرگ من.  هدا کالهدوز. تصویرگر: مارتا آلتس. پیک ادبیات،1393، 24ص. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: روابط اجتماعی

چكیده: حس دوست داشتن و وابستگی های عاطفی و خانوادگی، از جمله حواسی است که تقویت آن در کودکان 
الزم است و به پرورش شخصیت آنان کمک می کند. کتاب حاضر با تأکید بر ایجاد و حفظ رابطه کودک با 
بزرگ ترها و پیرهای خانواده، می کوشد به کودک بیاموزد که آن ها را دوست بدارد، از تجربه هایشان بهره ببرد و در 

عین حال آن ها را حمایت و همراهی کند.

52. یون، سلینا. پنگوئن و میوه ی درخت كاج، قصه ی دوستی. رضی هیرمندی. تصویرگر: سلینا یون. 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 36ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: مهارت های ارتباطی

چكیده: دوستی از جمله مهارت های اجتماعی است که در پرورش شخصیت تأثیر مثبت بسیاری دارد. این حس 
در کودکی در وجود انسان ها قوی تر است و اگر تقویت و حفظ شود، آیندۀ  بهتر و اجتماعی تری را نوید می دهد. در 
کتاب حاضر، دربارۀ دوستی یک حیوان با یک دانۀ گیاه داستانی می خوانیم. نتیجۀ این داستان، حسی لذت بخش 

است که کودکان را به تجربۀ این روابط عالقه مند می کند.
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53. جفرز، اولیور/ مکی، دیوید. مجموعه بهترین قصه های تصویری دنیا: پنگوئنی كه گم شده بود/ حاال 
نه، بچه. طاهره آدینه پور. تصویرگر: اولیور جفرز/ دیوید مکی. چکه، 1394، مجموعه2 جلدی. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: روابط اجتماعی، مهارت های ارتباطی

چكیده: مجموعه »بهترین قصه های تصویری دنیا« داستان هایی است که با همراهی واژه ها و تصویرها بیان 
مي شود. نویسنده تأکید کرده است که در تصویرهای این کتاب ها جزئیاتی گنجانده شده اند که در متن نیامده اند و 

الزم است کودک، در حین خواندن کتاب و تماشای دقیق تصویرها آن ها را کشف مي کند.

54. شمس، محمدرضا. قصه ها و تصویرها: پیازی كه گرمش بود. تصویرگر: حدیثه قربان. پیدایش،1393، 
12ص. خشتی کوچک.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، ترانه های کودکانه، خوردنی ها و آشامیدنی ها

چكیده: بهترین راه برای آموزش مفاهیم به خردساالن و کودکان پیش از دبستان، بهره گیری از شعر و داستان 
است. نونهاالن در این کتاب در قالب داستانی خیالی و کوتاه، با ویژگی های پیاز و الیه الیه بودن آن آشنا می شوند. 

زبان اثر ساده و قابل فهم است.

55. بومون، امیلی. مجموعه خاله بازی: پیال پری می شود/ شیده شعبده باز می شود.... راضیه خوئینی. 
تصویرگر: کریستل مک دیان. قدیانی، 1394، مجموعه 4جلدی. خشتی کوچک.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: بازی ها و سرگرمی های کودکان

چكیده: کودکان در خیال خود نقش شخصیت های مورد عالقه شان را بازی می کنند. در این مجموعه، کودکان 
هر یک در نقشی فرو رفته اند که دوست دارند، قهرمان کتاب »پیال پری می شود« در جریان داستان، نقش یک 
پری را بازی می کند. او لباس پری ها را می پوشد، چوب جادویی به دست می گیرد و می کوشد آرزوهای بچه ها را 
بشنود و برآورده کند. در صفحه پایانی کتاب، مخاطب می تواند عکس خود را، به عنوان هم بازی قهرمان داستان، 

کنار عکس او بچسباند و در »پری بازی«با او همراه شود.

56. آیگانی، نازنین. مجموعه قصه های نترسناک: تاریكی/ نقاش هیولولوها/ ما/ همه. تصویرگر: نازنین 
آیگانی. سیمای شرق،1393، مجموعه4 جلدی. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترس

چكیده: بعضی از والدین با مشکل ترس کودکانشان در مواقع مختلف مواجه می شوند، تاریکی از موقعیت هایی است 
که بیشتر بچه ها را می ترساند و حتی گاهی تا بزرگ سالی نیز با آن ها همراه است. کودک این قصه، مانند بسیاری 
از کودکان دیگر، از تاریکی زیر تخت ، کمد، زیر پله ها و حتی از اتاق خودش هم در تاریکی می ترسد. نویسنده 
کوشیده است با بیان این حالت ها و شرایط، به کودک و والدین کمک کند متوجه این احساس ترس باشند و با 

کمک هم آن را رفع کنند.
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57. خلیلی، سپیده. تخم مرغ شانسی و چهار داستان دیگر. تصویرگر: شبنم شعبانی. کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 36ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه:داستان هاي تخیلي، داستان هاي حیوانات

چكیده: داستان های حیوانات برای کودکان جذاب و سرگرم کننده هستند.کتاب حاضر مجموعه ای است از پنج 
داستان تخیلی و سرگرم کننده؛ داستان مورچه ای که از اشعه های خورشید پتو می بافد، موش هایی که به مهمانی 
خانۀ خاله می روند، مرغی که روی تخم مرغ شانسی خوابیده است، چکمه ای که نیم چکمه های زیادی دارد و 

سوسکی که به مهمانی دختر خاله اش می رود.

58. براون، پیتر. تو دوست من هستی. شیرین باقریه. مهرآموز، 1394، 36ص. رحلی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: روابط بین فردی، ادبیات کودکان

چكیده: تجربه دوست یابی از تالش های کودکان برای تقویت مهارت های اجتماعی  است. در این کتاب داستانی 
کوتاه درباره پیدا کردن دوست درج شده است که نونهاالن طی آن یاد می گیرند به شباهت ها و هماهنگی های 

شخصیتی  در جریان ارتباط برقرار کردن توجه داشته باشند.

59. بهزادی، روزبه. جوجه اردک زشت. تصویرگر: فرشاد گنجوی. یگانه اندیش،1393، 10ص. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ادبیات کودکان، بازی ها و سرگرمی های کودکان، بازی های فکری، ادبیات عامه

چكیده: حکایت ها و داستان های کهن که در میان ملل مشترک اند، مفاهیم ارزشمند اخالقی و تربیتی دربردارند. 
داستان » جوجه اردک زشت« اهمیت گذشت و شکیبایی در برابر مشکالت را به نونهاالن می آموزد. در هر صفحه 

عالوه بر تصاویر رنگی، یک پازل برای تقویت قدرت تمرکز و رشد شناختی کودک در نظر گرفته شده است.

60. گریو، کیت. جوجه ی بزرگ!. شیرین باقریه. مهرآموز، 1394، 36ص. رحلی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ادبیات کودکان، ادبیات عامه، ترانه های کودکانه

چكیده: این کتاب داستانی کودکانه را در بر دارد که قهرمان آن یک جوجه بسیار بزرگ است. نونهاالن طی 
این داستان می آموزند که جوجه های پرندگان مختلف اندازه های گوناگون دارند. مخاطب طی داستان با نام بعضی 

پرندگان و حیوانات و اندازه های آن ها آشنا می شود.
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61. جلیلی کمالیان، مهسا. خارپشت كوچولو و كاغذ عجیب و غریب. تصویرگر: حدیثه قربان. کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 28ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: آموزش ریاضی

چكیده: آموزش ارزش های اخالقی و رعایت آن ها می تواند در قالب قصه و از کودکی آغاز شود. کتاب حاضر با بیان 
ماجرای خارپشتی که از دست دوستان خود ناراحت است، می کوشد به کودکان روابط اجتماعی و دوستی با دیگران را 
بیاموزد. خارپشت به دنبال گنج می رود و در نهایت معلوم می شود که این گنج همان دوست است. این داستان هم زمان 

آموزش شمارش و اعداد را هم در نظر دارد و مخاطب را در طول ماجرا و غیر مستقیم با اعداد 1 تا 9 آشنا می کند.

62. دالوند، رضا. کتاب های مرغک: خانه ام كجاست؟. تصویرگر: رضا دالوند. کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، 1394، 40ص. رقعی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: داستان هاي تخیلي

چكیده: کودکان در خیال خود با اشکال و اشیای اطراف خود حیوانات و شکل های تخیلی می سازند.کتاب حاضر 
می کوشد این حس تخیل کودکانه را تقویت کند و با داستان تخیلی خود کودک را به همراهی با نویسندۀ کتاب 
وادارد و با مشاهدۀ اشیای پیرامون، در خیال خود چیزهایی بسازد. نویسنده تصویر خانه ای را به کودک نشان 
می دهد و سپس در اطراف و بین اشیای موجود به دنبال آن می گردد. کودک با تخیالتش با کتاب همراه می شود 

و از آن لذت می برد.

63. ملینگ، دیوید. داگلی بغلی. نسرین ابراهیمی لویه. تصویرگر: دیوید ملینگ. مبتکران، 1394، 36ص. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ادبیات کودکان، روابط بین فردی، رفتار اولیا و فرزندان

چكیده: تقاضا برای نوازش شدن جزو اولین نیازهای خردساالن و نشئت گرفته از غریزه ای طبیعی است. اثر 
پیش رو حاوی داستانی است که در آن لزوم محبت به مادر و اهمیت ارتباط عاطفی مادر و فرزند با زبانی بسیار 

ساده بیان شده است.

 64 . ملینگ، دیوید. داگلی بغلی و خواب پرماجرا. نسرین ابراهیمی لویه. تصویرگر: دیوید ملینگ. مبتکران، 
1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، ترانه های کودکانه، روابط بین فردی

چكیده: برای یک مهمانی چند ساعته در خانه دوستان، الزم است وسیله های شخصی خود را همراه داشته باشیم. 
کودکان در این داستان اهمیت مهمان نوازی و مراعات حال میزبان را می آموزند. آن ها همچنین یاد می گیرند که 

برای ارتباط صمیمانه با دیگران باید یکدیگر را دوست بدارند و از اشتباهات همدیگر گذشت کنند.
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65.باتو، اریک. راز. شراره وظیفه شناس. تصویرگر: اریک باُتو. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 
32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: فضایل اخالقی، مهارت های ارتباطی

چكیده: کودکان از همان سن خردسالی مفهوم »راز و رازداری« را می آموزند. کتاب حاضر داستان موشی است 
که یک سیب پیدا می کند و آن را به عنوان راز خود مخفی می کند. هر حیوانی از او دربارۀ رازش می پرسد، موش 
جوابی نمی دهد و راز را مخفی نگه می دارد. در پایان داستان، می خوانیم که سیب های زیادی از روی درخت سیب 

به زمین می افتند و راز موش بین آن همه سیب گم می شود.

66. ژوبرت، کلر. کتاب های مرغک: روباه ترسو و چهار داستان تصویری دیگر. تصویرگر: کلر ژوبرت. 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 26ص. خشتی کوچک.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: تفکر خالق

چكیده: واداشتن و ترغیب کودکان به تفکر از جمله تأثیرات قصه و کتاب است. کتاب حاضر می کوشد با ارائۀ 
داستان های تصویری، مخاطب را به تفکر وادارد. در هر داستان از این کتاب، موضوعی مطرح می شود و سؤالی 
مرتبط با آن کودک را به تفکر می کشاند. سپس کودک تشویق می شود با بازکردن صفحه های درهم تاشدۀ کتاب، 
جواب سؤالش را بیابد. محتوای این کتاب بیشتر تصویری است و کودک به راحتی می تواند به طور مستقل نیز از 

ماجرا سردربیاورد.

67. رودریگس، بئاتریس. روباه مرغ دزد. رکسانا سپهر. تصویرگر: بئاتریس رودریگس. مبتکران، 1394، 32ص. 
بیاضی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: قصه گویی، بازی ها و سرگرمی های کودکان، کار گروهی

چكیده: داستان گویی از فعالیت هایی است که قدرت تخیل را تقویت می کند و باعث پیشرفت حس 
آفرینندگی می گردد. کتاب حاضر حاوی تصاویری مرتبط به هم است که می تواند به صورت یک روایت 
بازگو شود. در هیچ یک از صفحه های کتاب جمله ای درج نشده و مخاطب می تواند با الهام از تصاویر، به 

خلق داستان دست بزند.

68. رئیسی، توران. قصه     های رامین. تصویرگر: ناهید لشگری. پیک ادبیات، 1394، 62ص. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ادبیات کودکان، داستان های اجتماعی

چكیده: کتاب حاضر چهار داستان دارد که شخصیت همۀ آن ها یکی است. پسر بچه ای به نام رامین در هر قصه 
همراه مادر و دایی اش ماجراهای جالبی را تجربه می کند و چیزهای زیادی یاد می گیرد.تجربه هایی مانند آب بازی، 

خرید از فروشگاه، نقاشی و خیال پردازی رفتن به فضا.
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69.تاپلین، سم. قصه های كوچولو برای خواب بچه های كوچولو جلد اول / جلد دوم. سعیده موسوی. 
تصویرگر: ویولتا دابیجا/ سیمونا دیمیتری/ فرانچسکا دی چیارا. گیسا، 1394، مجموعه 2 جلدی.خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: فضایل اخالقی، مهارت های اجتماعی

چكیده: آموزش مفاهیم انتزاعی در قالب قصه می تواند درک و دریافت آن مفاهیم را سهل تر سازد. در دو جلد 
کتاب حاضر که شامل داستان های کوتاه از زبان حیوانات است، مفاهیمی مانند: دوستی، محبت، کنار هم بودن، 
تنهایی، غافلگیری، بازی و آرامش به کودکان آموخته می شوند. برای مثال در داستان »بازی با کلمات« مفهوم کنار 

هم بودن توضیح داده شده است.

70. شعبان نژاد، افسانه. قصه های گامبالی و بال بالی )جلدهای 1 تا 3(. تصویرگر: سایمون ریکرتی.  ناریا، 
1394، 72ص. خشتی کوچک.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: تعامل اجتماعی، روابط بین فردی

چكیده: اثری که پیش رو دارید مجموعه ای حاوی سه داستان است که با زبان شعرگونه و ساده برای نونهاالن 
تهیه شده و به آن ها مهارت های ارتباط با همساالن، بازی با یکدیگر و مفاهیمی چون محبت و گذشت و 

انعطاف پذیری را می آموزد. در ضمن این مجموعه به صورت سه مجلد تک جلدی نیز چاپ شده است.

71. هال، آدالئید. گودال آب. فریدون رحیمی. تصویرگر: ک.طالقانی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: داستان های اجتماعی

چكیده: همۀ انسان ها ممکن است خطا کنند. این خطا گاه می تواند بسیار ساده باشد و گاه پیچیده. در کتاب حاضر، 
دربارۀ حیواناتی می خوانیم که با دیدن عکس خود در آب، به سادگی دچار خطا می شوند و گمان می کنند حیوانی 
شبیه خودشان در آب افتاده است. برای نجات او می کوشند، اما با تابش خورشید و خشک شدن آب گودال، پی به 

خطایشان می برند و ماجرا به سادگی تمام می شود.

72. محمدی، محمدهادی. شمارورزی لولوپی+0 ریاضی آموز ادبی: لولوپی +0 كتاب خواندن. تصویرگر: 
کیوان اکبری. شرکت نشر چیستا، 1394، 68ص. خشتی.

مخاطب: کودک، مربی
كلیدواژه: سرگرمی های آموزشی، بازی های فکری، ریاضیات

چكیده: کتاب پیش رو بر پایه رویکرد آموزش ریاضی از راه ادبیات فراهم آمده است. این رویکرد بر سه بنیاد 
معناداری، لذت بخشی و هدف مندی استوار است. در این اثر داستان های کوتاهی درج شده که از راه شخصیت ها 
و کنش های داستانی، اعداد و مفهوم شمارش را به کودکان آموزش می دهد. در هر صفحه تصاویر و نقاشی های 

رنگی فضای آموزش را بانشاط کرده است.
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73. ملینگ، دیوید. ما خیلی دوستت داریم، داگلی بغلی!. نسرین ابراهیمی لویه. تصویرگر: دیوید ملینگ. 
مبتکران، 1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، روابط بین فردی، ترانه های کودکانه

چكیده: برای داشتن دوستان خوب باید همیشه خوش اخالق بود و به دیگران کمک کرد. در این داستان کودکان 
می آموزند که با یکدیگر مهربان باشند و هنگام بازی با هم، دوستی و یکدلی را فراموش نکنند. زبان اثر ساده و 

قابل فهم است و نقاشی های کودکانه در هر صفحه بر جذابیت کتاب افزوده است.

74. وستن، کری. ماجراهای خرس مهربان و دوستانش )مجموعه 3 جلدی(. سپیده خلیلی. تصویرگر: 
تیم وانز. ناریا، 1394، 72ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: تعامل اجتماعی، روابط بین فردی

چكیده: اثر حاضر دربرداندۀ سه داستان کودکانه است که با محوریت دوست یابی، بازی های گروهی و رعایت 
بهداشت در زمان بیماری با زبانی ساده نگارش یافته است. هر بخش با تصاویر رنگی و نقاشی های کودکانه همراه 

شده است. در ضمن این مجموعه به صورت سه مجلد تک جلدی نیز چاپ شده است.

75. توکلی، نیره. ماجرای احمد و نی نی كوچولو. تصویرگر: مهرنوش معصومیان. کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: داستان های اجتماعی

چكیده: موضوع تولد کودک جدید در خانه، از موضوعات بیشتر خانه هاست. توجه والدین به این جریان و نحوۀ 
برخورد آن ها با موضوع، بسیار حیاتی و تعیین کننده است. در کتاب حاضر احمد با ورود خواهر جدیدش به جمع 
خانواده، دچار مشکل می شود. او دوست دارد مثل نی نی کوچولو رفتار کند تا همه او را دوست بدارند، اما بزرگ ترها 

او را متوجه می کنند که در واقع احمد باید مواظب خواهرکوچک ترش باشد و از او مراقبت کند.

76. صابری، منصوره. مارمولك و آفتاب گردان. تصویرگر: ماهنی تذهیبی. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 24ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، داستان های علمی- تخیلی، داستان های کوتاه

چكیده: سایه  از تأثیر یک منبع نور بر جسمی که نمی تواند نور را عبور دهد ایجاد می گردد. در این کتاب داستان 
کوتاهی درج شده که مفهوم سایه و چگونگی شکل گیری آن را به صورت غیرمستقیم و در قالب داستان به 
نونهاالن می آموزد. یک مارمولک کوچک از آفتاب گردان می خواهد سایه اش را از روی زمین بردارد، اما چنین 
کاری برای آفتاب گردان غیرممکن است. با گذشت زمان، سایه خودبه خود جابه جا می شود و با حرکت خورشید، 

سایه هم تغییر مکان می دهد.
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77. کاریه، ایزابل. ماری رفت. فریبا جعفرزاده. دانش نگار، 1394، 24ص. خشتی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: مهارت های اجتماعی، روابط بین فردی

چكیده: کتاب پیش رو دربردارندۀ داستانی کوتاه است که طی آن، کودکان با رنج فقدان عزیزان و مهارت تحمل 
غم آشنا می شوند و می آموزند با گذر زمان می توان ناراحتی ها و رنج حاصل از دوری را پشت سر گذاشت و به 

زندگی ادامه داد.

78. بومون، امیلی. مجموعه دوم جلدهای 6 تا 10: ماشین بازی. راضیه خوئینی. تصویرگر: الکسی نسم. قدیانی، 
1394، 44ص. بیاضی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: بازی ها و سرگرمی های کودکان، حمل ونقل شهری، قوانین

چكیده: کودکان از رهگذر بازی بسیاری از آداب اجتماعی و اصول زندگی را فرامی گیرند و از این جنبه، بازی ها 
نقش مهمی در رشد و پرورش آنان دارند. این مجموعه حاوی پنج داستان  کوتاه است که خردساالن در هر داستان 
با یکي از انواع ماشین ها و کارکرد هر یک آشنا می شوند. نونهاالن می توانند پس از خواندن هر داستان خودشان را 

جای راننده ماشین بگذارند و بازي کنند.
 در این مجموعه ماشین پلیس، چرخبال، امدادگر، آمبوالنس، لودر و ماشین مسابقه به کودکان معرفی شده است.

جفرز.  اولیور  تصویرگر:  موفق.  نازنین  طهرانی/  سبحانی  حسام  بادبادک.  یك  نجات  اولیور.  جفرز،   .79
مبتکران،1394، 32ص. رحلی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، خدمات امدادی، رفتار اجتماعی

چكیده: نونهاالن هرگاه در هنگام بازی به مشکلی بر خورند، باید بزرگ ترهای خود را در جریان بگذارند، یا 
در صورت لزوم، از آتش نشانی کمک بگیرند. داستان این کتاب به صورت غیرمستقیم به کودکان می آموزد که 
بهترین راه برای حل مشکالت، مشورت کردن و یاری خواستن از بزرگ  ترها است. این اثر با زبانی طنزآمیز نوشته 

شده است.

80. ملینگ، دیوید. نگران نباش، داگلی بغلی. نسرین ابراهیمی لویه. تصویرگر: دیوید ملینگ. مبتکران، 
1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ترانه های کودکانه، روابط بین فردی، ادبیات عامه

چكیده: کودکان نیاز دارند در صورت مواجهه با مشکالت، آن ها را با والدینشان مطرح کنند و از بازگو کردن 
اشتباهات خود واهمه نداشته باشند. در این کتاب داستانی درج شده که طی آن خردساالن یاری رساندن به یکدیگر 

را می آموزند و یاد می گیرند که باید اتفاق های ناخواسته را با پدر و مادرشان در میان بگذارند.
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 مرجع نظري و دانش افزایي مـربیان

81. میکل برگ، ژولیت. نینای شیطون. شقایق قندهاری. تصویرگر: آنالورا کانتون. مبتکران، 1394، 36ص. رحلی.
مخاطب: کودک

كلیدواژه: ادبیات کودکان، روابط اجتماعی، روابط بین فردی

چكیده: بازی و فعالیت از الزمه های دوران کودکی است. دراین کتاب داستانی آمده که طی آن کودکان می آموزند 
همه رفتارها باید متعادل باشد. اثر با زبان ساده و قابل فهم نگاشته شده و در انتهای کتاب یک بازی فکری در 

نظر گرفته شده است.

82. شمس، محمدرضا. هشت پا. تصویرگر: علی خدایی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 
28ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: ادبیات کودکان، ادبیات عامه، داستان های علمی-تخیلی

چكیده: اثر حاضر حاوی5 داستان کوتاه کودکانه است که همراه با تصاویر رنگی مرتبط در هر صفحه، به زبان 
بسیار ساده نگاشته شده است. عبارت های کتاب به تقویت دایره واژگان و دانش زبانی کودکان کمک می کند و 
محتوای داستان ها به رشد شناختی نونهاالن و درک بهتر آن ها از سازوکارهای اجتماعی و روابط پدیده ها می انجامد.

83. حق پرست، نورا. یك جنگل و چند حیوان؟. تصویرگر: ندا عظیمی. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 32ص. خشتی.

مخاطب: کودک
كلیدواژه: داستان های اجتماعی، آموزش ریاضی

چكیده: بعضی از داستان ها حاوی نکات اخالقی  اند. کتاب حاضر داستانی ساده است دربارۀ حیواناتی که می آموزند 
می توان در این جهان بزرگ با آرامش در کنار هم زندگی کرد. در ضمن قصه، کودکان با مفهوم اعداد1تا10 نیز 

آشنا می شوند ودر قالب نقطه بازی و خانه سازی، شمارش را نیز می آموزند.

84. ردنور، کتی. والدین چه کنند؟. آموزش 37 تجربه ی با ارزش به كودكان پیش دبستانی. فاطمه سادات 
موسوی. ماوشما، 1394، 64ص. خشتی کوچک.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: روان شناسی کودک، روابط بین فردی، رفتار اجتماعی

چكیده: کودکان از سال های اولیه تولد تا5 سالگی در حال رشد سریع فیزیکی، اجتماعی و شناختی اند. در این 
کتاب راهکارهایی برای مربیان و والدین ارائه شده است که نحوه هدایت خردسال به شرکت در بازی های گروهی، 
دوست یابی و ارتقای مهارت های یادگیری و شناختی را می آموزد. همچنین راه های پرورش مهارت های فیزیکی 

و عملی آن ها نیز بیان شده است.
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مهدی  پیش دبستانی.  كودكان  به  ریاضی  پایه  مفاهیم  آموزش  جکی.  الو،  ماریان/  ناش،   .85
دستجردی کاظمی/ فرزانه دستجردی کاظمی. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394، 116ص. وزیری.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه:آموزش ریاضی

چكیده: هر علمی پایه هایی دارد و اگر کودک در درک این مفاهیم پایه توانمند شود، می تواند در یادگیری آن علم 
پیشرفت بهتری داشته باشد. در کتاب حاضر، کودک با مفاهیم اولیه علم ریاضی آشنا می شود. فعالیت های ساده این 
کتاب، مثل درک مفهوم اولین و آخرین، یکسان و مثل هم، سنگین ترین و سبک ترین، کوتاه و دراز، جلو و عقب، 

منها و کم کردن، زوج ها و جفت ها، برای آمادگی کودک در درک ریاضی، بازی های آموزنده خوبی خواهند بود.

86. باقری، صرفناز/ دانشیار، شبنم/ خانی، منیژه . اهداف و برنامه های پیش دبستانی. آلتین، 1394، 
118ص. وزیری.
مخاطب: مربی

كلیدواژه: برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزش و پرورش، برنامه ریزی راهبردی

چكیده: آموزش پیش از مدرسه کودکان را برای دوره ابتدایی آماده می کند تا نونهاالن به راحتی قادر به تطبیق 
خود با مدرسه گردند. نگارنده در این اثر ضمن بیان تعاریف و تاریخچه شکل گیری و توسعه آموزش پیش دبستانی، 
ساختار و انواع مراکز آموزشی این دوره و نیز روش ها و فعالیت ها و برنامه های این مؤسسات را بررسی و تشریح 

کرده است.

87. فیشر، رابرت. بازی های فكری برای كودكان. میترا حقیقت/  احمد عابدی. نوشته، 1394، 164ص. وزیری.
مخاطب: مربی

كلیدواژه: بازی های فکری

چكیده: کودکان بازی کردن را از هر نوعی که باشد دوست دارند. مهم این است که سرگرم باشند؛ به خصوص 
آن ها از بازی هایی که با همراهی پدر و مادر باشد، لذت زیادی می برند. کتاب حاضر شامل چندین بازی و سرگرمی 
فکری است که بزرگ ترها می توانند دو یا چند نفری با بچه ها انجام دهند. این بازی های آموزنده، در هر جایی و 
بدون احتیاج به وسیله ای خاص، قابل انجام هستند. بازی های فکری کتاب برای گروه های سنی از تولد تا سه 
سالگی، از سه تا شش سالگی و از شش تا نه سالگی تقسیم بندی شده اند و کمک خوبی برای مربیان و اولیا 

محسوب می شوند.

88. داج، داین تریستر/ کولکر، لورا جین/ هرومن، کیت. برنامه آموزش خالق برای پیش دبستان جلد 
1/جلد2. فرخ لقا رئیس دانا ...]و دیگران[. خجسته،1393، مجموعه 2 جلدی. رحلی.

مخاطب: مربی، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلیدواژه: آموزش گروهی

چكیده: در آموزش کودکان پیش دبستانی، معمواًل مربیان بیشتر به آموزش دادن فعالیت های از پیش تعیین شده 
می پردازند. این مجموعۀ دو جلدی می کوشد این شیوه را دگرگون سازد و راهبردهایی به مربی ارائه دهد تا بتواند 
بر اساس دانش خود و مشاهدۀ توانایی  ها و رغبت های کودک، در هر لحظه تصمیم متناسب را برای آموزش او 
اتخاذ کند. نویسندگان کتاب یک پیوستار رشدی پیشنهاد می دهند و اساس کار خود را پنج محور قرارداده اند: آنچه 

کودکان یاد می گیرند، کودکان چگونه رشد می کنند و یاد می گیرند؛ محیط یادگیری، نقش معلم و نقش خانواده.
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89. چن، جی-کی/ ایزبرگ، امیلی/ کرچوسکی، مار. پروژه طیف: تجربه ها و فعالیت هایی برای افزایش 
هوش های چندگانه در كودكان پیش دبستانی. علی اکبر ابراهیمی/  احمد عابدی. نوشته، 1394، 256ص. رحلی.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: فعالیت های فوق برنامه

چكیده: داشتن کودک باهوش آرزوی همۀ والدین است.کتاب حاضر شامل 150 فعالیت در هشت حیطه است 
که به پرورش انواع هوش)هوش های چندگانه( می پردازند. هر فعالیت با بیان هدف و مواد الزم اجرا شروع 
می شود و در ادامه روند کار شرح داده می شود. کتاب در واقع به بزرگ ترها آموزش می دهد چگونه هوش 
بچه ها را تقویت کنند. در این باره قدم به قدم و به صورت موضوعی برای هر هوش فعالیت های جداگانه ای 

ارائه شده اند.

90. اسالمیه، فاطمه/ مالییان، صدیقه. پیش     دبستانی ها )راهنمای عملی برای والدین و مربیان(. آوای 
نور، 1394، 216ص. وزیری.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: راهنمایی آموزشی

چكیده: سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده دارند. کتاب حاضر 
می کوشد با شناساندن دورۀ پیش دبستانی به اولیا و مربیان، آن ها را با ضرورت های آموزش در این دوره آشنا سازد. 
کتاب در چهار فصل به این موارد می پردازد: آموزش پیش از دبستان، انواع کودکان پیش دبستانی و شیوه های 

برخورد با آن ها، بازی در کودکان پیش دبستانی، اسباب بازی های مناسب برای پیش دبستانی ها.

91. آیتینن، ریتا. ترجمه برای كودكان. حسین ابراهیمی ...]و دیگران[. کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 280ص. وزیری.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: روان شناسی کودک، ادبیات کودکان، ترجمه

چكیده: طی سال های گذشته نه تنها فرهنگ کودکان دچار تغییرات شده، بلکه در فعالیت های علمی و پژوهشی 
مربوط به آن ها نیز دگرگونی های اساسی به وجود آمده که لزوم توجه به این حوزه را بیش از پیش نمایان کرده 
است. نگارنده در این کتاب به فلسفۀ ادبیات کودک به عنوان مقوله ای چندصدایی و کارناوالی توجه و درباره ضرورت 
انتقال این نوع دیدگاه در ترجمه آثار ادبی که مخاطب آن کودکان اند تأکید دارد. وی همچنین در باب اهمیت توجه 

به فرهنگ و زبان کشور مقصد و جایگاه خواننده کودک و نوجوان در برگردان متون بحث می کند.

تقویت مهارت های اجرایی در كودكان پیش دبستانی و  احمد.  ابراهیمی، علی اکبر/ عابدی،   .92
دبستانی )راهنمای والدین و مربیان(. نوشته، 1394، 72ص. بیاضی.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: مهارت های آموزشی، راهنمایی آموزشی

چكیده: برخی از کودکان در شروع مدرسه آمادگی یادگیری ندارند و دلیل این مشکل شاید ناتوانی در مهارت های 
اجرایی باشد. همۀ ما در زندگی روزانه، کار و تفریح تحت تأثیر مهارت های اجرایی هستیم. کتاب حاضر برای 
توضیح این مهارت ها و تشریح نقش آن ها در یادگیری، رفتار و عواطف، و روابط به رشتۀ تحریر درآمده است و 
کوشیده تا عالوه بر درک بهتر این کارکردها، روش  هایی نیز برای تقویت آن ها در کودکان ارائه کند. در بخش های 

پنجم و ششم کتاب بازی هایی برای تقویت مهارت های اجرایی پیشنهاد شده اند.
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93. عباسی نیا، محمد. دانستنی هایی درباره آموزش و پرورش كودكان پیش دبستانی. جامعئ القرآن 
الکریم، 1394، 88ص. رقعی.

مخاطب: مربی
كلیدواژه: تعلیمات دینی، بازی ها و سرگرمی های کودکان، قصه گویی

چكیده: نقش آموزش های پیش از دبستان در آماده سازی و رشد کودکان بسیار است. کتاب حاضر می کوشد در 
چند بخش ویژگی های کودکان پیش دبستانی، و برنامه های آموزشی این دوره و اهداف آن را شرح دهد. بازی هایی 
برای کودکان پیشنهاد داده و فایده های بازی را برشمرده است. دربارۀ قصه گویی و تأثیر آن در تربیت توضیح داده 
است و نیز برخی از روش های تربیت دینی کودکان را آورده است؛ مثل: تربیت دینی از طریق بازی، ارائۀ الگو و 

خواندن شعر.

94. مونته رو، باتریس. رازهای قصه گویی: راهنمای قصه گویی برای بچه ها و بزرگ ترها. فرزانه 
فخریان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394، 240ص. وزیری.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: قصه گویی

چكیده: مربیان، پدر و مادرها و آنان که به ادبیات و به خصوص قصه گویی عالقه دارند، با خواندن این کتاب در 
واقع دورۀ فشرده ای از آموزش قصه نویسی را تجربه می کنند. نویسندۀ این کتاب از معروف ترین قصه گوهای کودک 
و نوجوان است که مهارت فوق العاده ای در قصه گویی دارد. او حاصل تجربه های خود را در این کتاب گردآورده 
است و راه های قصه گویی به مخاطبانی از هر گروه سنی را آموزش می دهد. مطالعۀ این اثر برای مخاطبین در هر 
سطحی از دانش قصه گویی، مفید است و نکات آموزنده ای در بر دارد. رمز و رازهای قصه گویی این کتاب، برای 

دوره های سنی متفاوت طبقه بندی شده است.

95. صفوی، فرهاد. سرگذشت نگاره گری جهان از دیدگاه روان شناسی كودكان. روان شناسی و 
هنر، 1394، 284ص. رحلی.

مخاطب: مربی
كلیدواژه: آثار تاریخی، روان شناسی کودک، باستان شناسی

چكیده: نخستین انعکاس اندیشه دربارۀ روش زندگی، قوانین اولیه و رفع احتیاجات در غارها، نقاشی ها، گورها و 
سنگ نوشته ها بر جای مانده است. نگارنده در اثر پیش رو روند شکل گیری و سیر تحول دیوارنوشته های باستانی 
سراسر جهان را با توجه به تحوالت سبکی این آثار بررسی کرده و از منظر روان شناسی کودک آن ها را تحلیل 

کرده است.

96. صفوی، فرهاد. فرآیند نگاره گری كودكان ایرانی از دیدگاه روان شناسی، سرگذشت اندیشه 
و هنر. روان شناسی و هنر، 1394، 230ص. رحلی.

مخاطب: مربی
كلیدواژه: روان شناسی کودک، تاریخ هنر

چكیده: در عرصه نگارگری کودکان، پیشرفت  روزافزون توانایی های کنشی، پایه آمادگی آن ها برای توانمندی های 
بیشتر است. در این پژوهش سبک نقاشی های کودکان در سنین مختلف با رویکردهای روان شناسی کودک 
بررسی و تحلیل شده و نقاشی های آن ها با توجه به آثار تاریخی به  جا مانده از نگارگری های هنری و باستانی 

تحلیل شده است.
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97. گروه تحقیق جامعة القرآن الکریم. كتاب مربی 3/2/1.جامعة القرآن الکریم، 1394، مجموعه 3 جلدی. 
رحلی.

مخاطب: مربی
كلیدواژه: آموزش گروهی، یادگیری

چكیده: نقش و اهمیت آموزش پیش از دبستان بر کسی پوشیده نیست. مجموعۀ سه جلدی »کتاب مربی« شامل 
چند واحد یادگیری است که هر کدام در یک فصل ارائه شده است. هر واحد یادگیری برای آموزش در دو تا سه 
هفته در نظر گرفته شده است. موضوعات مطرح شده در جلد اول عبارت اند از: آموزشگاه، خانه و خانواده، بهداشت 
و تغذیه و خیابان. هر موضوع خود به واحدهای کوچک تری تقسیم شده است. برای مثال واحد یادگیری »خانواده« 

به این بخش ها تقسیم شده است: »فضاهای خانه، روابط و وظایف، مشاغل، انواع خانه، اعضای خانواده«.

98. ساسانی، ماهرخ. گامی در طراحی محیط آموزشی چند رسانه ای  برای كودكان پیش دبستانی. 
هنر اول،1393، 44ص. وزیری.

مخاطب: مربی، والدین
كلیدواژه: آموزش پیش دبستانی، تکنولوژی آموزشی 

چكیده: کودکان با عمل کردن می آموزند. کتاب حاضر، با استفاده از نرم افزار مالتی مدیا، شیوه های ابتدایی طراحی 
محیط آموزش چند رسانه ای برای کودکان را به والدین می آموزد. اولیای تعلیم و تربیت و دست اندکاران آموزشی 
می توانند با بهره گیری از تعلیمات این کتاب؛ محیط آموزشی چند رسانه ای آشنا می شوند و خود برای کودکان 

نرم افزار آموزشی طراحی کنند.

99. محمدی، محمدهادی. شمارورزی لولوپی+0 )ریاضی آموز ادبی (: لولوپی +0 )كتاب كنش ورزی- 
كتاب كار بزرگ سال(. تصویرگر: کیوان اکبری. شرکت نشر چیستا، 1394، 112ص. بیاضی.

مخاطب: مربی
كلیدواژه: بازی های فکری، سرگرمی های آموزشی، ریاضیات

چكیده: در این کتاب روش های گوناگون آموزش مفاهیم ریاضی و هندسه به مربیان و والدین آموزش داده شده 
است. در ابتدای هر بخش یک پیش درآمد برای آموزش نحوه ارتباط برقرار کردن با کودک و جلب توجه او به 

بازی درج گردیده و در ادامه، هدف و ابزارهای مورد نیاز و نیز شیوه اجرای آن همراه با تصویر بیان شده است.

100. سلیقه دار، لیال/ مجدفر، مرتضی/ اصالنی، ابراهیم. پژوهش در مدرسه: نوآموز، مربی و تفكرپژوهشی. 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان،1393، 96ص. بیاضی.

مخاطب: مربی، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلیدواژه: فنون و ابزار پژوهش، روش شناسی پژوهش

چكیده: هنگامی که کودکان می توانند در محیط اطراف خود بازی و گردش کنند، بدوند و تجربه های تازه 
کسب کنند، بیشترین حجم یادگیری در ذهن آن ها اتفاق می افتد. کتاب حاضر مبحث پژوهش های دانش آموزی 
را در قالب یک بسته آموزشی کامل پوشش می دهد. کتاب دو فصل دارد: فصل اول»کلیات« است که در آن 
موضوع هایی مثل مهارت های پژوهشی و باید ها و نبایدهای پژوهش پیش دبستانی به تفصیل شرح داده شده اند. در 
فصل دوم، یعنی» فعالیت ها«، والدین می توانند با آموخته های فصل اول و با آگاهی از چگونگی انجام هر فعالیت 

و نیز اهداف مربوط، فعالیت های نمونه کتاب را با کودکانشان تمرین کنند.
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101. بیلتون، هلن. یادگیری در فضای آزاد در سنین اولیه. شهال پاکدامن/ نازنین عابد/ احمد گودرزی. 
شرکت انتشارات ویژه نشر، 1394، 184ص. وزیری.

مخاطب: مربی، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلیدواژه: بازی ها و سرگرمی های کودکان، روان شناسی کودک، روش های آموزش

چكیده: فعالیت هایی که در محیط باز صورت می گیرند، از نظر فیزیکی تحرک  بیشتری را می طلبند. درگیر بودن 
در بازی و در نظر گرفتن احتماالت آن نیز از نظر ذهنی مهم و ضروری است. مباحث این کتاب درباره نیازهای 
کودکان طی فعالیت در محیط باز است. در هر فصل عالوه بر توصیف ماهیت و نیز تأثیر روانی هر سرگرمی، تحلیل 

روان شناختی همراه با بحث و نتیجه گیری آمده است.

102. شرکت ایده پردازان صنعت نوین سپاهان. بسته خالقیتی )محیط زندگی، حمل ونقل، چرخه 
زندگی، حركتی(. 1394

مخاطب: کودک 
 

معرفی:  در این مجموعه در ابتدا یک شعر، داستان و... دربارۀ هر یک از آن ها مدل آورده شده است تا چگونگي 
وسیله در ذهن کودک تثبیت شود. در قسمت دانستني ها، مطالب اولیه و کلي دربارۀ مدل، از جمله انواع آن وسیله، 

محل زندگی و غذای جاندار و ... همراه با مدل هاي مصور آورده شده است.

103. صادقي، رضا. تقویت مهارت هاي ادراكي حركتي. 1394.
مخاطب: کودک، مربي، والدین 

 
معرفی:  بهترین زمان برای آموزش مهارت های یادگیری، قبل از دبستان است. فیلم آموزشي حاضر به والدین 
و مربیان کمک مي کند، ابزار آموزشي را بشناسند و با نحوۀ کارکرد آن ها آشنا شوند تا بتوانند براي آموزش پیش 
نیازهاي یادگیري، تقویت مهارت هاي ادراکي حرکتي؛ افزایش دقت، توجه و تمرکز؛ آموزش مهارت هاي شناختي 

و فراشناختي؛ و ...  به کودکانشان از آن ها بهره ببرند.
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آ مثل آهو32
آب و تاب10

آبی، زرد، قرمز1
آتش نشانی را خبر می کنم33

آفتاب پرست عجیب44
آمادگي براي خواندن پیش دبستانی7
آمادگي براي نوشتن پیش دبستانی 8

آموزش 37 تجربه ی با ارزش به کودکان پیش دبستانی84
آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش دبستانی85

آهای آهای بابایی بازی می خوام کجایي11
آی تاتی تاتی تاتی مثل نقل و نباتی12 

آی تیله تیله تیله همبازی ام یه فیله12
اتوبوس می رانم45
اردک خواب آلود46

استنلی آشپز34
استنلی بنا34

استنلی کشاورز34
استنلی مکانیک34

اگر به یک سگ دونات بدهی47
اگر به یک گربه کیک بدهی47

اگر به یک موش شیریني بدهي47
اهداف و برنامه های پیش دبستانی86

با جرثقیل کار مي کنم45
بابابزرگ خوبم برام کتاب مي خونه11

بابا بزرگ سبز من48
بادام زمینی49

باد و کاله و کشاورز 33
بازی های پرورشی "ویژه کودکان پیش آمادگی، آمادگی و 

اول ابتدایی )5-7 سال(2
بازی های فکری برای کودکان87

بازی های کالسی "ویژه کودکان پیش آمادگی ، آمادگی و 
اول ابتدایی )5-7 سال("3

بّچه پیراهن13
برنامه آموزش خالق برای پیش دبستان جلد1  88
برنامه آموزش خالق برای پیش دبستان جلد2  88

بره کوچولو و خوراکی ها50
بسته خالقیتی )محیط زندگی، حمل ونقل، چرخه زندگی، 

حرکتی(  102
به!به!35

بود و بود و بود...)1(14
بود و بود و بود...)2(15

پدربزرگ من51
افزایش  برای  فعالیت هایی  و  تجربه ها  طیف:  پروژه 

هوش های چندگانه در کودکان پیش دبستانی89
به رشد فکری  برای کمک  کننده  بازی سرگرم  پنجاه 

کودک4
پنگوئن و میوه ی درخت کاج، قصه ی دوستی52

پنگوئنی که گم شده بود53
پیازی که گرمش بود54

پیش     دبستانی ها )راهنمای عملی برای والدین و مربیان(90
پیال پری می شود55

تاریکی56
تاکسي مي رانم45

تخم مرغ شانسی و چهار داستان دیگر57

ترانه های کوچک برای هوش کودک16
ترجمه برای کودکان91

تقویت مهارت های اجرایی در کودکان پیش دبستانی و 
دبستانی )راهنمای والدین و مربیان(92
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توپ بازي مي کنم33
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تولدم مبارک18

جادوی نقاشی با کف پا5
جادوی نقاشی با کف دست5

جوجه اردک زشت59
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چي می خوام، چی نمی خوام19
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خوشگل و نازه دخترم26
خوش مزه می خواهد39

خونه به خونه الال21
داگلی بغلی63
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کودکان  پرورش  و  آموزش  درباره  دانستنی هایی 

پیش دبستانی93
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دوچرخه سواري مي کنم45
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راز65
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بزرگ ترها94
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روباه مرغ دزد67

زورش زیاده پسرم26
سابی یاد مي گیرد وسایلش را جمع کند36
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آبرنگ 
تلفن:   207 پالک  فروردین،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران:   

 02166407575
آلتین 

 تبریز: شهرک سفیر امید، جنب مدرسه طالقانی، کوی صفا، 
پ.4 تلفن: 04134756183 

آوای نور 
 تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهید نظری غربی، 

پ.99، طبقه 2، واحد4 تلفن: 02166967355 
ابوعطا 

 تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، ساختمان ناشران، طبقه 
چهارم تلفن: 02166485940 

اراده 
 تهران: م. انقالب، خ. کارگر شمالی، خ. فرصت شیرازی، 

پالک 20، واحد 2 تلفن: 02166596521 
اطالع 

 تهران: انتهای خ. شهید مطهری، نرسیده به خ. شریعتی، ک. 
آرمان پ. 16، واحد 7 تلفن: 02188428577 

با فرزندان 
 تهران: م. انقالب، ابتدای خ. انقالب، ساختمان 1348، طبقه 

ششم تلفن: 02166950877 
به نشر 

 تهران: م. انقالب، خ. کارگر شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، 
ک. طاهری، پ. 16، طبقه سوم تلفن: 02188951740 

پیدایش 
ژاندارمري  شهداي  خ.  فخررازي،  خ.  انقالب،  خ.  تهران:   

غربي، پالک 86 تلفن: 02166970270 
پیك ادبیات 

 تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، بعد از شهدای ژاندارمری، 
پ. 294، طبقه همکف، واحد 3 تلفن: 02166475195 

جامعة القرآن الكریم 
 قم: خ. معلم، معلم 10، ک. شماره 6، فرعی اول دست 

راست، پ. 6 تلفن: 02537746882 
چكه 

 تهران: خ. شهیدبهشتی، بعد از تقاطع سهروردی شمالی، خ. 
کاووسی فر، ک. نکیسا، پ. 3 تلفن: 02188547295 

خجسته 
 تهران: خ. انقالب، مقابل سینما بهمن، بازارچه کتاب، نشر 

خجسته، پ. 9 تلفن: 02166460283 
دانش نگار 

 تهران: خ. انقالب، خ. منیری جاوید، خ. وحید نظری، نبش 
وحیدنظری، پ. 142 تلفن: 02166400220 

ذكر 
 تهران: خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبی، خ. محتشم، پ. 20، 

طبقه اول غربی تلفن: 02166410041 
رضا صادقی

 اصفهان: چهار باغ باال، بلوار ملت، روبروی هتل کوثر. تلفن: 
 03114524511

روان شناسی و هنر 
انقالب، کارگر جنوبی، خ. روانمهر، بن بست   تهران: م. 

دولت شاهی، پ. 1، واحد29 تلفن: 02166490747 
رویش 

 تهران: خ. کمیل، خ. عیسی شاه محمدی، پالک119 تلفن: 
 02166653791
سیمای شرق 

 تهران: خ. استاد نجات الهی، بعد از خ. اراک، بن بست 
مهدی، پالک1، واحد 2 تلفن: 02188904882 

شباهنگ
ژاندارمری،  شهدای  خ.  دانشگاه،  خ.  انقالب،  خ.  تهران:   
ساختمان ایرانیان، پ. 58، زنگ 7 تلفن: 02166484186 

شركت انتشارات ویژه نشر 
ک.  )ویال(،  اللهی  نجات  شهید  خ.  انقالب،  خ.  تهران:   

هواپیمایی، پ. 1 تلفن: 02188910091 
شركت ایده پردازان صنعت نوین سپاهان

 اصفهان: چهارراه شیخ صدوق، ک. شهید پریشانی، پ 26. 
تلفن: 03136641883

شركت نشر چیستا 
 تهران: یوسف آباد، خ. 23، خ. شایان، پ. 26، درب سمت 

چپ تلفن: 02188718757 
فرشتگان 

 تهران: م. انقالب، خ. نو فالح، ک. نوری، شماره 11، واحد 
یک تلفن: 02188961922 

قدیانی 
 تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهدای ژاندارمری 

شرقی، پ.90 تلفن: 02166404410 

كاگو 
 تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، ک. الوندی، ساختمان 

انتشارات کاگو تلفن: 02166483427 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 

 تهران: خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، شماره 22، 24 
تلفن: 02188715545 

گیسا 
 تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ. 7، 

واحد 1، زنگ 1 تلفن: 02166125724 
ماوشما 

 تهران: کوی نصر)گیشا(، خ. فاضل شمالی، ک. فرزین، پ. 
3، طبقه زیر همکف تلفن: 02188270791 

مبتكران 
تلفن:  رازی، خ. وحید نظری  انقالب، خ. فخر  م.  تهران:   

 02161094311
محراب قلم 

 تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، 
پ. 104 تلفن: 02166490879 

مهرآموز 
تلفن:  واحد6   ،16 پ.  مینا،  خ.  شریعتی،  خ.  تهران:   

 02166958140 -02122277624
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 

 تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، ک. 
شهید حقیقت طلب، شماره 8 تلفن: 02188800324 

ناریا 
 تهران: خ. پیروزی، خ. شکوفه، ک. فرد اسدی، پالک 68، 

واحد 5 تلفن: 02133789620 
نوشته 

 اصفهان: خ. فلسطین، صد متر مانده به چهارراه فلسطین، 
پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید تلفن: 03132226445 

هنر اول 
تلفن:   139 پ.  سینا،  ک.  نصر،  خ.  گلکار،  تبریز:   

 04133284738
یار مانا 

 اصفهان: خ. مهرآباد، کوی 19، پ. 46 تلفن: 03132616360 
یگانه اندیش 

 تهران: خ. ولیعصر، باالتر از خ. شهید بهشتی، پ. 2230، برج 
سپهر ساعی، واحد 301 تلفن: 02188480483 

 


