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مقدمه
اين فهرستگان ،حاوي گزيدهاي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي
مورد بررسي قرار گرفته است.
چنانکه ديده ميشود ،بخش قابل توجهي از اين منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتابهاي آموزشي و تربيتي است.
فهرست کامل کتابهاي آموزشي مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههاي رشد دستهبندي و عرضه شده است که نسخههاي
الکترونيکي اين کتابنامهها به صورت رايگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستيابي و مطالعه است .براي ديدن اين کتابنامهها و منابع
بيشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنيد.
■ تأثير فعاليتهاي پيشدبستاني و بهرهمندي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب ،بر کودکان
طبــق پژوهشهــاي انجــام شــده ،كودكانــي كــه آموزشهــاي پيشدبســتاني را ميگذراننــد ،نســبت بــه كودكانــي كــه ايــن
آموزشهــا را نديدهانــد مســتقلتر و منظمتــر هســتند و از ثبــات عاطفــي بيشــتر و اضطــراب كمتــري برخوردارنــد .روحيــة
مشــاركتجويي و فعاليتهــاي گروهــي و اجتماعــي آنــان تقويــت شــده اســت و ارتباطــات قويتــري بــا ديگــران دارنــد .لــذا
ســرمايهگذاري صحيــح در آمــوزش دورة پيشدبســتاني و انتخــاب برنامــة آموزشــي کيفــي ،از جملــه بهرهگيــري از منابــع آموزشــي
مناســب ،نــه تنهــا باعــث افزايــش آمادگــي و اشــتياق كــودكان بــراي ورود بــه مدرســه و اجتمــاع ميشــود ،بلکــه بــه صــورت خــاص،
تأثيــر بســيار مثبتــي بــر كــودكان متعلــق بــه خانوادههــاي کــم درآمــد يــا كــودكان بــا والديــن کمســواد ،خواهــد گذاشــت.
■ چرا نيازمند منبع آموزشي و تربيتي هستيم؟
دورة پيشدبســتاني ،همانطــور کــه ميدانيــد ،فاقــد کتــاب درســي اســت و مربيــان مراکــز پيشدبســتاني ،بــراي انجــام برنامههــاي
آموزشــي خــود از "راهنمــاي برنامــه و فعاليتهــاي آموزشــي و پرورشــي دوره پيشدبســتاني" بهــره ميگيرنــد .در چنيــن شــرايطي،
ضــرورت اســتفاده از منابــع آموزشــي مناســب دو چنــدان احســاس ميشــود.
انتخــاب کتابهــاي مناســب شــعرها و قصههــاي خيالآفريــن و تفکــر برانگيــز ،انجــام فعاليتهــاي خالقيتپــرور و بازيهــاي
گروهــي مناســب و ...کــه در نهايــت کــودک را بــراي دنيــاي مدرســه آمــاده ســازد ،همــه نيازمنــد بهرمنــدي از منابــع آموزشــي
و تربيتــي مناســب اســت .يــک منبــع آموزشــي و تربيتــي مناســب ،ويــژه مربــي ،بــه او ميگويــد چگونــه ميتوانــد پرثمرتريــن
آموزشهــا را بــه شــاگردان خــود بدهــد بــدون آنکــه در حيطــه آموزشهــاي ويــژه دبســتان وارد شــود؛ و يــک منبــع آموزشــي
و تربيتــي مناســب ويــژه کــودک ،ضمــن پــرورش مهارتهــا و ايجــاد پيشزمينههــاي الزم در او ،کــودک را از درگيــر شــدن
بــا آموزشهــاي نامناســب و زودهنــگام و فاقــد ارزشهــاي آموزشــي يــا تربيتــي بازمــيدارد و از تخريــب احتمالــي اســتعدادها و
تواناييهــاي او جلوگيــري ميکنــد.
البتــه در اســتفاده از منابــع آموزشــي و تربيتــي ،در هيــچ شــرايطي نبايــد اصــل اختيــاري بــودن اســتفاده از منابــع آموزشــي را ناديــده
گر فت .
■ فهرستگان مرجعي مطمئن براي مربي
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــي منابــع از ســويي و مشــغلههاي زيــاد مربيــان ،وجــود ايــن فهرســتگان ،کــه در آن منابــع آموزشــي و
تربيتــي جديــد بررســي و مناسـبترين آنهــا معرفــي شــده ،حقيقتـاً غنيمتــي بــزرگ اســت .دههــا تــن از همــکاران بــا تجربــه و آشــنا
بــا راهنمــاي فعاليتهــا ،ايــن منابــع را بــا دقــت از نظــر گذراندهانــد و بــا توجــه بــه جميــع جهــات ،آنهــا را از بيــن صدهــا منبــع،
بــراي کــودکان يــا مربيــان محتــرم مناســب تشــخيص دادهانــد .طبيعــي اســت کــه يــک مربــي هــر قــدر هــم عالقهمنــد باشــد ،منابــع
بســيار کمتــري را ميتوانــد بررســي و بــا هــم مقايســه کنــد .البتــه انتخــاب نهايــي از بيــن هميــن منابــع معرفــي شــده نيــز بــر
عهــده مربــي محتــرم اســت.
■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفــي هــر يــک از محصــوالت نــام ناشــر يــا ســازنده محصــول آموزشــي آورده شــده اســت .بــراي تهيــه منابــع ميتــوان بــا
مراجعــه بــه انتهــاي فهرســتگان ،بــا ناشــر يــا توليــد کننــدگان آنهــا تمــاس گرفــت.
درباره اين فهرستگان
در فهرستگاني که پيشرو داريد تعداد  94عنــوان ( 216جلــد) کتــاب آموزشــي و تربيتــي و 2عنــوان منبــع آموزشــي غيــر
مکتــوب معرفــي شــده اســت .کتابهــاي معرفــي شــده بــراي نخســتين بــار در ســال 1396يــا يــک ســال قبــل از آن منتشــر
شــدهاند و از بيــن  359کتــاب مناســب گزيــده شــدهاند.
■ شيوه تنظيم اطالعات
منابــع معرفــي شــده در فهرســتگان ،بــر اســاس موضــوع ،و بــه ترتيــب حــروف الفبــا صــورت گرفتــه اســت .در معرفــي منابــع ،چکيــدهاي از
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محتــوا يــا اطالعاتــي دربــارة آنهــا داده شــده اســت .در پايــان هــر فهرســتگان نيــز نمايههايــي تنظيــم شــده اســت کــه يافتــن منبــع مــورد
نيــاز را بــراي خواننــدگان آســان ميکننــد .شــمارههايي کــه در ايــن بخــش آورده شــده اســت ،ناظــر بــه شــماره رديــف منابع در فهرســتگان
ا ست .
■ اسامي همکاران ما در اين دوره
چنانکــه گفتــه شــد کارشناســان و ارزيابــان زيــادي در ارزيابــي منابــع آموزشــي بــا مــا همــکاري ميکننــد .در ايــن بخــش نــام
همــکاران بــه تفکيــک موضــوع آورده شــده اســت:
■ انس با قرآن :مسعود تهراني فرجاد
■ بازي :طيبه ارشاد ،كبري مالمير
■ بسته آموزشي :سعيد راصد ،فاطمه رمضاني
■ زبانآموزي :فريده عصاره ،زهراسادات ياسيني
■ شعر :حسين احمدي ،محمدحسن حسيني ،افسانه شعباننژاد ،مهري ماهوتي ،بابك نيكطلب
■ فعاليتهاي علمي :طاهره خردور ،مجيد راستي
■ قصه :نرگس افروز ،الله جعفري ،فروزنده خداجو ،طاهره خردور ،مجيد راستي ،افسانه شعباننژاد ،مهري ماهوتي
■ كاردستي :مرضيه پناهيانپور ،ليال كياني ،كبري مالمير
■ كتاب كار كودك -مربي :مريم اسفندياري ،شيرين فاضلي ،رقيه قنبري
■ مرجع :كبري مالمير
■ مرجع نظري و دانش افزايي مربيان :رضا خيرآبادي ،سعيد راصد ،ابراهيم طاليي ،فريده عصاره ،شيرين فاضلي ،رقيه قنبري،
عليرضا متولي
■ نقاشي :مرضيه پناهيانپور ،كيومرث سلطانيابهري
■ منابع غيرمكتوب :نسرين قلي زاده ،معصومه لشگري ،سميه سادات مير معيني
■ راهنماي استفاده از اين فهرستگان
در ايــن راهنمــا اطالعــات مربــوط بــه يــک کتــاب بــه صــورت نمونــه نشــان داده شــده اســت .ايــن اطالعــات بــه مــا ميگويــد کــه
کتــاب چــه محتوايــي دارد و بــراي کــدام گــروه از مخاطبــان مناســب اســت .در منابــع غيــر مکتــوب ،بــه جــاي ناشــر (توليــد کننــده)
بــه جــاي ســال نشــر (ســال ســاخت) و بــه جــاي چکيــده (معرفــي) آورده شــده اســت.

شمارة مدخل

مؤلف

نام مجموعه

نام كتاب

.14

رحماندوست،
مصطفی

ترانههاي نيايش

به آسمون کی برف و بارون داده ؟
شکلهای خندون داده؟...

مترجم

تصویرگر

محل نشر :ناشر ،سال نشر

--

نیلوفر
میرمحمدی

تهران :افق1396 .

مجموع صفحات

قطع کتاب

مخاطب

كلمات كليدي

5جلد

شکلی

کودک

ادبیات کودکان ،ترانههای کودکانه،
عروسکسازی

چکیده

در این مجموعه ،شعرهایی وجود دارد که تمام آنها نیایشهایی با خدا است .شاعر در هر بخش ،با یادآوری
نعمتها ،اتفاقات ،حیوانات ،اجسام و افراد خدا را به خاطر خلق آنها شکر میکند .اشعار ،زبانی صمیمی و
کودکانه دارند که گویی کودک ،خود آنها را بر زبان آورده است.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،شماره  ،270ساختمان
شماره  4آموزش و پرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره
تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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انس با قرآن
 .1میرشفیعی لنگری ،سیدداوود[...و دیگران] .آوای نور (انس با قرآن) ویژه نوآموزان پیشدبستانی.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان64 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :قرآن ،راهنمای آموزشی
چکیده :این کتاب برای آشنایی بیشتر نوآموزان با قرآن کریم و ایجاد عالقه در آنان برای یادگیری
قرآن است .در هر صفحه فعالیتی وجود دارد و هدف و دستور کار آن فعالیت نیز ذکر میشود .از
مباحثی که به کمک هر آیه به کودکان آموزش داده میشود میتوان به این موارد اشاره کرد :شروع
کارها با یاد خدا ،احترام به پدر و مادر ،نظم و پاکیزگی ،دوستی با طبیعت ،نیکوکاری ،مسئولیتپذیری
و حرف زدن با خدا.

بازی
 .2بوراندو ،سیلویا .اگر گفتی کجا هستم؟ .تصویرگر :بوراندو سیلویا .تهران :قدیانی32 .1396 .ص.
رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :بازیهای آموزشی ،تصویرها
چکیده :این کتاب تصویری بدون متن ،تمرینی برای کودکان است تا خوب نگاه کردن و خوب
جستجو کردن را بیاموزند .در هر صفحه تصاویر مشابه زیادی طراحی شده است و کودک باید شئ یا
حیوانی کوچک را در آنها پیدا کند.

غ وحش رنگی /مزرعه رنگی .تصویرگر :لوییس اهلرت .تهران :گیسا.1395 .
 .3اهلرت ،لوییس .با 
 .خشتی کوچک.مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :حیوانات ،رنگ
چکیده :در اين مجموعه كودكان میتوانند با اشكال هندسی و حيوانات مختلف آشنا شوند .طراحی
صفحات به گونهای است كه با اشكال هندسی صورت حيوانات نقاشي شده است و با ورق زدن ،شكل
هندسی و حيوان ديگری در صفحه بعد نمايان میشود.

 .4آتلیه مؤسسه هنری اورنگ آفرین .مازهای پیچپیچی .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین.
24 .1395ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :بازی و سرگرمی ،تمرکز حواس
چکیده" :مازها" یا همان مارپیچها بخشی از فعالیت فکری کودکان هستند .از فواید حل مازها تقویت
ماهیچههای دست ،بهبود خط ،افزایش تمرکز و پرورش دقت است .هر صفحه از این کتاب دارای
مازهایی است که کودکان با توجه به چیزی که از آنها خواسته شده ،باید راه مورد نظر را بیابند.
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بازی

 .5بارتل ،آلموت .نخستین بازیهای شاد و کودکانه 185 :بازی و سرگرمی برای بچههای سهماهه
تا سهساله به همراه روشها و راهنماییهای مفید در ایجاد انگیزه برای خردساالن .لیال لفظی .تهران:
ذکر120 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :بازی و سرگرمی ،آموزش خانواده ،خالقیت
چکیده :در این کتاب بازیهای متفاوتی طراحی شده تا والدین با کودکانشان آنها را انجام دهند.
در بعضی از بازیها از اشعار شاعران کودک و اشعار فولکلور استفاده شده است .کتاب دوازده فصل
دارد :نخستین بازیها ،تاب خوردن در آغوش مادر و پدر ،بازیهای حسی ،آب بازی ،کودک شاد
و پر تحرک ،بازیهای خندهدار ،بازی با شن و ماسه ،نخستین گام در طبیعت ،برف بازی ،بازی با
انگشتان ،وسایل بازی و شادی ،قایم باشک و صبح تا شام .این کتاب در بعضی از صفحات ،تصاویر
سیاه و سفیدی نیز دارد.

بسته آموزشی
 .6گروه روانشناسان سوفار[...و دیگران] .بسته آموزشی کارکردهای اجرایی(توجه و تمرکز) :راهنمای
بسته آموزشی کارکردهای اجرایی توجه و تمرکز (ویژه مربیان) /کارکردهای اجرایی توجه و
تمرکز /ماجراي دايناسور قرمز كوچولو .تهران :سوفار 3 .1396 .جلد .رحلی /خشتي كوچك /كارت.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :تمرکز حواس ،راهنمای آموزشی
چکیده :اين مجموعه دارای دو جلد كتاب است كه در يك جلد تمريناتی وجود دارد و در جلد ديگر
راهنمای انجام فعاليتها شرح داده شده است .از تمرينات میتوان به رديابی ،چوب خط كشيدن ،پيدا
كردن تصاوير هم شكل ،رنگآميزی و وصل كردن نقطهچين اشاره كرد .كتاب داستان ،كارتهای
تصويرسازی ،كارتهای اشكال هندسي ،كارتهای الگوی ادراك ديداری -فضايی ،كارتهای الگوی
كشهای رنگی ،سوفار برد و مكعبهای رنگی سوفار برد از بخشهای ديگر اين بسته هستند.

زبانآموزي
 .7عالمیان ،وحید /حسینی اخگر ،سیدهلیال .زبانآموزی پیشدبستان .تهران :پایش.1396 .
88ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :الفبا ،آموزش پیشدبستانی
چکیده :این کتاب مجموعهای از داستانک و نمایش خالق است که مهارتهای خیالپردازی،
شنیداری و دستورزی کودکان را تقویت میکند .هر داستانک ،کودک را در جریان سؤالهایی
قرار میدهد که فرآیند یادگیری سریعتر انجام شود .به مربیان و والدین پیشنهاد میشود در بیشتر
فعالیتها از نمایش خالق و بازی استفاده کنند.

 .8صادقی ،داریوش .سالم پیشدبستانیها :مهارت هماهنگی چشم و دست .تهران :کتاب نیستان.
64 .1395ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آمادگی برای نوشتن
چکیده :در این كتاب ،تمرینهایی طراحی شده است که مهارتهای هماهنگی چشم و دست در
کودکان را پرورش دهد .انجام این تمرینات به کودک کمک میکند تا هنگام ورود به مدرسه و شروع
نوشتن ،به سطحی از مهارتها دست یافته باشد تا بتواند شکلهای حروف الفبا را به راحتی بنویسد و
خطش خوانا و رسا باشد .مفهوم قرینه و تقارن موضوع دیگری است که در کتاب به آن پرداخته میشود
و دقت دیداری کودک را تقویت میکند.
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زبان آموزی

 .9عالمیان ،وحید /حسینی اخگر ،سیدهلیال .مهارتهای نوشتاری پیشدبستان .تهران :پایش.
60 .1396ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آمادگی برای نوشتن
چکیده :در این کتاب كودكان بدون اينكه مجبور به نوشتن باشند اهدافی مثل باال رفتن قدرت تمرکز
و ارتباط با محیط پیرامونخود را دنبال ميكنند .این مهارتها شامل "بازی و دستورزی" و "آمادگی
برای نوشتن" است.

شعر
 .10شعباننژاد ،افسانه .در خانهی ما :بابایم را دوست دارم /برادرم را دوست دارم /پدربزرگم را
دوست دارم ....تصویرگر :آنا واکر .تهران :لوپه تو6 .1396 .جلد  .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :خانواده ،بازی و سرگرمی
چکیده :این مجموعه دارای شعرهای کوتاه و روانی است که در هر جلد به معرفی اعضای خانواده
میپردازد .این ماجراها از زبان کودک روایت میشود و به بازیها و کارهایی که در هر روز با هم انجام
میدهند اشاره میکند .تصاویر این مجموعه عالوه بر سادگی ،دارای رنگهای لطیفی هستند.

 .11رحماندوست ،مصطفی .بازی با انگشتها .تصویرگر :هاله الدن .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان44 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :بازی و سرگرمی ،ترانههای کودکانه ،مهارتهای ارتباطی
چکیده :در این کتاب ،نویسنده به بازیهایی میپردازد که به زعم خود در هر مکان و موقعیتی قابل
اجرا هستند .ترانههای کتاب که در خالل بازیها خوانده میشوند قصههای منظوم و کوتاهی هستند که
بزرگترها به کمک انگشتان دست به بچهها میگویند .راهنمای اجرای هر بازی با حروف ریز نوشته شده
است و نوشتههای درشت برای بچهها است.

 .12کشاورز ،ناصر .هفتتاییها :بباف بباف .تصویرگر :سحر حقگو .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان20 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :ترانههای کودکانه ،تفکر خالق
چکیده :در این کتاب هفت شعر آهنگین و کوتاه وجود دارد .موضوع این اشعار ،بیشتر گفتگوهای
کودکان با خودشان و نشان دهندۀ شیوۀ تفکرشان است که تفاوت بسیاری با بزرگساالن دارد .مثال؛
هنگام خوردن ذرت بو داده دنبال دو ذرت هستند که شبیه هم باشند ،بادمجان و کدو را دوست هم
میدانند ،گلهای قالی را واقعی میپندارند و با عروسکهایشان مثل یک بچۀ واقعی صحبت میکنند.
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 .13هاشمپور ،مریم .هفتتاییها :بفرما آب انار .تصویرگر :افسانه صانعی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،ترانههای کودکانه ،روانشناسی کودک

شعر

چکیده :این کتاب دارای هفت شعر کوتاه و آهنگین است .موضوع بیشتر شعرها گفتگویی است که
کودکان با موجودات جاندار و بیجان دارند؛ مثال با گنجشکی که پشت پنجره نشسته و نمیدانیم
غذا میخواهد یا پتو ،با مداد و دفتر و تراش که توی کولهپشتی جا خوش کردهاند و اص ً
ال سرما را
احساس نمیکنند ،گفتگو با سایۀ خود که هر جا میرویم میآید و معلوم نیست چطور توی آب
خیس نمیشود و...

 .14رحماندوست ،مصطفی .ترانههای نیایش :به آسمون کی برف و بارون داده؟ شکلهای خندون
گ و رو داده؟ /خدای من ،خداجون! پس کی میآد
داده؟ /به گل کی عط روبو داده؟ این همه رن 
باباجون؟ ....تصویرگر :نیلوفر میرمحمدی .تهران :افق5 .1396 .جلد .شکلی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،ترانههای کودکانه ،عروسکسازی
چکیده :در این مجموعه ،شعرهایی وجود دارد که تمام آنها نیایشهایی با خدا است .شاعر در هر
بخش ،با یادآوری نعمتها ،اتفاقات ،حیوانات ،اجسام و افراد خدا را به خاطر خلق آنها شکر میکند.
اشعار ،زبانی صمیمی و کودکانه دارند که گویی کودک ،خود آنها را بر زبان آورده است.

 .15هیلز ،تد .کتاب کوچک از غاز و اردک :بیا ،بیا بازی کنیم /چیه؟ کیه؟ چه رنگه؟ .افسانه
شعباننژاد .تصویرگر :تد هیلز .تهران :گیسا2 .1395 .جلد .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :شعر ،بازی و سرگرمی
چکیده :این مجموعه دارای شعر کوتاه و موزونی است که یک ماجرا را روایت میکند .صفحات کتاب
پر از رنگ هستند و تصاویر شخصیتها بخش زیادی از صفحات را پر کردهاند .در هر صفحه فقط یک
یا دو جمله از شعر نوشته شده است.

 .16شعباننژاد ،افسانه .با من دوست باش :پر پر پر ،توی هوا /شاالپ شلوپ ،میون آبُ /گ ُرم ُگ ُرم،
روی زمین ....تصویرگر :فهیمه محجوب .تهران :لوپه تو4 .1396 .جلد .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :حیوانات ،شعر
چکیده :در این مجموعه ،کودک با بعضی از حیوانات که در آب و خشکی زندگی میکنند ،آشنا
میشود .آشنایی با پرندگان و حشرات دو جلد دیگر این سری هستند .از اهداف این کتاب شناساندن
حیوانات به کودک و ایجاد مهربانی و دوستی میان آنها است.
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شعر

 .17ابراهیمی المع ،مهدی .پنجرهرو وا کنید یک چیزی پیدا کنید :پنجر ه رو وا کنید یک چیزی
پیدا کنید :حیوانات جنگل /حیوانات مزرعه /طبیعت ....تصویرگر :سارا خرامان .تهران :شهر قلم.
5 .1395جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :حیوانات وحشی ،زندگی حیوانات ،ترانههای کودکانه
چکیده :در این مجموعه کودکان میتوانند با حیوانات جنگل ،حیوانات مزرعه ،طبیعت ،غذاها و میوهها
آشنا شوند .در صفحات هر جلد بخشی از صفحه به شکل مجزا ،بیشتر به شکل پنجره وجود دارد تا
کودک آن را کنار بزند و تصویر مورد نظر را ببیند .نام آن غذا یا حیوان نیز در قسمت باال یا پایین آن
عکس نوشته شده است .تصاویر کتاب بسیارظریف طراحی شده است و در فضایی پر از رنگ قرار دارد.

ق وتَق رو چوبه
ق وتَ 
 .18موسوی ،زهرا .صدای چی بود؟ :تَتَق تَتَق تَقونه صدای چیه تو خونه؟ /تَ 
ل ُقل میخوام برم پیش ُگل ....تصویرگر :حدیثه قربان.
نجاره میخ میکوبه /چشمه میگه با ُق 
ّ
تهران :افق4 .1396 .جلد .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :صدا ،خانه ،حیوانات ،طبیعت ،شغل
چکیده :در این مجموعه کودکان میتوانند با صداهای مختلفی مثل صدای باران ،چرخ خیاطی ،پول
خرد و صدای حیوانات مختلف آشنا شوند .برای هر کدام از این صداها شعرهایی وجود دارد که عالوه
بر سادگی ،موزون هستند و داستانی در آنها بیان میشود.

 .19نلسون ،کادیر .چی بکارم؟چی بردارم؟ .مهناز بهرامی .برگردان به شعر :مریم اسالمی .تهران:
پرتقال32 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :دوستی
چکیده :تا به حال دانۀ میوه و سبزی توی زمین کاشتهای؟ میبینی چقدر زیبا از زیر خاک آرامآرام
جوانه میزنند و بیرون میآیند؟ به نظرت بدی و خوبی هم دانه دارند؟ اگر آنها را بکاری چگونه بزرگ
میشوند؟

 .20ویلسون ،کارما .خرسی و دوستانش :خرسی بازم غذا میخواد /خرسی چرا میترسی؟/
خرسی مریضه تبداره ....فیروزه کاتب ،برگردان به شعر :مریم اسالمی .تصویرگر :جین چیمن.
تهران :پرتقال7 .1395 .جلد .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :همکاری ،دوستی ،داستانهای حیوانات
چکیده :در این مجموعه ،شعرهایی وجود دارد که ماجراهای یک خرس بزرگ و مهربان را روایت
میکند" .خرسی" گاهی که با مشکالتی روبهرو میشود ،دوستان او به کمکش میآیند و با هم آن
موضوع را حل میکنند.
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شعر

 .21وظیفهشناس ،شراره .اسمت چیه؟ :خرگوش /سوسمار /قورباغه ....تصویرگر :حدیثه قربان.
تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان5 .1395 .جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :زندگی حیوانات ،ترانههای کودکانه
چکیده :این مجموعه ،به کودکان کمک میکند تا با حیوانات مختلفی مثل خرگوش ،سوسمار،
قورباغه ،هزارپا و الکپشت آشنا شوند .طراحی صفحات به گونهای است که تعداد صفحات اندک و به
شکل عمودی به هم متصل هستند.

 .22ماهوتی ،مهری .هفتتاییها :خندهی پله پله .تصویرگر :افسانه صانعی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :آفرینش ،ترانههای کودکانه
چکیده :این کتاب شامل هفت شعر است .این شعرها دارای زبانی موزون و کودکانه هستند و
مفاهیمی مثل طبیعت ،نوروز ،تولد در خود دارند .تصاویر کتاب ،بزرگ و پر از رنگ هستند و تمام
صفحه را میپوشانند.

 .23وظیفهشناس ،شراره .هفتتاییها :سالم بهار قشنگه! .تصویرگر :سحر حقگو .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :ترانههای کودکانه ،طبیعتگردی
چکیده :در این کتاب ،هفت شعر وجود دارد و بیشتر به عناصر طبیعی پرداخته شده است .پاییز،
باد ،بهار ،آدمبرفی ،انار ترش و شیرین و پیلهبافی کرم ابریشم از برخی موضوعات آن هستند .شعرها،
موزون ،ساده و کوتاه هستند که به سادگی در خاطر کودکان بمانند.

 .24شعباننژاد ،افسانه .هفتتاییها :قلپ ،قلپ قلوپ شد .تصویرگر :علیرضا جاللیفر .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :ترانههای کودکانه ،احساسات
چکیده :در این کتاب ،هفت شعر موزون وجود دارد .شیوۀ بیان موضوعات در شعرها ساده است
و میتوانند سریع به خاطر سپرده شوند .تصاویر کتاب ،واضح و بزرگ هستند و تمام صفحه را پر
کردهاند .همچنین استفاده از رنگ در تصاویر بسیار است و ممکن است کودک را به خواندن و تورق
کتاب عالقمندتر کند.
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 .25قاسمنیا ،شکوه .هفتتاییها :کوه و کاهو .تصویرگر :ندا عظیمی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :پرسشها ،ترانههای کودکانه

شعر

چکیده :در این کتاب ،به موضوعاتی پرداخته شده است که معموال برای بسیاری از کودکان در این
سنین رخ میدهد .چیزهایی مثل :جاندار پنداشتن مواد غذایی ،دلتنگی برای مادر ،پوشش حیوانات
که مثل انسانها از کفش و کاله استفاده نمیکنند ،رسیدن به آخر زمین و پیدا کردن انتهای آن،
معلق ماندن ستارهها در آسمان و دیدن تصویر خودشان در آیینه .این موضوعات با بیانی ساده و زبانی
آهنگین در قالب هفت شعر در این کتاب مطرح شدهاند.

 .26رحماندوست ،مصطفی .هفتتاییها :مثل پشمکه .تصویرگر :علیرضا جاللیفر .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :ترانههای کودکانه ،رنگ
چکیده :در این کتاب ،شعرها با تصاویری ساده و تشابیهی ملموس ،مفاهیمی ساده را بیان میکنند؛
مثال توصیف آفتاب پاییز با الفاظی مثل نرم و شیرین ،توصیف خواب مدادرنگیها به خوابهای رنگی،
توضیح بعضی مراحل نان پختن و کار نانوایی به زبان ساده و تشبیه بهار و پاییز به دو شخص که به نوبت
میروند و میآیند .موزون بودن اشعار ،میتواند در سریعتر به خاطر سپردنشان تاثیر زیادی داشته باشد.

شعر -قصه
 .27شعبانی ،اسداهلل .زنبور :خرسو قلقلی /خروس پرطال /روباه کلک ،زاغو زبلک ....تصویرگر:
رسول احمدی /غزاله باروتیان /فاطمه خسرویان .تهران :بینالمللی گاج8 .1396 .جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای حيوانات ،خانواده ،سرگرمی ،ترانههای كودكانه
چکیده :در اين مجموعه ،قصههايی در هر جلد روايت میشود و شخصيت اصلی داستان به شكل
عروسك واقعی ،در تمام صفحات وجود دارد .در بخشهايی از قصه كه شخصيتهای داستان گفتگو
میكنند ،اين مكالمه به شكل شعری كوتاه و موزون آمده است.

 .28شعباننژاد ،افسانه .هفتتاییها :هپلیهپو آش میخواد /هپلیهپو تو مزرعه /هپلیهپو
خواب میبینه ....تصویرگر :محمدحسین توکلی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1396 .
7جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :مسئولیتپذیری ،شعر
چکیده :در این مجموعه داستانهای یک بچهغول تنبل را میخوانید که حوصلۀ هیچ کاری ندارد و
دلش میخواهد دیگران ،کارهای او را انجام دهند .برای همین همیشه اتفاقات عجیبی برایش میافتد؛
مثال برای چیدن یک سیب از بقیه کمک میگیرد و در آخر سیب را کس دیگری میبرد .یک بار هم
که انقدر عمیق به خواب میرود که نزدیک بود در دریاچه غرق شود .برای فهمیدن خرابکاریهای
دیگر هپلیهپو میتوانید این مجموعه را ورق بزنید.
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 .29بی ،ویلیام .استنلی همهکاره :استنلی پستچی /استنلی فروشنده /استنلی مهندس .ملیحه
یوسفی .تهران :ناریا3 .1396 .جلد .خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :مهارتهای شغلی ،پست
چکیده :در این مجموعه" ،استنلی" شغلهای متفاوتی دارد .او در نقش مهندس به دوستش در
ساختن خانه کمک میکند ،در نقش پستچی نامه میرساند و در نقش فروشنده یک فروشگاه بزرگ
را میگرداند .هدف این مجموعه آشنایی کودکان با شغلها ،رنگها و وسایل نقلیه است.

 .30حیدریابهری ،غالمرضا .نقاشیهای خدا :انارهای تو ...قشنگترند /درختهای تو...
قشنگترند /ستارههای تو ...قشنگترند ....تصویرگر :حدیثه قربان .قم :جمال5 .1396 .جلد.
خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آفرینش ،نقاشی
چکیده :این مجموعۀ پنج جلدی ،برای آشنایی بیشتر کودکان با نعمتهای الهی نوشته شده است.
در هر جلد ،گفتگوی کودکی با خدا است که میخواهد نقاشیهایش را با آفریدههای خدا مقایسه
کند؛ مثال در جلد اول ،این مقایسه در ارتباط با میوههایی که او میکشد و میوههایی که خدا در
دنیای واقعی آفریده است انجام میگیرد .جلد دوم در ارتباط با گلها و میوهها ،جلد سوم پدیدههای
طبیعی مثل ماه و رنگینکمان ،جلد چهارم پدیدههایی مثل کوه و دشت و در جلد پنجم مقایسۀ
نقاشیها با حیوانات واقعی اتفاق میافتد.

 .31شریفی صحی ،علی[...و دیگران] .با فکر بازی کنیم :تقویت مهارتهای حافظه دیداری و
شنیداری ،تفکر خالق .مشهد :مناجات112 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :مهارت ،حافظه ،شنیدن
چکیده :بر اساس متن کتاب ،خواندن و نوشتن مهمترین عامل در انتقال افکار و عواطف انسان
به شمار میرود .برای تقویت مهارت نوشتن دانشآموزان باید به دنبال تقویت حافظۀ دیداری و
شنیداری آنان بود .در این کتاب ،برای کودکانی که در حافظۀ دیداری یا شنیداری اختالل دارند،
تمرینهایی تدوین شده است تا این مشکل حل شود .ابتدای کتاب نحوۀ انجام تمرینات ذکر شده
است .بعضی از فعالیتها عبارتند از :گفتن کلمات بر اساس ترتیبی که میشنوند ،گفتن اولین
کلمهای که میشنوند و پاسخ به سواالتی که کودک را به فکر وا میدارد؛ مثل پیدا کردن شباهتها
در ذهنش یا یافتن چرایی و چگونگی بسیاری از مفاهیم ،فعالیتها و اتفاقات روزمره.
 .32هرمان ،او .آموزش به روش مونتهسوری :با كودك خود جهان را كشف كنيد /پرندهی
مجروح /کتاب تمرین من :کتابی برای گسترش دامنه واژگان ،کشف طبیعت و جهان .....فریبا
شریفی .تهران :دیبایه4 .1396 .جلد .وزیری.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :حیوانات ،ایمنی
چکیده :اين مجموعه ،دارای دو جلد داستان ،يك جلد معرفی فعاليتها و يك جلد كتاب تمرين است.
فعاليتهای مجموعه به گونهای هستند تا كودكان با جغرافيای زندگي خود ،طبيعت و گياهان ،جانوران
مختلف ،فيزيك و مفهوم زمان آشنا شوند .در كتاب تمرين نيز فعاليتهايی با روش مونتهسوری
طراحی شده است و كودكان میتوانند آنها را به شكلی كه خودشان میخواهند ،انجام دهند.
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 .33کانگ ،آنا .پشمالوها :بیا با هم بترسیم! /کوچولو یا گنده؟ /مال من یا مال تو؟ .آناهیتا حضرتی.
تصويرگر :کریستوفر ِوی ِنت .تهران :پرتقال3 .1396 .جلد .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :ترس ،دوستی ،نسبت ،رفتار کودک
چکیده :در این مجموعه به موضوعاتی مثل نسبت ،شجاعت و ترس و دعواهای بین دو کودک
میپردازد .بخش زیادی از هر صفحه را تصاویر گرفتهاند و یک یا دو جمله در هرکدام وجود دارد.

 .34یزدانی ،معصومه .ماجراهای شوتک :پس کی بروم بازی؟(:درباره همدلی) .تصویرگر :سمانه
صلواتی .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران24 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :مهارتهای اجتماعی ،تعامل اجتماعی
چکیده" :شوتک" دوست دارد به حیاط برود و با دوستانش بازی کند .اما انگار وقت خوبی برای بازی
کردن نیست .ظهر است و بیشتر همسایهها در این ساعت استراحت میکنند .اما دوستانش بدون توجه
به این موضوع ،به بازی خود ادامه میدهند .به نظر شما شوتک چه مهارتی دارد که میتواند به حرف
مادرش گوش دهد و در خانه بماند تا ساعت مناسب بازیکردن برسد؟

 .35یزدانی ،معصومه .ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو :پیشی کوچولو! بیشتر ...بیشتر...
بیشترتر! :در باره مهارتهای ارتباط /پیشی کوچولو! موشک مال توست :در باره مهارتهای
ارتباطی /پیشی کوچولو! نگو به من چه! :درباره مسئولیتپذیری .تصویرگر :سارا خرامان .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران3 .1395 .جلد .خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
ت های رفتاری ،مهارتهای ارتباطی
کلمات کلیدی :مهار 
چکیده :این مجموعه ،ماجراهایی از زندگی ریحانه و پیشیکوچولویش میگوید .دو جلد از این
مجموعه به مهارتهای ارتباطی در قالب ماجرایی کودکانه میپردازد و اینکه در هر موقعیت چطور باید
صحبت کرد و چه کاری انجام داد .جلد سوم نیز دربارۀ مسئولیتپذیری است.

 .36ویتک ،جو .این من هستم :در قلب من /سالم نینی کوچولو /من شجاع هستم ....افسانه
شعباننژاد .تصویرگر :کریستین راسی .تهران :لوپه تو4 .1396 .جلد .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :احساسات
چکیده :در این مجموعه ،به احساساتی پرداخته میشود که بیشتر کودکان آنها را تجربه میکنند.
احساساتی مثل ترس ،حسهای متفاوت که برای اولین بار در زندگی متوجه وجودشان میشوند ،حس
انتظار برای آمدن خواهر یا برادر کوچکتر و خاطراتی که با هر شئ کوچک که متعلق به خودشان
است ،میسازند.
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 .37پورسیستانی ،الناز .ده عدد ،ده قصه .تصویرگر :الناز پورسیستانی .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان60 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آموزش و یادگیری ،داستانهای مصور
چکیده :در این کتاب ،اعداد به صورت غیر مستقیم و در قالب داستان تصویری به کودکان آموزش داده
میشوند .هر صفحه به شکلی طراحی شده است که کودکان بتوانند از جهات مختلف آن را ورق بزنند
و در هر کدام با تصویری مواجه شوند که عدد مورد نظر را به شکلی در خود دارد؛ مثال برای آموزش
عدد دو ،دو اردک در شکم تمساح کشیده شده است یا در صفحهای دیگر دو تمساح در آب هستند.
رنگآمیزی هر نوع حیوان با یک یا چند رنگ محدود انجام شده است اما در عین سادگی جذابیت دارد.
این کتاب فقط تا عدد ده را آموزش میدهد.
 .38شریفی صحی ،علی[...و دیگران] .فکر کنیم ،بازی کنیم :تقویت مهارتهای ادراک دیداری
و شنیداری .مشهد :مناجات112 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :تمرین ،آموزش پیشدبستانی ،تمرکز حواس
چکیده :بنا بر تعریف کتاب ،گاهی عادتهای بد كودكان در دیدن و شنیدن ،که البته دو ابزار مهم
یادگیری نیز هستند ،باعث کم شدن دقت و یادگیری آنان در کالس میشود .بعضی از کودکان اغلب
در حال جنب و جوش هستند و روی کاری که میکنند تمرکز ندارند .در این کتاب ،تمرینهایی هنری
در قالب نقاشی ،پازل ،قصه و سرود طراحی شده است .در این تمرینها مفاهیم اساسی یادگیری و
پیشنیازهای دقت و تمرکز وجود دارد تا کودک آمادگی ذهنیاش را برای یادگیری مفاهیم جدید باال
ببرد.

 .39بریور ،وانیتا .مهارتهای زندگی :قول واقعی! :در باره راستگویی .الدن مقیمی اسکویی.
تصویرگر :کری پیلو .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران24 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :مهارتهای رفتاری ،دروغگویی
چکیدهَ " :مدیسون" دختر خیلی خوبی است .او میداند که همیشه باید راست بگوید ،حتی وقتی که
کار اشتباهی میکند .اما یک اتفاق ناراحتکننده باعث دروغ گفتنش میشود .او حال خوبی ندارد و
احساس میکند تا واقعیت را به مادرش نگوید حالش خوب نمیشود .اگر مادرش بعد از شنیدن واقعیت
او را تنبیه کند چه؟ برای فهمیدن این موضوع میتوانید با َمدیسون همراه شوید.

 .40دوپتینی ،الین .کاملیا :کاملیا آشپزی میکند .آمنه امیرخانی .تصویرگر :نانسی دلو .اصفهان:
نوشته16 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آشپزی ،رفتار اولیا و فرزندان ،مهارتهای رفتاری
چکیده" :کاملیا" میخواهد آشپزی کند .پدرش قول داده بود به او این کار را یاد بدهد .حاال چه چیزی
قرار است درست کنند؟ مثلث! اما این که یک شکل هندسی است .کاملیا کتاب آشپزی را میآورد
و مثلث را به پدر نشان میدهد .حاال هر دو مشغول درست کردن "ساندویچ مثلثی" هستند .کاملیا
دوست دارد بیشتر مراحل آشپزی را خودش انجام دهد .اما او هنوز کار کردن با چاقو را بلد نیست.
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 .41دوپتینی ،الین .کاملیا :کاملیا میخواهد تلویزیون نگاه کند .آمنه امیرخانی .تصویرگر :نانسی
دلو .اصفهان :نوشته18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :مدیریت ،کودکان ،سرگرمیها
چکیده" :کاملیا" هر روز بعد از بیدار شدن ،قبل از هر کاری تلویزیون را روشن میکند و ساعتها
برنامههای آن را میبیند .مادر و پدرش که دیگر حسابی از دست رفتار او عصبانی شدهاند ،یک راه چاره
پیدا میکنند .خریدن یک زمانسنج .همان چیزی که مادربزرگ هم برای فراموش نکردن شیرینیهای
در حال پختن توی فِر از آن استفاده میکند .اما این وسیله چه کمکی میتواند به کاملیا بکند تا کمتر
تلویزیون ببیند؟

قصه
 .42حسینی ،محمدحسن .هفتتاییها :آش غول .تصويرگر :مرضيه قوامزاده .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان16 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،آشپزی
چکیده" :آقاغوله" میخواست برای خودش آش بپزد .به جای دیگ ،یک کوه آتشفشان پیدا کرد و
نخود و لوبیا و سبزی را ریخت توی کوه .انقدر آش را هم زد تا خسته شد و خوابش برد .آش همينطور
داشت میجوشید و نزدیک بود سر برود" .بابابرفی" که بوی آش را شنیده بود نزدیک دیگ بزرگ شد
و گفت :ای وای! آش دارد سر میرود .او سریع دست به کار شد و چند ابر برفی از کیسهاش درآورد و
باالی سر دیگ گرفت .اما ابر برفی چطور میتوانست جلوی سر رفتن آش را بگیرد؟

 .43قاسمنیا ،شکوه .زیزیلی :آش ،بیآش /تختخواب زیزیلی /توپبازی زیزیلی....
تصویرگر :مهدیه صفایینیا .تهران :شهر قلم 8 .1395 .جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :تغذیه کودکان ،مهارت زندگي
چکیده :در این مجموعه داستانهای "زیزیلی" را میخوانید .او یک زرافه است و ماجراهای زیادی
برایش اتفاق میافتد؛ مثال تخت خوابی که مادر و پدر برایش خریدهاند کوتاه است .گاهی که حواسش
نیست یک جوجهتیغی را با توپ اشتباه میگیرد و شوتش میکند .بعضی روزها هم اشتباهی سوار
سرویس مدرسه حیوانات دیگر میشود و مجبور است گردنش را خم کند .آخر سرویس زرافهها سقف
ندارد .با زیزیلی همراه شوید تا شاید متوجه شوید چرا انقدر حواسپرت است.

 .44وظیفهشناس ،شراره .هفتتاییها :بالبال بازی .تصویرگر :مهسا درهالتاج .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان16 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،بازی و سرگرمی
چکیده" :اردک کوچولو" گم شده بود و همینطور که به دنبال مادرش میگشت گریه میکرد" .خانم
مرغه" که همان دور و بر بود صدایش را شنید و او را پیش بچههای خود برد تا زمانی که مادرش را
پیدا کند .جوجهها دور اردک کوچولو جمع شدند و خواستند با او بازی کنند .اما بازی جوجهها با
بازی مورد عالقۀ اردک متفاوت بود .هیچکس بازی طرف مقابل را دوست نداشت .باید چه میکردند؟
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 .45قاسمنیا ،شکوه .متلهای نو :پیشی شکمو /خاله بودبودی /خروس نوککج ....تصویرگر :غزاله
صرافیان[...و دیگران] .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان7 .1396 .جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،غذا ،داستانهای حیوانات
چکیده :در این مجموعۀ متلها ،کودکان میتوانند با قصههای کوتاه و گاه آهنگینی آشنا شوند که در
قدیم برای بچهها گفته میشده است .مثال ماجرای "پیشی شکمو" که هر جا در قابلمهای باز بود به آن
سرک میکشید یا ماجرای "خاله بود بودی" که پیرزنی نقنقو است و هرچه که میبیند میگوید کاش
این اینجور بود کاش آنجور بود و یا قصۀ "گلپنبه" ای که یک پوست تخمه عاشقش میشود و....

 .46فابینی ،سارا .دست بزن و سوت بزن :پیشی کوچولو دوست پیدا میکنه /جوجه اردکه
میخواد بره شنا کنه /خرگوش کوچولو خیلی گرسنه است ....ماهیار قوتی .تهران :شهر قلم.
4 .1395جلد .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :بازی و سرگرمی کودکان ،دوستی
چکیده :در این مجموعه ،داستان چهار حیوان را میخوانید که هر کدام چیزی میخواهند.
پیشیکوچولو دنبال دوستی میگردد تا با او بازی کند ،جوجهاردکه میخواهد شنا کند ،هاپو کوچولو
دنبال مادرش میگردد و خرگوش کوچولو نیز خیلی گرسنه است .در هر جلد از این مجموعه،
شخصیت اصلی به شکل عروسکی کوچک و پالستیکی در تمام صفحات قرار دارد و اگر کودک آن را
فشار دهد ،سوت میزند.

 .47دایکمن ،ایمی .تو خیلی خرس بدی هستی! .شبنم حیدریپور .تصویرگر :زکرا اوهارا .تهران:
پرتقال34 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :دوستی ،داستانهای تخیلی
چکیده :دختر وارد غار خرسی میشود تا بادبادکش را که داخل غار رفته است بیرون بیاورد .خرسی
تکانی میخورد و بادباک کاغذی خراب میشود .دختر از باالی کوه تا خانه پای خود را گرومپگرومپ
به زمین میکوبد و مدام تکرار میکند :خرسی بد! خرسی بد! اما خرسی فکر میکند اصال بد نیست و
فقط دختر زیادی عصبانی شده است .برای همین خرسی هم یک فکر بد خرسی به سرش میزند و
تا پایین کوه گرومپگرومپ میرود...

 .48خداجو ،فروزنده .مامان و نی نی :تولدش مبارک /درخت انجیر /کفش سوتسوتکی....
تصویرگر :ندا عظیمی /مرتضی رخصتپناه .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان14 .1396 .جلد.
خشتی /خشتي كوچك.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :رشد جسمی ،مراحل رشد و تحول ،بارداری
چکیده :در این مجموعه داستانهایی از مادرها و فرزندهای مختلف وجود دارد؛ بچهالکپشت،
بچهخرگوش ،مورچه ،سنجاب و انسان .به هر جلد ،کتاب کوچکی نیز متصل است که سیر رشد یک
جنین انسان را در شکم مادر ،از زبان خودش بیان میکند.
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توگو :چه هوایی را دوست داری؟ .تصویرگر :زهره پریرخ.
 .49پریرخ ،زهره .مجموعه قصه ،فکر ،گف 
تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان26 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستان ،گفتگو ،نوشتن
چکیده" :ابرها یواش یواش آسمان را گرفتند .گربه ،غمگین گفت :آه ،باز هم باران .گوسفند با
بیحوصلگی گفت :باز این ابرها آمدند .چند قورباغه هم سرشان را از زیر آب بیرون آوردند و با
توگو
خوشحالی گفتند :جانمی جان! میخواهد "....در این کتاب این امکان فراهم میشود که با گف 
دربارۀ یک پدیده ،امکان بررسی آن نیز به وجود بیاید .در پایان کتاب پرسشهایی مطرح شده است
که به بررسی بهتر قصه کمک میکنند .بعد از سوالها صفحهای خالی وجود دارد تا کودک ،داستانی
دربارۀ چیزی که دوست دارد بنویسد.
 .50اگلتون ،جیل .خانهی شادی .رویا نژاد بهبهانی .تصویرگر :فیلیپ وب .اهواز :ترآوا16 .1396 .ص.
رقعی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :رنگ ،شادی
چکیده :در خیابانی که خانم "هاریت" زندگی میکرد مردم اصال نمیخندیدند .سگها خوشحال
نبودند و گربهها میومیو نمیکردند .حتی پرندهها هم آواز نمیخواندند .خانم هاریت فکری به ذهنش
رسید؛ او خانهاش را رنگ کرد ،روی سقف خانهاش خورشیدی بزرگ کشید ،لبخندهای زرد بزرگی
روی صندوق پستش نقاشی کرد و چترهایی با رنگ آبی در حیاط خانهاش گذاشت .همچنین تابلویی
بر در خانه نصب کرد :خانۀ شادی هاریت .مردم از آن روز به بعد به آنجا میآمدند ،در فنجانهای آبی
قهوه میخوردند و سگها و گربهها و پرندگان نیز از کیکهای خانم هاریت بینصیب نمیماندند .حاال
همه شاد بودند .کسی میداند چرا هیچکس تا قبل از این اتفاق شاد نبود؟
 .51گونتورپ ،کارن .خانهای برای بچهخرس .مهدی شهشهانی .تصویرگر :آتیلیو کازینلی .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان28 .1396 .ص .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای حیوانات ،دوستی
چکیده" :خرسکوچولو" در یک خانۀ تاریک زندگی میکرد و دیگر از بودن در آن خسته شده بود.
دلش میخواست به جنگل برود و آنجا زندگی کند .از کوه پایین آمد و به جنگل رسید .سنجاب
کوچکی را دید که مشغول جمع کردن گردو بود .سنجاب به خرسکوچولو گفت چرا نمیآیی روی
درخت من تا خانهای کنار خانۀ من بسازی و با هم زندگی کنیم؟ خرسکوچولو کمی فکر کرد و
گفت....

 .52خردور ،طاهره .هفتتاییها :خورشیدخانم آفتاب کن .تصویرگر :حدیثه قربان .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان16 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،زندگی حیوانات
چکیده :مورچه خانم از سرما داشت میلرزید .هزارپا هم همینطور .درخت هم سردش بود .کالغه همۀ
اینها را دید و رفت باال تا به خورشید خانم بگوید همه سردشان است ،حتی جوج ه کالغهایش .اما
خورشید خانم زیر لحاف ابریاش خواب بود و نه چیزی میدید نه میشنید .کالغه باید چهکار میکرد؟
ناگهان فکر بکری به سرش زد...
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 .53جانسون ،کراکت .هارولد و مدادرنگی بنفش :داستان باورنکردنی هارولد /سفر هارولد به
آسمان /سیرک هارولد ....شقایق قندهاری .تهران :شبهای سپید4 .1396 .جلد .رقعی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،تصویر ذهنی ،نقاشی
چکیده :ماجراهای"هارولد" آنقدر عجیب هستند که خودش نیز از بعضی اتفاقات متعجب میشود .آخر
هارولد تمام اتفاقات را با مدادرنگی بنفشش خلق میکند .برای همین گاهی با عقل جور در نمیآیند.
برای آشنایی بیشتر با هارولد ،میتوانید همراه او به جهان ترسیم شدهاش بروید.

 .54جعفری ،الله .هفتتاییها :دوست داری پنگوئن باشی؟ /دوست داری جغد باشی؟ /دوست
داری غاز باشی؟....تصویرگر :فریبا اصلی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان7 .1396 .جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :زندگی حیوانات
چکیده :در این مجموعه حیواناتی مثل پنگوئن ،الکپشت ،جغد ،فیل و ...معرفی میشوند و به
ویژگیهایی از هرکدام اشاره میشود .مثال چه غذایی میخورند ،کجا زندگی میکنند ،چطور از بچههای
خود مراقبت میکنند و بعضی از عادات اخالقیشان چیست.

 .55رسولیان بروجنی ،بنفشه .دوست من خرسی /دوست من زرافه /دوست من فیلی ....اصفهان:
مؤسسه انتشاراتی نقش نگین .- .1395 .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،دوستی
چکیده :در این مجموعه داستانهای دختری را میخوانید که دوستان زیادی دارد .فیلی ،خرسی،
میمون و زرافه دوستان او هستند .آنها با هم به گردش میروند ،قصه میخوانند ،بازی میکنند و به
خرید میروند .دخترک و دوستانش اوقات خوشی دارند و یکدیگر را خیلی دوست میدارند.

 .56سالیناس ،ورونیکا .سفر .سحر ترهنده .تصویرگر :کامیال اینگمان .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی.
36 .1396ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :سفر ،داستانهای حیوانات ،خودشناسی ،ارتباط
چکیده :در این کتاب ،پرندۀ کوچک مجبور است محل زندگیاش را ترک کند .باد او را با خود به جایی
دیگر میبرد .جایی عجیب که زبان هیچیک از اهالی آن را نمیداند .ناگهان موجودی دیگر را میبیند
که کمی شبیه اوست .زبانش را میفهمد .آن موجود به پرنده میآموزد تا زبان دیگر اهالی را یاد بگیرد.
از همان روز به بعد همه چیز خوب میشود ،شکوفهها باز میشوند و خورشید بر پرندۀ کوچک میتابد.
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 .57خلیلی ،سپیده .هفتتاییها :شما یک بچه گم نکردهاید؟ .تصویرگر :سمیه علیپور .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان16 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای حیوانات ،داستانهای تخیلی
چکیده" :جوجهتیغی کوچولو" با مادرش قلقلبازی میکرد .از سرازیریها ُسر میخورد و منتظر
میماند تا مادرش هم به او برسد .یک بار که ُسر خورد هرچقدر هم که منتظر ماند مادرش نیامد .شروع
کرد به گریه کردن که ناگهان "خانم خرگوشه" را دید .از او سراغ مادرش را گرفت .اما خانم خرگوشه
کسی را با این مشخصات ندیده بود ،ولی یک پیشنهاد دیگر داشت .به جوجهتیغی کوچولو گفت...

 .58ویس ،کاترین .عشق منی مامانی ،بابایی دوسِ ت دارم .فرمهر منجزی .تهران :پرتقال.1396 .
32ص .خشتي.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان
چکیده :فیل کوچولو میخواهد احساساتش را به مادرش نشان دهد .او مادرش را به تمام چیزهای
زیبای عالم مانند میکند .تمام چیزهایی که خیلی دوستشان دارد .مادرش را هم خیلی دوست دارد .اما
پدرش چه؟ کتاب را برعکس کن.

 .59مسیحا ،میترا .فیل کوچولو کجا خوابیدی؟ .تصویرگر :سید حسن موسوی .تهران :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان32 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای حیوانات ،خواب
چکیده :در این داستان "فیلکوچولو" منتظر مادرش است تا به شکم گرم و نرم او تکیه بدهد و
بخوابد .اما یک سنجاقک میآید و فیلکوچولو را به دنبال خود میکشاند .فیلکوچولو شب را کنار یک
تختهسنگ که هنوز گرمای خورشید را در خود دارد به خواب میرود .او در تاریکی فکر میکند که
تختهسنگ مادرش است .حاال صبح شده و او باید مادرش را پیدا کند .ردپاهای خودش را میبیند و در
جهت عکس آنها میرود تا به مادرش برسد .مادر با دیدن او خیلی خوشحال میشود اما چون تمام
شب را به دنبالش گشته بود از خستگی روی شکم فیلکوچولو خوابش میبرد.

 .60ون ،برایان .کاله شادی .مریم بنایی .تهران :پرتقال40 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :شادی ،ادبیات کودکان
چکیده :فیل خیلی عصبانی بود .الکپشت و شیر و گورخر و زرافه هم عصبانی بودند و حوصله
نداشتند .چه چیزی میتواند حال اینهمه حیوان عصبانی بیحوصله را خوب کند؟ شاید یک اتفاق
غیرمنتظره ،یک هدیۀ ناگهانی.
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 .61طاقدیس ،سوسن .هفتتاییها :گاو بزرگ بزرگ .تصویرگر :مریم طباطبایی .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان16 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،داستانهای حیوانات ،ترس
چکیده :یک گاو بزرگ بود که همۀ حیوانات دیگر از او میترسیدند .او از اینکه دیگران را بترساند
خوشش میآمد .اما کمکم تمام دوستانش او را ترک کردند .چون او خیلی خیلی بزرگتر شده بود .گاو
بزرگ حاال که احساس تنهایی میکرد از بقیه پرسید :باید چه بخورم تا همان اندازۀ قبلی شوم؟ او باز
هم میخواست چیزی بخورد تا الغر شود .دوستانش یک پیشنهاد برایش داشتند...

 .62طاقدیس ،سوسن .گیلیگیلی :گیلیگیلی از چی ترسید؟ /گیلیگیلی توی سایه/
گیلیگیلی خوابش میآد ....تصویرگر :میثم موسوی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
7 .1395جلد  .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :كودكان ،داستانهای حيوانات
چکیده :اين مجموعه ،داستانهای يك بچه فيل را روايت میكند كه هنوز خيلی از چيزها را
نمیداند و خيلی از كارها را بلد نيست انجام دهد .فقط هر كاری كه دوست داشته باشد میكند و
درست و اشتباه بودن آن ،بعدا برايش مشخص میشود.

 .63جفرز ،الیور .لوبیها در کلمههای مخالف .حسام سبحانی طهرانی .تصویرگر :الیور جفرز.
تهران :مبتکران32 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :متضاد
چکیده" :لوبیها" میخواهند کلماتی را به همراه کلمههای مخالفشان یاد بگیرند .شعار لوبیها این
است که مخالف معمولی باشند .مخالف معمولی چه کلمهای میشود؟ شاید اگر ماجراهایشان را
بخوانید سریعتر به جواب برسید.

 .64جوزدانی ،عذرا .من زی هستم :من زی هستم :بابابزرگ زی /من زی هستم :بابای زی /من
زی هستم :برادر زی ....تصویرگر :حدیثه قربان .تهران :شهر قلم6 .1396 .جلد  .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :زندگی حیوانات ،شیوۀ زندگی
چکیده :در این مجموعه" ،زی" در کنار اعضای خانواده و دوستش به تصویر کشیده شده است.
ماجراهایی ساده و روزمره که او در کنار پدر ،مادر ،برادر ،پدربزرگ ،مادربزرگ و دوستش تجربه میکند.
در هر جلد قسمتی از کتاب مستقل از کل آن ورق میخورد و بخشی از تصاویر در آن قسمت قرار
گرفتهاند.
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ش جان موش کوچولو! .ویدا رامین .تصویرگر :اریک باتو .تهران :کانون پرورش
 .65باتو ،اریک .نو 
فکری کودکان و نوجوانان28 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :حیوانات ،داستانهای حیوانات ،غذا
چکیده :موشکوچولو گرسنه است .او هر چیزی را که سر راهش میبیند میخورد و رد میشود.
قارچ ،پنیر ،سیب ،گربه...گربه؟ انگار یک مشکلی وجود دارد .موشکوچولو در شکم گربه چه کار
میکند؟یعنی گربه هم گرسنهاش بوده است؟

 .66حقپرست ،نورا .نوک طال رفته کجا؟ و دو داستان دیگر .تهران :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان28 .1395 .ص .خشتی کوچک.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای حیوانات ،غذا ،زندگی حیوانات
چکیده :در این کتاب ،سه داستان دربارۀ حیوانات وجود دارد .داستان اول به غذای هر حیوان پرداخته
است؛ گاو علف میخورد ،به نظر قورباغه حشرات خوشمزهترین غذا هستند و مرغ و خروسها دانههای
ریز گیاهان را دوست دارند .در داستان دوم ،کودکان با صدای حیواناتی مثل مرغ ،خروس ،گاو ،گوسفند،
سگ و گربه آشنا میشوند و در داستان سوم ویژگیهای حرکتی هر حیوان را میشناسند .در متن
کتاب به جای نام هر حیوان یا غذا ،از تصویر آن استفاده شده است.

 .67شمس ،محمدرضا .هفتتاییها :نیمکت پیر .تصویرگر :سارا خرامان .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان16 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،آموزش زبان فارسی
چکیده" :نیمکت پیر" دیگر خیلی کار کرده بود و زمان بازنشستگیاش فرا رسیده بود .یک روز "بابای
مدرسه" آمد و او را به جنگل برد تا بقیۀ عمرش را آنجا بگذراند .چند روز اول در جنگل به نیمکت
پیر خیلی خوش گذشت .او فقط میخورد و میخوابید .اما بعد از مدتی دلش برای مدرسه تنگ شد.
آهسته با خودش گفت :بابا آب داد .بابا نان داد .یکدفعه تمام جنگل ساکت شد .پرندهها آواز نخواندند،
درختها برگهایشان را تکان ندادند .همه آمدند و دور نیمکت پیر جمع شدند تا...

 .68پیزولی ،گرگ .هندوانه و تمساح .شیدا رنجبر .تصویرگر :گرگ پیزولی .تهران :پرتقال.1396 .
32ص .رحلی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستان ،ادبیات کودکان
چکیده :از وقتی که یک تمساح کوچولو بودم ،عاشق هندوانه بودم .اصال هندوانه بهترین میوۀ دنیا است.
میشود صبحانه هندوانه خورد .برای ناهار ،برای شام .برای دسر که دیگر عالی میشود .اوه! انگار یک
هسته هندوانه قورت دادم .حاال باید چه کنم؟ االن است که درخت هندوانه از گوشهایم بیرون بزند.
اگر پوستم صورتی شود چه؟ من اصال دوست ندارم توی ساالد میوه بیفتم .کسی نیست کمکم کند؟
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 .69یاورزاده ،پریسا .یک جای بهتر .تصویرگر :حسن عامهکن .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان18 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای حیوانات ،زندگی حیوانات ،خانههای شخصی
چکیده :پرندۀ کوچک میخواست النه بسازد .او باید جایی را پیدا میکرد که برای کسی نباشد .خانۀ
کسی در آن نباشد .کسی نخواهد چرتهای عصرگاهیاش را آنجا بزند .آیا جایی با این ویژگیها پیدا
میکند؟ طراحی صفحات این کتاب به گونهای است که هر صفحه ،نیمی یا کمتر از یک صفحۀ کامل
است و با ورق زدن ،صفحات بعدی مانند پلکان ،پشت هم قرار میگیرند .در صفحۀ پایانی که تمام
حیوانات با هم هستند و هر یک خانۀ خود را پیدا کردهاند ،صفحۀ کتاب نیز کامل است.

 .70حقپرست ،نورا .یک جنگل و چند حیوان؟ .تصویرگر :ندا عظیمی .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان32 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :داستانهای حیوانات ،آموزش ریاضی
چکیده :این کتاب داستانی ساده از یک جنگل را روایت میکند که حیوانات مختلفی میخواهند در
آن زندگی کنند .اما آیا برای تمام این حیوانات در جنگل جا هست؟ در هر صفحه ،برخی مفاهیم ریاضی
و اعداد در قالب نقطهبازی به کودکان آموزش داده میشود .ده حیوان در این داستان به جنگل میآیند
اما به قول "شیر" هنوز هم خیلی جای خالی برای حیوانات دیگر وجود دارد.

 .71قاسمی ،سمانه .یک دوست تازه .تصویرگر :سمانه قاسمی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان40 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :نقاشی ،رنگ ،دوستی
چکیده" :خرگوشک" بیشتر اوقات نقاشی میکشید .او به دوستانش هم نقاشی کردن را یاد میداد .تا
اینکه یک روز دوستی جدید پیدا کرد .یک گل سرخ .او هر روز به دوست جدیدش سر میزد و دوستان
قدیمیاش دیگر او را نمیدیدند .تا اینکه یک روز باد تندی دوست جدید را با خود برد و خرگوشک
افسرده و ناراحت به خانه برگشت .اما دوستان قدیمی تنهایش نگذاشتند و برای او هدیههای زیبا بردند.

كاردستي
 .72مهرآبادی ،کتایون .کتابهای مرجع پیشدبستانی :دستورزی و کاردستی کتاب راهنما/
دستورزی و کاردستی .تصویرگر :رضیه صفریان .تهران :مبتکران ،پیشروان2 .1396 .جلد .وزیری.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :راهنمای معلم ،کاردستی ،آمادگی برای نوشتن
چکیده :این مجموعه دارای یک کتاب راهنما و یک کتاب کار است .هدف از تمام فعالیتها،
دستورزی به منظور آمادگی برای نوشتن است .از عناوین کتاب میتوان به مهارتهای نوشتافزاری،
کار با ابزار ،خالقیت و ساخت یک وسیله اشاره کرد .در کتاب راهنما ابتدا به اهداف هر فعالیت اشاره
میشود سپس روشهای پیشنهادی برای انجام آن ذکر میشود.
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 .73شاهمحمدی ،طاهره .کتاب کار کودک :قیچی و چسب و مداد ،نقاشی شاد شاد :کار با قیچی
مناسب مقطع پیشدبستان( .)5(/)4(/)3(/)2(/)1تهران :ذکر20 .1396 .ص 5 .جلد .رحلي.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :کاردستی ،آموزش پیشدبستانی ،سرگرمیها
چکیده :این مجموعه دارای دو سطح ساده ،دو سطح متوسط و یک سطح دشوار است .کودکان
میتوانند با کمک قیچی و چسب و رنگآمیزی قسمتهای مختلف هر صفحه ،کار با این ابزار را یاد
بگیرند و تصاویر را کامل کنند .از اهداف کتاب میتوان به تقویت مهارتهای حرکتی دستها ،تمرکز
و خالقیت اشاره کرد.

 .74حبیبی ،ندا .کاربرش .تهران :شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش64 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آموزش پیشدبستانی ،مهارت ،کاردستی با کاغذ
چکیده :در این کتاب تمریناتی طراحی شده است که به کمک آنها ،تواناییهایي مثل قلم به دست
گرفتن ،تند نویسی ،استفاده از قیچی و برش دادن در کودکان تقویت شود .برخی از تمرینات کتاب
شامل برش با توجه به مسیر ،برش خط فرضی ،برش خطوط منحنی ،برش شکلهای هندسی و آموزش
برش تقریبی میشود.

كتاب كار كودك -مربي
 .75توانگر ،علی[...و دیگران] .مجموعه کتابهای کودک مربی :آشنایی با پوشاک /از خانه تا
مدرسه .تصویرگر :محدثه محمدی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان2 .1395 .جلد .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آموزش پیشدبستانی ،کاردستی ،بازیهای آموزشی
چکیده :در این مجموعه ،کودکان میتوانند با کمک فعالیتهایی که در هر جلد طراحی شده است
با مفاهیم مختلفی آشنا شوند؛ شناخت فضای مدرسه ،شناخت خیابان و آشنایی با پوشاک در دو جلد
بررسی میشوند .واحد مدرسه دارای موضوعات از خانه تا مدرسه ،حیاط ،کالس و مقررات است .در
بخش خیابان به قوانین ،وسایل نقلیه و مشاغل اشاره میشود و در جلد آشنایی با پوشاک ،کودک نحوۀ
نگهداری از لباس ،مراحل تولید آن و مشاغل مرتبط با پوشاک را میشناسد.

 .76محمدی ،سیدعلی[...و دیگران] .مجموعه کتابهای دانای کوچک :ایران زیبای ما /دنیای
گیاهان و جانوران /زمین و آسمان ....تصویرگر :بهنام خیامی[...و دیگران] .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان4 .1396 .جلد  .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آموزش پیشدبستانی ،ایران ،راهنمای آموزشی
چکیده :در این مجموعه به موارد مختلفی مثل گیاهان و جانوران ،زمین و آسمان ،مهارتها و کشور
ایران پرداخته شده است .در هر جلد ،فعالیتهایی مثل آزمایش ،کاردستی ،نمایش خالق ،نقاشی،
شعر ،بازی ،بحث و گفتگو و قصه وجود دارد .برای هر بخش ،ابتدا هدف از آن فعالیت ذکر و در پایان
صفحه شیوۀ اجرای آن به مربیان گفته میشود.
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 .77سعیدی ،علی /بامشاد ،محمدمهدی .تابستانه آمادگی برای ورود به دبستان .مشهد :ضریح
آفتاب108 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آموزش پیشدبستانی
چکیده :در این مجموعه ،مهارتهای پایهای در زمینۀ علوم مختلف به کودکان آموزش داده میشود تا
بعد از ورود به دبستان پیشرفتهای بیشتری را تجربه کنند و در فعالیتهای تحصیلی و علمی ،موفقتر
باشند .از موضوعات مورد بحث میتوان به این نمونهها اشاره کرد :مهارت زبانآموزی ،دانش علوم،
اطالعات عمومی ،ریاضی ،هوش ،تقویت تمرکز و مهارت نوشتن.

 .78خدایاری ،مقصود[...و دیگران] .دوست من :ویژه نوآموزان پیشدبستانی .تصویرگر :بهنام
محمدی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان28 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :آموزش پیشدبستانی ،راهنمای آموزشی ،احساسات ،تغذیه
چکیده :در این کتاب عناوینی مثل حواس پنجگانه ،احساسات ،مراقبت از خود و تغذیه بررسی
میشوند .هر کدام از این عناوین به موضوعات کوچکتری مانند دیدن ،شنیدن ،چشیدن ،شادی،
خشم ،مسواک کردن ،مراقبت از چشم ،خوردن غذاهای سالم ،خوردن میوه و سبزیجات و غیره
تقسیمبندی میشوند .هر بخش دارای فعالیتهایی مثل شعر ،نقاشی ،بازی ،نمایش خالق ،قصه و
کاردستی است و شیوۀ اجرای هر یک نیز در پایین صفحات گفته شده است.

 .79خدایاری ،مقصود[...و دیگران] .طبیعت رنگارنگ :ویژه نوآموزان پیشدبستانی .تصویرگر:
بهنام محمدی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان32 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :رنگ ،سفر
چکیده :در این کتاب ،موضوع طبیعت ،در قالب فصلها به کودکان آموزش داده میشود .در هر بخش
از کتاب ،فعالیتهایی مثل بازی ،نقاشی ،نمایش خالق ،قصه ،شعر ،کاردستی و گردش علمی طراحی
شده است .اهداف مورد نظر هر فعالیت در باالی آن صفحه ذکر شدهاند و در پایین صفحه شیوۀ اجرای
آن فعالیت بیان میشود .برخی از اهداف فعالیتها عبارتند از :تشخیص رنگها ،آشنایی با لباسهای
گرم ،مراقبت از حیوانات ،آشنایی با سفرۀ هفتسین ،آشنایی با میوههای تابستان و آشنایی با سفر کردن.

 .80سعیدی ،علی /بامشاد ،محمدمهدی /فتحآبادی ،جواد .مجموعه کتابهای آموزش پیش از دبستان:
مجموعه کتابهای آموزش پیش از دبستان ویژه کودکان  5تا 6سال فصل بهار .مشهد :ضریح
آفتاب48 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
کلمات کلیدی :مهارت ،آموزش پیشدبستانی
چکیده :در این مجموعه ،با طراحی بازیهایی ،کودکان برای ورود به دبستان آماده میشوند و
مهارتهای بیشتری را قبل از ورودشان میآموزند .حوزههای یادگیری این کتاب مواردی مثل
زبانآموزی ،ریاضیات ،مهارتهای اجتماعی ،هنر و خالقیت و ...است .در هر بخش ،به انتظارات و نتایج
هر تمرین اشاره میشود .پایان هر صفحه نیز ،راهنمایی برای انجام فعالیت نوشته شده است تا مربیان
در نحوۀ انجام آن دچار مشکل نشوند.
دوره پیش دبستان
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مرجع
 .81گرین ،گارو پی /کافمن ،جیمز سی .بازیهای ویدئویی و خالقیت .منصوره بهرامیپور ،الهه عمو.
اصفهان :نوشته352 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :کارشناسان
کلمات کلیدی :بازی و سرگرمی ،بازیهای آموزشی ،خالقیت
چکیده :به نقش بازی به ویژه بازیهای ویدئویی ،از نظر توانایی آن برای ترغیب خالقیت و افزایش تفکر
خالق ،توجه زیادی شده است .در این کتاب پژوهشی ،به کاربرد این بازیها در بافت کالس و در آموزش
پرداخته میشود .کتاب به سه بخش تقسیم شده است :بخش اول بر خالقیت حین انجام بازیهای
ویدئویی تمرکز دارد .بخش دوم به این موضوع میپردازد که چگونه میتوان این بازیها را در جهت
یادگیری و افزایش خالقیت در بحث آموزش به کار برد .بخش سوم نیز از چگونگی ایجاد فرصتهای
خالق که طی فرآیند گسترش این بازیها پیدا میشود ،بحث میکند.
مرجعنظريودانشافزاييمربيان

 .82نوری برمس ،مرتضی .آموزش پیش از دبستان .تبریز :اختر118 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :آموزش پیشدبستانی
چکیده :کتاب حاضر برای والدین و مربیانی طراحی شده است که میخواهند با ضرورت آموزش
پیش از دبستان آشنا شوند و اهداف آن را بشناسند .وظایف این دو گروه در شکلگیری شخصیت
کودکان و آمادگی آنان برای ورود به مدرسه تاثیر بسیاری دارد .والدین و مربیان با شناخت این وظایف
و مراحل رشد و تواناییهای کودک در هر دوره ،میتوانند تربیتی بنیادین و عمیق انجام دهند که اساس
موفقیتهای بعدی کودک نیز خواهد بود.

 .83عباسی ،حسین .آموزش عملی خواندن و نوشتن به کودکان (دوره پیشدبستان) .تهران:
وانیا158 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :آمادگی برای خواندن ،آمادگی برای نوشتن ،آموزش پیشدبستانی
چکیده :این کتاب دارای شش فصل با عناوین مهارتهای زبانآموزی ،خواندن ،مهارتهای آمادگی
خواندن ،مفاهیم نوشتن ،آمادگی برای نوشتن و اختالالت خواندن و نوشتن است .کتاب ممکن است
بتواند راهنمایی برای اولیا ،مربیان پیشدبستان و معلمان ابتدایی باشد تا با استفاده از شناخت هر
اختالل و آشنایی با مراحل هر فعالیت ،از بروز مشکالت یادگیری و اختالالت آن در دانشآموزان کالس
اول پیشگیری کنند .همچنین تمریناتی در کتاب برای تقویت مهارتهای مورد نظر مطرح شده است.

 .84صادقی ،داریوش .سالم پیشدبستانیها :پرورش اعتماد به نفس و خودباوری .تصویرگر :الهام
حاجیعلیاصغر .تهران :کتاب نیستان60 .1395 .ص  .رحلی.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :اعتمادبهنفس ،تمرین
چکیده :اعتماد به نفس ،پایۀ موفقیت هر انسانی محسوب میشود .ساختار این ویژگی در کودکان به
شکلی تدریجی صورت میگیرد و وظیفۀ اولیا و مربیان در این زمینه ،بخشیدن تصویر ذهنی مثبت
به کودک از تواناییهای خودش است .این کتاب با طرح فعالیتهایی تالش میکند کودکان به نوعی
خودآگاهی دست یابند و با عالیق و ضعفها و احساساتشان آشنا شوند .در مراحل بعد کودکان این
تواناییها را در بازیهای کتاب نشان میدهند .در پایان ،نکات ضروری در مورد پرورش اعتماد به نفس
کودکان بیان میشود.
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مرجعنظريودانشافزاييمربيان

 .85اکبری سبزواری ،زهره .پرورش کودک باسواد اجتماعی .تهران :پرورش ذهن فرزام.1396 .
116ص .رقعی.
مخاطب :مربی /والدین
کلمات کلیدی :آداب معاشرت ،تعامل اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی
چکیده" :سواد اجتماعی" به توانایی درک و فهم مسائل اجتماعی ،همزیستی و پاسداشت نظامات
اجتماعی اشاره میکند .وقتی کودک دارای سواد اجتماعی باشد ،درک مسائل برای او آسانتر میشود
و میتواند در اجتماع زندگی مناسبی داشته باشد .کودک دارای سواد اجتماعی ،آمادگی زندگی در
جامعه به مثابه یک شهروند سازگار با تغییرات و گوناگونی باورها و ارزشها را دارد .با توجه به همین
موضوعات ،برخي از عناوين كتاب عبارتند از :آموزش قانونگرایی ،آموزش مسئولیتپذیری ،آموزش
مهارتهای اجتماعی ،کودک و فعالیت گروهی ،کودکان و حقوق شهروندی ،تصمیمگیری کودکان.

 .86نوذری ،مرضیه /شمشيری ،بابک .تربیت دینی کودکان پیشدبستانی :ارائه الگویی برای
برنامه درسی تربیت دینی کودکان ،برنامه فعالیت والدین و مربیان .تهران :آوای نور.1396 .
308ص  .وزیری.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :آموزش والدین ،تعلیمات دینی ،اسالم ،آموزش پیشدبستانی
چکیده :همانطور که در کتاب ذکر شده است ،تربیت دینی به ویژه در سنین کودکی ،موضوعی
سهل و ممتنع است .این تربیت به طور کلی و خصوصا در دورههای پیشدبستانی و دبستان ،دارای
ظرافتهای بسیاری است .نویسنده در این کتاب تالش کرده است تا با طراحی پژوهشی کیفی ،به
الگویی کاربردی و اعتدالی برای مقطع پیشدبستانی دست یابد .از اینرو ،او برای به دست آوردن
اطالعات و دادههای مناسب ،مصاحبههایی با جمعی از متخصصان حوزۀ علوم روانشناختی ،تعلیم و
تربیت و علوم دینی ترتیب داده است.

 .87فيپس ،پاتريشياا[...و دیگران]  .مدارس یادگیرنده :راهنمای روشهای آموزشدرپیشدبستانی/
توسازگرایی در پیشدبستانی /کاربر د هوشهای چندگانه در
کاربرد نظریه یادگیری ساخ 
آموزشهای پیشدبستانی .محرم آقازاده ،افسانه سنه .تهران :مرآت3 .1396 .جلد .وزیری.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :يادگيری ،روشهای آموزش ،پيشدبستان
چکیده :در اين مجموعه كه سه جلد از مجموعه مدارس يادگيرنده را تشكيل میدهد ،به موضوعات
مختلفی پرداخته میشود .كاربرد نظريههای يادگيری ،راهنمای روشهای آموزش در پيشدبستانی و
كاربرد هوشهای چندگانه در آموزش پيشدبستانی از عناوين آن هستند.

 .88گروه علمی و پژوهشی و مطالعات کودکی و والدگری آبرنگ .پرونده کودک :سنجش و پایش،
رشد همه جانبه كودك  ECDکودکان  36ماهه تا  47ماهه /سنجش و پایش ،رشد همه جانبه
کودک  ECDکودکان  48ماهه تا  59ماهه /سنجش و پایش ،رشد همه جانبه کودک ECD
کودکان  60ماهه تا  75ماهه .تصویرگر :محدثه محمدی .تهران :آبرنگ3 .1396 .جلد .رحلی.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :مهارتهای رفتاری ،اختالالت رفتاری
چکیده :در این مجموعه ،به پنج حوزۀ اصلی رشد کودک در دورۀ مشخص تولد تا ورود به دبستان
پرداخته میشود .این پنج حوزه شامل رشد زبانی ،شناختی ،جسمانی -حرکتی ،خودیاریگری و
اجتماعی -عاطفی است .در هر جلد ،اهدافی مشخص شده است تا با توجه به سن هر کودک ،رسیدن
یا نرسیدن او به این اهداف بررسی شود .این بررسی با پرسشنامهای که در هر صفحه طراحی شده،
انجام میگیرد.
دوره پیش دبستان
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مرجعنظريودانشافزاييمربيان

 .89مظاهری ،حسن .شوق یادگیری آموزش و پرورش پیش از دبستان .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان252 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :آموزش پیشدبستانی ،برنامهریزی درسی ،برنامهریزی آموزشی
چکیده :این کتاب تالش میکند تا عالوه بر معرفی تاریخچهای از آموزش و پرورش پیش از دبستان
در جهان و ایران ،مولفههای اصلی برنامۀ پیش از دبستان در ده کشور دنیا را هم بررسی کند .از
موضوعات دیگر کتاب میتوان به محیط یادگیری در آموزش پیشدبستان ،سن ورود به این پایه،
ویژگیهای کودک پیشدبستان ،ویژگیهای مربیان ،الگوهای مطرح در آموزش و پرورش و اهداف دورۀ
پیشدبستان اشاره کرد .اساسنامۀ دورۀ پیشدبستانی ،سند ملی و دستورالعمل اجرایی برنامۀ آموزش
و پرورش پیش از دبستان در سال تحصیلی 1395-96در پیوست آمده است.

 .90امیرآتشانی ،زهرا /صحتبخش ،پریسا .فرزند با دقت من .تهران :پرورش ذهن فرزام.1396 .
96ص .رقعی.
مخاطب :مربی /والدین
کلمات کلیدی :تمرکزحواس ،مهارت ،راهنمای مربی
چکیده :با توجه به متن کتاب ،دقت و تمرکز مهارت هستند و مانند همۀ مهارتهای دیگر قابل
آموزش میباشند .برای بر طرف کردن نقص توجه ،والدین اثربخشترین افراد هستند .این کتاب دارای
شش فصل تغذیه و خواب ،تمرکز ،حافظه ،اختاللهای زمینهساز کاهش دقت و تمرکز ،نکاتی برای
معلمان و برنامههای اجرایی است .در بخش آخر کتاب تمرینهایی وجود دارد که برای نمونه آورده
شدهاند و والدین میتوانند بازیهای دیگری مشابه آنها برای تمرین بیشتر طراحی کنند.

 .91قرهخانی ،احمد /غیاثی خوی ،میثم /معصومیان ،معصومه .کودک و اختالل یادگیری :راهنمای
عملی و آموزشی تشخیص اختالل یادگیری در کودکان پیشدبستانی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان64 .1396 .ص  .وزیری.
مخاطب :مربی /مشاور
کلمات کلیدی :یادگیری ،آموزش پیشدبستانی ،راهنمای آموزشی
چکیده :در این کتاب پیشنیازهایی برای جلوگیری از بروز اختالالت یادگیری در نوآموزان
پیشدبستانی مطرح شده است .به گفتۀ نویسنده ،تعیین اختالالت در کودکان به این امر بستگی
دارد که مربیان بتوانند رفتار را متناسب با سن کودک مشاهده کنند و به روانشناسی رشد آگاه باشند.
جدولی از مراحل مهم رشد طبیعی از سه ماهگی تا دوازده سالگی در این کتاب طراحی شده است تا
مربیان با این تغییرات آشنایی بیشتری پیدا کنند .فعالیتهایی نیز در بخشهای پایانی وجود دارد تا با
انجام آنها ،مهارتهای کودکان تقویت شود.
 .92اوگریدی ،ویلیام .کودکان چگونه زبان میآموزند .معصومه نجفی پازکی ،ویدا رحیمینژاد.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان264 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :مربی
کلمات کلیدی :آموزش زبان فارسی ،زبانآموزی ،آموزش و یادگیری
چکیده :فراگیری زبان اول یکی از پیچیدهترین پدیدههایی است که زبانشناسان تنها بخشهایی
از آن را شناسایی کردهاند .در این کتاب ،ضمن بررسی تحقیقات حوزۀ فراگیری زبان ،به فرآیند
شگفتانگیز آن نیز پرداخته شده است .پس از مقدمه ،در فصل دوم به یادگیری واژگان اشاره میشود.
جملهسازی و نحو در فصل سوم بررسی میشوند .در فصل چهارم به این موضوع که ساختار جمله
بدون توجه به معنا امکانپذیر نیست پرداخته شده است .توضیحاتی در خصوص نظام آوایی زبان و
چگونگی فراگیری زبان از ابتدای تولد تا زمانی که کودک ،آن را به طور کامل فرا میگیرد،
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مرجعنظريودانشافزاييمربيان

 .93کالینز دانلی ،کیت .مهارت مقابله با خشم برای کودکان پیشدبستانی .علی اکبر ابراهیمی.
اصفهان :نوشته128 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :مربی /والدین
کلمات کلیدی :کنترل خشم ،آموزش پیشدبستانی
چکیده :خشم پدیدهای کامال طبیعی است و مانند سایر احساسات نشانهای از سالمت عواطف انسانی
است .هنگامی که خشم از کنترل خارج شود میتواند باعث آشفتگی درونی و رفتار پرخاشگرانه گردد.
در این کتاب تالش شده است تا با روشهای ساده ،شناخت حس خشم و کنترل آن به کودکان آموزش
داده شود .از عناوین کتاب میتوان به احساسات خود را بشناسیم ،چیزهایی که مرا عصبانی و خشمگین
میکند ،چرا عصبانی میشویم و راهکارهای مقابله با خشم اشاره کرد .کتاب دارای تصاویر رنگی است
و در هر بخش سواالتی از کودکان پرسیده شده است و آنها را به حل تمرینات کتاب تشویق میکند.

نقاشی
 .94فداکار ،نرگس /فرحبخش ،وجیهه .زنگ نقاشی ( )2آموزش روشهای خالقانه نقاشی .تهران:
مهاجر32 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :کودک
کلمات کلیدی :رنگآمیزی ،نقاشی ،راهنمای آموزشی
چکیده :در این کتاب "ویزویزک" میخواهد به بچهها چند روش برای بهتر نقاشی کشیدن بیاموزد.
چیزهایی مثل استفاده از تمام صفحۀ سفید برای نقاشی و پر کردن آن ،استفاده از همۀ طیفهای یک
رنگ در خلق اثر ،استفاده از بافتهای اشیا در نقاشی و استفاده از خطوط فرفری جهت رنگآمیزی
سریعتر .بعد از هر آموزش ،صفحهای خالی وجود دارد تا کودک ،آموختههای خود را در آن تمرین کند.

منابعآموزشیوتربيتي غیرمکتوب
 .95بسته آموزشي سطح مقدماتي ( imathsكيف قرمز) .تهران :مؤسسه آموزشي فرهنگي
عصر طالیی رشد كودك ايرانيان.
تاریخ انقضای اعتبارنامه1399-5-31 :
مخاطب :كودك
كلمات كليدي :آموزش مفاهیم ریاضی
معرفــی :ايــن وســيله بــراي آمــوزش مفاهیــم پایــۀ ریاضــی بــراي کــودکان بیــن  3تــا 7
ســال اســت.هــر ســطح شــامل  4تــرم آموزشــی ســه ماهــه و هــر تــرم شــامل  20جلســه یــک
ســاعته کــه در هفتــه بــه صــورت دو جلســۀ یــک ســاعته برگــزار میگــردد.

 .96ملک محمدی نوری ،پرهام .بسته باغبانی میشا .تهران :پرهام ملک محمدی نوری.
تاریخ انقضای اعتبارنامه1399-11-30 :
مخاطب :كودك /مربي
كلمات كليدي :لوازم باغبانی ،راهنمای کاشت گیاه
معرفــی :ایــن بســته حــاوی تمامــی لــوازم مــورد نیــاز بــرای باغبانــی کــودکان در داخــل
منــزل اســت .کــودکان بــه کمــک ایــن بســته میتواننــد انــواع گیاهــان را در منــزل بکارنــد
و از پــرورش دادن آنهــا لــذت ببرنــد .ایــن بســته حــاوی شــش بــذر گوناگــون ،شــش عــدد
گلــدان بــا زیرگلــدان ،یــک بســته خــاک بهداشــتی ،یــک عــدد بیلچــه پالســتیکی ،آبپــاش
پالســتیکی ،ســنگریزه رنگــی ،خطکــش ،ســفره یکبــار مصــرف کاغــذی ،برچســب ویــژه
نامگــذاری گلدانهــا ،دفترچــه راهنمــای کاشــت و نگهــداری گیاهــان اســت.
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پیشدبســتان(73 )5
کتــاب کوچــک از غــاز و اردک :بیــا ،بیــا بــازی
کنیــم 15
کتــاب کوچــک از غــاز و اردک :چیــه؟ کیــه؟ چــه
رنگــه؟ 15
کتابهــای مرجــع پیشدبســتانی :دســتورزی و
کاردســتی کتــاب راهنمــا 72
کتابهــای مرجــع پیشدبســتانی :دســتورزی و
کاردســتی 72
کاله شادی 60

کــودک و اختــال یادگیــری :راهنمــای عملــی و
آموزشــی تشــخیص اختــال یادگیــری در کــودکان
پیشدبســتانی 91
کودکان چگونه زبان میآموزند 92
کوه و کاهو 25
گاو بزرگ بزرگ 61
گیلیگیلی :گیلیگیلی از چی ترسید؟ 62
گیلیگیلی :گیلیگیلی توی سایه 62
گیلیگیلی :گیلیگیلی خوابش میآد 62
گیلیگیلی :گیلی گیلی گرمش شده 62
گیلیگیلی :گیلیگیلی و آببازی 62
گیلیگیلی :گیلیگیلی و پرنده 62
گیلیگیلی :گیلیگیلی و کیک سبز 62
لوبیها در کلمههای مخالف 63
ماجراهــای ریحانــه و پیشــی کوچولــو :پیشــی
کوچولــو! بیشتربیشتربیشــترتر! :در بــاره
مهارتهــای ارتبــاط 35
ماجراهــای ریحانــه و پیشــی کوچولــو :پیشــی
کوچولــو! موشــک مــال توســت :در بــاره
مهارتهــای ارتباطــی 35
ماجراهــای ریحانــه و پیشــی کوچولــو:
پیشــی کوچولــو! نگــو بــه مــن چــه! :در بــاره
35
مســئولیتپذیریی
مازهای پیچپیچی 4
مامان و نی نی :تولدش مبارک 48
مامان و نی نی :درخت انجیر 48
مامان و نی نی :کفش سوتسوتکی 48
مامان و نی نی :الکپشت 48
مامان و نی نی :الالیی سنجاب چهارمی 48
مامــان و نــی نــی :مامــان خیــاط و دختــر
عدســی 48
مامان و نی نی :منگولهمو و نینی 48
مامان و نی نی :نینی انجیری 48
مامان و نی نی :نینی تپلی 48
مامان و نی نی :نینی سکسکهای 48
مامان و نی نی :نینی عدسی 48
مامان و نی نی :نینیکوچولو 48
مامان و نی نی :نینی گالبی 48
مامان و نی نی :نینی مامانی 48
متلهای نو :پیشی شکمو 45
متلهای نو :خاله بودبودی 45
متلهای نو :خروس نوککج 45
متلهای نو :گل پنبه 45
متلهای نو :گنجشک گشنه 45
متلهای نو :گندمک و برنجک 45
متلهای نو :نوک به کدو 45
مثل پشمکه 26
مجموعــه کتابهــای آمــوزش پیــش از دبســتان
ویــژه کــودکان  5تــا 6ســال فصــل بهــار 80
مجموعــه کتابهــای دانــای کوچــک :ایــران

زیبــای مــا 76
مجموعــه کتابهــای دانــای کوچــک :دنیــای
گیاهــان و جانــوران 76
مجموعــه کتابهــای دانــای کوچــک :زمیــن و
آســمان 76
مجموعــه کتابهــای دانــای کوچــک :مــن و
مهارتهایــم 76
مجموعــه کتابهــای کــودک مربــی :آشــنایی بــا
پوشــاک 75
مجموعــه کتابهــای کــودک مربــی :از خانــه تــا
مدرســه 75
مــدارس یادگیرنــده :راهنمــای روشهــای آمــوزش
در پیشدبســتانی 87
مــدارس یادگیرنــده :کاربــرد نظریــه یادگیــری
ساختوســازگرایی در پیشدبســتانی 87
مــدارس یادگیرنــده :کاربــر د هوشهــای چندگانــه
در آموزشهــای پیشدبســتانی 87
مزرعه رنگي 3
من زی هستم :بابابزرگ زی 64
من زی هستم :بابای زی 64
من زی هستم :برادر زی 64
من زی هستم :دوست زی 64
من زی هستم :مامان زی 64
من زی هستم :مامانبزرگ زی 64
مهــارت مقابلــه بــا خشــم بــرای کــودکان
93
پیشدبســتانی
مهارت هماهنگی چشم و دست 8
مهارتهای نوشتاری پیشدبستان 9
نخســتین بازیهــای شــاد و کودکانــه185 :
بــازی و ســرگرمی بــرای بچههــای ســهماهه تــا
سهســاله بــه همــراه روشهــا و راهنماییهــای
مفیــد در ایجــاد انگیــزه بــرای خردســاالن 5
نقاشیهای خدا :انارهای تو قشنگترند 30
نقاشــیهای خــدا :درختهــای تــو
30
قشــنگترند
نقاشیهای خدا :ستارههای توقشنگترند 30
نقاشیهای خدا :کوههای تو قشنگترند 30
نقاشیهای خدا :مرغهای تو قشنگترند 30
ش جان موش کوچولو! 65
نو 
نوک طال رفته کجا؟ و دو داستان دیگر 66
نیمکت پیر 67
هارولــد و مدادرنگــی بنفــش :داســتان باورنکردنــی
هارولــد 53
هارولــد و مدادرنگــی بنفــش :ســفر هارولــد بــه
آســمان 53
هارولد و مدادرنگی بنفش :سیرک هارولد 53
هارولــد و مدادرنگــی بنفــش :هارولــد و مدادرنگــی
بنفــش 53
هفتتاییها :دوست داری پنگوئن باشی؟ 54
هفتتاییها :دوست داری جغد باشی؟ 54

29

نمایه عنوان

هفتتاییها :دوست داری غاز باشی؟ 54
هفتتاییها :دوست داری فیل باشی؟ 54
هفتتاییها :دوست داری قو باشی؟ 54
هفتتاییهــا :دوســت داری الکپشــت
باشــی؟ 54
هفتتاییها :دوست داری نهنگ باشی؟ 54
هفتتاییها :هپلیهپو آش میخواد 28

هفتتاییها :هپلیهپو تو مزرعه 28
هفتتاییها :هپلیهپو خواب میبینه 28
هفتتاییها :هپلیهپو و خاله بزی 28
هفتتاییها :هپلیهپو و مترسک 28
هفتتاییها :هپلیهپو و هفتسین 28
هفتتاییها :هپلیهپو و یک سیب 28
هندوانه و تمساح 68

یک جای بهتر 69
یک جنگل و چند حیوان؟ 70
یک دوست تازه 71

نمایه ناشر
مرآت

آبرنگ

ذکر

آوای نور

سوفار

اختر

شبهای سپید

مؤسسه آموزشي فرهنگي عصر طالیی رشد كودك

افق

شرکت انتشارات فنی ایران

95

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش

55

88
86

73 ،5

87

6

38 ،31

53

82

18 ،14

بینالمللی گاج
27

39 ،35 ،34
74

شهر قلم

پایش

مناجات

ايرانيان

مؤسسه انتشاراتی نقش نگین
مؤسسه فرهنگی فاطمی

56

64 ،46 ،43 ،17

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

68 ،60 ،58 ،47 ،33 ،20 ،19

80 ،77

،78 ،76 ،75 ،67 ،62 ،61 ،57 ،54 ،52 ،48 ،45

90 ،85

2

9 ،7

پرتقال

پرورش ذهن فرزام

ضریح آفتاب
قدیانی

پرهام ملک محمدی نوری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پیشروان

کتاب نیستان

ترآوا

گیسا

جمال

لوپه تو

دیبایه

مبتکران

96

72

4

84 ،8

ناریا

72 ،63

32

مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین

71 ،70 ،69 ،66 ،65 ،59 ،51 ،49 ،37 ،21 ،11

36 ،16 ،10

30

92 ،91 ،89 ،79

مهاجر

15 ،3

50

،44 ،42 ،28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،13 ،12 ،1

94
29

نوشته

93 ،81 ،41 ،40
وانیا

83

نمایهپدیدآورندگان
آتلیه مؤسسه هنری اورنگ آفرین 4

اسدی ،صومیه 75

آقامحمدی ،فاطمه 79 ،78

اسماعیلزاده ،فریده 76

ابراهیمی ،علی اکبر 93

اگلتون ،جیل 50

آقازاده ،محرم 87

ابراهیمی المع ،مهدی 17
احمدي ،سيامك 76

30

اسکافی ،خدیجه 31

امیرخانی ،آمنه 41 ،40
اوگریدی ،ویلیام 92

اهلرت ،لوییس 3

اکبری سبزواری ،زهره 85

ایمانیان ،مریم 75

امیرآتشانی ،زهرا 90

بارتل ،آلموت 5

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب شماره 3

باتو ،اریک 65

شاهمحمدی ،طاهره 73

گلهاشم ،میترا 75

گالبیپور ،فرشته 75

برگردان به شعر :مریم اسالمی 19 ،20

سنه ،افسانه 87

بشکار ،عاطفه 79 ،78

شجاعی لنگری ،سیدمرضیه 1

گونتورپ ،کارن 51

شریفی صحی ،علی 38 ،31

ماهوتی ،مهری 22

بهرامیپور ،منصوره 81

شعباننژاد ،افسانه 36 ،28 ،24 ،16 ،15 ،10

محمدی ،سیدعلی 76

پریرخ ،زهره 49

شعبانی ،سمانه 31

مسیحا ،میترا 59

بریور ،وانیتا 39

بنایی ،مریم 60

بوراندو ،سیلویا 2

بهرامی ،مهناز 19
بی ،ویلیام 29

شریعتی ،سحر 6

شریفی ،فریبا 32

شعبانی ،اسداهلل 27

لفظی ،لیال 5

محمدرضايي ،فاطمه 76

مدنی ،مریم 76

پورسیستانی ،الناز 37

شمس ،محمدرضا 67

مشتاقی هنروران ،الهه 38

ترهنده ،سحر 56

شهشهانی ،مهدی 51

معصومیان ،معصومه 91

پیزولی ،گرگ 68
تقدیر ،رویا 31

توانگر ،علی 75

تیرگری ،کلثوم 1

جانسون ،کراکت 53

شمشری ،بابک 86

صادقی ،داریوش 84 ،8
صفری ،جلیل 75

ملک محمدی نوری ،پرهام 96

طاقدیس ،سوسن 62 ،61

عباسپور ،راضیه 38 ،31

موسوی ،زهرا 18

علیپور صنوبری ،علی 38

مهری ،فاطمه 79 ،78

غیاثی خوی ،میثم 91

میرشفیعی لنگری ،سیدداوود 1

فتحآبادی ،جواد 80

نژاد بهبهانی ،رویا 50

جبرائیلی ،سهیال 79 ،78
جعفری ،الله 54

عباسی ،حسین 83

جفرز ،الیور 63

جوزدانی ،عذرا 64

عمو ،الهه 81

حسینی اخگر ،سیدهلیال 9 ،7

فابینی ،سارا 46

حضرتی ،آناهیتا 33

فداکار ،نرگس 94

حبیبی ،ندا 74

حسینی ،محمدحسن 42
حقپرست ،نورا 70 ،66

حیدریابهری ،غالمرضا 30
حیدریپور ،شبنم 47
خداجو ،فروزنده 48

مالیی ،معصومه 79 ،78

ملکی ،میترا 79 ،78

عالمیان ،وحید 9 ،7

جعفری قمی  ،زهرا 76

مظاهری ،حسن 89

مقیمی اسکویی ،الدن 39

صحتبخش ،پریسا 90

فرحبخش ،وجیهه 94

منجزی ،فرمهر 58

مهرآبادی ،کتایون 72

میرایی آشتيانی ،مهتاب سادات 87

نجفی پازکی ،معصومه 92
نظری ،اعظم 76

نقدلو ،مریم 79 ،78

فالحتینژاد ،معصومه 75

نلسون ،کادیر 19

قاسمنیا ،شکوه 45 ،43 ،25

نوری برمس ،مرتضی 82

قرنی ،معصومه 75

هرمان ،او 32

فيپس ،پاتريشياا 87

نوذری ،مرضیه 86

هاشمپور ،مریم 13

خدایاری ،مقصود 79 ،78

قاسمی ،سمانه 71

خلیلی ،سپیده 57

قرهخانی ،احمد 91

هیلز ،تد 15

دوپتینی ،الین 41 ،40

قندهاری ،شقایق 53

وفادار ،خدیجه 1

رحماندوست ،مصطفی 26 ،14 ،11

کاتب ،فیروزه 20

ونکی ،معصومه 76

رسولیان بروجنی ،بنفشه 55

کاظمیان ،طاهره 1

رنجبر ،شیدا 68

کالینز دانلی ،کیت 93

یاورزاده ،پریسا 69

کشاورز ،ناصر 12

یوسفی ،ملیحه 29

خردور ،طاهره 52
دایکمن ،ایمی 47
رامین ،ویدا 65

رحیمینژاد ،ویدا 92

رفعتپناه ،مهدی 76
رودگر ،معصومه 75

سالیناس ،ورونیکا 56

قزوینی ،مریم 75
قوتی ،ماهیار 46

ون ،برایان 60

کاظمزاده ،صدیقه 75
کافمن ،جیمز سی 81

ویلسون ،کارما 20

سبحانی طهرانی ،حسام 63

گروه روانشناسان سوفار 6

سعیدی  ،علی 80 ،77

والدگری آبرنگ 88

سبقتی ،علیرضا 6

وظیفهشناس ،شراره 44 ،23 ،21

ویتک ،جو 36

کانگ ،آنا 33

نمایهپدیدآورندگان

بامشاد ،محمدمهدی 80 ،77

سمانه ،شعبانی 38

گرین ،گارو پی 81

ویس ،کاترین 58

یزدانی ،معصومه 35 ،34

گروه علمی و پژوهشی و مطالعات کودکی و

دوره پیش دبستان

31

نام و نشاني ناشران و توليدكنندگان
آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين،
پ .207 .تلفن02166407575:
آوای نور
تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین،
خ .شهید نظری غربی ،پ ،99.ط.
 ،2واحد .4تلفن02166967355:
اختر
تبریز :اول خ .طالقانی ،روبهروی
مصلی ،نشر اختر .تلفن:
04135555393
افق
تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهید
نظــری غربی ،ک .جاوید  ،1پ،2 .
ط .سوم .تلفن02166413367 :
بینالمللی گاج
تهران :خ .انقالب ،نبش خ12 .
فروردین ،پ .1302 .تلفن:
02164363131
پایش
تهران :م .بهارستان ،ضلع جنوبی،
جنب بانک کشاورزی ،پ.43 .
تلفن02122875586 :
پرتقال
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی،
خ .روانمهــر ،پ ،71 .واحد  .4تلفن:
02163564
پرورش ذهن فرزام
تهران :بزرگراه رسالت ،بین
صیاد شیرازی و استاد حسن
بنای جنوبی ،پ .1152 .تلفن:
02122302092
پرهام ملک محمدی نوری
تهران :خ .سعدی جنوبی ،پایینتر از
مترو سعدی ،روبروی بانک سپه ،پ.
 .315تلفن02136619801 :
پیشروان
تهــران  :خ .انقالب ،خ .وحید نظری،
پ .59 .تلفن02161094311 :

32

ترآوا
اهواز :کیانپارس ،خ .نهم غربی ،پ.
 .1/128تلفن06133903714 :
جمال
قــم :خ .معلم ،معلم  ،21ک .نهم،
پ .422 .تلفن02537742528 :
دیبایه
تهران :سیدخندان ،ارسباران ،خ
شــفاپی ،ک .یکم ،پ ،8 .واحد .4
تلفن02122886452 :
ذکر
تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطین
جنوبی ،خ .محتشــم ،پ ، 20 .ط.
اول غربی .تلفن02166410041 :
سوفار
تهران :خ .دولت ،بین خ .دیباجی
جنوبی و اختیاریه ،پ .109 .تلفن:
02122775604
شبهای سپید
تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .کارگر
جنوبی ،ک .مهدیزاده ،پ ،9 .واحد
 .13تلفن0216948632 :
شرکت انتشارات فنی ایران
تهران :خ .مطهری ،خ .میرعماد،
روبه روی بانک قوامین ،پ.24 .
تلفن02188505055 :
شرکت انتشارات کانون
فرهنگی آموزش
تهران :خ .فلسطین ،نرسیده
به انقالب ،بنبست حاجیان،1
شماره  ،7واحد  110تلفن:
02166962555
شهر قلم
تهران :سهروردی ،ابتدای
خرمشــهر ،پ ، 36 .واحد  .3تلفن:
02188735518
ضریح آفتاب
مشهد :امام خمینی  ،8دفتر مرکزی
موسسه فرهنگی_ هنری و انتشاراتی
ضریح آفتاب تلفن05132280166 :
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قدیانی
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ.
شهدای ژاندارمری شرقی ،پ.90.
تلفن02166404410 :
کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
تهران :خ .بهشتی ،خ .خالد
اسالمبولی ،شماره  . ،24 22تلفن:
02188715545
کتاب نیستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندری
جنوبی ،نبش بنبست ششم،
پ ،2 .زنگ نیستان .تلفن:
02122612443
گیسا
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی،
ک .رشــتچی ،پ ،7 .واحد  ،1زنگ
 .1تلفن02166125724 :
لوپه تو
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی،
ک .فاتحــی داریان ،پ ،3 .واحد .3
تلفن02166475867 :
مبتکران
تهران :م .انقالب ،خ .فخر
رازی ،خ .وحیدنظری .تلفن:
02161094311
مرآت
تهران :خ .کریمخان زند ،ابتدای
خردمند شمالی ،پ ،80 .ط.
چهارم .تلفن02188821500 :
مناجات
مشهد :نبش چهارراه حجت(عج)،
به سمت مقدم طبرسی ،پ.200 .
تلفن05132220719 :
مؤسسه آموزشي فرهنگي
عصر طاليي رشد و بالندگي
ايرانيان
تهران :م .گلها ،خ .مرداد ،فرعی
دوم شــرقی ،ک .ارشد ،پ .5 .ط.
 .3تلفن02188008535 :

مؤسسه انتشاراتی نقش نگین
اصفهان :خ .حکیم ،جنب
هتل حکیم ،ساختمان دقیق،
انتشارات نقش نگین .تلفن:
03132236260
مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،خ.
میرهادی شرقی ،پ 14 .واحد.2
تلفن02188945545 :
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران :خ .سپهبد قرنی ،نرسیده
به پل کریمخان زند ،ک .شهید
حقیقت طلب ،شماره  .8تلفن:
02188800324
مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ
آفرین
تهران :انتهای همت غرب ،خ.
شهران جنوبی ،ک .بهار ،پ،31 .
واحد  .1تلفن02188533326 :
مهاجر
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی،
بنبست نیکپور ،پ ،5 .ط .اول.
تلفن02166410036 :
ناریا
تهران :خ .پيروزی ،خ .شکوفه ،ک.
فرد اســدی ،پ ،68 .واحد  .5تلفن:
02133789620
نوشته
اصفهان :خ .فلسطین ،صد متر
مانده به چهارراه فلسطین ،پشت
ایستگاه اتوبوس ،ساختمان نوید.
تلفن03132226445 :
وانیا
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ.
شهدای ژاندارمری ،پ ،63 .ط.3.
تلفن02166961163 :

