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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
طبق پژوهشهاي انجام شده ،كودكاني كه آموزشهاي پيشدبستاني را ميگذرانند ،نسبت به كودكاني كه اين
آموزشها را نديدهاند مستقلتر و منظمتر هستند و از ثبات عاطفي بيشتر و اضطراب كمتري برخوردارند .روحية
مشاركتجويي و فعاليتهاي گروهي و اجتماعي آنان تقويت شده است و ارتباطات قويتري با ديگران دارند .لذا
سرمايهگذاري صحيح در آموزش دورة پيشدبستاني و انتخاب برنامة آموزشي کيفي ،از جمله بهرهگيري از منابع
آموزشي مناسب ،نه تنها باعث افزايش آمادگي و اشتياق كودكان براي ورود به مدرسه و اجتماع ميشود ،بلکه
به صورت خاص ،تأثير بسيار مثبتي بر كودكان متعلق به خانوادههاي کم درآمد يا كودكان با والدين کمسواد،
خواهد گذاشت.
■ چرا نيازمند منبع آموزشي و تربيتي هستيم؟
دورة پيشدبستاني ،همانطور که ميدانيد ،فاقد کتاب درسي است و مربيان مراکز پيشدبستاني ،براي انجام
برنامههاي آموزشي خود از "راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي دوره پيشدبستاني" بهره ميگيرند.
در چنين شرايطي ،ضرورت استفاده از منابع آموزشي مناسب دو چندان احساس ميشود.
انتخاب کتابهاي مناسب شعرها و قصههاي خيالآفرين و تفکر برانگيز ،انجام فعاليتهاي خالقيتپرور و
بازيهاي گروهي مناسب و ...که در نهايت کودک را براي دنياي مدرسه آماده سازد ،همه نيازمند بهرمندي از
منابع آموزشي و تربيتي مناسب است .يک منبع آموزشي و تربيتي مناسب ،ويژه مربي ،به او ميگويد چگونه
ميتواند پرثمرترين آموزشها را به شاگردان خود بدهد بدون آنکه در حيطه آموزشهاي ويژه دبستان وارد
شود؛ و يک منبع آموزشي و تربيتي مناسب ويژه کودک ،ضمن پرورش مهارتها و ايجاد پيشزمينههاي الزم در
او ،کودک را از درگير شدن با آموزشهاي نامناسب و زودهنگام و فاقد ارزشهاي آموزشي يا تربيتي بازميدارد
و از تخريب احتمالي استعدادها و تواناييهاي او جلوگيري ميکند.
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البته در استفاده از منابع آموزشي و تربيتي ،در هيچ شرايطي نبايد اصل اختياري بودن استفاده از منابع آموزشي
را ناديده گرفت.
■ فهرستگان مرجعي مطمئن براي مربي
با توجه به تنوع و فراواني منابع از سويي و مشغلههاي زياد مربيان ،وجود اين فهرستگان ،که در آن منابع
آموزشي و تربيتي جديد بررسي و مناسبترين آنها معرفي شده ،حقيقتاً غنيمتي بزرگ است .دهها تن از
همکاران با تجربه و آشنا با راهنماي فعاليتها ،اين منابع را با دقت از نظر گذراندهاند و با توجه به جميع جهات،
آنها را از بين صدها منبع ،براي کودکان يا مربيان محترم مناسب تشخيص دادهاند .طبيعي است که يک مربي
هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسيار کمتري را ميتواند بررسي و با هم مقايسه کند .البته انتخاب نهايي از
بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده مربي محترم است.
■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفي هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده شده است .براي تهيه منابع ميتوان
با مراجعه به انتهاي فهرستگان ،با ناشر يا توليد کنندگان آنها تماس گرفت.
درباره اين فهرستگان
در فهرستگاني که پيشرو داريد تعداد  52عنوان ( 104جلد) کتاب آموزشي و تربيتي و  3عنوان منبع آموزشي
غير مکتوب معرفي شده است .کتابهاي معرفي شده براي نخستين بار در سال  1397يا يک سال قبل از آن
منتشر شدهاند و از بين  251کتاب مناسب گزيده شدهاند.
■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفي شده در فهرستگان ،بر اساس موضوع ،و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفي منابع،
چکيدهاي از محتوا يا اطالعاتي دربارة آنها داده شده است .در پايان هر فهرستگان نيز نمايههايي تنظيم شده است که
يافتن منبع مورد نياز را براي خوانندگان آسان ميکنند .شمارههايي که در اين بخش آورده شده است ،ناظر به شماره
رديف منابع در فهرستگان است.
■ اسامي همکاران ما در اين دوره
چنانکه گفته شد کارشناسان و ارزيابان زيادي در ارزيابي منابع آموزشي با ما همکاري ميکنند .در اين بخش
نام همکاران به تفکيک موضوع آورده شده است:
■ انس با قرآن :رضا نباتي
■ بازي :عليرضا باقريجبلي ،طاهره خردور ،شيرين فاضلي
■ زبانآموزي :زهرا اخوان ،مريم اسفندياري ،طاهره خردور ،فريده عصاره ،نسرين قليزاده ،زهراسادات ياسيني
■ شعر :حسين احمدي ،كبري بابايي ،محمدحسن حسيني ،مهري ماهوتي
■ علوم تربيتي :محمدرضا حشمتي ،روفيا دهقان منشادي ،زهرا دهقاننيري ،فاطمه رمضاني ،عليرضا
4
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غالمي ،مرتضي مجدفر ،محمود معافي
■ قصه :نرگس افروز ،الله جعفري ،طاهره خردور ،محمدرضا شمس ،مهري ماهوتي ،عصمت ناصريفر
■ فعاليتهاي علمي :مريم اسفندياري ،طاهره خردور ،سعيد راصد ،مجيد راستي ،زهرا شامانيان ،اعظم
فتحي ،رقيه قنبري ،مهري ماهوتي ،عليرضا متولي ،حميدرضا محمدبيگي ،عصمت ناصريفر
■ كتاب كار كودك -مربي :زهرا اخوان ،مريم اسفندياري ،طاهره خردور ،جواد داروغهگي ،شيرين فاضلي،
اعظم فتحي ،عليرضا متولي ،حميدرضا محمدبيگي ،عصمت ناصريفر
■ مرجع نظري و دانش افزايي مربيان :مريم اسفندياري ،طاهره خردور ،اعظم فتحي ،رقيه
قنبري،حميدرضا محمدبيگي
■ نقاشي :مريم اسفندياري ،مرضيه پناهيانپور ،اعظم فتحي ،سعيد كفايتي ،حميدرضا محمدبيگي ،عصمت ناصريفر
■ مهارتهاي زندگي :مريم اسفندياري ،طاهره خردور ،جواد داروغهگي ،سعيد راصد ،اعظم فتحي ،عليرضا
متولي ،حميدرضا محمد بيگي ،عصمت ناصريفر
■ راهنماي استفاده از اين فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .اين اطالعات به ما ميگويد
که کتاب چه محتوايي دارد و براي کدام گروه از مخاطبان مناسب است .در منابع غير مکتوب ،به جاي ناشر
(توليد کننده) ،به جاي سال نشر (سال ساخت) و به جاي چکيده (معرفي) آورده شده است.
شمارة مدخل

مؤلف

نام مجموعه

شعباننژاد،
افسانه

.9

نام كتاب

رفتم به باغ:

رفتم به باغ انار /رفتم به باغ انجیر /رفتم به
باغ انگور…

مترجم

تصویرگر

محل نشر :ناشر ،سال نشر

--

مریم یکتافر

تهران :لوپه تو1397 .

مجموع صفحات

قطع کتاب

 9جلد

خشتی كوچك

مخاطب

کودک /مربی

كلمات كليدي

انواع ادبی ،شعر ،کودکان

چکیده

مجموعه نُهجلدی «رفتم به باغ» که در قالب شعر روایت شده است ،انواع درختان و میوههای آنها
را به کودکان معرفی میکند .پرتقال ،نارگیل ،شاتوت ،انار و گردو ،بعضی از این میوههاست .قهرمان
داستان ،در باغ پرتقال ،شغالی را میبیند که میخواهد جوجهمرغ بگیرد؛ اما . ...او در باغ نارگیل،
فیلی را میبیند که از همسایههایش تعریف میکند ،در باغ شاتوت با عنکبوت دوست میشود ،در
باغ انار ،مار بزرگی است که ...و در باغ گردو جغد به فکر موش است و موش در حال جمع کردن
گردو و. ...
برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،شماره  ،266ساختمان
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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بازي
 .1نیومن-دآمیکو ،فران .اگه گفتی! فاطمه صادقیان .تهران :مهرسا64 .1396 .ص .جيبی.
شابك.9786009890156 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :رنگآمیزی ،بازی و سرگرمی ،مهارت
چكيده :در این کتاب ،بیست و هفت تصویر دوتایی وجود دارد که هر دو یک منظره را
نشان میدهند اما در واقع تفاوتهایی بین آنها وجود دارد بهتر است این بازیها بدون
استفاده از راهنمای پایان کتاب انجام شوند کودک میتواند در پایان هر قسمت تصاویر
آن صفحات را نیز رنگآمیزی کند.

 .2بالتراس ،سوزان .بازیهای فکری برای کودکان پیش از دبستان .علیمحمد نظری /عباس
سامی /عطیه اخوت .تهران :آوای نور232 .1396 .ص .وزیری .شابك.9786003092716 :
مخاطب :مربی /والدین
كلمات كليدي :آموزش پیشدبستانی ،فعالیتهای فوق برنامه ،بازی و سرگرمی کودکان
چكيده :مجموعه بازیهای این کتاب ،فرصتهایی را برای یادگیری سریع در کودکان خلق
میکند این بازیها به کودکان نشان میدهد که فرآیند یادگیری میتواند جذاب و شاد باشد
بازیهای کتاب ،این تواناییها را دربرمیگیرد :داستانسرایی ،خیالپردازی ،زبان ،حافظه،
موسیقی ،مشارکتهای جسمی و همچنین این بازیها باعث رشد مهارتهای زیر میشود:
مهارتهای بصری ،تفکر انتقادی ،توان آزمایش ،تفکر خالق ،بیان هنری ،مهارت گوش دادن و
شایان ذکر است که بازیها در چهار بخش کلی تدوین شدهاند ۱ـ بازیهای داخل اتومبیل۲ ،ـ
بازیهای داخل خانه۳ ،ـ بازیهای بیرون خانه۴ ،ــ بازیهای بین راه.
 .3کافنر ،تریش .چهار فصل سرگرمی برای تحرک و تندرستی :مجموعه فعالیتهای
جسمانی برای کودکان نوپا و پیشدبستانی ،سرگرمیهای بهار /تابستان /پاييز/
زمستان .فاطمه فدای حسین /حسین فدایی حسین .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.1397 .
 4جلد .رقعی .شابك.9789643010706 :
مخاطب :مربی /والدین
كلمات كليدي :بازی و سرگرمی .آموزش پیشدبستان .فعالیتهای خالق
چكيده:سرگرمیهای چهارفصل ،مجموعه فعالیتهای جسمانی برای کودکان نوپا و پیشدبستانی
است .ایدههای این مجموعه چهارجلدی به کودکان کمک میکند تا تحرک داشته باشند ،سرگرم شوند و
یاد بگیرند به شیوههای مختلف حرکت کنند .این مجموعه به گونهای تقسیمبندی شده است که کودکان
بتوانند به راحتی فعالیتهای مناسب را برای داخل و خارج از خانه بیابند .همچنین ایدههایی برای حرکات
خالقانه ،بازیهای آبی و تعطیالت و مناسبتها در روز ملی سال نو و ...را نیز شامل میشوند.
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 .4گروه مؤلفان کومن .کتاب کار کومن :مازبازی  /1مازبازی  .2غزل یزدانپناه .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران 2 .1397 .جلد .رحلی.

بازي

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :کودکان .بازی و سرگرمی .نوشتن
چكيده :این مجموعه دوجلدی ،کمک میکند تا مهارتهای پایۀ به کارگیری مداد در کودک پرورش
یابد .این کار از طریق دنبال کردن مسیرهایی انجام میشود که به طور مشخص و واضح در ماز
دیده میشود .مازهای ساده این فرصت را به کودک میدهد تا با ترسیم خطوط ،به صورتی خالقانه،
مهارتهای به کارگیری مداد را تمرین کند .این مهارتها برای نوشتن حروف و اعداد ضروری است.
این فعالیت همچنین توانایی تمرکز را در کودک تقویت میکند.

 .5راستین ،اکرم .مجموعه کتابهای پیشدبستانی گندمک :زبانآموزی .تهران :دادجو.
96 .1396ص .رحلی .شابك.9786005644487 :

زبانآموزي

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :آموزش پیشدبستانی ،راهنمای آموزشی ،خواندن
چكيده :در این دوره ،زمینه یادگیری مفاهیم ریاضی ،استدالل و زبانآموزی غیرمستقیم
برای کودکان فراهم میشود و محور آموزشها بازی است .نقاشی کشیدن ،ساخت اشکال
هندسی ،آشنایی با حروف ،اعداد ،مهارت مشاهده ،شناخت رنگها و رشد حواس پنجگانه
از جمله مهارتهایی است که کودکان با آن آشنا میشوند کتاب حاضر براساس یافتههای
روانشناسی و آموزشی ،سعی میکند این مهارتها را به کودکان بیاموزد.

 .6دادرس ،محمد /دستجردی کاظمی ،مهدی /نعمتزاده ،شهین .زبانآموزی پیشدبستانی.
تهران :شرکت انتشارات فنی ایران80 .1396 .ص .رحلی .شابك.9786004770187 :
مخاطب :کودک /مربی
كلمات كليدي :مهارتهای آموزشی ،فعالیتهای فوق برنامه ،کودکان

چكيده :رویکرد اصلی کتاب ،زبانآموزی و تقویت مهارتهای زبانی چهارگانه است؛ گوش
دادن همراه فهمیدن ،خواندن و درک مطلب ،سخن گفتن و نوشتن .مطالعه این اثر
سبب گسترش گنجینه واژگان کودکان در همه کاربردهای زبانی میشود .عنوان برخی
از صفحهها که فعالیتهای آن به طور مستقیم به یکی از مهارتهای زبانی مرتبط است،
هدف آن فعالیت را بیان میکند.
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شعر

 .7لرستانی ،فریبرز .پلنگه آی پلنگه چه پیرهنت قشنگه .تصويرگر :ناهید لشکری فرهادی.
کرمانشاه :ماهتاب غرب12 .1397 .ص .خشتی .شابك.9786009773541 :
مخاطب :کودک /مربی /والدین
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر ،کودکان
چكيده :این کتاب دربردارنده شش شعر کوتاه است «خورشید»« ،پلنگه آی پلنگه» و «مهد
کودک» ،نام سه شعر از این شعرهاست شعر اول درباره خورشید توضیحاتی میدهد؛ خورشید گرم
و زیباست ،شبها پشت کوه میخوابد و صبحها میتابد و آسمان را روشن میکند .شعر دوم ،درباره
پوست زیبای پلنگ است .کودک از پلنگ میپرسد ،لباسش را از کجا خریده تا او هم بخرد!
شعر سوم کودکان را با مهد کودک آشنا میکند .آنجا بچهها دوستان زیادی پیدا میکنند،
دوستانی که میتوانند با آنها بازی کنند.

 .8شامانی ،طیبه .الالییها :چشماتو آروم ببند .تصويرگر :شيما زارعی .نجف آباد :مهر
زهرا(س)24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك.9786009992966 :
مخاطب :کودک /مربی /والدین
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر ،کودکان
چكيده :این کتاب شامل َده شعر کوتاه ،درباره بچههای حیوانات است «نینیکالغه»،
«نینیسوسکه»« ،نینیکانگورو» و «نینیکرمه» ،نام برخی از این شعرهاست .در شعر
اول بچهکالغ ،خواب میبیند که پدرش نان و پنیر آورده تا با گردو بخورند در شعر دوم،
بچهسوسک ،داخل دمپایی خوابیده است و خواب میبیند که عروس شده است .شعر سوم
درباره بچهکانگورو است او خواب میبیند که مثل مادرش یک جیب بزرگ دارد و در آن
خوراکیهای خوشمزه میگذارد شعر چهارم. ...

 .9شعباننژاد ،افسانه .رفتم به باغ :رفتم به باغ انار /رفتم به باغ انجیر /رفتم به باغ
شاتوت… .تصويرگر :مریم یکتافر .تهران :لوپه تو 9 .1397 .جلد .خشتی كوچك .شابك:
.9786008761013

مخاطب :کودک /مربی
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر ،کودکان
چكيده :مجموعه نُهجلدی «رفتم به باغ» که در قالب شعر روایت شده است ،انواع درختان
و میوههای آنها را به کودکان معرفی میکند .پرتقال ،نارگیل ،شاتوت ،انار و گردو،
بعضی از این میوههاست .قهرمان داستان ،در باغ پرتقال ،شغالی را میبیند که میخواهد
جوجهمرغ بگیرد؛ اما . ...او در باغ نارگیل ،فیلی را میبیند که از همسایههایش تعریف
میکند ،در باغ شاتوت با عنکبوت دوست میشود ،در باغ انار ،مار بزرگی است که ...و در
باغ گردو جغد به فکر موش است و موش در حال جمع کردن گردو و. ...
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شعر

 .10لرستانی ،فریبرز .شمع و گل وپروانه بابا آمد به خانه .تصويرگر :ناهید لشکری فرهادی.
کرمانشاه :ماهتاب غرب12 .1397 .ص .خشتی .شابك.9786009773558 :
مخاطب :کودک /مربی /والدین
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر ،کودکان
چكيده :کتاب حاضر شامل شش شعر کوتاه است« .مهمون»« ،بابا» و «گرگ کلک» ،نام
سه شعر از این اشعار است در شعر اول ،مورچه خوشحال است که مهمان دارد و از او
پذیرایی میکند .در شعر دوم ،دخترک از آمدن پدرش به خانه شادی میکند ،او مانند
پروانهای روی پای پدرش مینشیند .در شعر سوم ،سگ گله« ،هاپهاپو» ،مراقب است که
گرگ ناقال به گوسفندان نزدیک نشود.
 .11الندن ،جاناتانَ .وگی ورجهَ :وگی رفته مهمونی اردوی تابستونی .ناصر کشاورز .تهران :افق.
 28 .1397ص .خشتی.
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :تفريحات سالم ،سفر ،بازي و سرگرمي
چكيده« :وگی ورجه» یک بچه قورباغه است که ذوق دارد با دوستهایش به اردو برود و
قایقسواری کند .آماده شدن برای اردوی تابستانی کار سختی است .وگی میخواهد به بچهها
نشان بدهد که مشکل برای همه است و حتی قورباغهها هم در زندگیشان مشکل دارند .وگی
وسیلههای زیادی باید با خودش ببرد اما در راه یادش میافتد که چیزهایی را جا گذاشته
است .با وجود این هر تجربهای خوبیهایی نیز دارد و در اردو به او خیلی خوش میگذرد.

فعاليتهاي علمي
 .12بومون ،امیلی /بیلینو ،ناتالی .نینیهای حیوانات :بچهخرس /بچهخرس درختی(کوآال)/
بچهخرگوش… .راضیه خویینی .تصويرگر :نادیا برکن .تهران :قدیانی 9 .1397 .جلد .خشتی
كوچك .شابك. 9786000804077 :
مخاطب :کودک /مربی
كلمات كليدي :ادبیات کودکان .داستان حیوانات .مادر و کودک .عادات و رفتار.
چكيده :این مجموعه ن ُه جلدی درباره بچههای حیوانات است و از زندگی آنها میگوید.
«گوساله»« ،کرهاسب»« ،بچهگربه»« ،تولهسگ» و «بچهزرافه» ،ازجمله این حیوانات هستند.
در کتاب اول ،از بچه گاو میگوید که آن را گوساله مینامند .گوساله بازیگوش است و به حرف
مادرش گوش نمیدهد؛ اما مادر در هر حالتی مراقب اوست .کتاب دوم ،درباره کرهاسب کوچولوی
پاکوتاه «پونی» است و اینکه چطور یاد میگیرد سریع بدود و چطور علف تازه بخورد .کتاب سوم،
بچهگربه را معرفی میکند که بسیار بازیگوش است و. ...
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 .13کاتن ،پیتر ایسا .جدول شگفتانگیز سودوکو :تقویت حافظه ،تمرکز و هوش ،مهارت
حل مسئله .واحد ترجمه نردبان .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران24 .1396 .ص .وزیری.
شابك.9789643899905 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :هوش ،آموزش پیشدبستانی ،تمرکز حواس
چكيده« :سودوکو» یک بازی ژاپنی است که در افزایش دقت و تمرکز و هوش ،موثر است هر
بازی شامل یک جدول با تعداد خانههای برابر در همه ردیفها و ستونهاست در خانههای این
جدول ،اعداد ،اشکال و نمادها قرار میگیرند ،به شکلی که هیچیک از آنها در یک ردیف یا ستون
تکرار نشود در این کتاب ،بازی سودوکو به سادهترین شکل برای کودکان پیشدبستانی طراحی
شده است جواب همه جدولها در انتهای کتاب آمده است.

 .14فتحاهلل ،بتول /ونکی ،آذر /ابراهیمی ،عصمت .مجموعه کتابهای پیشدبستانی:
علوم انسان /علوم فیزیکی /علوم گیاهان و جانوران .تهران :مهاجر3 .1397 .
جلد .رحلی.
مخاطب :کودک /مربی
كلمات كليدي :کودک و نوجوان .علوم .فیزیک
چكيده :این مجموعه سهجلدی «علوم فیزیکی»« ،علوم انسان» و «علوم گیاهان و جانوران» نام
دارد .فراگیری علوم به کودکان کمک میکند تا روشهای شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند.
بعضی از صفحات کتاب خود ،فعالیت یک آزمایش است .آزمایشات باید همراه کودک انجام شود تا
شاهد نتیجه آن باشند .سواالتی در رابطه با آزمایشها و فعالیتها از کودک پرسیده میشود تا آنها را
به تفکر وادارد .همچنین از شعر و قصه و چیستان هم برای یادگیری بهتر استفاده شده است.

قصه
 .15چایلد ،لورن .آدم کوچولوی جدید .محبوبه نجفخانی .تصويرگر :لورن چایلد .تهران:
زعفران32 .1397 .ص .رحلی .شابك.9786008617334 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :روانشناسی کودک ،حسادت ،نظم
چكيده“ :المور” مثل خیلی از بچهها تنها فرزند خانواده بود .او یک اتاق و بك عالمه
اسباببازي داشت .المور اخالقهای خاصی هم داشت مثال دوست داشت .اسباببازیهایش
را با ترتیب خاصی توی اتاقش بچیند و هیچکس آنها را حتی یک میلیمتر هم جابهجا
نکند حتی وقتی “عمو سیسیل” برای او یک شیشه پاستیل ژلهای هدیه آورد ،او تمام
پاستیلها را هر جور که دلش خواست تنهای تنها خورد .اما یک روز آدم کوچولویی به
خانهشان آمد و همه چیز عوض شد این آدم کوچک برای همیشه قرار بود پیش آنها
بماند المور باید چه میکرد؟
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 .16کنهکه ،اوله .آنتون شعبدهبازی میکند! .لیال مکتبیفرد .تهران :مؤسسه فرهنگی
فاطمی32 .1397 .ص .خشتی .شابك.9786226011396 :

قصه

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،کودکان ،داستان کودک
چكيده« :آنتون» یک کاله شعبدهبازی دارد و حاال میخواهد یک درخت را غیب کند؛
اما چرا درخت غیب نمیشود؟ شاید زیادی بزرگ است؟ شاید بتواند پرنده را که کوچکتر
است ،غیب کند و بله پرنده غیب میشود! آنتون به دوستش« ،لوکاس» ،میگوید که
میتواند شعبدهبازی کند؛ ولی لوکاس باور نمیکند و آنتون او را غیب میکند و حاال آنتون
میخواهد لوکاس را ظاهرکند؛ اما چیزی که ظاهر میشود ،لوکاس نیست! چه بالیی س ِر
لوکاس آمده است؟
 .17جعفری ،الله .قصههای کوچک :ابر باسواد /ببعی و نینی ببعی /تاببازی
بچهکالغ… .تهران :شهر قلم 20 .1397 .جلد .خشتی كوچك.
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،داستانهای تخیلی ،داستان کودک
چكيده :نام اين مجموعه  20جلدي به اين ترتيب است« :تاببازي بچهاالغ»« ،سنجاقك»،
«دوربين كوچولو»« ،فسقلي و كيك گنده»« ،قاشق چايخوري»« ،اگر آب نبود»« ،ابرباسواد»،
«لكلك»« ،غاغالي بزغاله»« ،بوي باد»« ،پيش كاغذي»« ،ببعي و نيني ببعي»« ،درخت
توت»« ،گوش فيليها»« ،گرگ ديوانه»« ،سبزه خانم»« ،ببعي پشمكي»« ،بچه آخري»،
«ادب خان»« ،موي كجكي» .اين مجموعه قصههاي سادهاي درمورد حس بويايي ،تفاوتها،
فيلهايي كه پز ميدهند ،گربه كوچولويي كه ميخواهد روي كاغذ نقاشي بكشد و  ...است.

 .18هارت ،کریل .ماجراهای الفی :الفی دایناسور میکارد /الفی و دزدان دریایی/
الفی و سوپرمارکت باغوحش… .مریم رزاقی .تهران :زعفران 6 .1397 .جلد .رحلی.
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات ملل .داستان تخیلی .کودکان
چكيده :نام این مجموعه شش جلدی به این ترتیب است« :اَلفی و شکار اژدها»« ،جورابهای
بوگندوی اَلفی»« ،اَلفی دایناسور میکارد» و . ...در کتاب اول« ،اَلفی» در کتابخانه دوست
تازهای پیدا میکند که شوالیه است .در کتاب دوم ،جورابهای اَلفی بوی بدی میدهند؛ اما آیا
این جورابها میتوانند او را از دست مار «پیتون» نجات دهد؟ در کتاب سوم ،اَلفی دانههایی
را در خاک میکارد و صبح روز بعد با یک جنگل روبهرو میشود و. ...

دوره پیش دبستان

11

 .19لنگن ،آنت .دنیای شیرین دخترک :برادر نمیخواهم! .منیژه نصیری .تهران :زعفران.
28 .1397ص .رحلی .شابك.9786007438688 :

قصه

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :خیالپردازی ،حسادت ،رفتار اولیا و فرزندان ،فرزندپروری
چكيده“ :تانیا” دختری مهربان اما جیغجیغو است و به زودی قرار است صاحب برادر شود
او از این موضوع خیلی خوشحال است تا زمانی که “ تام” به خانه میآید تام فقط شیر
میخورد و گریه میکند تانیا حوصلهاش سر رفته از بس برادرش هیچ کار نمیکند اما باز
هم توجه همه به اوست تام کمکم بزرگ میشود و تانیا میفهمد که او را چطور بخنداند؛
کاری که فقط خودش بلد است.

 .20پترلیک ،آندرئا .پازلهای زعفرانی :پیشی ملوس .زینب طاهری .تهران :زعفران.
10 .1396ص .رحلی .شابك.9786007438787 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :لباس ،داستانهای حیوانات ،بازی و سرگرمی
چكيده :در این کتاب شما داستان پیشی ملوس را میخوانید او عاشق پوشیدن لباسهای
مختلف است در هر صفحه قسمتی وجود دارد که کودکان میتوانند شبیه تکههای پازل،
لباسها را دربیاورند و با بندهای رنگی که روی جلد کتاب است تزئینشان کنند.

 .21برن ،ریچارد .توی این کتاب چه خبر است؟ .آناهیتا حضرتی .تهران :پرتقال.1397 .
32ص .خشتی .شابك.9786004622400 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :داستان کودک ،داستانهای تخیلی
چكيده“ :بال” با سگش در حال قدم زدن در این کتاب هستند که ناگهان سگ در میان
صفحات ناپدید میشود“ .بن” که دوست بال است سر میرسد و میخواهد به بال کمک
کند .اما او هم مثل سگ غیب میشود .ماشین امداد هم همینطور .شاید اگر خوانندهها
کمی کتاب را تکان بدهند همه چیز درست شود.
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 .22پترلیک ،آندرئا .پازلهای زعفرانی :خرسی زبل .زینب طاهری .تهران :زعفران.1396 .
10ص .رحلی .شابك.9786007438770 :

قصه

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :بازی و سرگرمی ،کاردستی ،داستان کودک
چكيده :در این کتاب میتوانید به خرسی زبل کمک کنید تا لباسهای مختلفی بپوشد
و به شغل آیندهاش فکر کند چون او هنوز نمیداند میخواهد چه کاره شود در هر صفحه
لباس یک حرفه شبیه تکهای پازل وجود دارد و کودکان میتوانند آن را بردارند و با
بندهای رنگی که روی جلد وجود دارد تزئینش کنند.

 .23بتو ،اریک .به تنهایی میخوانم :دوست /فندق .مرجان حجازیفر .تهران :راز بارش.
 2 .1396جلد .رقعی.
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،داستانهای حیوانات ،دوستی ،داستانهای تخیلی
چكيده :نام دو كتاب اين مجموعه «فندق» و «دوست» است .كتاب فندق در مورد موش
كوچولوي سبزي است كه يك فندق پيدا ميكند ،اما به تنهايي نميتواند آن را بشكند و
از دوستانش كمك ميگيرد اما به كمك دوستانش هم نميتواند فندق را بشكند .تا اينكه
فندق تكاني ميخورد و كرم ابريشمي از آن بيرون ميآيد ...و كتاب دوم در مورد موش
سبزي است كه هيچ دوستي ندارد كه با او صحبت كند او از ملخ ،قورباغه و آفتابپرست
تقاضاي دوستي ميكند .اما هيجكدام قبول نميكنند .آيا موش سبز ميتواند براي خودش
دوستي پيدا كند؟
 .24کابرال ،ژنانه /مانتن ،گیل /هاپگود ،سالی .شمارش اعداد :سفر با اتوبوس مدرسه/
سفر با قطار حیوانات /سفر با هواپیمای حیوانات .زینب طاهری .تهران :زعفران.
 3 .1396جلد .خشتی.
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات کودکان .وسایل نقلیه .آشنایی با اعداد
چكيده :نام این مجموعه سهجلدی به این ترتیب است« :سفر با هواپیمای حیوانات»،
«سفر با قطار حیوانات» و «سفر با اتوبوس مدرسه» .در کتاب اول حیوانات سوار هواپیما
میشوند .هواپیما خانم فیل را در آفریقا پیاده میکند و دو شتر را سوار هواپیما میکند.
شترها در چین پیاده میشوند و . ...کتاب دوم ،قطار برای سوار شدن اسب توقف میکند
و وقتی اسب پیاده میشود ،دو گاو سوار میشوند و. ...
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قصه

 .25شعباننژاد ،افسانه .قصههای خواندنی قصههای شنیدنی :سنگ قرمز کوچولو.
تصويرگر :علیرضا گلدوزیان .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان16 .1397 .ص.
خشتی .شابك.9789640815908 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،داستان کودک ،داستانهای تخیلی
چكيده :یک روز خالهسوسکه ،سنگ کوچکی پیدا میکند که مثل انار قرمز است! او
سنگ را نزد خیاطباشی میبرد تا آن را به پیراهنش بدوزد؛ اما خیاطباشی نمیتواند این
کار را بکند؛ چون سنگ سوراخ ندارد خالهسوسکه سنگ را نزد کفاش میبرد؛ اما کفاش
هم نمیتواند سنگ را به کفش بچسباند؛ چون سنگ باید دوتا باشد تا اینکه زرگرباشی
از سنگ قرمز ،یک انگشتر زیبا برای خالهسوسکه درست میکند.

 .26طاقدیس ،سوسن .قصههای خواندنی قصههای شنیدنی :شما یک دماغ زرد ندیدید؟.
تصويرگر :غالمعلی مکتبی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان16 .1397 .ص .خشتی.
شابك.9789640815915 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،داستان کودک ،داستانهای تخیلی
چكيده :این داستان درباره مرد بسیار تنبلی است که از صبح تا شب ،فقط میخورد و میخوابد تا
اینکه روزی چشمهایش از جایشان بیرون میآیند و تصمیم میگیرند با هم بروند و دنیا را ببینند!
گوشها هم از جای خودشان کنده میشوند و با هم میروند تا صداهای قشنگ دنیا را بشنوند! دست
و پاها هم همينطور .چند ساعت بعد ،پشهای لُپ او را نیش میزند؛ ولی او چشم ندارد تا ببیند و
دست که پشه را بزند او میخواهد از جایش بلند شود؛ اما پا ندارد مرد تنبل خیلی پشیمان است و
میخواهد به دنبال چشمهایش برود؛ اما بدون پا چطور میتواند این کار را انجام دهد؟
 .27شنان ،دیوید .مامان دیوید همیشه می گوید :نه ،دیوید! .فرشته عبدی .تهران :پرتقال.
32 .1397ص .رحلی .شابك.9786004621519 :

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،داستان کودک ،والدین ،کودکان
چكيده :وقتی «دیوید» پنجساله بود ،این کتاب را نوشت و خودش هم آن را نقاشی کرد
دیوید در همه صفحههای کتاب نوشته بود« :نه دیوید!» او در هر صفحه ،همراه این جمله،
نقاشیای هم از خودش کشید که سرگرم کارهایی بود که نباید انجام میداد .مث ً
ال نباید
با غذایش بازی کند ،نباید با پاهای کثیف وارد خانه شود ،حاال دیوید حسابی بزرگ شده
است؛ ولی بعضیچیزها هیچوقت عوض نمیشوند! مادرش او را از خیلی کارها منع میکند؛
ولی همیشه او را دوست دارد!.
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 .28آلن ،جاناتان .من آماده نیستم! .نیلوفر امنزاده .تهران :پرتقال27 .1397 .ص.
رقعی .شابك.9786004622882 :

قصه

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :داستانهای حیوانات ،اضطراب

چكيده :بچهجغد برای اولین بار میخواهد به کودکستان برود .اما او هنوز آماده نیست.
باید اول وسایل اتاقش را سر جای خود بگذارد .بعد پرهایش را شانه کند ،بعد کیفش را
پیدا کند و پرهای عروسکش را هم شانه کند .اما عروسکش که پر ندارد! او از رفتن به
کودکستان ترسیده است زمان برگشتن از آنجا اما بچهجغد نظر دیگری دارد حاال او هنوز
برای ترک کودکستان آماده نیست.

 .29الن ،جاناتان .من بامزه نیستم! .نیلوفر امنزاده .تهران :پرتقال27 .1397 .ص .رقعی.
شابك.9786004622691 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :داستانهای حیوانات ،داستان کودک

چكيده :در این کتاب بچه جغدی وجود دارد که همه به او میگویند چقدر بامزه و کرکی
و کوچک است و چه چشمان بزرگی دارد .اما بچه جغد از این تعریفها اصال خوشش
نمیآید او یک جغد شکاری گنده و ترسناک است با بالهای نرم و بیصدا شما چه فکر
میکنید؟

 .30آلن ،جاناتان .من خوابم نمیآید! .نیلوفر امنزاده .تهران :پرتقال27 .1397 .ص.
رقعی .شابك.9786004622875 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :داستانهای حیوانات ،خواب
چكيده :بچهجغد میگوید من خوابم نمیآید .فقط دارم فکر میکنم فقط حوصلهام سر
رفته است پدرش او را به خانه میبرد تا یک قصه برایش تعریف کند قبل از اینکه قصه
شروع شود فکر میکنید چه اتفاقی میافتد؟ درست حدس زدید؛ بچهجغد خوابِ خوابِ
خواب است.
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 .31آلن ،جاناتان .من کتاب نمیخوانم! .نیلوفر امنزاده .تهران :پرتقال27 .1397 .ص.
رقعی .شابك.9786004622899 :

قصه

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :داستانهای حیوانات ،قصهگویی
چكيده :بچهجغد کتاب مورد عالقهاش را برداشت و با عروسکش جغدی ،رفتند زیر
درخت تا آن را بخوانند ناگهان “جوجهریزه” سر و کلهاش پیدا شد بعد هم خواهر و برادرها
و همکالسیها و دوستانش به او پیوستند تا بچهجغد برایشان کتاب بخواند .راستی شما
بچهجغد را ندیدهاید؟ انگار زیر صدها جوجه یک نفر دارد دست و پا میزند.

 .32آلن ،جاناتان .من نمیترسم! .نیلوفر امنزاده .تهران :پرتقال27 .1397 .ص .رقعی.
شابك.9786004622868 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :داستانهای حیوانات ،ترس
چكيده :بچه جغد میگوید :من نمیترسم من یک جغد هستم و جغدها تمام شب را بیدار
میمانند .اما گورکن و خرس و خفاش از دیدن بچه جغد در تاریکی جنگل تعجب کردهاند
و نظرشان این است که جغدی به این کوچکی نباید این موقع شب در جنگل باشد .کدام
یک درست میگویند؟ به نظر بابای بچه جغد اشکال ندارد اگر او یک ذره از تاریکی بترسد.

 .33زوپاردی ،سم .نگرانیهای قلمبهای .نلی محجوب .تصويرگر :سم زوپاردی .تهران:
شورا36 .1397 .ص .خشتی .شابك.9786007579190 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،داستان کودک ،اضطراب
چكيده« :جک» عاشق ترومپت زدن است و تمرین زیادی کرده است .صبح روزی که قرار
است در مدرسه کنسرت اجرا شود ،جک با نگرانی بیدار میشود او سعی میکند از نگرانی فرار
کند؛ ولی هرجا میرود ،نگرانی هم دنبالش میرود و مرتب بزرگتر میشود .جک نمیخواهد
به مدرسه برود؛ چون ممکن است اشتباهی پیش بیاید مادر به او اطمینان میدهد که اشتباه
کردن مهم نیست ،مهم این است که از کاری که میکند ،لذت میبرد و دقیقاً در همان لحظه
جک متوجه موضوع مهمی میشود!!!!

16

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب شماره 4

 .34پرالین ،گیپارا .هندونه قلقلهزن .مرجان حجازیفر .تهران :راز بارش24 .1396 .ص.
خشتی كوچك .شابك.9786006972268 :

قصه

مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،داستانهای تخیلی ،داستان کودک
چكيده :مادربزرگ خیلی کوچولو و الغر است روزی او به مهمانی دخترش دعوت میشود.
مادربزرگ در خانهاش را قفل میکند و راه میافتد؛ اما در راه گرگ بزرگی را میبیند که
میخواهد او را بخورد مادربزرگ برای گرگ توضیح میدهد که خیلی الغر است و اگر او اجازه
بدهد ،به خانه دخترش برود و خوب بخورد و چاق شود و موقع برگشت ،گرگ او را بخورد.
آیا گرگ گول میخورد و حرف مادربزرگ را قبول میکند؟.
كتاب كار كودك -مربي

 .35عالمیان ،وحید /کلهر ،لیال .کتاب ریاضی رده سنی  4تا  5سال .تهران :پایش.
44 .1397ص .رحلی .شابك.9786008892663 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :تعلیم و تربیت ،آموزش ریاضی ،کودکان
چكيده :نویسنده تالش کرده است تا مفاهیم اساسی و کاربردی ریاضی را در قالب
داستانهایی ساده و مرتبط و به شیوهای غیر مستقیم به کودکان بیاموزد همچنین تمرکز
بر مهارتهای شنیداری ،عملی ،استدالل ذهنی و توجه به مفاهیم اخالقی و کرامت انسانی،
از جمله دوستی و بخشش از شاخصهای کتاب است .شایان ذکر است که راهکارهای
عملی برای آموزش بهتر مطالب نیز ارائه شده است.

 .36عالمیان ،وحید /کلهر ،لیال .کتاب علوم رده سنی  4تا  5سال .تهران :پایش.1397 .
74ص .رحلی .شابك.9786008892670 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :تعلیم و تربیت ،علوم ،محیط زیست
چكيده :نویسنده کوشیده است تا محتوای آموزشی را در قالب داستانهایی ساده و قابل
فهم برای کودکان ارائه دهد این داستانها به کودک کمک میکند تا به محیط اطراف خود
کنجکاوانه بنگرد و آموختههایش را در زندگی روزهمره به کار گیرد تنوع آموزش برای رشد
خالقیت در کودک ،محتوای علمی پیوسته و طبقهبندی شده ،توجه به مهارتهای تفکر و
توجه به ارتباطات انسانی و فضائل اخالقی از شاخصهای این کتاب است.
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كتاب كار كودك -مربي

 .37حسینپور ،ثنا .کتاب کار مهارتهای زندگی -پیشدبستانی .تصويرگر:
حسینپور ،ثنا .تهران :خیلی سبز100 .1397 .ص .رحلی .شابك.3426214006879 :
مخاطب :کودک /مربی /والدین
كلمات كليدي :مهارتهای اجتماعی ،مهارت های رفتاری ،راهنمای آموزشی
چكيده :هدف کتاب آموزش مهارتهای اساسی و پایه به کودکان به یاری والدین و مربیان
است .توانایی تعامل و همکاری با دیگران ،درک و رعایت نظم و ترتیب اجتماعی ،آداب دوستی
و معاشرت ،توانایی نه گفتن ،مدیریت احساسات و روبهرو شدن با ناراحتی و خشم ،همگی
ازجمله مهارتهایی است که زمان آموختنشان سالهای کودکی است« .نینا» و «سینا» ،دو
شخصیت داستانهای کتاب هستند و «خرسی» شخصیت سومی است که بچهها به طور
اتفاقی با او آشنا میشوند و قرار است رفتار درست را از بچهها یاد بگیرد.

 .38هیات مؤلفان .ما خوب فکر میکنیم .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و
تربیت انگاره76 .1397 .ص .خشتی .شابك.9786009860432 :
مخاطب :مربی /والدین
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،تفکر خالق ،کودکان
چكيده :تفکر قابل بهبود و یادگیری است و پرورش تفکر یکی از اهداف اصلی تربیت
در دنیاست .این کتاب شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور تمرین و پرورش
تفکر برای کودکان پنج تا هفت ساله تدوین شدهاند و مربی یا والدین میتوانند برای
کودکان استفاده کنند« .فکرهای من»« ،دوستی یعنی چی؟»« ،پیتزا چیه؟»« ،کدام
حیوان خانگی» و «وارونه فکر کن» ،ازجمله فعالیتهایی است که در کتاب آمده است.
مرجع
 .39مهدوی تبار ،ساناز /خانی ابیانه ،مژگان .راهکارهای رشد اخالقی کودکان .تهران:
پرورش ذهن فرزام90 .1397 .ص .رقعی .شابك.9786008068396 :
مخاطب :مربی /والدین
كلمات كليدي :مسائل اجتماعی و اخالقی ،آموزش خانواده ،تعلیم و تربیت
چكيده :همه والدین امیدوارند و آرزو دارند که فرزندانشان به انسانهایی سالم و سازنده
تبدیل شوند؛ اما در این مسیر ،دائماً با مسائل پیچیدهای روبهرو هستند .دسترسی به اطالعات
درست و کسب مهارتهای الزم برای زندگی ،در پیشگیری از آسیبهای روانی سهم بسزایی
دارد .مطالب این کتاب راهکارهای رشد اخالقی را به والدین میآموزد «شکلگیری روان
انسان با مهر مادر»« ،من انسان محترمی هستم»« ،چرا روشهای ما شکست میخورد»،
«شیوههای فرزندپروری» و «کودک خوب ،کودک بد» ،از جمله مطالب کتاب حاضر است.
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مرجع

 .40نفریه ،محمد /ولیزاده ،لیال /آزاده ،خالقی .راهنماهای تدریس :راهنمای عملی
مربیان در برنامهها و فعالیتهای کودکان  5تا  6سال .تهران :دانشآفرین.1397 .
360ص .وزیری .شابك.9786006999692:
مخاطب :مربی
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،آموزش پیشدبستانی ،تربیت معلم
چكيده :کتاب حاضر با توجه به اهمیت توانمندسازی مربیان کشور در مؤسسه آموزش نیروی انسانی
شهید «مهدوی» تألیف شده است .این کتاب حاصل تالش مؤلفین کتب درسی است که در حوزه
نظر و عمل به فرایند یاددهی ،یادگیری اشراف عملی داشته و شناخت عمیقتری به نیاز مربیان دارند
و راهحلهای آن را بهتر میدانند .کتاب شامل یازده فصل است .رویکردها و تئوریهای آموزش و
پرورش ،آموزش پیش از دبستان در سایر کشورها ،روشهای آموزش و پرورش پیش از دبستان و
ویژگیهای کودکان پنج تا شش سال ،از جمله مطالبی است که ارائه شده است.

 .41قاسمزاده ،فاطمه [و ديگران .]...طرحهای کارمربی برای کار با کودکان  3تا  5سال(جلد
پنجم) .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران272 .1396 .ص .رحلی .شابك.9789643899684 :
مخاطب :مربی
كلمات كليدي :راهنمای معلم ،آموزش پیشدبستانی ،مراحل رشد و تحول
چكيده :این کتاب دارای ده طرح کار است و برای مربیان نوشته شده است .ابتدای هر
فعالیت اهداف ،روش اجرا و وسایل الزم برای انجام آن ذکر شده است .در هر طرح کار
نیز شعرها ،فعالیتها و داستانهای متعددی آورده شده است تا مربیان امکان انتخاب
بیشتری داشته باشند و اجرای تمام فعالیتها ضرورت ندارد برخی از طرح کارها به این
صورت است :ایران سرزمین من ،خشم ،کتاب و کتابخوانی ،مناسبتهای سالیانه و نوروز.

 .42کیهانی ،فریبا [و ديگران .]...طرحهای کارمربی برای کار با کودکان  3تا
 5سال(جلد چهارم) .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران224 .1396 .ص .رحلی.
شابك.9789643899677:
مخاطب :مربی
كلمات كليدي :آموزش پیشدبستانی ،راهنمای معلم ،بازیهای آموزشی
چكيده :این کتاب دارای ده طرح کار است که در ابتدای هر کدام ،اهداف ،روش اجرا و
وسایل الزم ذکر شده است .مربیان با توجه به این موارد و بررسی شرایط میتوانند نوع
فعالیت را انتخاب کنند هر طرح کار دارای بخشهای متفاوت مثل شعر ،داستان ،کاردستی،
کار گروهی ،آزمایش ،نمایش ،بازی ،گفتگو و بازدید است .تعدادی از فعالیتهای هر طرح
کار نیز برای اجرا در خانه طراحی شده است تا خانواده نیز در روند آموزش سهیم باشند.
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بازی گوش .تهران :سوفار78 .1397 .ص.
 .43شریعتی ،سحر [و ديگران .]...قصه
ِ
رقعی .شابك.9786009779239 :

مرجع

مخاطب :مربی /والدین /کارشناسان
كلمات كليدي :آموزش پیشدبستانی ،شنیدن ،تقویت توجه ،بازیهای آموزشی
چكيده :یادگیری زمانی رخ میدهد که نسبت به آنچه میبینیم و میشنویم ،توجه
داشته باشیم .بنابراین ،توجه شنیداری و حافظه شنیداری ازجمله مهارتهای مهم در
امر یادگیری است هدف از تدوین این کتاب ،تقویت تواناییهای اساسی در شنیدن است
تا کودکان بتوانند شیوههای گوش دادن فعال و هدفمند را بیاموزند نویسندگان کتاب
سعی کردهاند این آموزش ،با داستان و بازیهای سادهای همراه شود که قابلیت اجرا به
صورت فردی و گروهی در فضای آموزشی یا منزل را دارند.
 .44موسوی ،نجمالسادات [و ديگران .]...کتاب کار و راهنمای آموزش محیط زیست
(ویژه مربیان پیشدبستانی) .تصويرگر :مرجان بابامرندی ،نیلوفر حیدری .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان204 .1397 .ص .وزیری .شابك.9789640815250 :
مخاطب :مربی /والدین
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،محیط زیست ،آموزش پیشدبستانی
چكيده :آلودگی هوا و آب و خاک ،بحران کمآبی ،گرم شدن زمین ،مصرف بیرویه ،فرونشست
زمین ،ترافیک ،کاهش فضای سبز همه انسانها را مضطرب کرده است .كتاب حاضر حاصل
دستاوردهای پژوهشی متعدد در چارچوب همکاری علمی ــ آموزشی بین دانشگاه ،علوم بهزیستی
و توانبخشی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش است و دو بخش دارد بخش
اول مجموعه کارهایی است که مربیان هر روز و هر ساعت انجام میدهند و کودکان بدون آن که
فشاری را تحمل کنند ،با دیدن و مشارکت در آن نقشی ایفا میکنند .بخش دوم مجموعهای از
واحدهای کارمربی است.
 .45موسوی ،نجمالسادات /شریفیان ثانی ،مریم /صنایع گلدوز ،ساناز .مبانی آموزش محیط
زیست و مشارکت خانواده .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان132 .1397 .ص.
وزیری .شابك.3425180469879 :
مخاطب :مربی /والدین /کارشناسان
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،آموزش پیشدبستانی ،محیط زیست
چكيده :این کتاب حاوی چهار فصل است فصل اول درباره محیط زیست و آنچه که باید یک مربی
در این زمینه بداند .فصل دوم ظرفیتهای آموزشی محیط زیست و روشهای آموزش آن ،ویژگی
مختلف کودکان پیشدبستان را توضیح میدهد .فصل سوم کتاب کار و راهنمای آموزشی محیط
زیست را معرفی میکند و فصل چهارم شامل چگونگی مشارکت خانواده در آموزش محیط
زیست و همکاری با مربیان است.
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مرجع

 .46جفریز ،مایک /هانکوک ،ترور .مهارتهای تفکر (راهنمای معلم) .محمود
تلخابی /یلدا دلگشایی .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره.1397 .
256ص .وزیری .شابك.9786009733668 :
مخاطب :مربی
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،تفکر خالق ،حل مسئله
چكيده :شواهد بسیاری نشان میدهد که یادگیری در حال تحول است و مرکز این فرایند
تفکر .بنابراین ،توسعه مهارتهای تفکر در کالس ضرورت پیدا میکند .این کتاب یکی از
کنشها برای پاسخگویی به این ضرورت است که در چهار فصل تنظیم شده است .سه فصل
اول شامل مفاهیم و مباحثی مقدماتی درباره مهارتهای تفکر در برنام ه درسی ملی انگلستان،
مدیریت تفکر در کالس درس و برنامهریزی برای مهارتهای تفکر است .فصل چهارم شامل
 64طر ح عملی برای آموزش مهارتهای تفکر در کالس است.

مهارتهاي زندگي
 .47باباجانی ،علی (بازنویسی) .عادتهای خوب :اول نقاشی /آی کاله مموشی ،پر در آوردی؟
کوشی؟ /شکم مموشی یخچال شده… .سميه عواطفرستمي .قم :جامعة القرآن الکریم.
 5 .1397جلد .خشتی كوچك .شابك.9786003581388 :
مخاطب :کودک

كلمات كليدي :ادبیات کودکان .راه و رسم زندگی .عادات و رفتارها
چكيده :این مجموعه پنججلدی برای کودکان زیر ششسال طراحی شده است.
شخصیت اصلی داستانها ،موشکوچولویی به نام «مموشی» است که سعی
میکند عادات و رفتارهای خوبی داشته باشد .هنگامیکه کودکان همراه والدینشان
هر کتاب را میخوانند ،میتوانند رفتارهای خوب بسیاری را به طور غیرمستقیم یاد
بگیرند« .شکم مموشی یخچال شده»« ،آی کاله مموشی پر درآوردی؟ کوشی؟»،
«مموشی نازنازی میره به مسواکبازی»« ،اول نقاشی» و «لبخند بزن مموشی»،
نام این کتابهاست.
 .48اسمی ،نیکال .اولین تجربههای تو برای پیشدبستانیها .حسین فتاحی.
تهران :قدیانی168 .1397 .ص .خشتی كوچك .شابك.9786000804435 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،داستانهای کوتاه ،آموزش پیشدبستانی
چكيده :کتاب حاضر حاوی َده داستان کوتاه است در هر داستان ،کودک موضوعی
را برای نخستینبار تجربه میکند این داستانها ،کودکان را با نکاتی آشنا میکند
که همگی آنها را تجربه کردهاند یا به زودی تجربه میکنند« .در مهد کودک»« ،در
آرایشگاه»« ،در استخر شنا»« ،تولد نوزاد جدید» و «در بیمارستان» ،نام برخی از
این داستانهاست.
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مهارتهاي زندگي

 .49شواب ،کریستین /فلورا ،کاساندرا اس .مجموعه کتابهای پرورش مهارتهای
اجتماعی و اخالقی در کودکان :ای وای! حاال میتوانم چه کارهایی بکنم؟ پرورش
مهارتهای حفظ آرامش و مدیریت احساسات /چرا دوستم حالش خوب نیست؟
پرورش مهارت شناخت و بیان احساسات .لیال کاشانی وحید .تصويرگر :الهام اشراقی
اشلقی .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو120 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :کودک /مربی /والدین
كلمات كليدي :ادبیات کودکان .مهارتهای اجتماعی .ارزشهای اخالقی
چكيده :کودکان و نوجوانانی که مهارتهای اجتماعی مناسب سن خود دارند ،میتوانند
به شکل موثرتری با دیگران ارتباط برقرار کنند ،مسائل خود را در مواقع دشوار راحتتر
حل کنند ،روابط موفقیتآمیز پدید آورند ،این روابط را حفظ کنند و هیجانات و رفتارهای
خود را مدیریت کنند .تعامل و همکاری با دیگران ،مهارت جرئتورزی یا قاطعیت ،عملکرد
دربرابر اتفاقهای روزمره مدرسه ،خودآگاهی از احساسات و تنظیم و مدیریت آن ،ازجمله
مطالبی است که در این کتابها آمده است.
 .50بانکیپور فرد ،امیرحسین [و ديگران .]...تربیت جنسی کودکان .اصفهان :حدیث راه
عشق100 .1396 .ص .رقعی .شابك.9786006722917 :
مخاطب :مربی /والدین
كلمات كليدي :تعلیم و تربیت ،آموزش والدین ،راهنمای معلم
چكيده :از چه سنی اتاق خواب کودکتان را جدا میکنید؟ آیا به کودکان قسمتهای
خصوصی بدن و لزوم پوشاندن و محافظت از آنها را میآموزید؟ آیا...؟ کتاب حاضر جلد
اول از راهنمای آموزشی است که برای والدین و مربیان تهیه شده است و میکوشد به
پرسشهای فوق و سواالت مشابه با بیانی ساده و روان و کاربردی پاسخ دهد هدف از
تربیت جنسی ،ضرورت تربیت جنسی کودکان ،مراحل رشد جنسی کودکان و راهنمای
کاربردی تربیت جنسی ،از جمله مطالبی است که در کتاب ارائه شده است.
 .51کوردروی ،تریسی .آرچی کوچولو :حاال! .آتوسا صالحی .تصويرگر :تیم وارنز .تهران:
افق32 .1397 .ص .رحلی .شابك.9786003534667 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،مهارتهای اجتماعی ،داستانهای حیوانات
چكيده« :آرچی کوچولو» از صبر کردن خوشش نمیآید خیلی کارهاست که او دوست دارد انجام
دهد و دلش میخواهد؛ اما مشکل اینجاست که او همه چیزهای خوب را با هم میخواهد ،آن هم
همین حاال! اما آرچی باید قبول کند که کلمه حاال برایش دردسر درست میکند .مادر آرچی به او
خبر میدهد که قرار است به مسافرت بروند و آرچی میخواهد همین حاال بروند؛ اما آرچی باید َده
روز صبر کند و این مدت برای او خیلی زیاد است پدر و مادر یک جدول روزشمار درست میکنند
و سرانجامآرچی یاد میگیرد که برای هرچیزی باید صبر کند.

22

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب شماره 4

نقاشی
 .52خانه ادبیات .نقاشی بکش ،پاک کن .تصويرگر :حدیثه قربان .تهران :خانه ادبیات.
14 .1397ص .خشتی .شابك.9789645454973 :
مخاطب :کودک
كلمات كليدي :نقاشی ،حیوانات
چكيده :این کتاب به شیوهای طراحی شده است که کودکان بتوانند مانند تخته وایتبرد
صورت حیوانات را با ماژیک نقاشی کنند و دوباره آن را پاک کنند کتاب هیچ متنی ندارد
و تمام صفحات فقط دارای تصویر هستند.
منابعآموزشیوتربيتي غیرمکتوب

 .53مانينا .اصفهان :زينب زمانينيا.
تاريخ اعتبارنامه1400-02-31 :
مخاطب :كودك /مربي
كلمات كليدي :بازي آموزشي ،قصه ،هوش هيجاني
معرفي :بسته بازي آموزشي «ماجراهاي مانينا» تلفيقي از قصه ،بازي ،نمايش و
آموزش ويژه والد و كودك است كه سعي دارد آموزشهاي روانشناسي مختص والدين
و مربيان در ارتباط با هوش هيجاني كودك را به زباني ساده و در قالب بازي ارائه
نمايد.

 .54دست ورزي ،يزد :دانش سپند نويد آريا.
تاريخ اعتبارنامه1400-05-31 :
مخاطب :كودك /مربي
كلمات كليدي :باري ،دستورزي ،مهارت ،آموزش ،تفكر
معرفي :محصوالت و دستورزي كه براي كودكان قابل استفاده ميباشد و يك كار
اموزشي و باعث ايجاد تحرك و تفكر ميشود و كودكان خودشان شروع به توليد
محصوالت دستي و كارهاي ابداعي مينمايند.
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منابعآموزشیوتربيتي غیرمکتوب
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 .55پك آموزشي سطح دو (كيف آبي) همراه با چهار جلد كتاب آموزشي
 ،I-Mathsتهران :موسسه عصر طاليي رشد كودك ايرانيان.
تاريخ اعتبارنامه1398-10-15 :
مخاطب :كودك /مربي
كلمات كليدي :بازي و سرگرمي ،خالقيت
معرفي :اين مجموعه آموزشي ،مبتني بر يافتههاي روانشناسي تربيتي و روانشناسي
رشد كودك است و به از بين بردن ترس از رياضي ،رفع مشكل رياضي و از بين بردن
موانع خالقيت كمك ميكند .بسته آموزشي ياد شده حاوي  4كتاب كار و كيفي حاوي
وسايل بازي است و آموزش ان طي  4نيم سال دو و نيم ماهه (ده هفته ،هر هفته دو
جلسه شصت دقيقهاي) به شيوه تفكر واگرا ،بازي و سرگرمي ،در محيطي شاد انجام
ميشود.
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نمایه عنوان
آدم کوچولوی جدید 15

بوی باد 17

حاال! 51

آنتون شعبدهبازی میکند! 16

پك آموزشي سطح دو (كيف آبي) 55

خرسی زبل 22

آی کاله مموشی ،پر در آوردی؟ کوشی؟ پلنگه آی پلنگه چه پیرهنت قشنگه 7
47
پیشی کاغذی 17
ابر باسواد 17
پیشی ملوس 20
ادبخان 17
تاببازی بچهکالغ 17
اگر آب نبود 17
تربیت جنسی کودکان 50
اگه گفتی! 1
تولهسگ 12
الفی دایناسور میکارد 18
توی این کتاب چه خبر است؟ 21
الفی در مدرسه آدمفضاییها 18
جدول شگفتانگیز سودوکو :تقویت
الفی و دزدان دریایی 18
حافظه ،تمرکز و هوش ،مهارت حل
مسئله 13
الفی و سوپرمارکت باغوحش 18
جوجهپنگوئن 12
الفی و شکار اژدها 18
جورابهای بوگندوی الفی 18
اول نقاشی 47
چرا دوستم حالش خوب نیست؟ پرورش
اولین تجربههای تو برای پیشدبستانیها
مهارت شناخت و بیان احساسات 49
48
چشماتو آروم ببند 8
ای وای! حاال میتوانم چه کارهایی
بکنم؟ پرورش مهارتهای حفظ آرامش چهار فصل سرگرمی برای تحرک و
و مدیریت احساسات 49
تندرستی :مجموعه فعالیتهای جسمانی
برای کودکان نوپا و پیشدبستانی،
بازیهای فکری برای کودکان پیش از
سرگرمیهای بهار 3
دبستان 2
چهار فصل سرگرمی برای تحرک و
ببعی پشمکی 17
تندرستی :مجموعه فعالیتهای جسمانی
برای کودکان نوپا و پیشدبستانی،
ببعی و نینی ببعی 17
سرگرمیهای پاییز 3
بچه آخری 17
چهار فصل سرگرمی برای تحرک و
بچهخرس 12
تندرستی :مجموعه فعالیتهای جسمانی
برای کودکان نوپا و پیشدبستانی،
بچهخرس درختی(کوآال) 12
سرگرمیهای تابستان 3
بچهخرگوش 12
چهار فصل سرگرمی برای تحرک و
بچهزرافه 12
تندرستی :مجموعه فعالیتهای جسمانی
برای کودکان نوپا و پیشدبستانی،
بچهگربه 12
سرگرمیهای زمستان 3
برادر نمیخواهم! 19

درخت توت 17
دستورزي 54
دوربین کوچولو 17
دوست 23
راهکارهای رشد اخالقی کودکان 39
راهنمای عملی مربیان در برنامهها
وفعالیتهای کودکان  5تا  6سال 40
رفتم به باغ انار 9
رفتم به باغ انجیر 9
رفتم به باغ انگور 9
رفتم به باغ پرتقال 9
رفتم به باغ پسته 9
رفتم به باغ زردآلو 9
رفتم به باغ شاتوت 9
رفتم به باغ گردو 9
رفتم به باغ نارگیل 9
زبانآموزی 5
زبانآموزی پیشدبستانی 6
سبزه خانم 17
سفر با اتوبوس مدرسه 24
سفر با قطار حیوانات 24
سفر با هواپیمای حیوانات 24
سنجاقک 17
سنگ قرمز کوچولو 25
شکم مموشی یخچال شده 47
شما یک دماغ زرد ندیدید؟ 26
شمع و گل وپروانه بابا آمد به خانه 10
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طرحهای کارمربی برای کار با کودکان  3زیست (ویژه مربیان پیشدبستانی) 44
تا  5سال(جلد پنجم) 41
کره اسب 12
طرحهای کارمربی برای کار با کودکان 3
گرگ دیوانه 17
تا  5سال(جلد42 )4
گوساله 12
علوم انسان 14
گوشفیلیها 17
علوم فیزیکی 14
لبخند بزن مموشی 47
علوم گیاهان و جانوران 14
لکلک 17
غاغالی بزغاله 17
ما خوب فکر میکنیم 38
فسقلی و کیک گنده 17
مازبازی 4 1
فندق 23
مازبازی 4 2
قاشق چایخوری 17
مانينا 53
قصه بازی گوش 43
مامان دیوید همیشه می گوید :نه ،دیوید!
کتاب ریاضی رده سنی  4تا  5سال 35
27
کتاب علوم رده سنی  4تا  5سال 36
مبانی آموزش محیط زیست و مشارکت
کتاب کار مهارتهای زندگی -خانواده 45
پیشدبستانی 37
مموشی نازنازی ،میره به مسواکبازی
کتاب کار و راهنمای آموزش محیط 47

من آماده نیستم! 28
من بامزه نیستم! 29
من خوابم نمیآید! 30
من کتاب نمیخوانم! 31
من نمیترسم! 32
مهارتهای تفکر (راهنمای معلم) 46
موی کجکی 17
نقاشی بکش ،پاک کن 52
نگرانیهای قلمبهای 33
َوگی امشب تو خونه دوست نداره بمونه
11
َوگی تنها با خودش تو روز تولدش 11
َوگی رفته مهمونی اردوی تابستونی 11
َوگی فوتبال بلده توی بازی ُگلزده 11
هندونه قلقلهزن 34

نمایه ناشر

26

افق

50

زعفران

51 ,11

خانه ادبیات

24 ,22 ,20 ,19 ,18 ,15

آوای نور

52

زينب مانينيا

2

خیلی سبز

53

پایش

37

سوفار

36 ,35

دادجو

43

پرتقال

5

شرکت انتشارات فنی ایران

32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,21

دانشآفرین

42 ,41 ,13 ,6 ,4

پرورش ذهن فرزام

40

شهر قلم

39

دانش سپند نويد آريا

17

جامعة القرآن الکریم

54

شورا

47

راز بارش

33

حدیث راه عشق

34 ,23

قدیانی
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لوپه تو

مهرسا

مؤسسه فرهنگی فاطمی

9

1

16

ماهتاب غرب

مهرسا /مهر و ماه نو

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

10 ,7

49

45 ,44 ,26 ,25

مهاجر

مؤسسه انتشارات امیرکبیر

14

3

مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و
تربیت انگاره

مهر زهرا(س)

مؤسسه عصر طاليي رشد كودك ايرانيان

نمايه ناشر

48 ,12

8

55

46 ,38

نمایهپدیدآورنده

اریک بتو

22 ،20

حسین فتاحی

23

بتول فتحاهلل

48

افسانه شعباننژاد

14

حسین فدایی حسین

25 ،9

بتول فتحاهلل

3

اکرم راستین

42 ،41

خالقی آزاده

5

پیتر ایسا کاتن

40

الهام رحمانی

13

خانه ادبیات

43

ترور هانکوک

52

امیرحسین بانکیپور فرد

46

دیوید شنان

50

تریسی کوردروی

27

امیلی بومون

51

راضیه خویینی

12

تریش کافنر

12

اوله کنهکه

3

رقیه یزداندوست

16

ثنا حسینپور

42 ،41

آتوسا صالحی

37

ریچارد برن

51

جاناتان الن

21

آذر ونکی

29

زینب طاهری

14

جاناتان آلن

24 ،22 ،20

آناهیتا حضرتی

32 ،31 ،30 ،28

ژنانه کابرال

21

جاناتان الندن

24

آنت لنگن

11

سالی هاپگود

19

حبیبه رمضانی

24

آندرئا پترلیک

43

ساناز صنایع گلدوز
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نمایهپدیدآورنده
28

45 ،44

عطیه اخوت

4

ساناز مهدوی تبار

2

گیپارا پرالین

39

علی (بازنویسی) باباجانی

34

سحر شریعتی

47

گیل مانتن

43

علیرضا سبقتی

24

سرور آرمان

43

الله جعفری

50

علیمحمد نظری

17

سم زوپاردی

2

لورن چایلد

33

غزل یزدانپناه

15

سميه عواطفرستمي

4

لیال کاشانی وحید

47

فاطمه صادقیان

49

سمیرا صبوری

1

لیال کلهر

42

فاطمه فدای حسین

36 ،35

سوزان بالتراس

3

لیال مکتبیفرد

2

فاطمه قاسمزاده

18

سوسن طاقدیس

41

لیال ولیزاده

26

فران نیومن-دآمیکو

40

شایا صفاایسینی

1

مایک جفریز

41

فرشته عبدی

46

شهره یوسفی

27

محبوبه شریفی

42

فریبا کیهانی

50

شهناز کهن

42 ،41

محبوبه نجفخانی

50

فریبرز لرستانی

15

شهین نعمتزاده

10 ،7

محمد دادرس

6

کاساندرا اس فلورا

6

طیبه شامانی

49

محمد نفریه

8

کریستین شواب

40

عباس سامی

49

محمود تلخابی

2

کریل هارت

46

عصمت ابراهیمی

18

مرجان حجازیفر

14

گروه مؤلفان کومن

34 ،23
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43

6

32 ،31 ،30 ،29 ،28

مریم رزاقی

ناتالی بیلینو

هیات مؤلفان

16

12

38

مریم شریفیان ثانی

ناصر کشاورز

واحد ترجمه نردبان

45 ،44

11

13

مژگان خانی ابیانه

نجمالسادات موسوی

وحید عالمیان

39

45 ،44

36 ،35

منصوره سیدشریفی

نلی محجوب

یلدا دلگشایی

42

33

46

منیژه نصیری

نیکال اسمی

19

48

نمایهپدیدآورنده

مریم رحمانی

مهدی دستجردی کاظمی

نیلوفر امنزاده

درهمكرد نام ناشر و نام كتاب

افق

خوابم نمیآید! ،من کتاب نمیخوانم!،
من نمیترسم!

خیلی سبز

حاال!َ ،وگی امشب تو خونه دوست
نداره بمونهَ ،وگی تنها با خودش تو
روز تولدشَ ،وگی رفته مهمونی اردوی
تابستونیَ ،وگی فوتبال بلده توی بازی
ُگلزده

راهکارهای رشد اخالقی کودکان

آوای نور

جامعه القرآن الکریم

بازیهای فکری برای کودکان پیش از
دبستان

اول نقاشی ،آی کاله مموشی ،پر در
آوردی؟ کوشی؟ ،شکم مموشی یخچال
شده ،لبخند بزن مموشی ،مموشی
نازنازی ،میره به مسواکبازی

راهنمای عملی مربیان در برنامهها
وفعالیتهای کودکان  5تا  6سال

کتاب ریاضی رده سنی  4تا  5سال،
کتاب علوم رده سنی  4تا  5سال

حدیث راه عشق

دانش سپند نويد آريا

پایش

پرتقال
توی این کتاب چه خبر است؟ ،مامان
دیوید همیشه می گوید :نه ،دیوید! ،من
آماده نیستم! ،من بامزه نیستم! ،من

کتاب کار
پیشدبستانی

مهارتهای

زندگی-

پرورش ذهن فرزام
دادجو
زبانآموزی
دانشآفرین

تربیت جنسی کودکان

دستورزي

خانه ادبیات

راز بارش

نقاشی بکش ،پاک کن

دوست ،فندق ،هندونه قلقلهزن

دوره پیش دبستان
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زعفران
الفی دایناسور میکارد ،الفی در مدرس ه
آدمفضاییها ،الفی و دزدان دریایی،
الفی و سوپرمارکت باغوحش ،الفی و
شکار اژدها ،آدم کوچولوی جدید ،برادر
نمیخواهم! ،پیشی ملوس ،جورابهای
بوگندوی الفی ،خرسی زبل ،سفر با
اتوبوس مدرسه ،سفر با قطار حیوانات،
سفر با هواپیمای حیوانات
سوفار
قصه بازی گوش

درختی(کوآال) ،بچهخرگوش ،بچهزرافه،
بچهگربه ،تولهسگ ،جوجهپنگوئن ،کره
اسب ،گوساله
لوپه تو
رفتم به باغ انار ،رفتم به باغ انجیر،
رفتم به باغ انگور ،رفتم به باغ پرتقال،
رفتم به باغ پسته ،رفتم به باغ زردآلو،
رفتم به باغ شاتوت ،رفتم به باغ گردو،
رفتم به باغ نارگیل
ماهتاب غرب
پلنگه آی پلنگه چه پیرهنت قشنگه،
شمع و گل وپروانه بابا آمد به خانه

شرکت انتشارات فنی ایران
جدول شگفتانگیز سودوکو :تقویت
حافظه ،تمرکز و هوش ،مهارت حل
مسئله ،زبانآموزی پیشدبستانی،
طرحهای کارمربی برای کار با کودکان
 3تا  5سال(جلد پنجم) ،طرحهای
کارمربی برای کار با کودکان  3تا 5
سال(جلد ،)4مازبازی  ،1مازبازی 2
شهر قلم
ابر باسواد ،ادبخان ،اگر آب نبود،
ببعی پشمکی ،ببعی و نینی ببعی،
بچه آخری ،بوی باد ،پیشی کاغذی،
تاببازی بچهکالغ ،درخت توت،
دوربین کوچولو ،سبزه خانم ،سنجاقک،
غاغالی بزغاله ،فسقلی و کیک گنده،
قاشق چایخوری ،گرگ دیوانه،
گوشفیلیها ،لکلک ،موی کجکی
شورا
نگرانیهای قلمبهای
قدیانی
برای
تو
تجربههای
اولین
پیشدبستانیها ،بچهخرس ،بچهخرس

30

مهاجر
علوم انسان ،علوم فیزیکی ،علوم
گیاهان و جانوران
مهر زهرا(س)
چشماتو آروم ببند
مهرسا
اگه گفتی! ،ای وای! حاال میتوانم چه
کارهایی بکنم؟ پرورش مهارتهای
حفظ آرامش و مدیریت احساسات ،چرا
دوستم حالش خوب نیست؟ پرورش
مهارت شناخت و بیان احساسات
مهر و ماه نو
ای وای! حاال میتوانم چه کارهایی
بکنم؟ پرورش مهارتهای حفظ
آرامش و مدیریت احساسات ،چرا
دوستم حالش خوب نیست؟ پرورش
مهارت شناخت و بیان احساسات
مؤسسه انتشارات امیرکبیر
چهار فصل سرگرمی برای تحرک
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و تندرستی :مجموعه فعالیتهای
جسمانی برای کودکان نوپا و
پیشدبستانی ،سرگرمیهای بهار ،چهار
فصل سرگرمی برای تحرک و تندرستی:
جسمانی
فعالیتهای
مجموعه
برای کودکان نوپا و پیشدبستانی،
سرگرمیهای پاییز ،چهار فصل
سرگرمی برای تحرک و تندرستی:
جسمانی
فعالیتهای
مجموعه
برای کودکان نوپا و پیشدبستانی،
سرگرمیهای تابستان ،چهار فصل
سرگرمی برای تحرک و تندرستی:
جسمانی
فعالیتهای
مجموعه
برای کودکان نوپا و پیشدبستانی،
سرگرمیهای زمستان
مؤسسه عصر طاليي رشد كودك
ايرانيان
پك آموزشي سطح دو
مؤسسه فرهنگی فاطمی
آنتون شعبدهبازی میکند!
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
سنگ قرمز کوچولو ،شما یک دماغ
زرد ندیدید؟ ،کتاب کار و راهنمای
آموزش محیط زیست (ویژه مربیان
پیشدبستانی) ،مبانی آموزش محیط
زیست و مشارکت خانواده
مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و
تربیت انگاره
ما خوب فکر میکنیم ،مهارتهای
تفکر (راهنمای معلم)

نامونشانيناشران وتوليدكنندگان
افق

كد پستي3715696738 :

دانش سپند نويد آريا

آدرس :تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهید
نظری غربی ،ک .جاوید  ،1پ ،2 .ط .سوم

تلفن02537746882 :

آدرس:يزد-شهرستان يزد-بخش مركزي-
شهر يزد-قاسم آباد -كوچه يكتا-كوچه44
طلوع-پالك0

كد پستي1314675351 :
تلفن02166413367 :

حدیث راه عشق
آدرس :اصفهان :خیابان عبدالرزاق ،کوی
حاج محمد جعفر ،بنبست غدیر ،پالک 51

آوای نور

كد پستي8148733443 :

آدرس :تهران :میدان انقالب -خیابان
12فروردین خیابان شهید نظری غربی
پالک 99طبقه  2واحد4

تلفن03195011051 :

كد پستي1314675577 :
تلفن02166967355 :
پایش
آدرس :تهران :میدان بهارستان  -ضلع
جنوبی  -جنب بانک کشاورزی  -پالک 43
كد پستي1141834814 :
تلفن02122875586 :

زعفران

تلفن02166468092 :

آدرس :تهران :خیابان شهید لواسانی،
پالک  ،215طبقه  ،5واحد 9

كد پستي1314665173 :

كد پستي1936614686 :

خیلی سبز

تلفن02122719850 :

آدرس :تهران :خیابان انقالب اسالمی-
خیابان فخر رازی-خیابان روانمهر شرقی-
شماره -71واحدسوم

سوفار

آدرس :تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،خ.
روانمهر ،پ ،71 .واحد 4

دادجو
آدرس :تهران :میدان انقالب ،خیابان فخر
رازی ،چهار راه لبافینژاد ،پالک 135

پرورش ذهن فرزام

كد پستي1314834111 :

آدرس :تهران :بزرگراه رسالت  -بین صیاد
شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی -پالک
 - 1152انتشارات پرورش ذهن فرزام

تلفن،02166101090 :

تلفن02122302092 :

كد پستي1318837884 :

آدرس :تهران :انقالب ،خیابان 12
فروردین ،پالک  ،310طبقه سوم

تلفن02166486790-4 :

كد پستي1631893454 :

آدرس :تهران :م .پاستور ،خ .دانشگاه
جنگ ،خ .سلیمانیه ،مجتمع نگین ،پ،4 .
واحد 2

خانه ادبیات

پرتقال

تلفن02163564 :

راز بارش

تلفن02166908161 :

كد پستي1314784664 :

كد پستي1314784665 :

تلفن035 38256177 :

آدرس :تهران :خ .دولت ،بین خ .دیباجی
جنوبی و اختیاریه ،پ109 .
كد پستي1959995488 :
تلفن02122775604 :
شرکت انتشارات فنی ایران
آدرس :تهران :خیابان مطهری .خیابان
میرعماد .روبه روی بانک قوامین .پالک
 .24شرکت انتشارات فنی ایران
كد پستي1587736511 :

دانشآفرین

تلفن02188505055 :

آدرس :تهران :م انقالب  -ابتدای آزادی -
ابتدای جمالزاده جنوبی  -ک دانشور  -پ
- 2واحد2

شهر قلم

جامعة القرآن الکریم

كد پستي1313973413 :

آدرس :قم :خیابان معلم  -معلم - 10
کوچه شماره  - 6فرعی اول دست راست
ـ پالک 6

تلفن02166912121 :

آدرس :تهران :خيابان مطهري ،نرسيده
به خيابان سليمان خاطر ،جنب مجتمع
قضايي ارشاد ،پالك  ،147طبقه چهارم،
واحد 8
كد پستي1576637734 :

دوره پیش دبستان

31

نامونشانيناشران وتوليدكنندگان

تلفن02188734186 :
شورا
آدرس :تهران :خ انقالب  -خ  12فروردین -
کوچه مینا  -پالک 29
كد پستي1314945171 :
تلفن02166490402 :
قدیانی

كد پستي1314753713 :

كد پستي1143817818 :

تلفن02166410036 :

تلفن02133926622 :

مهر زهرا(س)
آدرس :نجف آباد :خیابان دکتر شریعتی،
حد فاصل خیابان سعدی و تقاطع رجایی،
بن بست اندیشه ،انتهای بن بست ،پالک ،23
ساختمان نشر مهر زهرا ،طبقه دوم ،واحد
نشر
كد پستي8513733811 :

آدرس :تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین،
خ .شهدای ژاندارمری شرقی ،پ90 .

تلفن03142619562 :

تلفن021-6640441 :

مهر و ماه نو

لوپه تو

آدرس :تهران :خ انقالب  -خ  12فروردين
 بعد از چهارراه لبافي نژاد  -كوچه مينا -پالك 37

كد پستي1314733861 :

آدرس :تهران :خیابان انقالب -خیابان فخر
رازی -کوچه فاتحی داریان -پالک  -3واحد
3

تلفن02166968589 :

تلفن02166475867 :

مهرسا

ماهتاب غرب

آدرس :تهران :ميدان انقالب .خ كارگر
جنوبي .قبل از خ جمهوري .كوچه صابر .پ
 .1طبقه اول .انتشارات مهرسا

كد پستي1314734314 :

آدرس :کرمانشاه :دبیر اعظم ،پاساژ حافظ،
ط .آخر ،نشر ماهتاب عرب
كد پستي6717969399 :
تلفن08337228450 :
مهاجر
آدرس :تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی،
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بنبست نیکپور ،پ ،5 .ط .اول

طبقه سوم کتابهای شکوفه

كد پستي1314945481 :

كد پستي1314933781 :
تلفن02166493465 :
مؤسسه انتشارات امیرکبیر
آدرس :تهران :خیابان جمهوری ،میدان
استقالل (چهارراه مخبرالدوله سابق) ضلع
جنوب شرقی ساختمان انتشارات امیرکبیر

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب شماره 4

مؤسسه عصر طاليي رشد كودك
ايرانيان
آدرس :تهران ميدان گلها خ مرداد  -فرعي
دوم شرقي كوچه ارشد پالك  5طبقه 3
تلفن88008535 :
مؤسسه فرهنگی فاطمی
آدرس :تهران :میدان فاطمی  -خیابان
جویبار  -خیابان میرهادی شرقی-پالک 14
واحد2
كد پستي1415884741 :
تلفن02188945545 :
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
آدرس :تهران :خ .سپهبد قرنی ،نرسیده به
پل کریمخان زند ،ک .شهید حقیقتطلب،
پ8 .
كد پستي1598857911 :
تلفن02188800324 :
مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و
تربیت انگاره
آدرس :تهران :بزرگراه رسالت ،بعد از پل
سید خندان ،نرسیده به صیاد شیرازی ،پ.
 ،1228واحد 14
كد پستي1631696536 :
تلفن02188461206 :

