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

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

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

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

خواهد گذاشت.

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

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

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

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

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

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

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

می توانید با شماره 88843950 -021 تماس بگیرید و منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید. 
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■ درباره این فهرستگان
در فهرستگانی که پیش رو دارید تعداد 96 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی و 6 عنوان منبع آموزشی غیر مکتوب معرفی شده است. 
کتاب های معرفی شده برای نخستین بار در سال 1395 یا یک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بین 385 کتاب مناسب گزیده شده اند.

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

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

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

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

■ بازی: کبری مالمیر
■ زبان آموزی: فریده عصاره

■ شعر: حسین احمدی، علي باباجاني، محمدحسن حسینی، افسانه شعبان نژاد، اکرم کشایي، علي اصغر نصرتي 
■ علوم تربیتی: نسرین حق گو، مهدي مروجي

■ فعالیت های علمی: طاهره خردور
■ قصه: الله جعفری، طاهره خردور، مجید راستی، کلر ژوبرت

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

■ نقاشی: مرضیه پناهیان پور
■ کاردستي: کبری مالمیر

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

به جای چکیده )معرفی( آورده شده است.

کتاب حاضر مجموعه ای از فعالیت ها و تمرین هایی است که خالقیت کودک را تا حد زیادی تقویت می کند. آیات و داستان های موجود در کتاب موجب 
عالقه مندی کودک به خواندن قرآن و حفظ سوره های کوتاه آن می شود. این داستان ها کودکان را در فضای قصه قرار می دهند تا آن ها به شکل عملی 

و مشتاق، به هدف و مضمون اصلی برسند و پیام هر آیه در ذهنشان عمیق تر ثبت شود. 

چكیده

تهرانی فرجاد، مسعود/ برزین، 
شیرین/ سلطانی، کیومرث.

مؤلف

تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان، 
1395

محل نشر، ناشر، سال نشر

رنگین کمان2: انس با قرآن کریم
در دوره پیش دبستانی

 نام كتاب

60ص..

مجموع صفحات 

رحلی

قطع كتاب

1

شمارۀ مدخل

کودک/ مربی

مخاطب

تعالیم قرآن، آموزش اخالق

كلیدواژه

      
عاطفه فتوحی

تصویرگر
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 تهرانی فرجاد، مسعود/ برزین، شیرین/ سلطانی، کیومرث.
 رنگین كمان 2: انس با قرآن كریم در دوره پیش دبستان. 

تصویرگر: عاطفه فتوحی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1395. 60ص. رحلی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: تعالیم قرآن، آموزش اخالق

 تهرانی فرجاد، مسعود/ برزین، شیرین/ خداوردی، سمانه. 
ستاره های آسمانی: ستاره ها )1 -2(. تصویرگر: سمیه صالح شوشتری…]و 

دیگران[. تهران: مهد قرآن کریم، 1395. مجموعه 2 جلدي. رحلی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: تعلیمات دینی، آموزش اخالق

 پائوتنر، نوربرت. بازی با رنگ!: لذت نقاشی با انگشت و كف دست. 
نازلی اصغرزاده. تهران: شباهنگ، 1395. 44ص. رحلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: نقاشی، بازی و سرگرمی ، زندگی حیوانات

شر، باربارا. بازی های شاد كودكانه برای ارتقای سطح هوش: 101 بازی 
آسان برای افزایش هوش كودكان/ بازی های شاد كودكانه برای افزایش 

عزت نفس: 300 بازی و سرگرمی كه در كودكان احساسی مثبت ایجاد 
می كند.... آزیتا نجات مهر. تهران: آرایان، 1395. مجموعه 3 جلدي. رقعی

مخاطب: مربی/ والدین
كلمات كلیدی: بازی ها و سرگرمی های کودکان، سرگرمی های آموزشی، هوش

چكیده: کتاب حاضر مجموعه ای از فعالیت ها و تمرین هایی است که خالقیت کودک را تا حد زیادی 
تقویت می کند. آیات و داستان های موجود در کتاب موجب عالقه مندی کودک به خواندن قرآن و حفظ 

سوره های کوتاه آن می شود. این داستان ها کودکان را در فضای قصه قرار می دهند تا آن ها به شکل عملی 
و مشتاق، به هدف و مضمون اصلی برسند و پیام هر آیه در ذهنشان عمیق تر ثبت شود. 

چكیده: این مجموعۀ دو جلدی با توجه به تفاوت های فردی کودکان تالش کرده است تا 
از طریق آموزه های قرآنی و دینی و اخالقی، باعث ایجاد تجربه ها و فرصت های جدید برای آن ها 

شود. بازی، شعر و فعالیت هایی در هر صفحه برای کودک طراحی شده و در پایان هر صفحه نیز شیوۀ 
اجرای آن گفته شده است. آیاتی از قرآن در ابتدای هر بازی می تواندکودک را در رسیدن به هدف و 

پیام نهایی آن، بیشتر راهنمایی کند. 

چكیده: نقاشی کردن از جمله فعالیت های هنری است که انسان را با طبیعت و دنیای اطراف بیشتر 
آشنا می کند. کتاب حاضر کودک را تشویق می کند با انگشت و کف دست نقاشی کند. کتاب ایده های 
زیادی به کودک می دهد و جانوران متفاوتی را به او معرفی می کند. کودک در ضمن نقاشی، اطالعاتی 
دربارۀ حیوانات به دست می آورد و لذت می برد. موضوع نقاشی های کتاب دسته بندی شده است و به 

چمنزار، روستا، جنگل، رو و زیر آب، حیوانات بازیگوش و حیوانات آفریقایی اختصاص دارد.

چكیده: با بازی و سرگرمی می توان توجه و حواس کودکان را جمع و تقویت کرد. مجموعۀ سه  جلدي 
حاضر شامل تعدادی بازی است که با سه هدف گردآمده اند: افزایش توجه و تمرکز )افزایش سطح هوشیاري 
و دقت(؛ ارتقاي سطح هوش )در چهار زمینۀ مهارت هاي کالمي-زباني، دیداري-فضایي، حسي-حرکتي، 

و ریاضي(؛ افزایش اعتماد به نفس )آشنایي با نقاط ضعف خود و راه هاي جدید یادگیري(. کتاب ها برای همۀ 
گروه های سنی، بازی هایی در بردارند. در هر بازی، پس از شرح فایدۀ آن، وسایل موردنیاز، دستور بازی و آنچه 

از این بازی آموخته می شود، آمده است. گروه سني بازي  ها هم مشخص شده است. 
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علی زاده حالجی، زینب/ هاشمی، نسیم السادات. مروارید: زبان آموزی پیش دبستان. 
تهران: شیرین بیان، 1394. 84ص. رحلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: آموزش صداها، بازی

چكیده: این کتاب از مجموعۀ کتاب های مروارید و برای گروه سنی چهار تا شش سال است. 
در هر صفحه، تصاویر اشیا، حیوانات و میوه ها کشیده شده است و حروف الفبا نیز کنار تصاویر وجود 

دارد. آشنایی با حروف، یادگیری را در سال اول ابتدایی برای نوآموزان آسان تر می کند و کودک با تلفظ 
هر حرف، صداها را هم می آموزد. باالی هر تمرین، فعالیت خواسته شده و اهداف آن آمده است و 

پایین صفحه نیز پیشنهادهایی برای انجام خالق تر بازی به مربیان داده می شود. 

7

شاگردی، مهدی. 101 راه تقویت هوش و خالقیت كودكان پیش دبستاني 
در قالب بازی و سرگرمی های گروهی. تهران: تیزهوشان، 1394. 108ص. رحلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: خالقیت، بازی و سرگرمی کودکان

چكیده: این اثر دارای بازی های ساده ای است که در عین حال تأثیرات روحی و روانی مثبتی بر 
کودکان دارند. ابتدای هر بازی، نتایج مورد انتظار روان شناسی از آن و دستورالعمل اجرایش بیان شده 

 است. در پایان هر بخش نیز تصاویری برای رنگ آمیزی وجود دارد. یکی از اهداف کتاب، افزایش انگیزۀ 
ترویج بازی ها به صورت گروهی در مراکزکشور است. برخی عناوین این مجموعه عبارت اند از: از به درد نخورها 
عروسک بسازیم، بازی موش بدو گربه بدو، عدد درست کنیم، میوه ها را دسته بندی کنیم، گل پرورش دهیم، 

دیوارهای هنری درست کنیم، روی سنگ ها نقاشی کنیم. 

6

انتشارات سوریاس. پرورش ذهن و افزایش خالقیت: تصویرگران خالق )1- 2(. 
تصویرگر: مهرداد خدامرادی. تهران: سوریاس، 1394. مجموعه 2 جلدي. رحلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: نقاشی، خالقیت

چكیده: در این مجموعۀ دو جلدی، کودکان می توانند هر صفحه را با فکر و سلیقۀ خودشان تکمیل و 
رنگ آمیزی کنند. توصیه شده است که کودک زیر نظر مربیان و متخصصین روان شناسی و خالقیت کتاب را 

 تکمیل کند تا نتیجۀ بهتری در آموزش او حاصل شود. سؤاالتی از این قبیل در کتاب مطرح شده است: 
از چه چیزی می ترسی؟ خودت رو چطور توصیف می کنی؟ هر فکری تو سرت داری بکش، وقتی پیر بشی 

چه شکلی میشی و… . 

5

باباجانی رودی ، خدیجه/ نظری، مرضیه/ باقرپور، زهره. صوت آموزی، زبان آموزی، 
 مهارت نوشتن: طرح تكمیلی 3، كتاب كار پیش دبستانی. 

تهران: دانژه، 1394. 92ص. رحلی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: راهنمای آموزشی، تمرین ها

چكیده: مهارت هایی که کودک در دورۀ پیش دبستانی فرا  می گیرد، برای یادگیری او در پایۀ 
اول مؤثرند. کتاب حاضر شامل مجموعه فعالیت هایی است که کودک را در درک مفاهیم اولیۀ 

صوت آموزی، زبان آموزی و مهارت نوشتن پرورش می دهند. برای درک درست هر مفهوم استفاده از 
وسایل و اشیای پیرامون کودکان و سپس فراهم کردن زمینۀ تجربۀ عملی ضروری است. کتاب در هر 

صفحه شامل تعدادی فعالیت است که با توجه به موضوع هر فصل ارائه شده اند. در ابتدای هر صفحه، به 
منظور تسلط کودک به مفهوم بهداشت فردی، او باید آدمک های مربوط به مسواک زدن خود را رنگ 
کند. در انتهای هر صفحه نیز ارزشیابی توصیفی انجام می شود که والدین یا مربیان باید انجام دهند. 

8
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دوگالس، کیتی. مجموعه فعالیت های عملی برای شنیدن، صحبت كردن 
و خواندن برای پیش دبستاني ها. مریم نوزرآدان. تهران: با فرزندان، 1395. 44ص. 

رحلی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: بازی های آموزشی، زبان آموزی

اسالمی، مریم. بیزی ماجراجو: آتش نشان قهرمان/ حیوانات مزرعه/ سفر 
در تعطیالت.... تصویرگر: ینجی دیویس. تهران: ناریا، 1395. مجموعه 6 جلدي، 

خشتی کوچک
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: ترانه های کودکانه، مهارت های اجتماعی

اسالمی، مریم. صدای کی؟ صدای چی؟:آالت موسیقی )سنج، تمبورین، 
بلز، مثلث، طبل(/ پرنده  های مزرعه )خروس، مرغ، جوجه، بوقلمون، 

 اردک(/ حشرات )پشه، زنجره، جیرجیرک، زنبور، مگس(…. 
تصویرگر: ناتالی بلینو. تهران: قدیانی، 1395. مجموعه 10 جلدي. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: سازها، حیوانات، وسایل نقلیه

ابراهیمی، جعفر. . . ]و دیگران[. اسمش چیه؟. تصویرگر: آمنه اربابون…]و دیگران[. 
تهران: افق، 1395. 112ص. رحلی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان، شعر

چكیده: رشد و افزایش مهارت های زبانی به رشد و تحول ذهنی و جسمی کودکان وابسته 
است. کتاب حاضر شامل مجموعه ای فعالیت عملی است که بر تقویت مهارت های زبانی از جمله 
شنیدن و صحبت کردن تکیه دارند. فعالیت هایی نیز برای آشنا شدن کودکان با شکل نشانه ها و 

سمبل های نوشتاری آمده اند تا آموزش خواندن در دبستان را راحت تر کنند. فعالیت  ها به صورت گروهی، 
بازی و سرگرمی انجام می شوند و هر فعالیت شامل شرح هدف، مهارت های مورد آموزش، وسایل 

مورد نیاز و روش اجراست. 

چكیده: این مجموعۀ شش جلدی به کودکان کمک می کند تا با محیط بیرون، تفریحات 
و بعضی مشاغل بیشتر آشنا شوند. در هر جلد، اشعاری کوتاه و ساده همراه با تصاویر رنگارنگ و 

سرگرم کننده ای برای کودکان آمده است. 

چكیده: در این مجموعه، کودکان با انواع حیوانات جنگل، حیوانات اهلی، حیوانات خانگی، 
حشرات، آالت موسیقی و وسایل نقلیه آشنا می شوند. برای یادگیری بیشتر، به صدای هر حیوان، 

شکل ظاهری او و غذایی که می خورد نیز اشاره شده است. جلدهای دیگر به معرفی سازهای موسیقی 
و شیوه های فهم حرکات خردساالن و بازی با آن ها پرداخته است. 

چكیده: کتاب حاضر مجموعه ای از پنجاه و دو شعر از شش شاعر است. کودک در این 
مجموعه با شعرهای کوتاه و موضوعات آشنایی رو به رو می شود که به او در شناخت بهتر محیط 

اطرافش، اشیا و جانداران کمک می کند. اجسام، خوراکی ها، حیوانات، مکان ها و عوامل طبیعی در 
قالبی آهنگین و خالقانه برای یادگیری و سامان بخشی خیال کودک سروده شده اند. 
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اسالمی، مریم. به مامان و بابام می گم/ جلو نیا! جیغ می زنم/دست نزنی به 
تنم.... تصویرگر: غزاله بیگدلو. تهران: غنچه، 1395. مجموعه 4 جلدي. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: شعر، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: بهتر است کودکان دربارۀ حفظ حریم شخصی و مراقبت از بدنشان آموزش ببینند. 
تمام مجلدهای مجموعه چهار جلدي حاضر به موضوع حفظ حریم بدن می پردازند، که به زبان شعر 

است، کودک می آموزد که حتی در بازی ها هم دیگران حق ندارند به او دست بزنند یا به بدنش نزدیک 
شوند. با خواندن چنین کتاب هایی والدین می توانند باب گفت و گو با کودکان را در این باره باز کنند و 

به شکلی مناسب آموزش هایی به آن ها بدهند. 

15

پاتریسلی، لسلی. مجموعه پرورش رفتارهای خوب: باید برم به حمام/ بخورم 
یا نخورم؟/ كدوم خوبه كدوم بد؟…. شکوه قاسم نیا. تصویرگر: لسی پاتریسلی. 

تهران: غنچه، 1395. مجموعه 4 جلدي. خشتی کوچک
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: بهداشت، شعر

چكیده: در این مجموعۀ چهار جلدی، آموزش های ساده ای به خردسال داده می شود تا 
کارهای غلط را بشناسد و کارهای درست را انجام دهد؛ مثال در جلد اول کودک می آموزد با 

قاشق غذا بخورد یا به جای دیوار توی دفترش نقاشی بکشد. در جلد دوم با مقایسۀ صداهای اجسام و 
جانداران، شدت و ضعف صداها را می شناسد. در جلد سوم یاد می گیرد چه زمان و چطور حمام کند و 

در جلد چهارم خوراکی ها را از چیزهایی که خوردنی نیستند، می شناسد. 

14

وثوقی، زهرا. بابا بزرگ مهربان/ مادربزرگ خوب من/ مادرم خورشید 
است….تصویرگر: فاطمه زمانی علویچه. اصفهان: آمیس، 1394. مجموعه 4 جلدي. 

جیبی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: شعر، خانواده

چكیده: هر جلد از این مجموعۀ چهار جلدی، به معرفی یکی از اعضای خانواده پرداخته است. در 
هر جلد، خاطرات و احساساتی که کودک نسبت به این اعضا دارد از زبان خود او بیان می شود. 

13

خدا دوست، احمد. پروانه ی ماه. تصویرگر: مینا خلیلی. نجف آباد: مهر زهرا)س(، 
1395. 12ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: شعر

چكیده: این مجموعه شامل یازده شعر است و زبانی ساده و آهنگین دارد. در هر شعر به 
موضوعاتی ملموس و لطیف پرداخته شده است که سریع تر در حافظۀ کودکان ثبت می شوند. 

16
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حسنی، خاتون. دو تا سیب شیرین. تصویرگر: امیر عالیی. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 1395. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان، شعر

 شعبانی، اسداهلل. تاب، تاب، تاب بازی. تصویرگر: میترا صمدی. 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1395. 20ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان، شعر

محقق، جواد. مجموعه شعرهای خردساالن: دویدم و دویدم. تصویرگر: شیوا 
ضیایی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1395. 26ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: شعر، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر مجموعه ای شاد و آهنگین است که اتفاقات و بازی ها و احساسات شاد 
کودکان را در طول یک روز به تصویر می کشد. میان این بازی ها شاعر از زبان کودکان، خورشید، 

ماه، شب و ستاره ها را توصیف و از زبان آن ها نیز با کودکان صحبت می کند. انگار خورشید و ماه نیز 
هم بازی بچه ها هستند و دوستشان دارند. 

چكیده: این مجموعه شامل ده شعر است. شعرها کوتاه هستند و عمومًا یک احساس، یک 
لحظه و یا یک گفت وگو را با زبانی کودکانه توصیف می کنند. بعضی از عناوین عبارتند از: جیرجیرک 

با ادب، جوجه، گردو، اخم مادر، رنگ رنگی. 

چكیده: این اثر مجموعه ای از چند شعر است. در هر شعر، داستانی کوتاه با زبانی کودکانه 
بیان شده است. کودک در این شعرها با اتفاقاتی مواجه می شود که هم او را با محیط پیرامونش آشناتر 

می کنند و هم با موسیقی شادی که دارند، سریع تر به خاطر سپرده می شوند. 

19

ماهوتی، مهری. چه  کاره باشی؟: ترمز و گاز و دنده كار می كنم با خنده/ 
 می گم خدا اجازه، می رم توی مغازه.... تصویرگر: الهام کاظمی. 

تهران: به نشر، 1394. مجموعه 3 جلدي. خشتی کوچک
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: مشاغل، شعر

چكیده: این مجموعۀ سه جلدی به معرفی مشاغل می پردازد. در هر جلد ده شغل معرفی شده 
است؛ مشاغلی مثل: معلمی، کیف دوزی، رفتگری، نقاشی، آشپزی، عکاسی، عطاری، پیک موتوری، 

 عینک سازی و ... 
اشعار مجموعه زبان ساده ای دارند و به سرعت در ذهن کودک ثبت می شوند. 
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 حمزه ای، رودابه. قاقا و َدَدر، خوشگِل خواهر. تصویرگر: مریم یکتا فر. 
تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1395. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ترانه های کودکانه

چكیده: در این کتاب، قّصۀ دو خواهر را می خوانید که خیلی همدیگر را دوست دارند. بعضی 
وقت ها خواهر کوچک تر که یک نی نی است کارهای بامزه ای می کند و باعث خندۀ خواهر بزرگ تر 

می شود. دوست دارید تعدادی از کارهای خنده دار او را بخوانید؟

23

داوری، زهرا. عروسی شغاال. تصویرگر: فروغ بیک زاده. نجف آباد: مهر زهرا)س(، 
1395. 12ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ترانه های کودکانه

چكیده: این مجموعه، موضوعی ساده یا اتفاقی طبیعی مثل بارش باران، گم شدن دکمۀ 
لباس، گلدان گل یخ و. . . را در هر شعر بیان کرده و برای هر کدام، داستانی با نگاه جدید و 

توجیهات خالقانه  و در بعضی موارد غیر منطقی ساخته است. در این کتاب، سؤاالت سادۀ کودکان در 
قالب شعر و به شکلی موزون  دوباره طرح شده اند تا کودک با شنیدنشان کنجکاوی اش بیشتر شود و 

همچنین بتواند پاسخ صحیحی از والدین دریافت کند. 

22

 حمزه ای، رودابه. صدا می آد صدا می آد این صدا از كجا می آد؟. 
تصویرگر: اکبر نیکان پور. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1395. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: شعر، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این کتاب، شعرهای شاد و موزونی دارد و کودک می تواند با صدایی که اول هر شعر 
آمده، از تخیلش کمک بگیرد و حدس بزند آن صدا مربوط به چیست. خیالی بودن بعضی از شعرها و 

تصاویر باعث می شود خواننده، در آخر با جواب های غیرمنتظره ای رو به رو شود. 

21

 کشایی، اکرم. كلید كلید، دسته كلید. تصویرگر: حدیثه قربان. 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1395. 28ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: شعر، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب شامل دوازده شعر است. شعرها با زبانی طنز گونه، کودک را با جنبه های جدید از 
موجودات و حتی گاهی تصاویر خیالی در توصیف آن ها مواجه می کند. این تصاویر به کودک کمک 
می کند تا از حیوانات نترسد، با طبیعت مأنوس تر باشد و به اتفاقات روزمره ای مثل طلوع آفتاب یا 

ریختن برگ های درختان در پاییز، نگاه خالق تری داشته باشد. 

24
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شعبانی، اسداهلل. زنبور: اتل متل خرس و عسل/ خرگوشك درازگوشك. 
تصویرگر: رسول احمدی. تهران: بین المللی گاج، 1395. مجموعه 2 جلدي. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

چكیده: در این مجموعۀ دو جلدی، روی جلد اصلی هر کتاب، عروسک مربوط به موضوعش 
طراحی شده است که می تواند برای کودکان بسیار جذاب باشد. در یک جلد خرگوشک بازیگوش تا آخر 
قصه به دنبال مادرش می گردد و در جلد دیگر خرس تنبل، بدون اجازۀ دوستانش از خوراکی های آنان 

می خورد و ناراحت شان می کند، اما پایان داستان، انگار تنبیه خوبی در انتظارش است!

28

شعـر- قصه

کشاورز، ناصر. یکی بود یکی نبود:گلی بود گلی نبود/ لولو نبود نی نی بود/ 
موتور نبود شتر بود. تصویرگر: ساناز کریمی طاری. تهران: کتاب نبات، 1395. 

مجموعه 3 جلدي. خشتی کوچک
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: ترانه های کودکانه

چكیده: در این مجموعۀ سه جلدی، شاعر با نگاه خالق خود به اتفاقات، اشیا و محیط پیرامون 
کودک، خالقیت او را در هر موضوع تقویت می کند. تناسب ریتم و محتوای شعر با روحیۀ کودکان، 

فهم شعرها را برای آنان ساده ترمی سازد.

26

شعبان نژاد، افسانه. کی بود، کی بود؟:كی بود، كی بود؟ االغی بود/ كی بود، 
 كی بود؟ خرگوشی بود/ كی بود، كی بود؟ خروسی بود.... 

تصویرگر: سمانه قاسمی. تهران: لوپه تو، 1395. مجموعه 9 جلدي. خشتی کوچک
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: شعر، آشنایی با حیوانات

چكیده: در این مجموعه، نٌه نوع حیوان به کودک معرفی می شود. هر کدام از داستان ها به 
یک حیوان اختصاص دارد که عضوی از بدنش را از دست داده است و به جای آن، شئ دیگری قرار 

می دهد اما آن شئ، دردسرهایی نیز با خود به همراه دارد. 

25

 وظیفه شناس، شراره. نی نی ها و مامان ها. تصویرگر: ایلگار رحیمی. 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1395. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: بازی و سرگرمی ، شعر

چكیده: در این مجموعه کودکان با حیوانات مختلف آشنا می شوند. حیواناتی که بچه  هایشان 
قبل از به دنیا آمدن، در شکم آن ها رشد می کنند؛ مثل فیل، زرافه، بز، خرس و میمون. در هر صفحه، 
مقوایی روی شکم مادر گذاشته شده است و زیر آن، تصویر بچۀ حیوان قرار دارد. کودک با باال بردن 

هر مقوا و دیدن عکس، حس کنجکاوی اش برای تصاویر بعدی بیشتر می شود. 

27
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کاویزل، جیووانی. زنبور: اردک كوچولو/ ببر كوچولو/ پاندا كوچولو.... مهری 
کاظمی. تصویرگر: لورا ریگو. تهران: بین المللی گاج، 1395. مجموعه 8 جلدي. شکلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: زندگی حیوانات

 مورگان، ریچارد. اوه ببخشید! كتابی ابتدایی برای رفتارها. زهرا قمی. 
تهران: تیمورزاده، 1395. 24ص. خشتی کوچک

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: آموزش اخالق

رحماندوست، مصطفی/ سید علی اکبر، سیدنوید/ جعفری، الله. باغ وحش کوچک من: 
خروس خوش صدا/ طوطی باهوش/ كالغ زرنگ.... تصویرگر: حدیثه قربان. 

تهران: افق، 1395. مجموعه 5 جلدي. جیبی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: زندگی حیوانات، داستان های حیوانات

چكیده: در این مجموعۀ داستان و شعر، در هر جلد یک حیوان معرفی می شود و بعد از قصه ای 
که اول کتاب می آید، ویژگی های واقعی و شاخص آن حیوان هم بیان می شود؛ مثال چشم گربه ها در 

شب خیلی قوی است، طوطی تا هشتاد سال عمر می کند، کالغ چهرۀ آدم ها را یادش می ماند و... 

چكیده: هر جلد از این مجموعه به معرفی فرزند یک حیوان مثل اردک، ببر، فیل، خرس پاندا 
و. . . . می پردازد؛ کودکان می توانند با مطالعۀ هر بخش، رفتارهای آن جاندار، تغذیۀ او، محیط و شیوه 

زندگی اش را بشناسند. 

چكیده: در این مجموعه به کودکان آموزش داده می شود تا در موقعیت های ساده و روزمره 
باید چه رفتاری داشته باشند و چه بگویند؛ مثال وقتی عطسه می کنند معذرت خواهی کنند، در پایان 

مهمانی ها خداحافظی کنند، مؤدب باشند و به دیگران احترام بگذارند. 

گریوز، سو. رفتارها و احساسات من: از همه چیز بدم می آید!/ اگر این طوری بشود 
چی؟/ چرا نباید.... فرزانه کریمی. تصویرگر: دسیدریا گوئیتچاردینی. تهران: ذکر، 1395. 

مجموعه 8 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: مهارت  های رفتاری

چكیده: در این مجموعه به کودکان آموزش داده می شود تا دربارۀ رفتارها و احساساتشان 
در موقعیت های مختلف بحث کنند و با دور کردن ویژگی های منفی از خود، ویژگی های مثبت 

را تقویت کنند. جلد اول به موضوع قانون می پردازد و کودک می تواندکم کم به پیامد کارهایش توجه 
کند و تأثیر آن ها را ببیند. در جلد دوم به کودک یاد داده می شود چطور به خود کمک کند تا در مواقع 

ناراحتی احساس بهتری داشته باشد. تشویق به کار گروهی، بداخالقی نکردن در موقعیت های 
ناخوشایند، راست گویی و غلبه بر ترس از دیگر موضوعات این مجموعه هستند. 

31
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 بومون، امیلی. فرهنگ برچسبی کوچولوها: بازی های هوشیاری/ رنگ ها. 
زینب غنی. تصویرگر: سیلون میشله. تهران: شهر قلم، 1394. مجموعه 2 جلدي. رحلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: سرگرمی ها، بازی های آموزشی، هوش

چكیده: در این مجموعۀ دو جلدی، صفحاتی حاوی برچسب هایی از اشیا، میوه ها و حیوانات 
وجود دارد. کودک می تواند با توجه به فعالیتی که در هر صفحه از او خواسته شده، این برچسب ها 

را کنار شخصیت ها قرار دهد. در یک جلد این مجموعه به آموزش حیوانات، ماشین ها، اشیا، میوه ها و 
بازی ها پرداخته شده است و در جلد دیگر کودکان فقط به رنگ های اشیا و حیوانات و خوراکی ها 

توجه می کنند. 

بومون، امیلی. فرهنگ تصویری کوچولوها: بهداشت وسالمت/ خانه و 
 خانواده. منصوره محمودی. تصویرگر: سیلوی میشله. تهران: شهر قلم، 1394. 

مجموعه 2 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: بهداشت، سالمت

چكیده: در این مجموعۀ دو جلدی، کودکان می توانند با مفاهیم مختلفی مثل خانه، اتاق، تمیز 
کردن، مسواک زدن، شستن دست ها، معاینۀ پزشک، میکروب ها و کارهای روزانه ای که در خانه 

و بیرون از خانه انجام می دهند، آشنا شوند. تصاویر کتاب به روشنی، مفهوم مورد نظر را به کودک 
می رسانند و به درک بهتر او از کارها و اتفاقات کمک می کنند.

35

وقتی من بچه بودم: برونو یاد می گیرد كه اسباب بازی هایش را جمع 
كند/ برونو یاد می گیرد كه گم نشود/ برونو یاد می گیرد كه با دوستانش 

 بازی كند.... شکیب شیخ الملوکی/ بازنوشته: سوسن طاقدیس. تهران: ذکر، 1395. 
مجموعه 6 جلدي. خشتی کوچک

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: مهارت های رفتاری، داستان

چكیده: در این مجموعۀ شش جلدی، »برونو« در هر داستان یاد می گیردکه چه کارهایی 
خوب و چه کارهایی بد هستند. کودکان نیز با خواندن ماجراهای او می توانند این کارهای خوب را 

بیاموزند. کارهایی مثل: جمع کردن اسباب بازی ها، دروغ نگفتن، نقاشی کردن و. . . . 

34

33

مک کلور، لیزی. جنگل را بشناسیم. مهتاب یعقوبی. تهران: شهر قلم، 1394. 
8ص. رحلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: داستان های حیوانات، زندگی حیوانات

چكیده: داستان های حیوانات و جنگل برای کودکان سرگرم کننده اند، به خصوص اگر با 
بازی و سرگرمی نیز همراه شوند. کتاب حاضر در قالب نوعی سرگرمی جورچین مخاطب را با 

حیوانات جنگل و طرز زندگی آن ها آشنا می کند. مخاطب در حالی که کتاب را می خواند و نام حیوانات 
را می شنود، با تصویر آن ها روبه روست و می تواند برچسب های برجستۀ تصویری را که در کتاب 

گنجانده شده اند، جدا کند و در متن کتاب، در جای مخصوص به خود بچسباند. 
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اوزو، گوتیه. می بینم، بزرگ می شم. راضیه خوئینی. تهران: قدیانی، 1395. 
64ص. بیاضی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: شناخت، یادگیری

چكیده: کودک در سال های نخست زندگی و حتی پیش از شروع به صحبت کردن، با 
دیدن می آموزد و آنچه را آموخته است در حافظۀ خود نگه می دارد. کتاب حاضر مجموعه ای است 

شامل پنج جلد که هر جلد به صورت جداگانه نیز منتشر شده است. نویسنده با توجه به شناخت کودک 
در پنج سال اول زندگی، کوشیده است اسامی و مفاهیم آنچه را در زندگی معمول هر کودکی وجود دارد، 

به صورت موضوعی دسته بندی کند و هر موضوع را در کتابی جداگانه ارائه دهد. موضوع های این 
مجموعه عبارت اند از: آشپزخانه، حمام، وسایل نقلیه، مزرعه، حیوانات و حشرات. 

39

کاندل، آریانا/ کرتو، رزا ماریا. مراقب رفتارتان باشید: مراقب رفتارتان در 
پارک باشید/ مراقب رفتارتان در مهدكودک باشید/ مراقب رفتارتان در 

 مهمانی ها باشید.... پارمیس کشاورزی/ شاهرخ طهمورس زاده/ زهرا قمی. 
تصویرگر: رزا ماریا کرتو. تهران: تیمورزاده، 1395. مجموعه 4 جلدي. خشتی کوچک

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: مهارت های رفتاری، رفتار اجتماعی

چكیده: در این مجموعه، مشکالت کوچکی که بچه ها در زندگی روزمره شان با آن مواجه 
می شوند به صورت داستان بیان می شود؛ چیزهایی مثل آشغال نریختن روی زمین، رعایت نوبت 

در استفاده از وسایل بازی، رفتار مؤدبانه در مهمانی و آموختن شیوه ای دوستانه برای قرض دادن یا 
تقسیم کردن کتاب ها. 

38

حیدری ابهری، غالمرضا. شکوفه های دانایی: چرا از دیگران تشكر می كنیم؟/ چرا 
بسم اهلل بگوییم؟/ چرا به دیگران سالم كنیم؟.... تصویرگر: سیدمیثم موسوی. قم: 

مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، 1395. مجموعه 10 جلدي. خشتی کوچک
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: آموزش اخالق

چكیده: هدف از این مجموعه آموزش رفتارهای خوبی مثل تشکر کردن، سالم کردن، نیکی 
به پدر و مادر، مهربان بودن با حیوانات، به کودکان است. این آموزش ها در قالب مثال هایی کوتاه و 

ملموس بیان می شوند. در پایان هر جلد نیز سخنی از پیامبر یا امامان علیهم السالم آمده و حاوی پیام 
اصلی آن موضوع است.

37

پار، تاد. ماجراهای اتو: اتو به پیك نیك می رود/ اتو به تخت خواب می رود/ اتو 
 به مدرسه می رود.... ساناز حکمت شعار. تصویرگر: تاد پار. تهران: چکه، 1394. 

مجموعه 4 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: بازی و سرگرمی 

چكیده: در این مجموعه، با ماجراهای »اتو« آشنا مي شوید، او براي اولین بار می خواهد با دوستانش 
به پیک نیک برود و تصمیم گرفته است تمام وسیله هایش را هم با خود ببرد؛ یا این که کیک تولد را خودش 

درست کند. چه چیزهایی برای تهیۀ یک کیک خوشمزه الزم است؟ آرد؟ تخم مرغ؟ اما انگار اتو نمی خواهد از 
این مواد استفاده کند. 
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الیوت، ربکا. بهترین داستان های تصویری: اولین تابستان كاب/ اولین زمستان 
كاب. راحله فاضلی. تصویرگر: ربکا الیوت. تهران: شهر قلم، 1394. مجموعه 2 جلدي. 

خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: داستان های حیوانات

چكیده: همراهی نوشته های داستان با تصویرهای مرتبط با آن، کتاب را خواندنی تر و جذاب تر 
می کند. در دو کتاب حاضر از مجموعۀ »بهترین داستان های تصویری« تصویرها با موضوع داستان 

همراه شده اند تا مهارت های دیدن، خواندن و قدرت تخیل کودکان را توسعه دهند. در این کتاب ها، یک 
بچه آهو سؤال هایی دربارۀ اتفاقات مربوط به فصل تابستان و زمستان از مادرش می پرسد که پاسخ 

مادر به آن ها علمی نیست، بلکه فقط کودکانه و مثبت نگرانه است. 

 هنکس، کوین. انتظار عروسكی. آناهیتا حضرتی کیاوندانی. 
تصویرگر: کوین هنکس. تهران: پرتقال، 1395. 34ص. رحلی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

چكیده: در این مجموعه داستانی را می خوانیم که شخصیت اصلی اش عروسک ها هستند. این 
عروسک ها در تمام صفحات منتظر چیزهایی هستند تا خوشحالشان کند؛ اتفاقاتی مثل بارش باران 
و برف، شکوفه دادن درختان، رعد و برق، تشکیل رنگین کمان، درآمدن ماه، یک مهمان ناخوانده یا 

آمدن یک دوست جدید. 

43

اسنیتسالر، نیکول. بهترین داستان های تصویری: االغ كوچولوی خاكستری. 
راحله فاضلی. تصویرگر: کورالی سودو. تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان، خواندن

چكیده: همراهی نوشته های داستان با تصویرهای مرتبط با آن، کتاب را خواندنی تر و جذاب تر 
می کند. در کتاب حاضر از مجموعۀ »بهترین داستان های تصویری« تصویرها با موضوع داستان 

همراه شده اند تا مهارت های دیدن، خواندن و قدرت تخیل کودکان را توسعه دهند. کودکان سال های 
آغاز دبستان می توانند به تنهایی این کتاب را بخوانند و کودکان دورۀ پیش دبستانی نیز با کمک 
بزرگ ترها داستان را دنبال می کنند. در این کتاب، دوستی یک کودک با یک االغ و تأثیر محبت 

متقابل نمایش داده شده است. 

42

ویلمس، مو. داستان های فیلی و فیگی: اسباب بازی عزیزم!/ ببین چه 
شیپوری می زنم!/ بپر بپر زیر باران!.... آناهیتا حضرتی کیاوندانی. تصویرگر: مو 

ویلمس. تهران: پرتقال، 1395. مجموعه 20 جلدي. رقعی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

چكیده: در این مجموعۀ بیست جلدی، داستان های سرگرم کننده از ماجراهای »فیلی« و 
»فیگی« نوشته شده است. هر جلد شامل اتفاقات جدیدی است که بین آن ها رخ می دهد. زبان 

طنزآمیز و نگاه خالقانه ای که به مسائل دارند، جذابیت هر داستان را چند برابر می کند. این دو دوست 
بامزه در یکی از داستان ها حتی با خوانندۀ کتاب صحبت کرده و او را نیز وارد گفت وگوهایشان 

می کنند؛ می توان گفت هیچ کاری از این دو موجود دوست داشتنی بعید نیست. 
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لرستانی، فریبرز. خدایا تو خوبی: بادكنك خرگوشی/ گنجشك و سیب شیرین/ 
مثل فرشته ها. تصویرگر: راحله برخورداری. تهران: غنچه، 1395. مجموعه 3 جلدي. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: خداشناسی، صفات خدا، داستان های تخیلی

چكیده: این مجموعۀ سه جلدی با قصه های ساده ای به کودک آموزش می دهد تا حتی اتفاقات 
روزمره را هم در زندگی اش ببیند و به خاطر آن ها از خداوند تشکر کند؛ چیزهایی مثل شب کنار مادر 

 خوابیدن، دیدن شانه کردن موهای مادربزرگ، خواندن خروس در صبح زود و. . . 
در بعضی از قصه هاکودک از خدا خواسته ای هم دارد؛ مثاًل درمان بال های کبوتر زخمی، آوردن فرشته ها به 

زمین و دیدن صورت آن ها و. . . 

47

اسمیت، لین. این یك كتاب است. دیبا میرزایی. تهران: دیبایه، 1394. 
32ص. وزیری
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: مطالعه، داستان های تخیلی

چكیده: کتاب از پدیده هایی است که بشر از زمان پیدایش آن، نیازهای بسیاری را با آن رفع 
کرده است. کتاب حاضر با نگاهی از زاویه ای متفاوت، چیستی کتاب را بررسی می کند. ماجرای این 

کتاب گفت وگویی است بین یک کتاب خوان با یک کاربر رایانه. نویسنده نتیجه می گیرد، با وجود اینکه 
کتاب نمی تواند به اینترنت وصل شود، اطالعاتش را به روز کند یا پیغام بفرستد، جذابیت بسیاری دارد 

و مخاطب خود را سرگرم و مجذوب می کند.

46

 لوشارد، آنه. این جوری یا آن جوری؟. متین رحماندوست. 
تصویرگر: آنه لوشارد. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1394. 20ص. رقعی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

چكیده: در این کتاب شما یاد می گیرید که زرافه ها با آن گردن های بلندشان چطور می خوابند و 
استراحت می کنند. واقعًا به نظر شما زرافه ها به این شکل می خوابند؟ من که این طور فکر نمی کنم. 

45

سیدآبادی، علی اصغر. نی نی آموز: بادكنك ها و گوزن/ فیل بزرگ و خرگوش كوچك/ 
گورخر كوچولو و مامانش.... تصویرگر: مهدیه صفایی نیا. تهران: شهر قلم، 1394. مجموعه 

4 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: رنگ، داستان های حیوانات

چكیده: مجموعۀ »نی نی آموز« می کوشد اولین مفهوم های آموزشی را در قالب داستان به 
کودکان بیاموزد. در این مجموعه رنگ ها، شکل هاي هندسي، مفاهیم اعداد و متضاد ها آموزش داده 
می شوند. داستان ها به زبان کودکانه است و شخصیت های داستانی آن ها حیوانات جنگل هستند. 
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دونری، اولیور. پرورش رفتارهای خوب: بوبو/ پیدی/ غازی.... فهیمه شانه. 
تصویرگر: اولیور دونری. تهران: غنچه، 1395. مجموعه 6 جلدي. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: مهارت های رفتاری، داستان های تخیلی

چكیده: در این مجموعه، با قصه هایی کوتاه اما سرگرم کننده رو به رو هستیم که شخصیت 
اصلی داستان، ماجراهای عجیبی را تجربه می کند. این شخصیت ها با هم دوست های صمیمی نیز 

هستند و یکدیگر را خیلی دوست دارند.

لزر غالمی، حدیث. شیرین ترین قصه های ایران: بز زنگوله پا/ عمو نوروز و 
ننه سرما/ كدو قلقله زن مشهور....تصویرگر: آمنه اربابون. تهران: شهر قلم، 1394. 

مجموعه 4 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: داستان

چكیده: این مجموعه چهار جلد است و نویسنده، داستان های مشهور و قدیمی مثل پیرزن کدو 
قلقله زن، شنگول و منگول، عمو نوروز و نخودی را با زبانی دیگر تعریف می کند. او با وارد کردن 

خوراکی ها، وسایل امروزی و شغل های جدید به اصل داستان، جذابیت بیشتری به آن ها می بخشد؛ مثاًل 
گرگ شنگول و منگول تلویزیون نگاه می کند و بازیگر است، مادر و پدر نخودی پیتزا می پزند و 

پیرزن کدو قلقله زن حامی حیوانات می شود. 

51

اسپادا، وینسنت. بهترین داستان های تصویری: بچه گربه به گربه گفت. راحله 
فاضلی. تصویرگر: استیو ویتلو. تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان

چكیده: همراهی نوشته های داستان با تصویرهای مرتبط با آن، کتاب را خواندنی تر و جذاب تر 
می کند. در کتاب حاضر از مجموعۀ »بهترین داستان های تصویری« تصویرها با موضوع داستان 
همراه شده اند تا مهارت های دیدن، خواندن و قدرت تخیل کودکان را توسعه دهند. در این کتاب، 
ماجرای دوستی دو بچه گربه را می خوانیم که انجام بعضی کارها برایشان ناممکن است. آن ها 
می خواهند از دیگران کمک بگیرند، اما نمی شود. در نهایت صاحبشان به کمک آن ها می آید.

50

برنر، رتراوت سوزانه. داستان های دوست داشتنی: باز هم كالی و مامان و بابا/ كالی 
و مامان و بابا. زلیخا دامک. تصویرگر: رتراوت سوزانه برنر. تهران: پیک ادبیات، 1395. 

مجموعه 2 جلدي. وزیری
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: داستان های خانواده، مهارت  های رفتاری

چكیده: در این مجموعۀ دو جلدی، رفتارهای »کالی«، شخصیت اصلی داستان، گاهی اشتباه 
هستند؛ اما غیرمنتظره بودن خواسته ها و دالیل غیر منطقی اش در توجیه همین اشتباه ها، باعث شده 

است تاکودکان به خواندن بقیۀ ماجراهای او مشتاق تر شوند. 
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کتبی، سرور. قصه ها و تصویر ها: بیا توی تنگ. تصویرگر: حدیثه قربان. تهران: 
پیدایش، 1395. 14ص. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، خالقیت

 بارکر، سیما. بهترین داستان های تصویری: پری ژولیده. راحله فاضلی. 
تصویرگر: خیشتن ریچاردز. تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان، نظم

جعفری، الله. قصه ها و تصویر ها: بوس باد. تصویرگر: حدیثه قربان. تهران: پیدایش، 
1395. 14ص. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، طبیعت گردی، رنگ

خداجو، فروزنده. قصه ها و تصویر ها: بهترین جای دنیا. تصویرگر: حدیثه قربان. 
تهران: پیدایش، 1395. 14ص. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های حیوانات، ادبیات کودکان

چكیده: داستان های تخیلی به پرورش خالقیت کودکان کمک می کنند. کتاب حاضر از 
مجموعۀ »قصه ها و تصویرها« داستانی تخیلی است دربارۀ برگ ها. با خواندن این کتاب، توجه 

مخاطب به طبیعت بیشتر جلب می شود. او می تواند در ذهن خود نمونه های خالقانه ای از ترکیب 
برگ ها تصور کند. همچنین، به رنگ ها و تنوع آن ها دقت می کند و دربارۀ فصل ها و تفاوت های هر 

فصل نیز نکاتی می آموزد. کتاب به گونه ای تنظیم شده است که مخاطب باید با تصویرها همراه 
شود تا داستان را بهتر درک کند. 

چكیده: گاهی موجودات زنده ارزش آنچه را که در دسترسشان قرار دارد، نمی دانند. بهترین 
چیزها همیشه دور و غیرقابل دسترس نیستند، تنها الزم است آن ها را بشناسیم. در کتاب حاضر از 

مجموعۀ »قصه ها و نکته ها« مخاطب با روباهی آشنا می شود که النۀ خود را دوست ندارد و به دنبال 
النه ای جدید می گردد. در نهایت او متوجه می شود که  آنچه خود دارد، بهترین النۀ ممکن برای 

اوست. 

چكیده: داستان های تخیلی به پرورش قدرت خالقیت در کودکان کمک می کنند. کتاب حاضر 
داستانی است دربارۀ یک تنگ ماهی که خالی مانده است و کودک باید با تخیل خود آن را پر کند. 

ماهی، قورباغه، آقا فیله و زرافه قبول نمی کنند توی تنگ باشند، تا اینکه در نهایت یک برگ داخل تنگ 
می افتد. در این کتاب، کودک باید تصویرها را ببیند و دنبال کند تا قصه را بفهمد و به پایان برساند. 

چكیده: در کتاب حاضر از مجموعۀ »بهترین داستان های تصویری« تصویرها با موضوع داستان 
همراه شده اند تا مهارت های دیدن، خواندن و قدرت تخیل کودکان را توسعه دهند. کودکان سال های 

آغاز دبستان می  توانند به تنهایی این کتاب را بخوانند و کودکان دورۀ پیش دبستانی نیز با کمک 
بزرگ ترها داستان را دنبال می کنند. در این کتاب، موضوع ژولیده شدن موهای بچه ها در خواب و 

گفت و گوی یک کودک، در این باره، با یک پری نمایش داده شده است. 
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حسینی، محمد حسن. قصه ها و تصویر ها: چكمه و جای پایش. 
تصویرگر: حدیثه قربان. تهران: پیدایش، 1395. 14ص. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، ارزش های اخالقی

 مرادی الکه، یگانه. ده لقمه قصه:چرخونك و یك ریسه قصه. 
تصویرگر: ویدا کریمي. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1395. 28ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

لرستانی، فریبرز. داستانک های شیرین: جوجه كوكی و مادربزرگ/ الكی گلی/ 
ویزویزک.... تصویرگر: زهرا غفاری. تهران: پیک ادبیات، 1395. مجموعه 4 جلدي. 

وزیری
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، داستان های حیوانات

چكیده: این مجموعۀ چهار جلدی قصه های کوتاهی دارد که برای کودکان بسیار لذت بخش 
هستند. در هر کدام از داستان ها کودک قّصه با عروسک، پرنده، قاصدک، درخت، دوستانش و 

هرچیزی که در طبیعت می بیند، حرف می زند و بازی می کند. در هر داستان گفت وگوهای ساده ای اتفاق 
می افتد و احساس کودک در ارتباط با همان موضوعات به شکل واقعی و خالقانه شرح داده می شود. 

چكیده: این مجموعه شامل ده قصه است. قصه ها با بهره گیری از تخیل کودکان برای فهم 
ماجرای هر داستان، باعث جذابیت بیشتر کتاب شده اند. زبان طنزآمیز، ویژگی دیگری است که به 

زیبایی و ملموس شدن داستان ها کمک کرده است. 

چكیده: کودکان به جزئیات تصاویر دقت می کنند و با تصویر رابطه برقرار می کنند. در کتاب 
حاضر، نویسنده کوشیده است داستانش را براساس تصویر و برپایۀ همراهی متن با آن طراحی 

کند. مخاطب باید تصویرها را دنبال کند تا مفهوم داستان را به درستی متوجه شود. این داستان ماجرای 
چکمه ای است که از جای پای خود خسته شده است و می خواهد تنها باشد. در نهایت متوجه 

می شود که بدون آن نمی تواند بماند و باید با جای پایش همراه شود. 

59

58

رانلز، تریشا. قصه های قبل از خواب: پنج ستاره ی آرزو. رضی هیرمندی. تصویرگر: 
سارا دیالرد. تهران: با فرزندان، 1394. 12ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، خواب

چكیده: بزرگ ترهای امروزی به یاد دارند که در کودکی، برای به خواب رفتن، 
مادربزرگ هایشان به آن ها می گفتند ستاره ها را بشمار و بخواب. کتاب حاضر با الهام از این ماجرا، 
داستانی تخیلی را به تصویر می کشد که گله ای گوسفند می خواهند آرزوهایشان را به پنج ستاره ای 

که یک شب باالی سر خود دیده اند بگویند. هر گوسفند آرزویش را می گوید و هر ستاره آرزوی یک 
گوسفند را برآورده می کند. در این کتاب، مخاطب خردسال، در ضمن داستانی تخیلی، با شمارش 

اعداد 1 تا 5 آشنا می شود. 
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خردور، طاهره. ماجراهای بچه جان: درخت همسایه/ عسل صبحانه. 
تصویرگر: شیرین شیخی. تهران: کانیار، 1394. مجموعه 2 جلدي. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان، داستان های اجتماعی، محیط زیست

چكیده: در این مجموعه، ماجراهای روزانۀ بچه  جان را در برخورد با طبیعت می خوانیم. 
تصورات کودکانه و کنجکاوانۀ او در مواجهه با مورچه ها، زنبورها، پروانه ها و جواب های مادر به 

هرکدام از پرسش های او، شناخت کودک را از محیط اطرافش بیشتر می کند و ترسش را نسبت به 
حشرات و خزندگان از بین می برد.

63

رحیمی زاده، پژمان. خوابی پر از گوسفند. تصویرگر: پژمان رحیمی زاده. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 28ص. رحلی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، خالقیت

چكیده: داستان های تخیلی قدرت خالقیت ذهنی کودکان را افزایش می دهند. کتاب حاضر 
داستانی است کاماًل تخیلی که موضوع آن آشنای ذهن همۀ ماست؛ شمردن گوسفندها قبل از 

خواب. نویسنده کوشیده است این موضوع را از دریچۀ خیال ببیند. درک بهتر ماجرای این قصه به 
هماهنگ شدن مخاطب با تصویرهای کتاب نیاز دارد. مخاطب خردسال در عین حال که داستان را 

دنبال می کند و تصویرها را می بیند، در تخیالت خود غوطه ور می شود. 
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رینر، کترین. خط خطی و خند ه اش. مینا پورشعبانی. تصویرگر: کترین رینر. تهران: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1395. 28ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان، ادبیات کودکان

چكیده: این اثر، قصه ای از یک ببر غمگین را حکایت می کند که خنده اش گم شده است و 
تا پایان داستان به دنبال آن می گردد. نویسنده، کودک را با حیوانات مختلف و عناصر طبیعی مثل 

باران و صحرا آشنا می کند. تصویرهای ساده و در عین حال متفاوت کتاب باعث اشتیاق بیشتر خواننده به 
خواندن ادامه  داستان می شود. در پایان کتاب نکاتی آمده  است که کودک را هم با ویژگی های ببر 

آشنا می کند و هم در باره خطرات انقراض ببرها آگاه می سازد

61

 خداجو، فروزنده. دعاهای كودكانه. تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان. 
تهران: کانیار، 1395. 16ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: نیایش، خداشناسی، عبادت

چكیده: انسان های مؤمن در هنگام یاری خواستن از خداوند، به درگاه او دعا می کنند. این 
کتاب شامل چند دعای کودکانه از زبان کودکان است که در موقعیت هایی مثل گم شدن یکی از 

عزیزان، درخواست داشتن دوست، لحظۀ تحویل سال و کمک کردن به حیوانات کوچک انجام می شود. 
در کتاب اوصاف خداوند همراه با معنی آن ها نیز ذکر شده است؛ اوصافی مثل: رحیم، قاسم ، ناصر، 

حافظ، حبیب و رحمان.
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 هازبند، ایمی. بهترین داستان های تصویری: روباه های پر سروصدا.
 راحله فاضلی. تصویرگر: ایمی هازبند. تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های حیوانات

جعفری، الله. رازهای من: دو یادداشت و هفت قصه. تصویرگر: غزاله بیگدلو. 
تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1394. 28ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

لرستانی، فریبرز. داستانک های رنگارنگ:دوست دارم پیش تو باشم/ قاقالی 
 قو قو/ كالغه و بابایی. تصویرگر: مرجان بابامرندی. قم: حضور، 1395. 

مجموعه 3 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

فرانسیس - براون، پیتر. بهترین داستان های تصویری: دو پرنده می توانند.... دو 
پرنده نمی توانند. بهزاد کاتب. تصویرگر: ریتا جانتی. تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. 

خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: توانایی، داستان

چكیده: در این کتاب، چند نمونه از کارهایی که می توان با همراهی دیگران انجام داد و چند نمونه 
از کارهایی که در حضور و با همراهی دیگران نمی توان انجام داد، مثال آورده شده است. برای مثال، 

دو نفر نمی توانند با هم پادشاه یک قلعه شوند یا نمی توانند دربارۀ موضوعی که قرار است راز باشد، با هم 
صحبت کنند.

چكیده: در این مجموعۀ سه جلدی قصه های کوتاهی از دخترک داستان با دوستانش آمده 
است و گفت وگوهای دخترک را با خودش و آن ها به تصویر می کشد. دوستان او درخت، کالغ، گربه، 

مورچه ها، باران و اسباب بازی هایش هستند

چكیده: این کتاب هفت راز با خود دارد؛ رازهایی که کودک داستان سعی دارد آن ها را در 
دلش نگه دارد. اما بعد از چند روز دلش از آن همه راز، باد می کند و هی بزرگ تر می شود. بچه 

تصمیم می گیرد به دکتر برود تا از او کمک بخواهد. دکتر هم کسی را معرفی می کند که تمام رازهای 
دنیا را می شود با او در میان گذاشت. از شما کسی هست که رازی داشته باشد و دلش برای نگه 

داشتن آن کوچک شده باشد؟

چكیده: داستان هایی که با تصویر همراه شده اند، کودکان را بیشتر عالقه مند می کنند و کتاب 
را جذاب تر. در کتاب حاضر از مجموعۀ »بهترین داستان های تصویری« تصویرها با موضوع داستان 

همراه شده اند تا مهارت های دیدن، خواندن و قدرت تخیل کودکان را توسعه دهند. در این کتاب، چند 
روباه به دنبال جای مناسبی برای زندگی می گردند و مخاطب، در این گشت و گذار، با محل زندگی 

حیوانات آشنا می شود. 
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جانسون، ماریون. کایلو: كایلو از خواهرش مراقبت می كند/ كایلو به باغ وحش 
می رود/ كایلو به مهد كودک می رود.... زلیخا دامک. تهران: پیک ادبیات، 1395. 

مجموعه 6 جلدي. جیبی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: مهارت های آموزشی، مهارت های رفتاری، داستان

کشاورزی آزاد، مرجان. ده لقمه قصه: كتاب جادو. تصویرگر: حسن عامه کن. تهران: 
مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1395. 28ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: تفکر خالق، ادبیات کودکان

جعفری، الله. قصه های گوگولی برای بچه های گوگولی )1 تا 10(. تصویرگر: 
فاطمه حق نژاد. تهران: قدیانی، 1395. مجموعه 10 جلدي. رقعی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، داستان های حیوانات  

وتسل، یوتا. شال من كو؟. فرشته شیر آقایی. تهران: هنر آبی، 1395. 16ص. خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: خالقیت، داستان های تخیلی، مهارت های اجتماعی

چكیده: مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که کودکان را در ایجاد روابط سالم و 
تصمیم گیری های صحیح توانمند می سازند. در این کتاب، در جریان داستانی تخیلی، باد شال گردن 
کودکی را می برد. کودک به دنبال گمشدۀ خویش، تخیالت زیادی را از سر می گذراند. در نهایت نیز 

تخیالت خویش را نقاشی می کند و از آن ها لذت می برد. 

چكیده: این مجموعۀ ده جلدی، قصه های شیرین و متفاوتی برای بچه ها دارد. تقریبا همۀ 
داستان ها از زبان اجسام و حیواناتی مثل عینک، عنکبوت، اتوبوس، درخت سیب، ماهی قرمز، لنگۀ 

جوراب و. . . نقل شده اند که جذابیت هر ماجرا را بیشتر می کند. 

چكیده: در این مجموعۀ داستان شش جلدی، اتفاقاتی که برای کایلو می افتد بیان شده است. 
کودک با خواندن داستان ها، رفتارهای صحیح کایلو را در موقعیت های مختلف می بیند و می آموزد.

چكیده: در این مجموعه، داستان موشی و جادوگر را می خوانید. این دو، دوست های خیلی خوبی 
برای هم هستند. گاهی جادوگر به موشی کمک می کند و گاهی موشی مشکالت جادوگر را حل 

می کند. اما موشی بدون اینکه جادو بلد باشد، همیشه فکرهای بهتری به سرش می زند.
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ایبد، طاهره. ده لقمه قصه: گورخر اشتباهی. تصویرگر: میترا عبداللهي. تهران: 
مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1395. 26ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

شعبان نژاد، افسانه. گدلو گدو و نی نی پسری/ گدلو گدو و نی نی دختری. 
تصویرگر: فهیمه محجوب. تهران: لوپه تو، 1395. مجموعه 2 جلدي. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

قاسم نیا، شکوه. قصه ها و تصویر ها: كی می تواند مرا بخنداند؟. تصویرگر: حدیثه 
قربان. تهران: پیدایش، 1395. 14ص. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: نقاشی، داستان، سرگرمی های آموزشی

صابری، بابک. كالغ سیاه به سفر می رود!. تصویرگر: شبنم چایچیان. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، داستان های حیوانات، زندگی حیوانات، سفر

چكیده: سفر کردن از موضوع هایی است که به برنامه ریزی و تهیۀ مقدمات نیاز دارد. مخاطب در 
این کتاب با کالغی آشنا می شود که قصد سفر دارد. نویسنده از زبان مخاطب سؤال هایی دربارۀ مقدمات 
و وسایل سفر کالغ می پرسد و خود به آن ها پاسخ می دهد. داستان این کتاب تخیلی است و مخاطب را با 

چگونگی زندگی کالغ، غذاخوردن، آب خوردن و نیز پروازکردن این حیوان آشنا می کند. در نهایت نیز 
توضیح می دهد که کالغ ها بیش از هر چیز به بودن با گروه و زندگی گروهی نیاز دارند.

چكیده: کودکان به جزئیات تصاویر دقت می کنند. آن ها با تصویر بیشتر رابطه برقرار می کنند. 
در کتاب حاضر، با توجه به همین نکته، نویسنده کوشیده است داستانش را بر اساس تصویر و 

برپایۀ همراهی متن با آن طراحی کند. مخاطب داستان را می خواند و درعین حال، باید تصویرها را 
دنبال کند تا مفهوم داستان را به درستی متوجه شود. این داستان ماجرای یک دخترک نقاشی شده 

است که نمی تواند بخندد و تنها نقاش این نقاشی است که می تواند او را بخنداند. مخاطب این 
کتاب به طور ناخودآگاه دربارۀ نقاشی کردن نیز نکته ای می آموزد. 

چكیده: در این مجموعۀ دو جلدی، گدلوگدو موجودی خیالی است که سعی می کند 
خوراکی های سالم بچه ها را بگیرد و فریبشان دهد. هدف از این مجموعه این است که کودکان به 

خوردن غذاهای سالم تشویق شوند و عادت بدغذایی آنان از بین برود. 

چكیده: این مجموعه ده داستان کودکانۀ خالق دارد. در هر داستان اتفاقاتی برای 
شخصیت های اصلی می افتد که فکرش را هم نمی کنید. دوست دارید اول با کدام یک از آن ها آشنا 

شوید؟ خر خوش خنده، چنگال فراری یا گربۀ شکمو؟
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جفرز، الیور. لوبی ها در من نبودم/ لوبی ها در بلوز جدید/ لوبي ها در 
عدد هیچ. حسام سبحانی طهرانی. تصویرگر: الیور جفرز. تهران: مبتکران، 1395. 

مجموعه 3 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، مهارت های رفتاری

شعبان نژاد، افسانه. لوپه تو و نی نی پسری/ لوپه تو و نی نی دختري. تصویرگر: 
فهیمه محجوب. تهران: لوپه تو، 1395. مجموعه 2 جلدي. خشتی کوچک

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

ماریس، رن. النه ی من كجاست؟. پروین بهرامیان. تصویرگر: رن ماریس. تهران: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1395. 32ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های حیوانات، زندگی حیوانات

 تئوبالد، ژوزف. گوسفندی كه می خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ. 
نورا حق پرست. تصویرگر: ژوزف تئوبالد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

1395. 28ص. رحلی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: داستان های تخیلی، خالقیت

چكیده: داستان های تخیلی قدرت خالقیت کودکان را رشد می دهند و در عین حال سرگرم 
کننده و جذاب اند. کتاب حاضر ماجرای گوسفندی است که از وضعیت فعلی خود راضی نیست و به 

همین خاطر می کوشد با خوردن غذای بیشتر بزرگ تر شود و تغییر کند. اما این بزرگ تر شدن غیر قابل 
کنترل می شود و گوسفند به جایی می رسد که دیگر هیچ دوست و همراهی ندارد. در نهایت، در اثر 

یک اتفاق، به وضعیت قبلی خود بازمی گردد و دیگر ناراضی نیست. 

چكیده: دانستن دربارۀ حیوانات برای کودکان جالب و هیجان انگیز است. در این کتاب، 
شخصیت اصلی داستان که یک قورباغه است، دنبال النه اش می گردد. مخاطب ضمن همراه شدن با 
داستان، با النه و محل زندگی چند حیوان دیگر نیز آشنا می شود. برای مثال می آموزد که خرگوش ها، 

راسوها و موش ها نیز در النه زندگی می کنند. در نهایت نیز قورباغه النۀ خویش را می سازد.

چكیده: داستان هاي تخیلي کودکان را به تفکر و خالقیت بیشتر وا مي دارد. در مجموعه 
»لوبي ها در. . . « مخاطب با موجودات خیالي به نام لوبي  همراه مي شود و ضمن بازي و سرگرمي به 

 مهارت هایي دست  مي یابد

چكیده: شخصیت اصلی در این مجموعه لوپه تو است. او موجودی خیالی است که دوست 
ندارد بچه ها کارهای خوب انجام دهند و با دوستانشان بازی کنند. او در هر قصه از کمد اتاق 

بیرون می آید و بعد از آن که در فریب دادن کودکان شکست خورد، دوباره به کمد برمی گردد. هدف این 
مجموعه این است که خردساالن مفهوم دوستی را یاد بگیرند و در بازی های خود هر چه دارند با 

دوستانشان تقسیم کنند.
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مورلی، جون. بهترین داستان های تصویری: وقت شام است. راحله فاضلی. 
تصویرگر: مارینا له ری. تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های حیوانات

ماهوتی، مهری. من خودم را دوست دارم. روح اله ایرجی )ترجمه به 
انگلیسي(. تصویرگر: فاطمه زمانه رو. تهران: هنر آبی، 1395. 12ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: مهارت های رفتاری

جعفری، الله. قّصه های موش کوچولو )قّصه  اّول تا پنجم(: من تشنمه!/ من یك موش 
هستم!/ منم بازی!....تصویرگر: علی خدایی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1395. 

مجموعه 5 جلدي. خشتی
مخاطب: کودک

كلمات كلیدی: ادبیات کودکان

اشتویکه، ژانت مورگان. لوییز دانا در مدرسه. فرشته شیر آقایی. تهران: هنر آبی، 
1395. 16ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: اندیشه و تفکر، خالقیت

چكیده: خواندن کتاب، مهارت تفکر و اندیشه خالق را در کودک تقویت می کند. کتاب حاضر 
در قالب داستانی که شخصیت اصلی آن یک مرغ مزرعه است، می کوشد مهارت تفکر خالق را 

پرورش دهد. مرغی که مدرسه را نمی شناسد، هر چه را در آن می بیند، در تصور خود، با آنچه می شناسد، 
شبیه سازی می کند. مخاطب در ضمن خواندن داستان، با فضای کلی مدرسه آشنا می شود و شوق 

رفتن به آن جا را پیدا می کند.

چكیده: مجموعۀ پنچ جلدی موش کوچولو، قّصه های موشی و مادرش را برای شما تعریف 
می کند. آن ها در هر قصه برای پیدا کردن غذا به مکان های مختلفی می روند. موشی در تمام این 

سفرها تجربه های جدیدی به دست می آورد و دوست های جدید و مهربانی پیدا می کند. این دوستان 
جدید به موشی کمک های زیادی می کنند و موشی از آن ها خیلی چیزها یاد می گیرد.

چكیده: کتاب ها می توانند مهارت  های زندگی را در قالب داستان به کودکان بیاموزند. کتاب 
حاضر موضوع »دوست داشتن و احترام به خود« را به کودک می آموزد. این کتاب دو زبانه است؛ 
فارسی و انگلیسی. در این داستان، درختی مهربان به همه کمک می کند؛ به مورچه غذا می دهد، 

پروانه را گرم می کند و به گنجشک النه می دهد

چكیده: داستان هایی که با تصویر همراه شده اند، کودکان را بیشتر عالقه مند می کنند و کتاب 
را جذاب تر. در این کتاب، دربارۀ تعدادی از حیواناتی که در واقع هر کدام غذای دیگری است صحبت 
می شود. مگس غذای عنکبوت است و گربه غذای سگ. به این ترتیب داستانی هیجان انگیز شکل 

گرفته است. 
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پائوتنر، نوربرت. سری کتاب های آموزش پیش  از دبستان شاپرک: خمیر بازی: لذت 
شكل دادن به حیوانات با خمیر بازی. نازلی اصغرزاده. تهران: شباهنگ، 1395. 44ص. 

رحلی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: بازی های آموزشی، سرگرمی های آموزشی، فعالیت های هنری

 نوزرآدان، مریم. زمان برای كودكان 4 تا 8 ساله. تصویرگر: الله ضیایی. تهران: 
نغمه نو، 1395. 40ص. رحلی

مخاطب: کودک/ مربی
كلمات كلیدی: آموزش

اسنیتسالر، نیکول. بهترین داستان های تصویری: هیكو. راحله فاضلی. تصویرگر: 
کورالی سودو. تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: مهارت های رفتاری، داستان های حیوانات

لوی، اما. بهترین داستان های تصویری: هتی پك. راحله فاضلی. تصویرگر: اما لوی. 
تهران: شهر قلم، 1394. 24ص. خشتی

مخاطب: کودک
كلمات كلیدی: داستان های حیوانات

چكیده: در این کتاب، مرغی تمام سرزمین هایی را که می شناسد  می گردد تا شاید بتواند تخمی 
پیدا کند که روی آن بنشیند و مادر بچه هایی باشد که از آن بیرون می آیند. او به هر جا می رود، 

تعدادی تخم جمع می کند و در نهایت که تخم ها ترک برمی دارند و بچه ها از آن ها خارج می شوند، 
مرغی در می  یابد که حاال تعداد زیادی بچه دارد که باید به آن ها رسیدگی کند.

چكیده: در این کتاب، با بچه پنگوئنی آشنا می شویم که از بودن در جمع فامیل راضی نیست و 
دلش می خواهد تنها باشد، اما پس از چندی از تنهایی خسته می شود و وقتی به جمع دوستان و خانواده 

برمی گردد، احساس شادی و خوشی می کند. 

چكیده: کتاب حاضر شیوه های ساخت شکل های گوناگون با خمیربازی را به مخاطب 
می آموزد. خمیر نرم و شکل پذیر است و کودک هر طور بخواهد آن را در دستانش مالش و شکل 

می دهد، با مشت بر آن می کوبد، آن را سوراخ می کند و می غلتاند و از آن شکل در می آورد. نویسنده در 
عین آموزش مرحله به مرحلۀ ساخت شکل هر حیوان به کودک، دربارۀ محل زندگی و ویژگی های 

آن نیز اطالعاتی به مخاطب می دهد.

چكیده: این مجموعه مفهوم زمان را با عناوینی مثل روز و شب، امروز و دیروز، دیر و زود، 
روزهای هفته، ماه های سال و فصل ها به کودکان می آموزد. هر صفحه سؤاالتی دارد که کودک با 

پاسخ دادن آن ها، به مرور، زمان را می شناسد و زندگی اش را بر همین اساس تنظیم می کند. او در کتاب 
با برنامۀ هفتگی آشنا می شود و می تواند برنامۀ خودش را بنویسد. همچنین می تواند فعالیت هایی را 

که تا قبل از خواب انجام می دهد، تعریف کند.
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سعیدی، علی/ بامشاد، محمدمهدی/ فتح آبادی، جواد. مجموعه كتاب های 
آموزش پیش از دبستان ویژه كودكان 5 تا6 سال ویژه فصل پاییز.مشهد: 

ضریح آفتاب، 1395. 80ص. رحلی
مخاطب: کودک/ مربی

كلمات كلیدی: فعالیت های فوق برنامه، راهنمای آموزشی، سرگرمی های آموزشی

معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش  شهر تهران و با همکاری 
مؤسسه وانیا فیلم. راهنمای تدریس كتاب های پیش دبستان)ویژه مربی(. 

تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 240ص. رحلی
مخاطب: مربی

كلمات كلیدی: بازی های آموزشی

 سلحشور، ماندانا. روش های تقویت توجه و تمركز در كودكان. 
تهران: با فرزندان، 1395. 88ص. رقعی

مخاطب: مربی
كلمات كلیدی: بازی های فکری، حافظه، تقویت توجه

دالیا، گالینا. كلید یادگیری: آموزش كودكان سه تا هفت سال با رویكرد 
ویگوتسكی. افسانه اشرفی. تهران: مؤسسه فرهنگی - هنری - پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان، 1395. 240ص. خشتی
مخاطب: مربی/ والدین

كلمات كلیدی: راهنمای آموزشی، خالقیت، روان شناسی کودک

چكیده: سنین پیش از دبستان دورۀ پیش آگاهی و آمادگی برای ورود به مدرسه است. کتاب حاضر 
برای گروه سنی 5 تا 6 سال تدوین شده است و درس ها شامل واحدهای یادگیری موضوعی مثل »خانه 

و خانواده، کوچه و خیابان، بهداشت تن و روان، وکتاب خوانی« هستند. فعالیت ها متنوع و عبارت اند از: ساخت 
کاردستی، مشاهدۀ تصویر و تمرین انجام حرکت مربوط، پیداکردن اختالف ها، وصل کردنی، و پیدا کردن کمتر 

و بیشتر. دربارۀ هر فعالیت دستور کاری به مربی یا والدین ارائه شده است تا کودک را در انجام بهتر آن و 
برای نیل به هدف آموزشی راهنمایی کنند. 

چكیده: این مجموعه از هشت فصل تشکیل شده است. در این فصول، فعالیت ها و شیوه هایی 
به مربیان ارائه می شود تا نتایج بهتری از آموزش کودکان به دست بیاورند. در هر بخش بازی ها و 

فعالیت های فردی و گروهی وجود دارد تا کودک آن ها را به شیوه ای که مربی می گوید و در کتاب آمده 
است انجام دهد. وسایل مورد نیاز، مدت زمان فعالیت ها و محل انجامشان)خانه، مدرسه( پایین هر 

صفحه ذکر می شود.

چكیده: فراگیری مهارت توجه و تمرکز در کودکان، مهارتی اساسی و سودمند به شمار 
می رود. کتاب حاضر خواننده را با روش ها و اسباب بازی هایی آشنا می کند که مهارت تمرکز را 

بهبود می بخشند. در گفتار اول کتاب، بازی ها و سرگرمی های ویژۀ نوزادان، در گفتار بعد بازی های 
مخصوص کودکان یک تا سه سال برای جلب توجه آن ها بر جزئیات پدیده ها و موضوع های گوناگون، 

و در نهایت نیز بازی های تقویت توجه برای کودکان چهار تا هفت ساله، با هدف افزایش انگیزه و 
اشتیاق برای تمرکز، معرفی می شوند. هر بازی شامل شرح چگونگی انجام آن، روش کار و معرفی 

مهارت های آموخته شده است. 

چكیده: کتاب حاضر بر پایۀ نظر ویگوتسکی دربارۀ تکامل کودک تنظیم شده است و فعالیت هایی ساده، 
روشن و قابل اجرا برای کودکان سه تا هفت ساله و نمونۀ بازی ها و فعالیت های آمادۀ اجرایی را در قالب 12 
واحد برنامۀ درسی برای استفادۀ آسان مربی دربردارد. نویسنده به نظریۀ زیرساخت هر فعالیت، پرورش توانایی 

یادگیری، مرحلۀ استانداردهای حسی تا استدالل شفاهی در کودک و سپس به فعالیت هایی مبتنی بر تبدیل نظر 
به عمل می پردازد. در نهایت هم راهبردهایی برای همکاری پدر و مادر با کودک، به آن ها پیشنهاد می دهد.
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کرامتی، محمدرضا/ اورکی جلکانی، فاطمه. كودک در مهد كودک: تجارب 
موفق برای عالقه مند كردن كودكان به مهد كودک و مدرسه. تهران: زندگی 

شاد، 1395. 64ص. رقعی
مخاطب: مربی

كلمات كلیدی: روان شناسی کودک، تجربه، آموزش خانواده

دوگالس، کیتی. مجموعه فعالیت های عملی برای آموزش علوم برای 
پیش دبستاني ها. مریم نوزرآدان. تصویرگر: سام سلماسی. تهران: با فرزندان، 1395. 

48ص. رحلی
مخاطب: مربی

كلمات كلیدی: آزمایش ها، علوم

دوگالس، کیتی. مجموعه فعالیت های عملی برای ریاضی پایه برای 
پیش دبستاني ها. مریم نوزرآدان. تصویرگر: سام سلماسی. تهران: با فرزندان، 1395. 

72ص. رحلی
مخاطب: مربی

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، مهارت های آموزشی

فرخ مهر، حسین. والدین و مربیان، هدایتگر پیش دبستاني ها. اصفهان: اعلی/ 
نوشته، 1394. 200ص. رقعی

مخاطب: مربی/ والدین/ دانشجو معلمان
كلمات كلیدی: آموزش، راهنمایی حرفه ای، آموزش والدین

چكیده: نویسندگان در این کتاب تالش کرده اند تا تجارب خود را در زمینۀ کار کردن با 
کودکان بنگارند. خاطراتی واقعی که در خالل متن آمده اند می توانند والدین و مربیان را در تربیت 
بهتر فرزندان راهنمایی کنند. مخاطبان اصلی کتاب، خانواده ها و مربیان مهدکودک هستند. اثر در 
چهار بخش با عناوین: »انواع شخصیت کودکان«، »عالیق کودکان«، »آموزه های کودکان« و 

»راهکارها« تدوین شده است.

چكیده: علوم تجربی کودک را به طور مستقیم با مفاهیم مربوط به کرۀ زمین، طبیعت و 
زیست آشنا می کند. کتاب حاضر سه اصل مهم علمی را به کودکان معرفی می کند. در واقع کتاب 
شامل تعداد زیادی آزمایش علمی و ساده است که کودک پیش دبستانی می تواند آن ها را درک و 
تجربه کند. با انجام آزمایش های کتاب، کودک مفاهیم علمی مربوط به آن ها را، نه با تعریف های 
انتزاعی، بلکه با مشاهدۀ علمی و ملموس و با تجربۀ عملی می آموزد. هر فعالیت کتاب شامل شرح 

هدف، مهارت های الزم، وسایل مورد نیاز، و روش اجراست

چكیده: با درک مفاهیم ریاضی، یادگیری آن معنی دار و سهل تر خواهد شد. کتاب حاضر شامل 
مجموعه ای فعالیت عملی است که درک ریاضی کودک را در نظر دارند. مفاهیم ریاضی این کتاب 
خالصه  می شوند در »ترتیب یا مرتب کردن؛ طبقه بندی و دسته بندی؛ شناخت اعداد، مفهوم عدد و 

شمارش؛ اندازه گیری و درک مقدار وزن، طول، سطح و حجم«. آموزش این مفاهیم در کتاب به صورت 
غیر مستقیم و در قالب فعالیت های سرگرم کننده انجام می شود که خود کودک انجام می دهد. هر 

فعالیت شامل شرح هدف، مهارت های مورد آموزش، وسایل مورد نیاز و روش اجراست. 

چكیده: خانواده نخستین پایگاهی است که کودک در آن مهارت های اولیۀ سازگاری با اجتماع 
را کسب می کند و برای کودک پیش دبستان، این دوران از طالیی ترین دوره های آموختن محسوب 

می شود. کتاب حاضر شامل مطالبی است دربارۀ کودکان پیش دبستانی و چگونگی آموزش آنان و 
نقش والدین و مربیان در شکوفایی استعدادشان و نحوۀ هدایت و کمک رسانی به رشد همه جانبۀ آنان. 
ویژگی های کودکان، انواع فعالیت های آموزشی، نیازهای مراکز پیش دبستانی، ویژگی های مربی، و 

نیازها و خصوصیات کودکان پیش دبستانی از جمله مطالب مطرح شده در این کتاب هستند. 
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مؤسسه علمي آموزشي كودكان هوشمند خالق. بسته هوش طالیی 
)پیش دبستان(، 95

مخاطب: كودك

مرکز توسعه آموزشي کاوشگران فن آوري علم و خالقیت. پرورش خالقیت و 
ابتكار. 1394

مخاطب: کودک

شرکت رز تحریر یزد. خمیر سبك پایه آب كنكو. 1395
مخاطب: کودک

شرکت صنایع آموزشي. كارت هاي ترتیب منطقي. 1395

مخاطب: کودک

معرفي: هدف از تولید این بسته؛ تقویت مهارت های آگاهی و بهره وری، تفکر انتقادی، تفکر 
انعطاف پذیر، خاص و تحلیلی، نظارت و ادراک بصری، ادراک زمان و مکان، استنتاج منطقی، 

تشخیص تغییر و تداوم، تصمیم گیری و حل مسئله و استفاده مؤثر و مناسب از زبان گفتاری است. 
در این بسته 3 جلد کتاب شامل فعالیت های: آگاهی و بهره وری، ببین و بساز، حل پازل، طراحی کن، 

دوقلوها، جایگذاری کن، خروج اعداد، بینداز و نقاشی کن است.

معرفي: بسته کمک آموزشی پرورش خالقیت و ابتکار)علم و خالقیت(، به همراه طرح 
درس های آموزشی، کتاب کار و لوح صوتی شعرها به منظور رشد مهارت های ذهنی و جسمی 

کودکان و رشد همه جانبه ابعاد هوشی آنان به شرح زیر طراحی شده است: رشد هوش کالمی؛ رشد 
هوش جسمی - حرکتی؛ رشد هوش منطقی- ریاضی؛ رشد هوش تجسمی- فضایی؛ رشد هوش 

موسیقایی؛ رشد هوش درون فردی و برون فردی

معرفي: این خمیر بهداشتی است و مواد مضر برای بدن ندارد. بسیارسبک، لطیف و منعطف 
است و به راحتی شکل می پذیرد؛ در رنگ بندی های متنوع ارائه شده است وامکان ترکیب رنگ ها 
وجود دارد. بو ندارد و دست را چرب نمی کند و بدون این که ترک بخورد، خشک می شود . این 

محصول از سازمان غذا و دارو پروانه ساخت دارد.

معرفي: این وسیله 61کارت مقوایی دو رو با تصاویری از موضوع های متفاوت را در برمی گیرد و 
توالی و ترتیب منطقی و مراحل رشد را نشان می دهد. ابعاد هر کارت 51* 11 سانتی متر است و هدف 
از آن پرورش تفکر منطقی، درک ترتیب و توالی امور و وقایع، درک روابط علت و معلولی، اموزش علوم 

و همچنین زبان آموزی است. این کارت ها برای کودکان گروه سنی 3 تا 7 سال مناسب هستند.
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ثابت ایماني، محبوبه.كودک من. 1395
مخاطب: کودک

زماني نيا، زينب. ماجراهاي ماني نا. 1395

مخاطب: كودك

معرفي: در صورتی که یادگیری را برای کودک لذت بخش سازیم؛ در او انگیزه ای مداوم برای 
رفتن به مدرسه و یادگیری های مدرسه ای به وجود می آید. این بسته آموزشی براساس رویکرد 

و روش عینی آموزش مونته سوری، با بکارگیری و آموزش ملموس و عینی مفاهیم به کودکان، در 
باال بردن انگیزه یادگیری و واگذاری مسئولیت یادگیری به کودکان مؤثر بوده و زمینه تعمیق و 

لذت بخش نمودن یادگیری برای آن ها فراهم می شود.

معرفي: »ماجراهای مانی نا« تلفیقی از قصه، بازی، نمایش و آموزش ویژه والد و کودک 
است. در این بسته سعی شده آموزش های روان شناسی مختص والدین و مربیان، درباره هوش 

هیجانی کودک به زبانی ساده و در قالب بازی ارائه شود.
محتوای بسته عبارت است از: 

کتاب »کارگاه والدین«؛ شامل نکات آموزشی و روان شناسی درباره چگونگی تقویت 
هوش اجتماعی کودکان

کتاب »کارگاه اسباب بازی«؛ با هدف تقویت روحیه همکاری و پرورش مهارت های 
حرکتی ظریف

  کتاب داستان»غول بزرگ ابرها« و کتاب داستان »قهرمان پرش«؛ 
با هدف پرورش و تقویت هوش هیجانی
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نمایه عنوان
آتش نشان قهرمان10

آالت موسیقی )آكاردئون، زنگوله، پیانو، 
گیتار، ترومپت(11

آالت موسیقی )سنج، تمبورین، بلز، 
مثلث، طبل(11

اتل متل خرس و عسل28
اتو به پیک نیک می رود40

اتو به تخت خواب می رود40
اتو به مدرسه می رود40

اتو  جشن تولد می گیرد 40
اردك كوچولو30

از همه چیز بدم می آید!31
اسباب بازی عزیزم!41

اسمش چیه؟12
اگر این طوری بشود چی؟31
االغ كوچولوی خاكستری42

انتظار عروسکی43
اولین تابستان كاب44
اولین زمستان كاب44

اوه ببخشید! كتابی ابتدایی برای 
رفتارها32

این جوری یا آن جوری؟45
این یک كتاب است46

با تشکر از همه41
بابا بزرگ مهربان13

بادكنک خرگوشی47
بادكنک ها و گوزن48

باز هم كالی و مامان و بابا49
بازي هاي شاد كودكانه براي افزایش 

توجه و تمركز از تولد تا نوجواني5
بازی با رنگ!: لذت نقاشی با انگشت و 

كف دست3
بازی  در پارك10

بازی های شاد كودكانه برای ارتقای سطح 
هوش: 101 بازی آسان برای افزایش 

هوش كودكان4
بازی های شاد كودكانه برای افزایش 

عزت نفس: 300 بازی و سرگرمی كه در 
كودكان احساسی مثبت ایجاد می كند4

بازی های شاد كودكانه برای افزایش 
توجه و تمركز 4

بازی های هوشیاری33
باید برم به حمام14

ببر كوچولو30
ببین چه شیپوری می زنم!41

بپر بپر زیر باران!41

بچه گربه به گربه گفت50
بخورم یا نخورم.14

بره كوچولو30
برونو یاد می گیرد كه اسباب بازی هایش 

را جمع كند34
برونو یاد می گیرد كه با دوستانش بازی 

كند34
برونو یاد می گیرد كه چطور نقاشی كند34

برونو یاد می گیرد كه راست بگوید34
برونو یاد می گیرد كه گم نشود34

برونو یاد می گیرد كه وقتی چیزی پیدا 
كرد به صاحبش برگرداند34

بز زنگوله پا51
بسته هوش طالیي پیش دبستان 97

بوبو52
بوس باد53

به مامان و بابام می گم15
بهترین جای دنیا54

بهداشت وسالمت35
بیا توی تنگ55
پاندا كوچولو30

پرنده نشسته روی سرت!41
پرنده  های مزرعه )خروس، مرغ، جوجه، 

بوقلمون، اردك(11
پروانه ماه16

پرورش خالقیت و ابتکار 98
پری ژولیده56

پنج ستاره ی آرزو57
پنگوئن كوچولو30

پیدی52
تاب، تاب، تاب بازی17

ترمز و گاز و دنده كار می كنم با خنده18
تصویرگران خالق )1- 2(5

توپم كجاست؟41
جلو نیا! جیغ می زنم15
جنگل را بشناسیم36

جوجه كوكی و مادربزرگ58
چرا از دیگران تشکر می كنیم؟37
چرا با حیوانات مهربان باشیم؟37
چرا با كودكان مهربان باشیم؟37
چرا باید نظم را رعایت كنیم؟37

چرا بسم اهلل بگوییم؟37
چرا به پدر و مادرمان نیکی كنیم؟37

چرا به دیگران سالم كنیم؟37
چرا در كارهای خانه كمک كنیم؟37

چرا صبر كنم؟41

چرا مسواك می زنیم؟37
چرا نباید دروغ بگوییم؟37

چرا نباید؟31
چرخونک و یک ریسه قصه59

چکمه و جای پایش60
چی كار كردی با خودت!41

حشرات )پشه، زنجره، جیرجیرك، 
زنبور، مگس(11

حیوانات جنگل )خرس، گوزن، گراز، 
گرگ، كوكو(11

حیوانات جنگل )فیل، شیر، طوطی، 
میمون، گورخر(11

حیوانات خانگی )طوطی، جوجه، 
گربه همستر، خوكچه هندی(11

حیوانات مزرعه10
حیوانات مزرعه )گوسفند، االغ، گاو، بز، 

سگ(11
خانه و خانواده35

خرس قطبی كوچولو30
خرگوش كوچولو30

خرگوشک درازگوشک28
خروس خوش صدا29

خط خطی و خند ه اش61
خمیر بازی: لذت شکل دادن به حیوانات 

با خمیر بازی87
خمیر سبک پایه آب كنکو 99

خوابی پر از گوسفند62
خوابی یا بیدار؟41

خوش حال شدی؟41
در جست و جوی گنج10

درخت همسایه63
دست نزنی به تنم15

دعاهای كودكانه64
دو پرنده می توانند... دو پرنده 

نمی توانند65
دو تا سیب شیرین19

دوست دارم پیش تو باشم66
دوست ندارم بوسم كنی15

دویدم و دویدم20
دیدی پرواز كردم!41

رازهای من: دو یادداشت و هفت قصه67
راهنمای تدریس كتاب های  )ویژه 

مربی(90
رنگ ها33

رنگین كمان 2: انس با قرآن كریم در 
دوره پیش دبستان1

روباه های پر سروصدا68
روش های تقویت توجه و تمركز در 

كودكان91
زبان آموزی پیش دبستان7

زمان برای كودكان 4 تا 8 ساله88
ستاره ها )1 -2(2

سفر در تعطیالت10
شال من كو؟69

شریکی نباشد، عادالنه نیست31
صدا می آد صدا می آد این صدا از كجا 

می آد؟21
صوت آموزی،زبان آموزی، مهارت 

نوشتن: طرح تکمیلی 3، كتاب كار پیش 
دبستانی8

طوطی باهوش29
عچووو!!41

عروسی شغاال22
عسل صبحانه63

عمو نوروز و ننه سرما51
غازی52

غازی و غازك52
غافلگیربازی!41

فیل بزرگ و خرگوش كوچک48
قاقا و َدَدر، خوشگِل خواهر23

قاقالی قو قو66
قصه های گوگولی برای بچه های 

گوگولی)1 تا 10(70
كار در باغ وحش10

كارت هاي ترتیبي منطقي 100
كالی و مامان و بابا49

كایلو از خواهرش مراقبت می كند71
كایلو به باغ وحش می رود71

كایلو به مهد كودك می رود71
كایلو بیمار می شود71

كایلو مامان و بابا را غافلگیر می كند71
كایلو و پدربزرگ71

كتاب جادو72
كدو قلقله زن مشهور51
كدوم خوبه كدوم بد؟14

كدوم یواش كدوم بلند؟14
كالغ زرنگ29

كالغ سیاه به سفر می رود!73
كالغه و بابایی66

كلید كلید، دسته كلید24
كلید یادگیری: آموزش كودكان سه تا 

هفت سال با رویکرد ویگوتسکی92
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ابراهیمی، جعفر12
اسپادا، وینسنت50

اسالمی، مریم10, 11, 15
اسمیت، لین46

اسنیتسالر، نیکول42, 86
اشتویکه ، ژانت مورگان81

اشرفی، افسانه92
اصغرزاده، نازلی3, 87

الیوت، ربکا44
انتشارات سور یاس5

اوركی جلکانی، فاطمه93
اوزو، گوتیه39
ایبد، طاهره76

ایرجی، روح اله83
باباجانی رودی ، خدیجه8

باركر، سیما56
باقرپور، زهره8

بامشاد، محمدمهدی89
برزین، شیرین 1، 2

برنر، رتراوت سوزانه49
بهرامیان، پروین78

بومون، امیلی33, 35

پاتریسلی، لسلی14
پار، تاد40

پائوتنر، نوربرت3, 87
پورشعبانی، مینا61

تهرانی فرجاد، مسعود1, 2
تئوبالد، ژوزف77

ثابت ایماني، محبوبه 101
جانسون، ماریون71

جعفری، الله29, 53, 67, 70, 82
جفرز، الیور79

حسنی، خاتون19
حسینی، محمد حسن60

حضرتی كیاوندانی، آناهیتا41, 43
حق پرست، نورا77

حکمت شعار، ساناز40
حمزه ای، رودابه21, 23

حیدری ابهری، غالمرضا37
خداجو، فروزنده54, 64

خدا دوست، احمد16
خداوردی، سمانه 2

خردور، طاهره63
خوئینی، راضیه39

دالیا، گالینا92
دامک، زلیخا49, 71

داوری، زهرا22
دوگالس، كیتی9, 94, 95

دونری، اولیور52
رانلز، تریشا57

رحماندوست، متین45
رحماندوست، مصطفی12, 29

رحیمی زاده، پژمان62
رینر، كترین61

زماني نیا، زینب 102
سبحانی طهرانی، حسام79

سعیدی، علی89
سلحشور، ماندانا91
سلطانی، كیومرث 1

سید علی اكبر، سیدنوید29
سیدآبادی، علی اصغر48

شاگردی، مهدی6
شانه، فهیمه52

شر، باربارا4
شركت رز تحریر یزد 99

شركت صنایع آموزشي 100

نمایه پدیدآورندگان

كودك در مهد كودك: تجارب موفق 
برای عالقه مند كردن كودكان به مهد 

كودك و مدرسه93
كودك من 101

كی بود، كی بود؟ االغی بود25
كی بود، كی بود؟ خرگوشی بود25
كی بود، كی بود؟ خروسی بود25
كی بود، كی بود؟ روباهی بود25
كی بود، كی بود؟ زنبوری بود25
كی بود، كی بود؟ كالغی بود25
كی بود، كی بود؟ گربه ای بود25
كی بود، كی بود؟ گوزنی بود25

كی بود، كی بود؟ هشت پایی بود25
كی می ترسد؟31

كی می تواند مرا بخنداند؟74
گاو مهربان29

گدلو گدو و نی نی پسری75
گدلو گدو و نی نی دختری75

گربه كوچولو30
گربه ی ملوس29

گلی بود گلی نبود26
گنجشک و سیب شیرین47

گورخر اشتباهی76

گورخر كوچولو و مامانش48
گوسفندی كه می خواست بزرگ باشد، 

خیلی بزرگ77
گی گی و اوتو: دوستان صمیمی، گم  نشو، 

پیدا شو52
گی گی، وقت بازی شد، نه چرت زدن52

الكی گلی58
النه ی من كجاست؟78
لوبی هادر بلوز جدید79
لوبي ها در عدد هیچ 79
لوبی ها در من نبودم79

لوپه تو و نی نی پسری80
لوپه تو و نی نی دختري80

لولو نبود نی نی بود26
لوییز دانا در مدرسه81

ما توی كتابیم!41
مادربزرگ خوب من13

مادرم خورشید است13
ماشین سواری!41

ماني نا 102
مثل فرشته ها47

مجموعه فعالیت های عملی برای آموزش 
علوم برای پیش دبستاني ها94

مجموعه فعالیت های عملی برای ریاضی 
پایه برای پیش دبستاني ها95

مجموعه فعالیت های عملی برای 
شنیدن، صحبت كردن و خواندن برای 

پیش دبستاني ها9
مجموعه كتاب های آموزش پیش از 

دبستان ویژه كودكان 5 تا6 سال ویژه 
فصل پاییز89

مراقب رفتارتان در پارك باشید38
مراقب رفتارتان در تعطیالت باشید 38

مراقب رفتارتان در مهدكودك باشید38
مراقب رفتارتان در مهمانی ها باشید38

من این كار را نکردم!31
من تشنمه!82

من خودم را دوست دارم83
من خوش حال نیستم31
من قورباغه ام! توچی؟41

من و تو و بستنی!41
من هم بازی؟41

من یک موش هستم!82
منم بازی!82

موتور نبود شتر بود26
می بینم، بزرگ می شم39

شعبان نژاد، افسانه12, 25, 75, 80
شعبانی، اسداهلل12, 17, 28

شیخ الملوكی، شکیب34
شیر آقایی، فرشته69, 81

صابری، بابک73
طاقدیس، سوسن 34

طهمورس زاده، شاهرخ38
علی زاده حالجی، زینب7

غنی، زینب33
فاضلی، راحله42, 44, 50, 56, 68, 

86 ,85 ,84
فتح آبادی، جواد89

فرانسیس -براون، پیتر65
فرخ مهر، حسین96

قاسم نیا، شکوه12, 14, 74
قمی، زهرا32، 38

كاتب، بهزاد56
كاظمی، مهری30

كاندل، آریانا38
كاویزل، جیووانی30

كتبی، سرور55
كرامتی، محمدرضا93

می گم خدا اجازه، می رم توی مغازه18
نخود و عدس تو آشه آقا چه كاره باشه؟18

نخودی و پیتزای فلفلی51
نرو دیگه!41
نه، تو نیا!82

نه، نمی خوام!82
نی نی  ها11

نی نی ها و مامان ها27
وال بال بازی!41

والدین و مربیان، هدایتگر پیش دبستاني ها96
وسایل نقلیه )ماشین آتش نشانی، 
اتومبیل، قطار، هواپیما، قایق(11

وقت شام است84
ویزویزك58
هتی پک85

هدیه برای بابا13
هیکو86

یک كوسه و پنج ماهی48
یک نفس عمیق بکش31

یکی مال من یکی مال تو58
101 راه تقویت هوش و خالقیت 

كودكان پیش دبستاني در قالب بازی و 
سرگرمی های گروهی6



فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب 32

نمایه نام و نشانی ناشران  و تولیدكنندگان

كرتو، رزا ماریا38
كریمی، فرزانه31
كشاورز، ناصر26

كشاورزی آزاد، مرجان72
كشاورزی، پارمیس38

كشایی، اكرم24
گریوز، سو31

لرستانی، فریبرز47, 58, 66
لزر غالمی، حدیث51

لوشارد، آنه45

لوی، اما85
ماریس، رن78

ماهوتی، مهری18, 83
محقق، جواد20

محمودی، منصوره35
مرادی الكه، یگانه59

معاونت آموزش ابتدایی اداره كل 
آموزش و پرورش  شهر تهران و با 

همکاری مؤسسه وانیا فیلم 90
مركز توسعه آموزشي كاوشگران 

فن آوري علم و خالقیت 98
مک كلور، لیزی36

مورگان، ریچارد 32
مورلی، جون 84

مؤسسه علمي آموزشي كودكان 
هوشمند 97

میرزایی، دیبا 46
نجات مهر، آزیتا 4

نظری، مرضیه 8
نوزرآدان، مریم9، 88، 94، 95

نیک طلب، بابک12
وتسل، یوتا69

وثوقی، زهرا13
وظیفه شناس، شراره27

ویلمس، مو41
هازبند، ایمی68

هاشمی، نسیم السادات7
هنکس، كوین 43

هیرمندی، رضی 57
یعقوبی، مهتاب36

آرایان 5
تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، ك. فاتحی 

داريان، پ. 6، ط. اول. تلفن:02126402390
آمیس 13

اصفهان: هشت بهشت شرقی، خ. الهور، خ. 
بالل شرقی، ك. امينی، بن بست شفيعی، 

پ.81. تلفن: 03132301311
اعلی/ نوشته 96

اصفهان: خ. فلسطين، ساختمان نويد، نشر 
نوشته. تلفن: 03132226445

افق 12, 29
تهران: خ. 12 فروردين،  خ. شهيد نظری 

غربی، ك. جاويد 1، پ. 2، ط. سوم. تلفن: 
02166413367

با فرزندان 9, 57, 91, 94, 95
تهران: م. انقالب،  ابتدای خ. انقالب، 
ساختمان 1348، ط. ششم. تلفن: 

02166950877
به نشر 18

تهران: م. انقالب، خ. كارگر شمالی، باالتر 
از چهارراه نصرت، ك. طاهری، پ. 16، 

ط.سوم. تلفن: 02188951740
بین المللی گاج 28, 30

تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 فروردين، پ. 
1302. تلفن: 02164363131

پرتقال 41, 43
تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، 

پ. 71، واحد 4. تلفن: 02163564
پیدایش 53, 54, 55, 60, 74

تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای 
ژاندارمری غربی، پ. 86. تلفن: 02166970270

پیک ادبیات 49, 58, 71
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين،  بعد از 
شهدای ژاندارمری، پ. 294، ط. همکف، 

واحد 3. تلفن: 02166475195
تیزهوشان 3

تهران: خ. شريعتی، باالتر از ميرداماد، جنب 
پمپ بنزين، خ. شواری، پ. 22، ط. اول. 

تلفن: 02122222244
تیمورزاده 32, 38

تهران: م. هفت تير، خ. كريمخان زند، پ. 
111، ط. سوم شرقی، انتشارات تيمورزاده. 

تلفن: 02188809090
چکه 40

تهران: خ. شهيد بهشتی، بعد از تقاطع 
سهروردی شمالی، خ. كاووسی فر، ك. نکيسا، 

پ. 3. تلفن: 02188987659
حضور 66

قم: خ. معلم، مجتمع ناشران،  ط. همکف، 
واحد 43. تلفن: 02537842327

دانژه 8
تهران: خ. استاد مطهری، خ. سليمان خاطر، ك. 

اسالمی، پ. 2/4. تلفن: 02188846148
دیبایه 46

تهران: سيدخندان، ارسباران، شفاپی، ك. 
يکم، پ. 8، واحد 4. تلفن: 02122886452

ذكر 31, 34
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطين جنوبی، 

خ. محتشم، پ. 20، ط.اول غربی. تلفن: 
02166410041
زندگی شاد 93

تهران: مرزداران، سرسبز جنوبی، گلديس 8، 
پ. 28، ط. 3. تلفن: 02144278631

زینب زماني نیا 102
اصفهان: بهارستان، خ. الفت، خ. فرشته، 
مجتمع رضا، ط. اول، واحد اول، تلفن: 

03136826636
سوریاس 6

تهران: خ. شهيد رجايی، م. بازار دوم 
نازی آباد، خ. نيکنام شمالی، پ. 112. 

تلفن:02155349634
شباهنگ 4, 87

تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، خ. شهدای 
ژاندارمری، ساختمان ايرانيان، پ. 58، 

زنگ 7، انتشارات شباهنگ. تلفن: 
02166484186

شركت رز تحریر یزد 99
تهران: 15 خرداد، بازار آهنگران، ك. مسجد 
جامع، ك. ثقفي، مجتمع اداري قلم، شماره 

35. تلفن: 02155162985-6
شركت صنایع آموزشي 100

تهران: كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج، 
شهرك استقالل، خ. شهيد جالل. تلفن: 

44545503
شهر قلم 33, 35, 36, 42, 44, 48, 50, 

86 ,85 ,84 ,68 ,65 ,56 ,51
تهران: سهروردی، ابتدای خرمشهر، پ. 36، 

واحد 3. تلفن: 02188735518

شیرین بیان 7
تهران: خ. شريعتی، نرسيده به . قدس، 
ك. سليمان زاده، پ. 8، زنگ 1. تلفن: 

02122232953
ضریح آفتاب 89

مشهد: امام خمينی 8، دفتر مركزی موسسه 
فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب. 

تلفن: 05132280166
غنچه 14, 15, 47, 52

تهران: م. انقالب، خ. انقالب، خ. دوازدهم 
فروردين، ك. الوندی، پ. 16، واحد 4. تلفن: 

02166480363
قدیانی 11, 39, 70

تهران: انقالب، خ. 12 فروردين،  خ. 
شهدای ژاندارمری شرقی، پ.90. تلفن: 

02166404410
كانون پرورش فکری كودكان و 

نوجوانان 17, 19, 24, 27, 61, 77, 78
تهران: خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی. 

شماره 22-24. تلفن: 02188715545
كانیار 63, 64

تهران: خ. ستارخان، خ. جهانی نسب، بن بست 
دوم، پ. 1، زنگ 1. تلفن: 02144256098

كتاب نبات 26
تهران: خ. شريعتی، باالتر از پل سيد خندان، 
ب. مجتبايی، كاويان شرقی، ك. رضوی، پ. 

4. تلفن: 02126402390
لوپه تو 25, 75, 80

تهران: خ. ولی عصر)عج(، نرسيده به پارك 
ساعی، برج نگين ساعی، ط.12، واحد 

1202. تلفن: 02188717100
مبتکران 79

تهران: م. انقالب، خ. فخر رازی، خ. 
وحيدنظری. تلفن: 02161094311

محبوبه ثابت ایماني 101
نيشابور: خ. 15 خرداد 4، خ. ياس علوي، 

مركز مشاوره كودك من
مركز توسعه آموزشي علم و خالقیت 98

كرج: م. سپاه، ب. جمهوري شمالي، ب. 
ماهان، خ. كسري، شماره 46، واحد 1. تلفن: 

02634213092
مؤسسه انتشارات امیركبیر 21, 23, 45, 

82 ,76 ,72 ,67 ,59
تهران: خ. جمهوری، . استقالل )چهارراه 

مخبرالدوله سابق(ضلع جنوب شرقی 
ساختمان انتشارات اميركبير، ط.سوم، 

كتابهای شکوفه. تلفن: 02133926622
مؤسسه علمي آموزشي كودكان 

هوشمند خالق 97
تهران: ستارخان، خ. نيايش، خ. امام منتظر، 
ك. 17، شماره 1. تلفن: 02166526040

مؤسسه فرهنگی، هنری، پژوهشی 
تاریخ ادبیات كودكان 92

تهران: يوسف آباد، خ. 23، خ. شايان، پ. 26، 
درب سمت چپ. تلفن: 02188718757

مؤسسه فرهنگی دارالحدیث 37
قم: چهار راه شهدا، خ. معلم، روبروی 

اداره برق، نبش ك. 12، پ. 125. تلفن: 
02537740545

مؤسسه فرهنگی فاطمی 62, 73
تهران: م. فاطمی، خ. جويبار، خ. 

ميرهادی شرقی، پ. 14 واحد 2. تلفن: 
02188945545

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 1, 
90 ,20

تهران: خ. سپهبد قرنی،  نرسيده به پل 
كريمخان زند، ك. شهيد حقيقت طلب، 

شماره 8. تلفن: 02188800324
مهد قرآن كریم 2

تهران: م. خراسان، خ. خراسان، بعد از سه 
راه لُرزاده، ك. مسجد فومنی، مؤسسه مهد 

قرآن. تلفن: 02133522500
مهر زهرا)س( 16, 22

تهران: چهار راه امام )ره(، ابتدای خ. پانزده 
خرداد جنوبی)10 متر پس از چهار راه 

سمت چپ(، پ. 8. تلفن: 03142618871
ناریا 10

تهران: خ. پيروزی، خ. شکوفه، ك. 
فرد اسدی، پ. 68، واحد 5. تلفن: 

02133789620
نغمه نو 88

تهران: جنت آباد، ب. الله شرقی، خ. مجاهد 
كبير جنوبی، ك. بنفشه نهم، پ. 38، واحد 

1. تلفن: 02146045017
هنر آبی 69, 81, 83

تهران: اتوبان آبشناسان، جنب پمپ گاز، ب. 
امام حسين، بن بست اميد، پ.7، ط. همکف. 

تلفن: 02144610843


