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

 منظورماازکتابآموزشيچيست؟
از یك دیدگاه ميتوان مجموعه كتابهایي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زیرا هر كتابي پيامي براي
آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي به رشته تحریر درميآیند.
كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي.
كتابهاي درسي كتابهایي هستند كه براساس برنامة درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح در وزارت
آموزشوپرورش به تصویب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزش و متناسب با پایه ،رشته ،شرایط ذهني و سني تدریس
ميشوند.
كودكان امروز ما ،آیندهسازان فرداي كشور هستند .كودكان دورة پيشدبستاني بيش از هر زمان دیگر ،آمادة پذیرش آداب و
رفتارهاي مطلوب هستند فطرت توحيدي در این مقطع سني در آستانة شكوفایي قرار ميگيرد تا شخصيت آنها شكل بگيرد براي
همين برنامهها و فعّاليّتها و محتواي دورة پيش از دبستان با رویكرد الهي سعي ميكند رابطة كودک را متناسب با درک و ظرفيت
این سنين در چهار حوزة (ارتباط با خود ،خدا ،جامعه و نظام آفرینش) تعریف كند.
بنابراین سالهاي اوّليّه زندگي كودک زیربناي تكوین شخصيت است .اگر تعليم و تربيت كودک در دوران سيادت مبتني بر فطرت
الهي به خوبي انجام گيرد در آینده سرشت حقيقتجویي ،فضيلتخواهي ،عبودیت و ...در كودک بروز ميكند.
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از اینرو برنامه و فعّاليّتهاي دورة پيشدبستان با رویكرد (شكوفایي فطرت الهي)
طراحي و تدوین ميگردد.
اهداف و فعّاليّتهاي آن ایجاد پرورش مهارتهاي جسمي ـ حركتي ،پرورش
روحيه و رفتار عاطفي «پرورش مهارتهاي ذهني ،صفات اخالقي و رفتارهاي
اجتماعي مبتني بر ارزشهاي اسالمي ،انس با قرآن و عالقهمندي به آن ،پرورش
ذات هنري ،و هویت ملي پرورش مهارتهاي زبان فارسي ،ارتقاي سطح بهداشت و
ایمني و آشنایي با محيط زیست و آشتي با طبيعت است.
بر همين اساس محتواي آموزشوپرورش دورة پيشدبستاني با موضوعاتي مثل
قصّه ،شعر و سرود ،بازي ،نقاشي ،كاردستي ،نمایش خالق ،انس با قرآن،
فعّاليّتهاي علمي ،بستة آموزشي ،زبانآموزي و دوزبانگي ،مرجع نظري و
دانشافزایي مربيان و تماشاي فيلم و آشنایي با نحوة استفاده از فنآوريهاي
جدید به اجرا درميآید.

آشناييبامنابعبيشتر
كتابنامه منابع آموزشي و تربيتي رشد
ساليانه منتشر ميشود؛ اما منابع آموزشي و
تربيتي در طول سال نيز به طور پيوسته مورد
ارزیابي قرار ميگيرد و معرفي ميشود.
براي دیدن منابع بيشتر و بهروز به این
نشانيها مراجعه فرمایيد:
وبگاهسامانکتاب:

http//:samanketab.roshdmag.ir


سامانهکنترلکيفيتمنابعمكتوب:

http samanketab roshd ir
سامانهکنترلکيفيتمنابعغيرمكتوب:

http standard roshd ir

 چرابایددستبهگزینشکتابزد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم استفاده
بهينه از زمان براي بهرهگيري از خواندنيهاي مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد
كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب ،خصوصاً سياستهاي تشویقي و حمایتي ،نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان
كتابهاي آموزشي ایفا كند.
بيشك شناسایي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي ،از گامهاي مؤثر در توسعه محيط آموزشي و تقویت فرایند یاددهي ـ
یادگيري محسوب ميشود و ابزاري كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار ميرود.

ساماندهيمنابعآموزشيوتربيتي

 تشکيلدبيرخانه
اجراي «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» در سال  1378با این هدف آغاز شد كه توان توليدكنندگان كتابهاي آموزشي ،به
سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفتهاي را كه در عرصه توليد كتابهاي
آموزشي به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آیيننامه «ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي:
مواد و رسانهها» توسط شوراي عالي آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزه كتاب آموزشي به همه منابع و رسانههاي
آموزشي و تربيتي گسترش داده شده است.
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در ماده  5این آیيننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه  828به انحاي
گوناگون از جمله اعطاي نشان استاندارد ،برگزاري جشنواره و نمایشگاه ،برقراري ارتباط با نهادهاي دولتي و غير دولتي ذیربط و تهيه
فهرستگان توصيفي مواد و رسانههاي آموزشي و تربيتي از توليد و عرضه مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتيباني كند.
در ماده  6نيز به صراحت تأكيد كرده است كه خرید ،عرضه و تبليغ هر گونه منبع آموزشي و تربيتي در واحدهاي آموزشي ،صرفاً
از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 تهيهفهرستگانتوصيفىکتابهایآموزشى
با عنایت به ماده  5و  6آیيننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به اهميت شناسایي و طبقهبندي كتابهاي علمي
و آموزشي كه گامي مهم در تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري و نظام آموزشي است ،معرفي منابع آموزشي و تربيتي مناسب و
استاندارد ،خصوصاً كتابهاي آموزشي و تربيتي به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایي پيگيري ميشود .توليد كتابنامههاي رشد،
كه فهرست كامل كتابهاي مناسب پنج دوره تحصيلي و آموزش وپرورش كودكان استثنایي را دربرميگيرد ،و تا سال  1394در
 80عنوان چاپ و منتشر شده است ،با همين هدف صورت ميگيرد .از سال  1395انتشار كتابنامه به صورت الكترونيكي انجام
ميشود و نسخههاي الكترونيكي آن در وبگاه سامان كتاب به نشاني  samanketab.roshdmag.irقابل دریافت و مطالعه
است.
این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است ،و از
سال  1395توليد و به تمام آموزشگاههاي كشور فرستاده ميشود.
جدولفراوانيموضوعاتدرکتابنامه

ردیف موضوع

فراواني ردیف موضوع
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گفتني است كتابهاي معرفي شده در كتابنامهها ،در جشنواره كتابهاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال
برگزار ميشود ،بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیري آموزشي و تربيتي به رقابت باهم برميخيزند.
 فرایندتوليدکتابنامهرشد
«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دورههاي آموزشي آماده و منتشر
ميشود .این فرایند با تفكيك كتابهاي رسيده به دبيرخانه در دورههاي پنجگانه تحصيلي آغاز ميشود .كتابها ،در اختيار
كارشناسان آشنا با برنامه درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار ميگيرد و هر كارشناس بر اساس معيارهاي تعيين شده ،امتيازي به
آن ميدهد .هر كتاب براي گرفتن نمره قبولي ،باید حداقل  60درصد از كل امتياز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اینكه
امتياز بخش اختصاصي كتاب نيز از  60درصد پایينتر نباشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهاي جزئي و دقيقي درباره ویژگيهاي
عمومي و اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما بهطور كلي هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین كتاب مورد
بررسي ،استانداردها و چهارچوبهاي الزم یك كتاب آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا جمع محتواي این
كتاب با برنامه درسي ما همسویي و هماهنگي دارد و ميتواند به عنوان یك ماده آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ
این پرسش نيز مثبت است این كتاب براي كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ براي كودكان پيشدبستان ،دانشآموزان،
هنرجویان ،معلمان ،مربيان ،هنرآموزان ،كارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجومعلمان؟
نامهایکهپيشرودارید
کتاب 


این شماره از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب چاپِ اول سال  1395و یك سال قبل از آن را دربرميگيرد.
در این كتابنامه با 385عنوان كتاب مناسب آشنا ميشوید كه از
مجموع 614عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است .بقيه كتابها غيرمرتبط ( 22عنوان) یا نامناسب ( 207عنوان) تشخيص داده
شدهاند.
از ميان  96ناشر ،بيشترین كتابهاي مناسب معرفي شده در این كتابنامه به ترتيب به انتشارات شهرقلم و قدیاني با 27عنوان و
اميركبير با  18عنوان تعلق دارد .در بين موضوعات نيز قصه و فعاليتهاي علمي به ترتيب با  136و  100عنوان كتاب مناسب از
بيشترین فراواني برخوردارند.
 شيوهتنظيماطالعات
به منظور سهولت جستوجوي كتاب مناسب در كتاب نامه ،تنظيم عناوین كتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به تفكيك
حروف الفبا صورت گرفته است.
در معرفي هر كتاب ،چكيدهاي از محتوا و اطالعات اوليه كتابشناختي آن آورده شده است كه یافتن كتاب مناسب را براي خواننده
آسان ميكند .این اطالعات شامل موارد زیر است :شماره كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام
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خانوادگي مترجم؛ تصویرگر؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛ كلمات كليدي و
چكيده كتاب.


نمایههایکتاب


در پایان هر كتابنامه ،نمایههایي بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا مربيان،
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر كتاب یك شماره
ردیف اختصاص داده شده است .نمایههاي كتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع ميدهند؛ ضمن
اینكه فایلهاي الكترونيكي كتابنامه نيز قابل جستوجوست.
 همکارانمادراینکتابنامه
در توليد و آمادهسازي این كتابنامه همكاران متعددي به ما یاري رساندهاند و خصوصاً در بررسي كتابها حوصله و دقت زیادي
به كار بستهاند .اسامي كارشناسان كه در آمادهسازي این مجموعه از نظرات و همكاريهایشان بهره بردیم ،به ترتيب موضوع عبارتند
از:
■ انسباقرآن :مریم اسفندیاري ،مسعود تهراني فرجاد
■ بازی :كبري مالمير
■زبانآموزی :فریده عصاره
■ شعر :حسين احمدي ،علي باباجاني ،محمدحسن حسيني ،افسانه شعباننژاد ،اكرم كشایي ،علياصغر نصرتي
■ علومتربيتي :نسرین حقگو ،سعيد راصد ،امير رون ،مهدي مروجي
■ فعاليتهایعلمي :طاهره خردور
■ قصه :الله جعفري ،طاهره خردور ،مجيد راستي ،كلر ژوبرت
■ کاردستي :كبري مالمير
■ کتابکارکودكومربي :مریم اسفندیاري ،نبياهلل صادقيان ،شيرین فاضلي ،رقيه قنبري
■ مرجعنظریودانشافزایيمربيان :نبياهلل صادقيان ،فریده عصاره ،شيرین فاضلي ،رقيه قنبري
■ نقاشي :مرضيه پناهيانپور

راهنمایاستفادهازاین 
کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یك كتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفي اجمالي كتاب ،به ما
ميگوید كه كتاب چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است :شماره مدخل كتاب (در این كتابنامه) ،نام خانوادگي و نام مؤلف (یا مؤلفان) ،عنوان
مجموعه و عنوان كتاب ،عنوان مترجم یا مترجمان ،تصویرگر ،محل نشر ،ناشر و سال نشر ،تعداد صفحات ،قطع كتاب ،مخاطب
كتاب ،كلمات كليدي و باالخره چكيده كتاب.
براي بيان ديدگاههاي خود درباره اين كتابنامه يا فرستادن كتاب،
به نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر شمالي ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي ،دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي
و تربيتي مكاتبه يا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرماييد.
وبگاه اين دبيرخانه نيز به نشاني:
http://samanketab.roshdmag.ir

آماده دريافت ديدگاههاي شماست.
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هایمناسبدورهپيشدبستانيسال1394-95


کتاب

انسباقرآن
.1تهرانيفرجاد ،مسعود /برزین ،شيرین /سلطاني ،كيومرث .رنگينكمان  :2انس با قرآن كریم در دوره پيشدبستان .تهران:
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان60 .1395 .ص .رحلي .شابک 9789640811504 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:تعاليم قرآن ،آموزش اخالق
چکيده:كتاب حاضر مجموعهاي از فعاليتها و تمرین هایي است كه خالقيت كودک را تا حد زیادي تقویت ميكند .آیات
و داستانهاي موجود در كتاب موجب عالقمندي كودک به خواندن قرآن و حفظ سورههاي كوتاه آن ميشود .این
داستانها كودكان را در فضاي قصه قرار ميدهند تا آنها به شكل عملي و مشتاق ،به هدف و مضمون اصلي برسند و پيام
هر آیه در ذهنشان عميقتر ثبت شود.
.2تهرانيفرجاد ،مسعود /برزین ،شيرین /خداوردي ،سمانه .ستارههاي آسماني :ستارهها  .1تهران :مهد قرآن كریم.1395 .
50ص .رحلي .شابک 9789646316645 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:تعليمات دیني ،آموزش قرآن
چکيده:ایجاد موقعيتهاي یادگيري مبتني بر آموزههاي قرآني و ارزشهاي دیني و اخالقي فرصتهاي كسب تجربه را
براي عموم كودكان در پي دارد .كتاب حاضر از مجموعة «بستة آموزشي ستارههاي آسماني» ميكوشد ،بر اساس عالقه و
نياز كودک ابعاد متفاوت رشد جسمي ،كالمي ،دیني و رواني كودک را فراهم آورد .سه بخش كتاب «من و خانوادهام ،مهر و
مدرسه ،من و توانایيهایم» شامل فعاليتهایي است كه اهداف و انتظارات حاصل از انجام آنها ذكر شده است .سپس
نقشة مفهومي آن و شيوة اجرا آمدهاند .فعاليت ها همه براساس احادیث یا آیات قرآني تنظيم شدهاند .كتاب لوح فشردهاي
نيز همراه دارد .این كتاب جلد اول از این مجموعه است.
.3تهرانيفرجاد ،مسعود /برزین ،شيرین /خداوردي ،سمانه .ستارههاي آسماني :ستارهها  .2تهران :مهد قرآن كریم.1395 .
50ص .رحلي .شابک 9789647275323 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:تعليمات دیني ،آموزش قرآن
چکيده:ایجاد موقعيتهاي یادگيري مبتني بر آموزههاي قرآني و ارزشهاي دیني و اخالقي فرصتهاي كسب تجربه را
براي عموم كودكان در پي دارد .كتاب حاضر از مجموعة «بستة آموزشي ستارههاي آسماني» ميكوشد ،بر اساس عالقه و
نياز كودک ابعاد متفاوت رشد جسمي ،كالمي ،دیني و رواني كودک را فراهم آورد .سه بخش كتاب «من و شهرم،آسمان و
زمين ،ایران من» شامل فعاليتهایي است كه اهداف و انتظارات حاصل از انجام آنها ذكر شده است .سپس نقشة مفهومي
آن و شيوة اجرا آمدهاند .فعاليتها همه براساس احادیث یا آیات قرآني تنظيم شدهاند .كتاب لوح فشردهاي نيز همراه دارد.
این كتاب جلد دوم از این مجموعه است.
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بازی
.4پائوتنر ،نوربرت .بازي با رنگ! :لذت نقاشي با انگشت و كف دست .نازلي اصغرزاده .تهران :شباهنگ44 .1395 .ص.
رحلي .شابک 9786001301544 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:نقاشي ،بازي و سرگرمي ،زندگي حيوانات
چکيده:نقاشي كردن از جمله فعاليتهاي هنري است كه انسان را با طبيعت و دنياي اطراف بيشتر آشنا ميكند .كتاب
حاضر كودک را تشویق ميكند با انگشت و كف دست نقاشي كند .كتاب ایدههاي زیادي به كودک ميدهد و جانوران
متفاوتي را به او معرفي مي كند .كودک در ضمن نقاشي ،اطالعاتي دربارة حيوانات به دست ميآورد و لذت ميبرد .موضوع
نقاشيهاي كتاب دستهبندي شده است و به چمنزار ،روستا ،جنگل ،رو و زیر آب ،حيوانات بازیگوش و حيوانات آفریقایي
اختصاص دارد.
.5دیباواجاري ،مریم .بازيدرماني و مشاوره كودک .تهران :آواي نور168 .1394 .ص .وزیري .شابک 9786003091771 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:درمان ،مشاوره ،روانشناسي كودک
چکيده:بازيدرماني به دليل جذابيت بازي براي كودكان باعث ميشود تا آنها سریعتر درمان را بپذیرند و درمانگر در
پایان كار به نتایج درماني موفقتري دستیابد .در بخشي از كتاب ،بازيهایي بررسي شدهاست كه صرفاً جنبة تفریح ندارند
و براي تشخيص ،درمان یا آغازي براي گفتگو مورد استفاده قرار ميگيرند .این اثر ،مناسب براي بازي درمانگران ،مشاوران
كودک و تدریس در دروس بازيدرماني ،حركت درماني و مشاورة كودک است .كتاب ،شامل چهار بخش است و هر بخش
فصول مختلفي دارد .برخي از فصول عبارتاند از :نظریههاي بازيدرماني ،اللي گزینشي و بازيدرماني ،هنر و بازيدرماني،
بازيها ،ده تكنيك مؤثر بازيدرماني.
.6نوروزي ،رضاعلي /عابدي درچه ،منيره .بازيهاي آموزشي براي تقویت حافظه دیداري .اصفهان :یار مانا120 .1395 .ص.
وزیري .شابک 9786007768396 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:بازيهاي فكري ،بازيهاي آموزشي
چکيده:بازيها سرگرميهاي لذت بخشي هستند كه با درگير كردن نيروي تمركز و برانگيختن عالقه ،یادگيري را تسهيل
ميكنند .كتاب حاضر شامل حدود  30بازي براي تقویت حافظة دیداري است .در ابتداي هر بازي توضيحي كلي در بارة آن
و سپس هدف از آن آمده است .پس از آن گروه سني بازي ،تعداد بازیكنان ،وسایل موردنياز ،موارد مورد توجه پيش از
شروع بازي ،روش بازي ،چگونگي ایجاد تغييراتي دربازي و نكتهها شرح داده شدهاند .بعضي بازيهاي این كتاب عبارتاند
از :روي دیوار چي دیدي ،هر چه ميتواني بساز ،ليلي رنگي ،كدام باالتر است و چند تا دندانه دارد.
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 .7نوروزي ،رضاعلي /عابدي درچه ،منيره .بازيهاي آموزشي براي تقویت حافظه شنيداري .اصفهان :یار مانا.1395 .
120ص .وزیري .شابک 9786007768389 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي ،بازيهاي فكري ،حافظه
چکيده:بازيها سرگرميهاي لذت بخشي هستند كه با درگير كردن نيروي تمركز و برانگيختن عالقه ،یادگيري را تسهيل
ميكنند .كتاب حاضر شامل حدود  30بازي براي تقویت حافظة شنيداري است .در ابتداي هربازي توضيحي كلي در بارة
آن و سپس هدف از آن آمده است .پس از آن گروه سني بازي ،تعدادبازیكنان ،وسایل موردنياز ،موارد مورد توجه پيش از
شروع بازي ،روش بازي ،چگونگي ایجاد تغييراتي دربازي و نكتهها شرح داده شدهاند .بعضي بازيهاي این كتاب عبارتاند
از :بله و خير ممنوع ،گوش كن و بگو ،اسم من چيست ،بخر و بياور ،برو و پيدایش كن ،قاصدک خبر ببر ،و به اعداد گوش
بده.
 .8عصاره ،فریده .بازيهاي پویا .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان168 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9789640811443
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:بازي و سرگرمي كودكان ،آموزش والدین
چکيده:در این اثر بازيهایي آمده است كه نویسنده در تجربههاي خود با كودكان كشف یا طراحي كرده است .بازيهایي
ساده و بدون اسباب بازي كه براي سرگرم كردن كودک در خانه و بيرون از آن به كار رفتهاند؛ مثل :بازي با انگشتان دست،
حباببازي ،بازي غذا درست كردن ،قابلمه بازي ،بازي با برگها ،سنگ بازي ،بازي با ماشين لباسشویي و ....در این
سرگرميها هم به والدین كمك ميشود تا زماني كه كودک كنار آنهاست ،كارهاي خود را نيز انجام دهند و هم به كودک
كمك مي شود تا از ساعات در خانه ماندن خسته نشود و یا در همراهي والدین خود بيرون از خانه بهانه نگيرد .هدف
بازيها عالوه بر تفریح و نشاط ،تقویت حس كنجكاوي ،پرورش مهارتهاي اجتماعي و رشد مهارت زبانآموزي كودكان
است.
 .9شر ،باربارا .بازيهاي شاد كودكانه براي ارتقاي سطح هوش 101 :بازي آسان براي افزایش هوش كودكان .آزیتا
نجاتمهر .تهران :آرایان256 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786007133613 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:بازيها و سرگرميهاي كودكان ،سرگرميهاي آموزشي ،هوش
چکيده :بازي در ارتقاي سطح هوش كودكان بسيار مؤثر است و آن ها را در كسب تجربه و دانشهاي جدید یاري ميكند.
در این كتاب بازيهایي مطرح ميشوند كه سطح هوشياري كودكان را در چهار زمينة مهارتهاي «دیداري -فضایي،
كالمي-زباني ،حسي-حركتي ،و ریاضي» افزایش ميدهند .هر دسته از این بازيها براي گروههاي سني زیر شش سال،
باالي ششسال و تمام سنين ،به طور جداگانه ،دستهبندي شدهاند .عنوانهاي بعضي از بازيهاي تمام سنين عبارتاند از:
توپ كانگورویي؛ بازي فرهنگ لغت؛ اندازهگيري كف دست؛ بازي با عالئم؛ از این راه برو.
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.10شر ،باربارا .بازيهاي شاد كودكانه براي افزایش توجه وتمركز از تولد تا نوجواني .پرندیس پورصميمي .تهران :آرایان.
272 .1394ص .رقعي .شابک 9786007133569 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي ،بازيهاي فكري ،حافظه
چکيده:با بازي و سرگرمي مي توان توجه و حواس كودكان را جمع و تقویت كرد .كتاب حاضر شامل تعدادي بازي است
كه در سه دسته تنظيم شدهاند :بازيهایي كه توجه باز و فراگير را افزایش ميدهند ،بازيهایي كه توجه متمركز را تقویت
ميكنند و دستة سوم از بازي ها هم مهارت مربوط به انعطافپذیري از یك نوع توجه به نوع دیگر را بهبود ميبخشند.
كتاب براي همة گروههاي سني ،از نوزادي تا نوجواني ،بازيهایي در بردارد .در هر بازي ،پس از شرح فایدة آن ،نوع توجه
تقویت شده ،وسایل موردنياز ،دستور بازي و آنچه از این بازي آموخته ميشود ،آمده است.
.11شر ،باربارا .بازيهاي شاد كودكانه براي افزایش عزت نفس 300 :بازي و سرگرمي كه در كودكان احساسي مثبت ایجاد
ميكند .آزیتا نجاتمهر .تهران :آرایان244 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786007133644 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي ،سرگرميهاي آموزشي ،عزت نفس
چکيده:بازي از جمله راههاي آسان و درعينحال جذاب براي آموزش است .كتاب حاضر شامل حدود  300نوع بازي است
كه همگي با هدف تأكيد بر عزت نفس كودک طراحي شدهاند .بخش اول كتاب با عنوان «خاص و منحصر بهفردبودن»
شامل بازيهایي با موضوعات «شناخت نقاط قوت خودم و لذت بردن از اسم خودم» است .در بخش دوم با
عنوان«خودشناسي» بازهاي مربوط به «خودشناسي ،واكنشهایم و حواس من » گنجانده شدهاند .عنوان بخش سوم
«مشاركت در اینكه من چهكسي هستم»است كه بازيهایي مثل گفتن به دیگران ،همراهي با دوستان ،اعتمادكردن و ابراز
مهر و عالقه را شامل ميشود.
.12انتشارات سور یاس .پرورش ذهن و افزایش خالقيت :تصویرگران خالق  .1تهران :سور یاس72 .1394 .ص .رحلي.
شابک 9786009621231 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:نقاشي ،خالقيت
چکيده :جامعه همواره به افراد هوشمند و خالق نياز دارد و براي خالق و توانمند كردن كودكان باید استعدادهاي آنها را
شناخت و پرورش داد .كتاب حاضر كوشيده است شيوه اي در افزایش خالقيت و بهبود تخيالت كودكان ارائه دهد .این
كتاب حاوي تعدادي تصویر نقاشي نيمه تمام است كه كودک باید با تخيالت خود و بر اساس سليقه و تفكر خویش آنها را
كامل كند.
.13انتشارات سور یاس .پرورش ذهن و افزایش خالقيت :تصویرگران خالق  .2تهران :سور یاس72 .1394 .ص .رحلي.
شابک 9786009621248 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:نقاشي ،خالقيت ،بازي و سرگرمي كودكان
چکيده:این مجموعه با طرح خواستههایي ساده به كودک كمك ميكند تا بيشترین ميزان خالقيتش را به كار گيرد و
شكلهاي ناتمام كتاب را تكميل و رنگآميزي كند .در پایين هر صفحه ،از كودک خواستهشدهاست تا بعد از اتمام نقاشي،
داستان تصویر جدیدي را كه خود خلق كردهاست بنویسد .قالبهاي از پيش تعيينشدة كتاب ،محدودكننده نيستند تا
كودک فقط تصاویري مشخص را در آنها بكشد بلكه متناسب با ميزان تخيل او ميتوانند پيچيدهتر شوند.
13

پيشدبستانيشماره7
کتابنامه 

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليتهاي دوره پيشدبستاني

 .14رزمجو ،غالمعباس .راه نبوغ جلد دو .داریوش احمدزاده .اصفهان :پویش اندیشه118 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786006230313
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:سرگرميهاي آموزشي ،رنگ
چکيده:كتاب حاضر با ارائة سرگرميهاي متعدد كه همگي جنبة آموزشي دارند ،مي كوشد كودكان دورة پيش دبستاني
را براي ورود به مدرسه آماده سازد و در ضمن ،هوش آنها را تقویت كند .تمرینها و سرگرميهاي این كتاب براي همة
كودكان و بزرگترها آشنا هستند« .با توجه به الگو ،شكل بعدي چيست؟ به جاي عالمت سؤال كدام گزینه قرار ميگيرد؟
بگو من كي هستم؟و با توجه به الگو بقيه را رنگ بزن» از جمله تمرینهاي این كتاب هستند.این كتاب دو زبانه است تا
براي كودكان انگليسي زبان نيز قابل استفاده باشد.
.15استوپارد ،ميریام .كتاب راهنماي والدین :مهارتهاي اوليه كودكان از طریق بازيهاي خالقانه ،به رشد كودکتان كمك
كنيد .فاطمه ترابي ،الهام توكليطرقي .تهران :آواي نور144 .1394 .ص .وزیري .شابک 9786003091764 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:بازيها و سرگرميهاي كودكان ،خالقيت
چکيده:والدین به منابعي نياز دارند تا بتوانند مهارتهاي كودک خود را از بدو تولد كنترل و تقویت كنند .كتاب حاضر
شامل مجموعهاي فعاليت و بازي و سرگرمي است كه والدین ميتوانند آنها را از نوزادي با فرزند خود تمرین كنند تا هم
از ميزان سالمت او مطلع شوند و هم مهارت هاي او را باال ببرند .نویسنده كوشيده است قدم به قدم رفتارهاي كودک یك
روزه تا یك ساله را تشریح كند و كليدها و الگوهایي به والدین بدهد تا بتوانند به رشد و خالقيت بهتر كودک خود كمك
كنند.
 .16شركت هارپر كالينز .كتاب ورزش و بازي كتي :فعاليت و سرگرمي براي بچهها .پریسا همایونروز .تهران :قدیاني.
32 .1395ص .رحلي .شابک 9786002518774 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:بازيهاي فكري ،سرگرميهاي آموزشي
چکيده:ورزشكردن ميتواند بابازي و سرگرمي همراه شود .این اثر شامل مجموعهاي بازي و سرگرمي است .در ابتدا
نویسنده با ارائة چند نمونه ،مخاطب را به كشف فعاليت ورزشي موردعالقهاش راهنمایي ميكند .سپس با آوردن
تصویرهایي از انواع مسابقات ،كودک را به رنگآميزي آنها تشویق ميكند .در صفحههاي بعد مخاطب باید فكر كند و
جایزهها را تقسمكند ،لباس مناسب هر ورزشكار را بيابد ،كفشها را جفت كند و تصویرها را بشمارد .پاسخهاي
سرگرميهایي كه نياز به پاسخ دارند در صفحة انتهایي كتاب آمدهاند.
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.17شاگردي ،مهدي 101 .راه تقویت هوش و خالقيت كودكان پيشدبستاني در قالب بازي و سرگرميهاي گروهي .تهران:
تيزهوشان108 .1394 .ص .رحلي .شابک 9786006283975 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:خالقيت ،بازي و سرگرمي كودكان
چکيده:این اثر داراي بازيهاي سادهاي است كه در عينحال تأثيرات روحي و رواني مثبتي بر كودكان دارند .ابتداي هر
بازي ،نتایج مورد انتظار روانشناسي از آن و دستورالعمل اجرایش بيان شدهاست.در پایان هر بخش نيز تصاویري براي
رنگ آميزي وجود دارد .یكي از اهداف كتاب ،افزایش انگيزة ترویج بازيها به صورت گروهي در مراكز پيشدبستاني كشور
است .برخي عناوین این مجموعه عبارتاند از :از بهدردنخورها عروسك بسازیم ،بازي موش بدو گربه بدو ،عدد درست
كنيم ،ميوهها را دستهبندي كنيم ،گل پرورش دهيم ،دیوارهاي هنري درست كنيم ،روي سنگها نقاشي كنيم.

زبانآموزی

.18بزیان ،سندس .شكالت :تقویت مهارت نوشتاري ویژه پيشدبستان .تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق.1395 .
80ص .رحلي .شابک 9786007263365 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش زبان فارسي ،سرگرميهاي آموزشي
چکيده:نوشتن از جملة اولين مهارتها در سال اول دبستان و مشكلترین آنهاست .كودكي كه تا به حال قلم به دست
نگرفته است ،حال باید بكوشد حروف و كلمات را بنویسد .كتاب حاضر به منظور توانمندكردن كودک در به دست گرفتن
مداد و توانایي كنترل و هدایت آن براي نوشتن حروف و كشيدن شكل آنها ،تمرینهایي را در قالبهاي متنوعي مثل
رنگكردني ،وصلكردني ،كاملكردني و عالمتزدني ،به عنوان تمرین و فعاليت ،ارائه ميكند تا مخاطب درعين سرگرمي،
به نوشتن مسلط شود.
.19عليزاده حالجي ،زینب /هاشمي ،نسيمالسادات .مروارید :زبانآموزي پيشدبستان .تهران :شيرین بيان84 .1394 .ص.
رحلي .شابک 9786009457243 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش پيشدبستاني
چکيده:این كتاب از مجموعة كتاب هاي مروارید و براي گروه سني چهار تا شش سال است .در هر صفحه ،تصاویر اشيا،
حيوانات و ميوه ها كشيده شده است و حروف الفبا نيز كنار تصاویر وجود دارد .آشنایي با حروف ،یادگيري را در سال اول
ابتدایي براي نوآموزان آسانتر ميكند و كودک با تلفظ هر حرف ،صداها را هم ميآموزد .باالي هر تمرین ،فعاليت خواسته
شده و اهداف آن آمده است و پایين صفحه نيز پيشنهاداتي براي انجام خالقتر بازي به مربيان داده ميشود.
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.20باباجانيرودي ،خدیجه /نظري ،مرضيه /باقرپور ،زهره .صوتآموزي،زبانآموزي ،مهارت نوشتن :طرح تكميلي  ،3كتاب
كار پيش دبستاني .تهران :دانژه92 .1394 .ص .رحلي .شابک 9786002501240 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:راهنماي آموزشي ،آموزش پيشدبستاني ،تمرینها
چکيده:مهارتهایي كه كودک در دورة پيشدبستاني فراميگيرد ،براي یادگيري او در پایة اول مؤثرند .كتاب حاضر شامل
مجموعه فعاليتهایي است كه كودک را در درک مفاهيم اولية صوتآموزي ،زبانآموزي و مهارت نوشتن پرورش ميدهند.
براي درک درست هر مفهوم ،استفاده از وسایل و اشياي پيرامون كودكان و سپس فراهم كردن زمينة تجربة عملي ضروري
است .كتاب در هر صفحه شامل تعدادي فعاليت است كه با توجه به موضوع هر فصل ارائه شدهاند .در ابتداي هر صفحه ،به
منظور تسلط كودک به مفهوم بهداشت فردي ،او باید آدمك هاي مربوط به مسواک زدن خود را رنگ كند .در انتهاي هر
صفحه نيز ارزشيابي توصيفي انجام ميشود كه والدین یا مربيان باید انجام دهند.
 .21دوگالس ،كيتي .مجموعه فعاليتهاي عملي براي شنيدن ،صحبتكردن و خواندن براي پيشدبستانيها .مریم
نوزرآدان .تهران :با فرزندان44 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786007243435 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي ،زبان آموزي
چکيده :رشد و افزایش مهارتهاي زباني به رشد و تحول ذهني و جسمي كودكان وابسته است .كتاب حاضر شامل
مجموعهاي فعاليت عملي است كه بر تقویت مهارتهاي زباني از جمله شنيدن و صحبتكردن تكيه دارند .فعاليتهایي نيز
براي آشناشدن كودكان با شكل نشانهها و سمبلهاي نوشتاري آمدهاند تا آموزش خواندن در دبستان را راحتتر كنند.
بازي و سرگرميها به صورت گروهي انجام ميشوند و هر فعاليت شامل شرح هدف ،مهارتهاي مورد آموزش ،وسایل
موردنياز و روش اجراست.
.22عليزاده حالجي ،زینب /هاشمي ،نسيمالسادات .مروارید :مهارت نوشتن پيشدبستان .تهران :شيرین بيان.1394 .
46ص .رحلي .شابک 9786009457236 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي ،آمادگي براي نوشتن
چکيده :این كتاب ،از مجموعة كتابهاي مروارید است و ویژة گروه سني چهار تا شش سال ميباشد .در این جلد،
تمرینها و بازيهایي در هر صفحه وجود دارد كه با حل آنها ،مهارتهاي نوشتن در كودک قويتر ميشود و روند
یادگيري او براي ورود به سال اول ابتدایي سرعت ميیابد و آمادگي بيشتري پيدا ميكند .باالي هر صفحه هدف از آن
تمرین نوشته شده است .پایين صفحه نيز پيشنهاداتي در جهت شيوههاي خالقانهتر براي بازي وجود دارد ،همچنين
نكتههایي كه مربي قبل از شروع بازي باید به كودک بگوید.
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شعر
 .23اسالمي ،مریم .بيزي ماجراجو :آتشنشان قهرمان .تهران :ناریا10 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007620380
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه ،مهارتهاي اجتماعي
چکيده:این مجموعه كودكان را با شغل آتشنشاني آشنا ميكند و آنها را در جریان فعاليت آتشنشانان قرار ميدهد.
همچنين به كودكان ،مفهوم مسئوليتپذیري و كمك به دیگران را ميآموزد.
 .24زرنشان ،مریم .آسمان نقطهچين .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان26 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789640811313
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر ،كودكان
چکيده :كتاب پيش رو دربردارنده اشعاري كودكانه است كه به موضوعات اجتماعي ميپردازد .این اشعار به ویژگيهایي
مانند تالش براي رسيدن به هدف ،فصول سال ،تأمل در پدیدههاي جهان ،پرسشگري و ...اشاره ميكند.
.25اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :آالت موسيقي (سنج ،تمبورین ،بلز ،مثلث ،طبل) .تهران :قدیاني.1395 .
14ص .خشتي كوچك .شابک 9786002519405 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:سازها ،شعر
چکيده:این جلد از مجموعة "صداي كي؟ صداي چي؟" است و به معرفي پنج ساز موسيقي سنج ،تمبورین ،بلز ،مثلث و
طبل ميپردازد .كودكان در كتاب با شكل این سازها آشنا ميشوند و شيوهي نواختنشان را در تصاویر ميبينند.
.26ادباي ،پيتر .كوچولوهاي دوست داشتني :آهاي آهاي گوساله االن چه فصل ساله؟ .سيده سودابه احمدي ،بازنوشته:
مهدي مرداني .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .شكلي .شابک 9786003743670 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه ،آموزش پيشدبستاني
چکيده:در این مجموعة كوتاه ،كودک ميتواند فصل ها و ترتيب آمدنشان را بياموزد .بزغالة كوچك داستان براي فهميدن
ترتيب فصلها از همه سؤال مي كند .او با آمدن زمستان و پنهان شدن علفها زیر برف نااميد نميشود و منتظر بهار
ميماند.
 .27كامرانياقدام ،محمد .ازدواج علي عليهالسالم و فاطمه سالماهلل .قم :حدیث نينوا12 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786001393426
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات دیني ،داستانهاي مذهبي ،امامان ،كودكان
چکيده :در این كتاب قصه ازدواج دختر پيامبر اكرم (ص) ،با حضرت علي (ع) ،به زبان شعر بيان شده است و در آن به
محبتي كه پيامبر به دخترشان داشتند ،خواستگاري علي (ع) و همچنين زندگي ساده آنها اشاره شده است.
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.28ابراهيمي ،جعفر /رحماندوست ،مصطفي /شعباني ،اسداهلل /شعباننژاد ،افسانه /قاسمنيا ،شكوه /نيكطلب ،بابك .اسمش
چيه؟ .تهران :افق112 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786003532175 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،شعر
چکيده :كتاب حاضر مجموعهاي از پنجاه و دو شعر از شش شاعر است .كودک در این مجموعه با شعرهاي كوتاه و
موضوعات آشنایي روبهرو مي شود كه به او در شناخت بهتر محيط اطرافش ،اشيا و جانداران كمك ميكند.
اجسام،خوراكيها،حيوانات ،مكان ها و عوامل طبيعي در قالبي آهنگين و خالقانه براي یادگيري و سامانبخشي خيال
كودک سروده شدهاند.
.29وثوقي ،زهرا .بابابزرگ مهربان .اصفهان :آميس12 .1394 .ص .جيبي .شابک 9786005419825 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:كودكان هميشه پدربزرگ و مادربزرگهاي خود را دوست دارند و لحظات خوبي با آنان سپري ميكنند .در این
كتاب ،چند ماجراي كوتاه از كودک و پدربزرگش ميخوانيم.
.30اسالمي ،مریم .بيزي ماجراجو :بازي در پارک .تهران :ناریا10 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9786007620403 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده :بازي براي كودكان عنصري بسيار مهم محسوب ميشود .این كتاب با تصویرسازي فضاي پارک ،كودک را با
وسایل بازي آشنا ميكند .همچنين نقش دوستان و همبازيها را در لذت بردن از بازي برجسته ميسازد.
.31پاتریسلي ،لسلي .مجموعه پرورش رفتارهاي خوب :باید برم به حمام .شكوه قاسمنيا .تهران :غنچه24 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9786007721957 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:بهداشت ،شعر
چکيده :رعایت بهداشت تن از جمله موضوعات بهداشتي است كه كودكان باید از خردسالي آن را بياموزند .كتاب حاضر از
مجموعة «پرورش رفتارهاي خوب» كودک را با موضوع حمامرفتن انس ميدهد .شاعر ميكوشد جلوههایي مثبت و مفرح
از حمام كردن را براي كودک به شعر و به تصویر بكشد تا ترس او را از حمام كردن كم كند .مخاطب یادمي گيرد در حمام
ميتواند با صابون و شامپو كف بسازد ،انگشتان دستها و پاهایش را بشمارد و بازي كند تا تميز شود.
 .32پاتریسلي ،لسلي .مجموعه پرورش رفتارهاي خوب :بخورم یا نخورم .شكوه قاسمنيا .تهران :غنچه24 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9786007721964 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:غذا ،رژیم غذایي ،شعر
چکيده :راه و رسم صحيح زندگي و آگاهي از خوب و بد كارها از جمله موضوعاتي است كه كودكان باید از خردسالي به
آن بپردازند .كتاب حاضر از مجموعة «پرورش رفتارهاي خوب» ميكوشد ،نمونههایي از خوراكيها وغير خوراكيها را به
كودک نشان دهد و او را به خوردن خوراكيهاي مفيد تشویق كند .مخاطب این كتاب ميآموزد ،خوردن ماكاراني ،ميوه،
سوپ ،بيسكویت و نان براي بدن خوب و مفيد است و خوراكيهایي مثل بستني وسس را نباید زیاد خورد.
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 .33مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :بزبزي زنگولهپا .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789645027979
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان ،فرهنگ عامه
چکيده :آقا گرگه با هزار ترفند ،وارد خانه بز زنگولهپا ميشود و شنگول و منگول را ميخورد؛ ولي حبه انگور پنهان
ميشود .وقتي بز زنگولهپا به خانه ميآید ،حبه انگور تمام ماجرا را برایش تعریف ميكند .بز زنگولهپا براي جنگيدن با گرگ
آماده ميشود؛ اما گرگ هم بيكار نمينشيند و دندانهایش را تيز ميكند .شایان ذكر است كه این داستان به شعر ارائه
شده است.
.34اسالمي ،مریم .به مامان و بابام ميگم .تهران :غنچه16 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786007721988 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده :بهتر است كودكان دربارة حفظ حریم شخصي و مراقبت از بدنشان آموزش ببينند .كتاب حاضر از مجموعهاي
چند جلدي است كه تمام مجلدهاي آن به موضوع حفظ حریم بدن ميپردازند .در این كتاب كه به زبان شعر است ،كودک
ميآموزد كه حتي در بازيها و دوستيها هم دیگران حق ندارند به او دست بزنند یا به بدنش نزدیك شوند .با خواندن
چنين كتابهایي والدین ميتوانند باب گفتوگو با كودكان را در این باره باز كنند و آموزشهایي به آنها بدهند.
 .35اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :پرندههاي مزرعه (خروس ،مرغ ،جوجه ،بوقلمون ،اردک) .تهران :قدیاني.
14 .1395ص .خشتي كوچك .شابک 9786002519368 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:زندگي حيوانات ،شعر
چکيده:این اثر از مجموعة "صداي كي؟ صداي چي؟" است و پنج پرندة اهلي خروس ،اردک ،بوقلمون ،جوجه و مرغ را
معرفي ميكند .كودک ميتواند با صداي این پرندگان آشنا شود و تصاویرشان را ببيند.
.36خدادوست ،احمد .پروانه ماه .نجف آباد :مهر زهرا(س)12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786008022039 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده :این مجموعه شامل یازده شعر است و زباني ساده و آهنگين دارد .در هر شعر به موضوعاتي ملموس و لطيف
پرداخته شده است كه سریعتر در حافظة كودكان ثبت ميشوند.
.37شعباني ،اسداهلل .تاب ،تاب ،تاببازي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان20 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786000105020
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،شعر
چکيده:كتاب حاضر مجموعهاي شاد و آهنگين است كه اتفاقات و بازيها و احساسات شاد كودكان را در طول یك روز به
تصویر ميكشد .ميان این بازيها شاعر از زبان كودكان ،خورشيد،ماه ،شب و ستارهها را توصيف و از زبانشان صحبت
ميكند .انگار خورشيد و ماه نيز همبازي بچهها هستند و دوستشان دارند.
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.38ماهوتي ،مهري .چه كاره باشي؟ :ترمز و گاز و دنده كار ميكنم با خنده .تهران :بهنشر24 .1394 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9789640221297 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:
چکيده :كودكان از خردسالي عالقه دارند شغل هاي گوناگون را بشناسند و دربازي هایشان آن ها را تمرین كنند .كتاب
حاضر از مجموعة «چه كاره باشي؟» ميكوشد چند شغل را به كودكان معرفي كند .شغلهایي كه در این جلد معرفي
ميشوند ،عبارت اند از :معلمي ،كيف دوزي ،مكانيكي ،قالي بافي ،چوپاني ،عروسك سازي ،رفتگري ،واكسي ،باغباني و آتش
نشاني .این شغل ها در قالب شعرهاي كودكانه و به زبان ساده معرفي شدهاند.
.39اسالمي ،مریم .جلو نيا! جيغ ميزنم .تهران :غنچه16 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786008406020 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده :بهتر است كودكان دربارة حفظ حریم شخصي و مراقبت از بدنشان آموزش ببينند .كتاب حاضر از مجموعهاي
چند جلدي است كه تمام مجلدهاي آن به موضوع حفظ حریم بدن ميپردازند .در این كتاب كه به زبان شعر است ،شاعر
نمونههایي از موقعيتهاي زندگي را مثال ميزند كه دیگران ،دوستان یا بزرگترها ،ميخواهند به كودک نزدیك شوند و او
را لمس یا بوس كنند .سپس راه برخورد با این موقعيتها را نشان ميدهد .با خواندن چنين كتابهایي والدین ميتوانند
باب گفتوگو با كودكان را در این باره باز كنند و آموزشهایي به آنها بدهند.
 .40اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :حشرات (پشه ،زنجره ،جيرجيرک ،زنبور ،مگس) .تهران :قدیاني.1395 .
14ص .خشتي كوچك .شابک 9786002519399 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:حشرات ،شعر
چکيده:این اثر كه از مجموعة "صداي كي؟ صداي چي؟" است ،حشرات را به كودكان معرفي ميكند .لحن لطيف شاعر
در هر معرفي باعث از بين رفتن ترس كودكان از آن موجودات ميشود .تصاویر حشرات به صورتي واقعي كشيده شدهاند و
هر شعر با صداي همان حشره آغاز ميشود.
.41اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :حيوانات جنگل (خرس ،گوزن ،گراز ،گرگ ،كوكو) .تهران :قدیاني.1395 .
14ص .خشتي كوچك .شابک 9786002519429 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:حيوانات وحشي ،شعر
چکيده:این كتاب از مجموعة "صداي كي؟ صداي چي؟" است .هر شعر با صداي همان حيوان آغاز شده است و گاهي به
غذا یا ویژگي ظاهري او نيز اشاره ميشود.
.42اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :حيوانات جنگل (فيل ،شير ،طوطي ،ميمون ،گورخر) .تهران :قدیاني.1395 .
14ص .خشتي كوچك .شابک 9786002519436 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:حيوانات وحشي ،شعر
چکيده:این جلد از مجموعة "صداي كي؟ صداي چي" است .كودک در این كتاب ميتواند با حيوانات وحشي مثل شير،
فيل و گورخر آشنا شود ،صداي هركدام را بشناسد و شكل ظاهریشان را به خاطر بسپارد.
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 .43اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :حيوانات خانگي (طوطي ،جوجه ،گربههمستر ،خوكچه هندي) .تهران:
قدیاني14 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9786002519351 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:حيوانات اهلي
چکيده:این مجموعه از سري كتابهاي "صداي كي؟ صداي چي؟" است .در این جلد كودک با حيواناتي آشنا ميشود
كه اهلي هستند و امكان نگهداري آنها در خانه وجود دارد .صداي این حيوانات در آغاز هر شعر آمده و به صورتي واقعي
به تصویر كشيده شدهاند.
.44اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :حيوانات مزرعه (گوسفند ،االغ ،گاو ،بز ،سگ) .تهران :قدیاني14 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9786002519375 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده:این اثر از مجموعة "صداي كي؟ صداي چي؟" است و به معرفي حيواناتي ميپردازد كه در مزرعه به صاحبان
خود كمك ميكنند و فواید زیادي براي انسان ها دارند .كودک در این كتاب عالوه بر آشنایي با ظاهر حيوانات ،صداي هر
كدام را ميشنود و در خاطرش ثبت ميكند.
 .45اسالمي ،مریم .بيزي ماجراجو :حيوانات مزرعه .تهران :ناریا10 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007620397
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه ،مشاغل آزاد
چکيده:شعرهاي این كتاب كودكان را با فضاي روستایي و مزرعه آشنا ميكند .تصاویر حيوانات در شناختن بهتر آنها
تأثير بسياري دارد .همچنين كودكان ميتوانند شغلها و كارهاي مزرعهداري را نيز بشناسند.
 .46مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :خاله سوسكه .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789645027993
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان ،فرهنگ عامه
چکيده:در این كتاب ،قصه خاله سوسكه با زبان شعر روایت مي شود .خاله سوسكه خواستگارهاي بسياري دارد؛ ولي به
هيچ كدام جواب مثبت نميدهد تا اینكه آقا موشه به خواستگاري او ميرود و خاله سوسكه ،قبول ميكند .نكته داستان
یادآوري ادب است.
.47ادباي ،پيتر .كوچولوهاي دوست داشتني :خرگوشه بازیگوش و باهوشه .سيده سودابه احمدي ،بازنوشته :مهدي مرداني.
قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .شكلي .شابک 9786003743700 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده :خرگوش باهوش قصّه از باغ بيرون ميرود تا در دشت و صحرا بگردد و دوستهاي جدیدي پيدا كند .اما او
نميداند كه تمام حيوانات صحرا دوستش نيستند و باید خيلي بيشتر حواسش را جمع كند.
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 .48اسالمي ،مریم .بيزي ماجراجو :در جستوجوي گنج .تهران :ناریا10 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007620410
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه ،محيط زیست
چکيده  :این كتاب ،كودكان را با سفرهاي ماجراجویانه آشنا و حس كنجكاوي را در آنها تقویت ميكند .كودكان
ميتوانند با دقت در محيط اطراف ،پدیدههاي جالبي را كشف كنند كه لذّت بسياري برایشان به همراه خواهد داشت.
.49اسالمي ،مریم .دست نزني به تنم .تهران :غنچه16 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786008406006 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري
چکيده :حفظ حریم شخصي و مراقبت از بدن موضوعي است كه كودكان باید از همان خردسالي با آن آشنا شوند .كتاب
حاضر از مجموعهاي چند جلدي است كه تمام مجلدهاي آن به موضوع حفظ حریم بدن ميپردازند .در این كتاب كه به
زبان شعر است ،مخاطب مي آموزد ،حریم بدن خصوصي است و دیگران اجازه ندارند به آن نزدیك شوند یا به آن دست
بزنند .با خواندن چنين كتابهایي والدین ميتوانند باب گفتوگو با كودكان را در این باره باز كنند و آموزشهایي به آنها
بدهند.
.50حسني ،خاتون .دو تا سيب شيرین .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786000102852
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،شعر
چکيده :این مجموعه شامل ده شعر است .شعرها كوتاه هستند و عموماً یك احساس،یك لحظه و یا یك گفتوگو را با
زباني كودكانه توصيف ميكنند .بعضي از عناوین عبارتنداز:جيرجيرک باادب،جوجه ،گردو ،اخم مادر ،رنگرنگي.
.51ثابتقدم ،علي .دوبيتيهاي شاد كودكانه .اصفهان :فرهنگ مردم50 .1394 .ص .خشتي .شابک 9789641882428 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده:این كتاب ،مجموعهاي از دوبيتيهاي شاد است كه كودک به راحتي ميتواند آنها را به خاطر بسپارد .ترانهها
ساده ،موزون و داراي موضوعاتي هستند كه براي كودک جذاب است؛ مثل :آدمبرفي ،عروسك ،حروف الفبا ،شنگول و
منگول ،اسباب بازي و غيره.
.52اسالمي ،مریم .دوست ندارم بوسم كني .تهران :غنچه16 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786008406013 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده :بهتر است كودكان دربارة حفظ حریم شخصي و مراقبت از بدنشان آموزش ببينند .كتاب حاضر از مجموعهاي
چند جلدي است كه تمام مجلدهاي آن به موضوع حفظ حریم بدن ميپردازند .در این كتاب كه به زبان شعر است،
مخاطب ميآموزد ،در مواقعي كه دیگران او را بوس یا بغل ميكنند و براي مثال لپ او را ميكشند و او احساس بدي پيدا
ميكند ،ميتواند به آنها تذكر بدهد و اجازه ندهد آنها این كارها را انجام بدهند .با خواندن چنين كتابهایي والدین
ميتوانند باب گفتوگو با كودكان را در این باره باز كنند و آموزشهایي به آنها بدهند.
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.53محقق ،جواد .مجموعه شعرهاي خردساالن :دویدم و دویدم .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان26 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9789640810163 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر ،ادبيات كودكان
چکيده:این اثر مجموعه اي از چند شعر است .در هر شعر ،داستاني كوتاه با زباني كودكانه بيان شدهاست .كودک در این
شعرها با اتفاقاتي مواجه ميشود كه هم او را با محيط پيرامونش آشناتر ميكنند و هم با موسيقي شادي كه دارند ،سریعتر
به خاطر سپرده ميشوند.
 .54مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :دویدم و دویدم .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789645027986
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان ،فرهنگ عامه
چکيده:این كتاب قصهاي كودكانه را به زبان شعر روایت مي كند .در این قصه ،مشاغل گوناگوني مانند آهنگري ،خياطي و
نانوایي معرفي شده و كاركرد هر كدام مختصر توضيح داده ميشود .شایان ذكر است كه این كتاب شامل  5جورچين است.
 .55اسالمي ،مریم .بيزي ماجراجو :سفر در تعطيالت .تهران :ناریا10 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007620366
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه ،مسافرت
چکيده:این مجموعه ،وسایل نقلية عمومي را به كودكان ميشناساند .وسایلي مثل هواپيما ،قطار ،كشتي و تاكسي كه هم
در سفرهاي داخلي و هم در سفرهاي طوالني ميتوان از آنها استفاده كرد .كودک در این كتاب با تجربة لذت بردن از
سفر ،آشنا و شناخت او از این وسایل بيشتر ميشود.
 .56مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :شير و خرگوش .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789645027931
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات
چکيده:حيوانات جنگل از ترس شير ،تصميم مي گيرند هر روز یكي از حيوانات را نزد او بفرستند تا از حملههاي او در
امان باشند .روزي قرعه به نام خرگوش ميافتد .او فكري به ذهنش مي رسد و با اجراي آن ،همه از دست شير خالص
ميشوند .این داستان به زبان شعر روایت شده است.
.57حمزهاي ،رودابه .صدا ميآد صدا ميآد این صدا از كجا ميآد؟ .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير24 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9789643008574 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر ،ادبيات كودک و نوجوان
چکيده:این كتاب ،شعرهاي شاد و موزوني دارد و كودک مي تواند با صدایي كه اول هر شعر آمده ،از تخيلش كمك بگيرد
و حدس بزند آن صدا مربوط به چيست .خيالي بودن بعضي از شعرها و تصاویر باعث ميشود خواننده ،در آخر با جوابهاي
غيرمنتظرهاي روبهرو شود.
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.58داوري ،زهرا .عروسي شغاال .نجف آباد :مهر زهرا(س)12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786008022046 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده :این مجموعه ،موضوعي ساده یا اتفاقي طبيعي مثل بارش باران ،گم شدن دكمة لباس ،گلدان گل یخ و ...را در هر
شعر بيان كرده و براي هر كدام ،داستاني با نگاه جدید و توجيهات خالقانه و در بعضي موارد غير منطقي ساخته است .در
این كتاب ،سواالت سادة كودكان در قالب شعر و به شكلي موزون دوباره طرح شدهاند تا كودک با شنيدنشان كنجكاوياش
بيشتر شود و همچنين بتواند پاسخ صحيحي از والدین دریافت كند.
.59كامرانياقدام ،محمد .فرشته سالم .قم :حدیث نينوا12 .1394 .ص .خشتي .شابک 9786001393433 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،انواع ادبي ،شعر
چکيده:در این كتاب ماجراي خطاي فرشتهاي به نام «فطرس» ،به زبان شعر بازگو ميشود كه به سبب خطایش از درگاه
خداوند رانده شده است .توبه و بازگشت به سوي خداوند و نيز توسل و توكل به ائمه معصومين از نكات مطرح در این
اشعار است.
 .60حمزهاي ،رودابه .قاقا و دَدَر ،خوشگلِ خواهر .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643009908
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده:در این كتاب ،قصّة دو خواهر را ميخوانيد كه خيلي همدیگر را دوست دارند .بعضي وقتها خواهر كوچكتر كه
یك نيني است كارهاي بامزهاي ميكند و باعث خندة خواهر بزرگ ميشود .دوست دارید تعدادي از كارهاي خندهدار او را
بخوانيد؟
 .61اسالمي ،مریم .بيزي ماجراجو :كار در باغوحش .تهران :ناریا10 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007620373
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه ،زندگي حيوانات
چکيده:باغ وحش هميشه از مكانهایي است كه كودكان دوست دارند به آنجا بروند .در این كتاب ،كودک با این تجربه
آشنا ميشود .با تصاویر حيوانات در هر صفحه ميتواند آنها را بشناسد و فعاليتهاي باغ وحش را نيز در كنارشان ببيند.
.62پاتریسلي ،لسلي .مجموعه پرورش رفتارهاي خوب :كدوم خوبه كدوم بد؟ .شكوه قاسمنيا .تهران :غنچه24 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9786007721933 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،شعر
چکيده :راه و رسم صحيح زندگي و آگاهي از خوب و بد كارها از جمله موضوعاتي است كه كودكان باید از خردسالي به
آن بپردازند .كتاب حاضر از مجموعة «پرورش رفتارهاي خوب» ميكوشد ،نمونههایي از رفتار خوب و نمونههاي رفتار بد را
به كودک نشان دهد و او را از انجام رفتارهاي ناپسند بازدارد .مخاطب این كتاب ميآموزد ،فروكردن دست كردن در دهان
یا بيني ،رهاكردن دست بزرگ ترها در بيرون از منزل و آزار رساندن به حيوانات كارها و رفتارهاي ناپسندي هستند كه
كودک مؤدب آنها را انجام نميدهد.
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.63پاتریسلي ،لسلي .مجموعه پرورش رفتارهاي خوب :كدوم یواش كدوم بلند؟ .شكوه قاسمنيا .تهران :غنچه.1395 .
24ص .خشتي كوچك .شابک 9786007721940 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري
چکيده :راه و رسم صحيح زندگي و آگاهي از خوب و بد كارها از جمله موضوعاتي است كه كودكان باید از خردسالي به
آن بپردازند .كتاب حاضر از مجموعة «پرورش رفتارهاي خوب» ميكوشد نمونههایي از رفتارهاي داراي صداهاي بلند و
ناهنجار و برعكس ،رفتارهاي باصداهاي آرام و مالیم را به كودک گوشزد كند و او را از انجام رفتارهاي با صداهاي بد
بازدارد .مخاطب این كتاب ميآموزد ،دادزدن یا جيغكشيدن رفتارهاي ناپسندي هستند كه كودک مؤدب آنها را انجام
نميدهد.
.64ادباي ،پيتر .كوچولوهاي دوست داشتني :كرهاسب نازنازي به دنبال همبازي .سيده سودابه احمدي ،بازنوشته :مهدي
مرداني .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .شكلي .شابک 9786003743663 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده:كرهاسب كوچولو ميخواهد یك همبازي پيدا كند تا هم حوصلهاش سر نرود و هم در مزرعه ،یك دوست خوب
داشته باشد .به نظر شما در بين خروس ،غاز ،كالغ و سگ كوچولوي خالخالي كدامشان دوست دارد با كرهاسب قصّه
دوست شود؟
 .65كشاورز ،ناصر .كالغ زرد .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786000103095
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر ،كودكان
چکيده:این كتاب حاوي اشعاري كودكانه است كه به موضوعاتي مانند محبت كردن ،توجه به محيط پيرامون ،احترام
گذاردن به والدین ،حسادت نكردن به یكدیگر ،احترام به قوانين و ...مي پردازد .شایان ذكر است كه این اشعار به طور
غيرمستقيم منجر به تقویت قواي تجسم ذهني و خالقيت كودكان نيز ميشوند.
.66مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :كالغ و مار .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789645027955 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان
چکيده:كتاب حاضر داستان كالغ و مار را به زبان شعر بيان ميكند .مار تخمهاي كالغ را ميخورد و التماسهاي كالغ
بيچاره فایدهاي ندارد ،مگر اینكه از آنجا فرار كند؛ اما فكري به ذهنش ميرسد .او گردنبند عروس را ميدزدد و آن را روي
سر مار مياندازد .مردم دنبال كالغ ميروند و گردنبند را روي سر مار ميبينند و. ...
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.67بوینتون ،ساندرا .مثل آبنبات :كاله آبي ،كاله سبز .مریم هاشمپور .تهران :افق16 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786003532045
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:آموزش ،رنگ ،لباس
چکيده:مفاهيم پایه از اولين آموزه هاي كودک در دوران ابتدایي خردسالي و حدود سه سالگي محسوب مي شوند .كتاب
حاضر از مجموعة چهارجلدي «مثل آب نبات» شامل مجموعه شعرهایي است كه با زبان ساده و كودكانه ميكوشند این
مفاهيم را به خردساالن بياموزند.در این جلد ،مفاهيم مربوط به رنگها و پوشاک مورد توجه قرارگرفتهاند؛ رنگها یي از
جمله :آبي ،سبز و قرمز ،و پوشاكي مثل جوراب ،كفش و پيرهن .كتاب در آموزش مفاهيم از زبان شعر و تصویر بهره برده
است و در واقع كودک با همراهي تصاویر ميآموزد.
.68كشایي ،اكرم .كليد كليد ،دسته كليد .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786000104009
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر ،ادبيات كودكان
چکيده:كتاب شامل دوازده شعر است .شعرها با زباني طنزگونه ،كودک را با جنبههاي جدید از موجودات و حتي گاهي
تصاویر خيالي در توصيف آنها مواجه ميكند .این تصاویر به كودک كمك ميكند تا از حيوانات نترسد ،با طبيعت
مأنوستر باشد و به اتفاقات روزمرهاي مثل طلوع آفتاب یا ریختن برگهاي درختان در پایيز ،نگاه خالقتري داشتهباشد.
.69شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ االغي بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683420 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:این مجموعه داستان االغي را حكایت ميكند كه سم ندارد و به جاي آن چرخ ميگذارد .اما كار همينجا به پایان
نميرسد و. ...
.70شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ خرگوشي بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683444 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:در این كتاب ،داستان خرگوشي را مي خوانيم كه گوش ندارد و به جاي آن دو گل شيپوري روي سرش ميگذارد.
اما این گلهاي شيپوري كه براي او گوش نميشوند و مشكالتي به وجود ميآورند.
.71شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ خروسي بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683437 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:خروس قصة ما نوک ندارد و به جاي آن یك مداد ميگذارد ،اما آنقدر با نوک مدادياش نقاشي ميكشد تا. ...
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.72شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ روباهي بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683451 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:در این كتاب ،قصة روباهي را مي خوانيد كه مو ندارد و به جاي آن پنبه روي بدنش ميگذارد .همه ميخواهند
پشمهایش را بچينند یا او را بخورند .شما هم فكر ميكنيد روباه قصه واقعا یك برّه شده است؟
.73شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ زنبوري بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683468 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده :زنبور قصة ما نيش نداشت .به جاي آن یك سوزن براي خودش گذاشت و خياط شد .اما آیا او ميتواند تمام
لباسهاي خواسته شده را بدوزد؟
.74شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ كالغي بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683475 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:این داستان دربارة كالغي است كه بال ندارد و به جاي آن دو باله براي خودش ميگذارد .اما با این بالهها انگار
شبيه ماهي شده است .شما ميتوانيد بگویيد او باالخره كالغ است یا ماهي؟
.75شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ گربهاي بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683482 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده :گربة ناقالي قصه دُم ندارد و به جاي آن طناب درازي براي خودش ميگذارد .اما این طناب دردسرهاي زیادي
براي او به وجود ميآورد.
.76شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ گوزني بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009683499 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:در این قصه گوزني داریم كه به جاي شاخ ،شاخههاي بزرگي روي سرش ميگذارد ،اما این شاخهها مهمانهاي
ناخواندة زیادي با خودشان ميآورند و گوزن را خسته ميكنند .تا اینكه...
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.77شعباننژاد ،افسانه .كي بود ،كي بود؟ :كي بود ،كي بود؟ هشتپایي بود .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009686100 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:داستان هشتپایي را ميخوانيد كه پا ندارد و به جاي آن یك چارپایه ميگذارد ،اما بقيه دوست دارند با آن
چارپایه چيزهاي دیگري درست كنند.هشتپاي قصه چه باید بكند؟
 .78كشاورز ،ناصر .یكي بود یكي نبود :گلي بود گلي نبود .تهران :كتاب نبات24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786009388660
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده:مجموعة حاضر ،جلد اول از سري كتابهاي "یكي بود یكي نبود" است .هر مجموعه ده شعر دارد كه در آنها به
موضوع واحدي پرداخته شده است .این جلد از اشيائي بحث ميكند كه كودک در محيط پيرامون خود با آنها روبهرو
ميشود؛ مثل زیپ ،هواپيما ،تلفن همراه و ....شاعر فقط به توصيف ساده بسنده نكرده است و نگاه خالق او باعث ميشود تا
مفاهيم ،سریعتر در ذهن كودكان ثبت شوند.
 .79كشاورز ،ناصر .یكي بود یكي نبود :لولو نبود نيني بود .تهران :كتاب نبات24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786009444786
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده :این مجموعه جلد سوم از سري كتابهاي "یكي بود یكي نبود" است .در این جلد ،تصورات كودكانهاي كه
خردساالن ،بيشتر مواقع در ذهنشان دارند ،بيان مي شود؛ مثال وجود غول در تاریكي یا جا گذاشتن كليد در خانه و
موضوعات دیگر .جان بخشي ،عنصري است كه در اشعار این جلد ،بر شيریني و ملموس شدن موضوعات ميافزاید.
.80وثوقي ،زهرا .مادربزرگ خوب من .اصفهان :آميس12 .1394 .ص .جيبي .شابک 9786005419801 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر ،ادبيات كودكان
چکيده:همة مادربزرگهاي مهربان نوههایشان را دوست دارند ،براي آنها قصه ميگویند و مواظبشان هستند .در این
مجموعه نيز با توصيفهاي ساده و لطيف كودک از مادربزرگش ،شما بيشتر با او آشنا ميشوید.
.81وثوقي ،زهرا .مادرم خورشيد است .اصفهان :آميس12 .1394 .ص .جيبي .شابک 9786005419818 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:در این كتاب ،اتفاقاتي روزمره و احساساتي كه كودک نسبت به مادرش دارد ،با شعرهایي موزون و شاد توصيف
ميشوند.
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 .82بنتلي ،دان .مزرعه شلوغ پلوغ .طاهره شاهمحمدي .تهران :ذكر10 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9789643077631
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر ،بازي و سرگرمي
چکيده:این مجموعه شامل یك كتاب شعر و یك پازل مي شود كه كودكان براي رسيدن به پاسخ سوال مطرح شده در
شعر ،باید پازل را تكميل كنند .در جریان داستان ،كودكان ميتوانند با صداهاي حيوانات مختلف نيز آشنا شوند.
 .83كشاورز ،ناصر .یكي بود یكي نبود :موتور نبود شتر بود .تهران :كتاب نبات24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786009444793
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده:این مجموعه ،جلد دوم از سري كتابهاي "یكي بود یكي نبود" است .شامل ده شعر است كه موضوع واحدي
دارند .آهنگ اشعار ،فضا سازي هر قصّه و شخصيتپردازي براي اجسام و حيوانات ،از امتيازات این اثر براي كودكان به
شمار ميرود.
 .84مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :مهمانهاي ناخوانده .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789645027924
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان ،فرهنگ عامه
چکيده:در شبي باراني ،مادربزرگ در خانهاش تنها نشسته كه پشت سر هم برایش مهمان ميآید .ابتدا گاو و سپس االغ و
سگ و گربه و ...به خانه مادربزرگ پناه ميآورند .صبح روز بعد ،آنها ،همگي از مادربزرگ ميخواهند كه اجازه دهد آنجا
بمانند .این داستان به زبان شعر بازنویسي شده است.
.85ماهوتي ،مهري .چه كاره باشي؟ :ميگم خدا اجازه ،ميرم توي مغازه .تهران :بهنشر24 .1394 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9789640221303 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مشاغل آزاد
چکيده :شناخت مشاغل براي كودكان سرگرم كننده است و به بسياري از سؤالهاي ذهني آن ها پاسخ مي دهد .كتاب
حاضر از مجموعة «چه كاره باشي؟» ميكوشد چند شغل ،از جمله شغلهاي خدماتي ،را به كودكان معرفي كند .شغلهایي
كه در این جلد معرفي ميشوند ،عبارت اند از :بنایي ،پيك موتوري ،پرستاري ،عينك سازي ،كتاب فروشي ،گل فروشي،
آرایشگري ،نانوایي و كبابي .این شغل ها در قالب شعرهاي كودكانه معرفي شدهاند.
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 .86ماهوتي ،مهري .چه كاره باشي؟ :نخود و عدس تو آشه آقا چه كاره باشه؟ .تهران :بهنشر24 .1394 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789640221327 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مشاغل آزاد
چکيده :شناخت مشاغل براي كودكان سرگرم كننده است و به بسياري از سؤالهاي ذهني آن ها پاسخ مي دهد .كتاب
حاضر از مجموعة «چه كاره باشي؟» ميكوشد چند شغل ،از جمله شغلهاي خدماتي ،را به كودكان معرفي كند .شغلهایي
كه در این جلد معرفي ميشوند ،عبارت اند از :خياطي ،نجاري ،نقاشي ،بزاري ،خرازي ،كفاشي ،قنادي ،آشپزي ،عكاسي و
عطاري .این شغل ها در قالب شعرهاي كودكانه معرفي شدهاند.
.87مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :نخودي .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786003743847 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان ،فرهنگ عامه
چکيده:نخودي بچه زن و شوهري است كه هيچ وقت بچه نداشتهاند .نخودي با بچهها مشغول بازي ميشود كه دیو سر
ميرسد و با فریب آنها را به خانه خودش ميبرد .دیو حسابي از بچهها پذیرایي ميكند تا هر چه زودتر چاق شوند و او
بتواند آنها را بخورد؛ اما نخودي با زیركي نقشهاي ميكشد و بچهها را نجات ميدهد.
.88مرداني ،مهدي .اتل متل یه قصه :نمكي .قزوین :سایهگستر12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786003743830 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات كودكان ،افسانه
چکيده«:نمكي» كوچكترین و هفتمين دخترِ پيرزن است .خانه آنها هفت در دارد و هر شب یكي از دخترها ،مسئول
بستن درهاست .شبي كه نوبت نمكي است ،او یكي از درها را نميبندد .به همين دليل دیو وارد خانه ميشود و نمكي را با
خود ميبرد؛ ولي در خانه دیو اتفاقات دیگري رخ ميدهد .این داستان به شعر روایت شده است.
.89وظيفهشناس ،شراره .نينيها و مامانها .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9789643918057 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:بازي و سرگرمي ،شعر
چکيده:در این مجموعه كودكان با حيوانات مختلف آشنا ميشوند .حيواناتي كه بچههایشان قبل از به دنيا آمدن ،در شكم
آنها رشد ميكنند؛ مثل فيل ،زرافه ،بز ،خرس و ميمون .در هر صفحه ،مقوایي روي شكم مادر گذاشته شده است و زیر
آن ،تصویر بچة حيوان قرار دارد .كودک با باال بردن هر مقوا و دیدن عكس ،حس كنجكاوياش براي تصاویر بعدي بيشتر
ميشود.
 .90اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :نينيها .تهران :قدیاني14 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002519344
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده :این مجموعه از سري كتابهاي "صداي كي؟ صداي چي؟" است .در این جلد ،بعضي از حالتهاي كودكان
خردسال مثل گریه كردن،خندیدن و حرف زدن به تصویر كشيده شدهاند.
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.91اسالمي ،مریم .صداي كي؟ صداي چي؟ :وسایلنقليه (ماشين آتشنشاني ،اتومبيل ،قطار ،هواپيما ،قایق) .تهران :قدیاني.
14 .1395ص .خشتي كوچك .شابک 9786002519382 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:این اثر از مجموعة كتابهاي "صداي كي؟ صداي چي" است و به معرفي پنج وسيلة نقلية متفاوت ميپردازد.
كودكان ميتوانند تصاویر این وسایل را ببيند و با وظایفي كه انجام ميدهند ،آشنا شوند.
.92وثوقي ،زهرا .هدیه براي بابا .اصفهان :آميس12 .1394 .ص .جيبي .شابک 9786005419832 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:شعر
چکيده:در این مجموعة كوتاه ،احساسات ساده و لطيف كودک به پدرش و لحظههاي شادي كه با هم ميسازند ،توصيف
ميشود.
.93گولي ،گولي .بچههاي شاد :یه دوست خوب قند و عسل .برگردان به فارسي :مریم اسالمي .تهران :چكه20 .1394 .ص.
خشتي .شابک 9786007216651 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ترانههاي كودكانه
چکيده:در این كتاب ،شعرهاي ساده و موزوني در موضوع دوستي ميخوانيد .طراحي و برش مجموعه به گونهایست كه
كودک ميتواند با دیدن تصویر شخصيتها كه از هر صفحه بيرون آمده ،شخصيت مورد عالقهاش را بيابد و شعر همان
بخش را بخواند.

شعر-قصه
 .94شعباني ،اسداهلل .زنبور :اتل متل خرس و عسل .تهران :بينالمللي گاج10 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786003594807
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:خرسي خان گرسنة داستان ،به همهجا سرک ميكشد تا عسل پيدا كند و بخورد اما سرک كشيدن به خانههاي
دوستانش و خوردن غذاهاي آنان كار درستي نيست .كسي ميتواند این خرس شكمو را ادب كند؟
 .95شعباني ،اسداهلل .زنبور :خرگوشك درازگوشك .تهران :بينالمللي گاج10 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786003594432
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:خرگوشك قصه از خواب بيدار ميشود اما مادرش را كنارش نميبيند و همهجا به دنبال او ميگردد .خرگوشك،
مادرش را فقط از گوشهاي او ميتواند بشناسد .به نظر شما گوشهاي فيل بيشتر شبيه گوشهاي مادر خرگوشك است یا
شاخهاي پيچ در پيچ گوزن؟
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.96رحماندوست ،مصطفي /سيد علي اكبر ،سيدنوید /جعفري ،الله .باغ وحش كوچك من :خروس خوش صدا .تهران :افق.
22 .1395ص .جيبي .شابک 9786003531680 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:زندگي حيوانات ،داستانهاي حيوانات
چکيده :كودكان حيوانات را دوست دارند ودلشان ميخواهد دربارة چگونگي زندگي و ویژگيهاي آنها بيشتر بدانند.
كتاب حاضر از مجموعة «باغ وحش كوچك من» دربارة خروس به كودک اطالعات ميدهد .مخاطب این كتاب دربارة
خروس داستان و شعر ميخواند ،و نكتههاي عجيب و جالب یادميگيرد و از آنها لذت ميبرد؛ خروس آوازخوان را
ميشناسد و دربارة خروس الري ميآموزد .همچنين ،دربارة محل زندگي خروس و چگونگي محافظت او از خانوادهاش
نكاتي ميخواند.
 .97رحماندوست ،مصطفي /سيد علي اكبر ،سيدنوید /جعفري ،الله .باغ وحش كوچك من :طوطي باهوش .تهران :افق.
22 .1395ص .جيبي .شابک 9786003531697 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:زندگي حيوانات ،داستانهاي حيوانات
چکيده  :حيوانات از جمله دوستان موجودات مورد عالقة كودكان هستند كه آنها دلشان ميخواهد دربارة چگونگي
زندگي و ویژگيهاي آنها بيشتر بدانند .كتاب حاضر از مجموعة «باغ وحش كوچك من» دربارة طوطي به كودک اطالعات
ميدهد .مخاطب این كتاب دربارة طوطي داستان و شعر ميخواند ،و نكتههاي عجيب و جالب یادميگيرد و از آنها لذت
ميبرد؛ همچنين ،متوجه ميشود طوطي نميتواند راه النهاش را پيدا كند ،پرندة شادي است وصداها را تقليد ميكند ،از
ابتداي تولد ميتواند پوست تخمه را بشكند و عمري به نسبت طوالني دارد.
.98رحماندوست ،مصطفي /سيد علي اكبر ،سيدنوید /جعفري ،الله .باغ وحش كوچك من :كالغ زرنگ .تهران :افق.1395 .
22ص .جيبي .شابک 9786003531673 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:زندگي حيوانات ،داستانهاي حيوانات ،شعر
چکيده:حيوانات از جمله دوستان و موجودات مورد عالقة كودكان هستند كه آنها دلشان ميخواهد دربارة چگونگي
زندگي و ویژگيهاي آنها بيشتر بدانند .كتاب حاضر از مجموعة «باغ وحش كوچك من» دربارة كالغ به كودک اطالعات
ميدهد .مخاطب این كتاب دربارة كالغ داستان و شعر ميخواند ،و نكتههاي عجيب و جالب یادميگيرد .همچنين ،متوجه
ميشودكالغ ها در موقع دردسر همدیگر را خبر ميكنند ،گردو را با نوكشان سوراخ ميكنند ،قيافة آدم ها یادشان ميماند
و پرندگان بسيار باهوشي هستند.
.99رحماندوست ،مصطفي /سيد علي اكبر ،سيدنوید /جعفري ،الله .باغ وحش كوچك من :گاو مهربان .تهران :افق.1395 .
22ص .جيبي .شابک 9786003531659 :
مخاطب:كودک کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات
چکيده:كودكان حيوانات را دوست دارند و با آنها زندگي را بهتر درک ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة «باغ وحش
كوچك من» دربارة ویژگيهاي گاو به كودک اطالعات ميدهد .مخاطب این كتاب دربارة گاو داستان و شعر ميخواند،
نكتههاي عجيب و جالب یادميگيرد و از آنها لذت ميبرد؛ براي مثال ،دربارة حافظة گاو و استفادههاي گاو براي انسان
ميخواند .مخاطب ميآموزد كه به بچة گاو گوساله ميگویند و گوساله ،مثل بچة انسان  9ماه در شكم مادر رشد ميكند
تا به دنيا بياید.
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 .100رحماندوست ،مصطفي /سيد علي اكبر ،سيدنوید /جعفري ،الله .باغ وحش كوچك من :گربهي ملوس .تهران :افق.
22 .1395ص .جيبي .شابک 9786003531666 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات ،شعر
چکيده:كودكان حيوانات را دوست دارند و با آنها زندگي را بهتر درک ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة «باغ وحش
كوچك من» دربارة ویژگيهاي گربه به كودک اطالعات مي دهد .مخاطب این كتاب دربارة گربه داستان و شعر ميخواند،
نكتههاي عجيب و جالب یادميگيرد و از آنها لذت ميبرد؛ براي مثال ،دربارة مغز گربه ،سبيل گربه ،حافظة آن و تعداد
استخوانهاي بدن آن.
.101ماهوتي ،مهري .قصههاي كوچولو موچولو :گردالي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان26 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9789640809129 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستان كوتاه ،داستانهاي حيوانات
چکيده :این كتاب حاوي هشت داستان تخيلي و كودكانه است كه در هر یك از آنها به تفهيم یك موضوع اخالقي و
اجتماعي مانند محبت مادرانه ،كمك به دیگران ،زیرک بودن ،تصميمگيري درست و ...پرداخته ميشود.

علومتربيتي
.102ریكبي ،كين .آسيبهاي كودكان در مدارس :شيوههاي پيشگيري از قلدري در مدارس توسط مربيان و والدین .مهدي
آقاپور .تبریز :فروزش264 .1394 .ص .وزیري .شابک 9789645475404 :
مخاطب:والدین /مشاور
کلماتکليدی:پيشگيري ،آموزش والدین ،مدیریت و سازماندهي
چکيده:آسيب كودک در مدرسه موضوعي است كه به رسيدگيهاي جدي كارشناسان و عوامل مربوطه نياز دارد .كتاب
حاضر در چند فصل به بررسي مسائلي ميپردازد كه به جمعآوري تحقيقاتي در زمينههاي قلدري در مدرسه عالقهدارند.
همچنين ،عقایدي از قبيل تأثير عوامل ژنتيكي و تربيت خانوادگي ،و نقش گروه همساالن و دانشآموزان ناظر بيطرف و
بيتفاوت را ميكاود .در بعضي دیگر از فصلهاي كتاب ،مطالب مرتبط با اختالف نظرها مطرح ميشوند.اقدامات مناسب
براي مقابله با آزار و درمانده نشدن در مواجهه با این مشكل نيز از مطالب این كتاب هستند .در مجموع ،مربيان ،والدین ،و
دانشجویان روانشناسي و مشاوره ميتوانند از شيوه هاي پيشگيري از قلدري در مدرسه كه نویسنده در این كتاب پيشنهاد
كرده است سود ببرند.
.103آدامز ،كریستوفر /بوچ ،كریستوفر جي ..از همين كه هستم ،خوشحالم .منصوره شریفي ،حميد نمازیها .تهران :آواي
هانا36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786009650101 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:عزت نفس ،رشد شخصيت
چکيده :عزت نفس ایجادكردن در كسي یعني به او كمك كنيم خودش باشد .كتاب حاضر ميكوشد در راستاي این
موضوع 14 ،نكتة مهم را به او یادآوري كند تا عزت نفسش تقویت شود .هر نكته به موضوعي تأكيد ميكند و در واقع
كليدي است برا ي مخاطب ،تا آن را باور كند و خودش را بهتر بشناسد .اتفاقها و اشتباهها را نيز بپذیرد و با حل و
رویارویي با آنها خودرا توانمند سازد.
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.104باهو سله بني ،سميرا /باهو ،فاطمه /نقيبسادات ،سيده نازنين فاطمه .پرخاشگري و نوجوان :جستاري در تأثير خانواده
و محيط بر پرخاشجویي نوجوانان و كودكان .تهران :خورشيدباران140 .1395 .ص .وزیري .شابک 9789648515886 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:نمونهپژوهي ،روانشناسي نوجوان ،نوجوانان
چکيده:از ناهنجاريهاي اجتماعي است كه از روي قصد براي صدمهزدن به دیگري یا خود صورت ميگيرد و عوامل
متعددي در بروز آن نقش دارند .در این پژوهش ،تأثير شيوه رفتار والدین بر ميزان پرخاش دانشآموزان دختر دوره
راهنمایي بررسي شده است و آمار توصيفي و نتایج حاصل از پرسشنامهها و آزمونها آمده است.
 .105مرویانحسيني ،سيدمحمود .تربيت جنسي در اسالم :آموزهها و راهكارها .مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي.
248 .1395ص .وزیري .شابک 9786007044209 :
مخاطب:والدین /مشاور
کلماتکليدی:اخالق جنسي ،نوجوانان ،اخالق اسالمي
چکيده :غریزه جنسي بر مبناي حكمت الهي در تكوین آدمي قرار داده شده است كه ادامه حيات بشر نيز به آن وابسته
است .در این اثر ،مباني نظري تربيت جنسي از دیدگاه قرآن و آموزههاي دیني اسالم بيان شده است .چگونگي و مراحل
تربيت جنسي در دوره كودكي ،نوجواني و جواني تشریح و راهكارهاي كاربردي در این زمينه ارائه شده است.
.106استين ،جيمز .تصميمگيري بهجا :مهارت تصميمگيري .كيهان افتخار ،نيره افتخار .تهران :پركاس256 .1394 .ص.
رقعي .شابک 9786007469071 :
مخاطب:مربي /والدین /مشاور
کلماتکليدی:مهارتهاي اجتماعي ،انتخاب
چکيده:كليد بسياري از تصميمات موفق ،شناسایي مهمترین عاملي است كه ميتوان آن را كمي كرد ولي از عوامل كم
اهميت نيز نباید غافل بود .مؤلف با پرداختن به تصميمگيري افراد مؤفق تاریخ و مثالهایي از زندگي روزمره ،سعي دارد
اصول انتخاب درست را بر اساس شاخهاي از ریاضيات بيان كند كه نظریه تصميم خوانده ميشود.
.107احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :تعهد به كيفيت زندگي .تهران :ابوعطا144 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9789641702672 :
مخاطب:مربي /والدین /مشاور
کلماتکليدی:فروپاشي خانواده ،روان شناسي خانواده ،روابط بينفردي
چکيده:تداوم روابط مستلزم تعهد و پايبندي مستمر به مهارتهاي مقابلهاي است .این كتاب با پرداختن به معناي تعهد
در زندگي مشترک ،نكاتي را براي حفظ روابط كيفي ارائه ميكند .رفتارها و عادتهاي مخرب و نشانههاي زندگي ناپایدار
را شناسایي و تشریح مي كند و با اشاره به اعمال مهرآميز به تأثير آنها در بهبود كيفيت زندگي اشاره ميكند.
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.108احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :چالشهاي كيفيت زندگي .تهران :ابوعطا212 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9789641702658 :
مخاطب:مربي /والدین /مشاور
کلماتکليدی:مهارتهاي ارتباطي ،آموزش خانواده ،روان شناسي خانواده
چکيده:همه انسانها توانایي شروع ،ایجاد و نگهداري یك رابطه را ندارند و نيازمند تقویت این مهارت هستند .این اثر به
اهميت تفاوت یا مشابهت در شدت نيازهاي بنيادین در روابط خانوادگي ميپردازد و اهداف برقراري ارتباط ،باورهاي
شناختي ،سبكهاي رفتاري و ارتباطي تيپهاي شخصيتي را شرح ميدهد و چگونگي برقراري ارتباط مؤثر و اصول صحيح
آن را ميآموزد.
.109مالس ،دوبر اوكا و [...دیگران] .حقوق كودک را بشناسيم و با آن زندگي كنيم! :دستنامه آموزش حقوق كودک در
دبستان و دبيرستان .زهره قایيني ،ویدا محمدي .تهران :مؤسسه فرهنگي  -هنري  -پژوهشي تاریخ ادبيات كودكان.1395 .
376ص .رحلي .شابک 9786007112328 :
مخاطب:مربي /والدین /مدیر /مشاور
کلماتکليدی:حقوق فردي و اجتماعي ،قوانين ،روابط بينفردي
چکيده  :همة مردم باید حقوق كودک را بشناسند و براي اجراي آن در جامعه بكوشند .كتاب حاضر حقوق كودک و
نوجوان را به خود آنها و به اوليا و معلمان مي شناساند تا بتوانند فضایي از تفاهم و دوستي بسازند.در بخش اول كتاب،
نویسنده با معرفي و بيان حقوق كودک و الزمة آموزش آن ،به نقش كتابخانهها و انواع دیگر محيطهاي اجتماعي در
حفظ این حقوق ميپردازد .سپس برخي نمونههاي نقض حقوق كودک و نيز پيماننامة حقوق كودک را ميآورد .در بخش
دوم نيز انواع حقوق كودک برشمرده مي شوند :حق سالمتي ،برابري ،حفظ هویت ،برخورداري از محيط سالم ،بازيكردن،
كودكيكردن ،آموزش و...
.110سركارآراني ،محمدرضا .مدارس یادگيرنده :درسپژوهي ،ایده اي جهاني براي بهسازي آموزش و غنيسازي یادگيري.
تهران :مرآت304 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786007977118 :
مخاطب:مدیر /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:پژوهش ،آموزش و یادگيري
چکيده:درسپژوهي ،پژوهشي مدرسه محور در بستر كالس درس است كه بر چرخة یادگيري گروهي ،كيفي ،مشاركتي و
مداوم كارگزاران آموزشي استوار است .این كتاب مجموعهاي از مقالههاي نویسنده دربارة درسپژوهي (مطالعة درس) است
كه چالشهاي دهة اخير و چشماندازهاي درسپژوهي در ایران را بررسي و راهكارهایي عملي براي اجراي مؤثرتر آن
پيشنهاد مينماید .در ابتداي هر فصل ،نقشهاي مفهومي آمده است كه دربردارندة نماي كلي آن فصل ميباشد.
 .111رینر ،سارا .دوستي با اضطراب .مهدي قراچهداغي .تهران :نخستين104 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786001271083
مخاطب:والدین /كتابدار /مشاور
کلماتکليدی:روانشناسي ،اختاللهاي اضطرابي
چکيده:مؤلف به نشانههاي شایع وحشت و نگراني اشاره ميكند و توضيح ميدهد چگونه ميتوان با این احساس كنار
آمد .راهكارهایي براي شناخت اضطراب معرفي ميكند تا شخص مضطرب بتواند این احساسات پيچيده را كنترل كند.
جالب اینجاست كه نویسنده خود ،دچار اضطرابهایي بوده و در این نوشتار تعریف كرده چگونه آنها بر زندگيش تأثير
گذاشته بودند و او چگونه بر آنها فائق آمده است.
35

پيشدبستانيشماره7
کتابنامه 

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليتهاي دوره پيشدبستاني

 .112محمدينيك ،الهنظر /محمدينيك ،عصمت /نجاتبخشاردكاني ،فاطمه .راهنماي عملي تهيه و تدوین طرح
پيشنهادي پژوهشي (پروپوزالنویسي) .شيراز :ادیب مصطفوي141 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786007303023 :
مخاطب:مربي /مشاور /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:راهنماي آموزشي ،روششناسي پژوهش
چکيده:تدوین و نوشتن طرح هاي پژوهشي از موضوعاتي است كه به مطالعة دقيق نياز دارد .كتاب حاضر راهنمایي است
براي آموزش تهيه و تدوین طرح پژوهشي .كتاب در ابتدا پژوهش را تعریف و انواع آن را برميشمارد .سپس دربارة تدوین
طرح پژوهشي ،چارچوب نظري ،چكيده ،مقدمه ،انتخاب موضوع ،ادبيات تحقيق ،اهداف و متغيرها و فرضها كه از
بخشهاي پژوهش علمي هستند ،توضيحاتي ميدهد .بعد از آن ،معرفي انواع طرحهاي پژوهشي مثل آزمایشي ،شبه ،غير و
پيش آزمایشي را نيز ميآورد.
.113رایان ،فرانك .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :قدرت اراده  .DUMMIES FORپروانه شاهيننژاد .تهران :آوند
دانش182 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786007022849 :
مخاطب:مربي /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:موفقيت ،خویشتنداري ،روانشناسي
چکيده :انسانها این قابليت را دارند كه اهداف ارزشمندشان را براي سالها حفظ و پيگيري كنند .بيشتر
وقتهادست یافتن به اهداف به بهاي سركوب اميال آني و تقویت اراده ميسر ميشود.كتاب حاضر شناخت بهتري از قدرت
اراده و به كارگيري آن به مخاطب ارائه ميكند و ضمن بيان روانشناسي خویشتنداري ،فواید خودانگيزشي را شرح
ميدهد و تمرین عادتهاي خوب را توصيه ميكند.
.114آقازاده ،محرم /سنه ،افسانه .مدارس یادگيرنده :كاربرد هوشهاي چندگانه در كالس درس .تهران :مرآت.1395 .
328ص .وزیري .شابک 9786007239056 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:مدارس ،كالس درس ،هوش هاي چندگانه
چکيده:نظریه هوشهاي چندگانه به آموزگاران فرصت ميدهد كه اندیشههاي خود در باره موفقيت كالسي را گسترش
دهند و هر چه بهتر جوابگوي نيازهاي یادگيري دانش آموزان در كالس درس باشند .در كتاب حاضر با تبيين نظري
هوشهاي چندگانه ،چگونگي همگام شدن تدریس بر پایه قابليتهاي یادگيرندگان نشان داده ميشود .كتاب حاضر داراي
 12فصل است كه در آن خواننده هر یك از هوش ها را شناخته و توانایي یاد گيرندگاني را كه هوش یا قابليت خاصي دارند
را مورد توجه قرار ميدهد.
 .115احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :كيفيت زندگي .تهران :ابوعطا104 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9789641702641 :
مخاطب:مربي /والدین /مشاور
کلماتکليدی:مهارتهاي ارتباطي ،آموزش خانواده ،روابط بينفردي
چکيده:كتاب حاضر بر اساس روانشناسي مثبتنگر و شناختدرماني به منظور تعيين عوامل تأثيرگذار بر بهبود زندگي با
محوریت حفظ روابط مؤثر و رضایت از زندگي تدوین یافته است .به این منظور حيطههاي كيفيت زندگي را مشخص كرده،
بر حفظ تعادل بين آنها تأكيد دارد و سبك زندگي سالم را معرفي ميكند.
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.116احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :مدیریت چالشهاي كيفيت زندگي .تهران :ابوعطا.1395 .
128ص .رقعي .شابک 9789641702665 :
مخاطب:مربي /والدین /مشاور
کلماتکليدی:روان شناسي خانواده ،آموزش خانواده
چکيده:وجود تفاوتها و تطابقهایي در روابط خانوادگي امري عادي است ،مهمتر از سازگاري شخصي زوجين ،چگونگي
حل و فصل تفاوتهایشان تعيينكننده است .این كتاب به زوجين ميگوید براي دستیافتن به خواستهها و بهبود روابط و
مهار تعارضها چه كارهایي انجام دهند.
.117انتظاري ،منيرالسادات /انتظاري ،سيداحمد .مدیریت و تأثير آن بر كيفيت زندگي كاري و یادگيري سازماني .تهران:
خورشيدباران144 .1395 .ص .وزیري .شابک 9789648515961 :
مخاطب:مدیر
کلماتکليدی:یادگيري ،نظریههاي آموزش و پرورش
چکيده:در این پژوهش با در نظر گرفتن سبكهاي رهبري تحولگرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري به عنوان متغير
مستقل و پيشبين و یادگيري سازماني به عنوان متغير وابسته و مالک ،چگونگي ارتقاي ميزان توان ،انگيزش ،فرهنگ
سازماني ارتباط و نوآوري در وزارت آموزش و پرورش بررسي شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود كه چه رابطهاي
بين سبكهاي رهبري تحولگرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري با یادگيري سازماني وجود دارد؟
.118روبين ،گرچن .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :معجزه عادت :چگونه عادتهاي زندگي روزمره را تغيير دهيم؟.
مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا128 .1395 .ص .رقعي .شابک 9789641702634 :
مخاطب:مربي /والدین /مشاور
کلماتکليدی:خودشناسي ،روانشناسي ،روانشناسي تحولي
چکيده:عادت هاي خوب و بد ،سازندگان نامرئي زندگي روزانه ما هستند .خوگرفتن به عادتهاي افراد مؤفق و رسيدن به
پيروزيهاي بزرگ آرزوي همه ماست ،اما هر یك از ما باید عادتهایي را تقویت كنيم كه براي ما مفيد باشند .این كتاب به
خواننده در شناخت بهتر عادتهایش و تغيير آنها كمك ميكند.
 .119پيروز ،مجتبي .معلم ،مدرسه ،دانشآموز :رابطه عاطفي ،سالمت روان و عزتنفس ،سازگاري اجتماعي ،پيشرفت
تحصيلي .تهران :سخنوران174 .1394 .ص .وزیري .شابک 9786003831759 :
مخاطب:مربي /مشاور /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:روانشناسي آموزش و پرورش ،ارتباط غيركالمي ،عزت نفس
چکيده:ارتباط معلم ،مدرسه و دانشآموز با هم ،در پيشرفت درسي و تربيتي دانشآموزان بسيار مؤثر است .كتاب حاضر
در شش فصل این موضوع را تبيين ميكند .فصل اول با موضوع رابطة عاطفي و معلم ،به ارتباط بين خانه و مدرسه،
پيامدها و راهكارهاي آن ،نقش والدین در مواقع وجود ناسازگاري و راههاي برقراري پيوند عاطفي بين كودک و والدین
ميپردازد .در فصل دوم ،مدرسه و سالمت روان دانشآموز و در فصل بعد موضوع عزت نفس دانشآموز مورد توجه
قرارگرفتهاند .در فصلهاي چهارم و پنجم مدرسه و اضطراب ،و مدرسه و پيشرفت و افت تحصيلي مطرح شدهاند .در فصل
آخر نيز به موضوع سازگاري اجتماعي دانشآموز و مهارتهاي زندگي و طبقهبندي آنها پرداخته شده است.
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.120بازان ،توني .مهارتهاي مطالعه .محمدجواد نعمتي .تهران :پل228 .1394 .ص .رقعي .شابک 9789649944869 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي مطالعه ،یادگيري ،حافظه
چکيده :دربارة تندخواني و تكنيكهاي برتر تقویت حافظه مطالب زیادي نوشتهشدهاند .كتاب حاضر در همين باره
ميكوشد مخاطب را با مهارتهاي مطالعه با كمك نقشهبندي ذهني ،آماده كند .محتواي كتاب در هفت فصل خالصه شده
است :در فصل اول ،نویسنده شگفتانگيز بودن مغز را براي مطالعه گوشزد ميكند .در فصل دوم ،مشكالت و موانع ذهني،
حسي و فيزیكي مربوط به مطالعه بررسي ميشوند .فصل سوم شامل روشي هشت مرحلهاي به منظور آمادگي براي مطالعه
است .فصل چهارم تندخواني را معرفي ميكند و در فصل ششم تكنيكهاي تقویت حافظه معرفي ميشوند .در فصل بعد،
موضوع اصلي كتاب كه معرفي و آموزش روش «نقشة ذهني» است مطرح ميشود و در فصل آخر نویسنده ميكوشد
مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش نقشة ذهني متحول كند.
.121قبادي ،حميدرضا /یدالهيخبوشان ،مليحه .نقش معلمان كارآمد در زمينه آموزش و تربيت .بجنورد :گسترش علوم
نوین103 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786008470106 :
مخاطب:مربي /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:تفكر خالق ،آموزگاران ،روش تدریس ،اندیشه و تفكر
چکيده:معلمي را ميتوان سختترین كار ممكن ناميد؛ زیرا براي كسب اعتماد دانشآموزان باید در حد یك روانشناس
بود .كتاب حاضر گوشهاي از تجربيات معلمان را به نمایش ميگذارد و مهارتهاي اداره كالس ،برقراري ارتباط ،فنون ایجاد
انگيزه در یادگيرندگان و چگونگي معلم كارآمد بودن را آموزش ميدهد.
.122شادروان ،جليل .هزار نكته طالیي در باره تربيت فرزندان :والدین حتما بخوانند .رشت :كدیور140 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008141433 :
مخاطب:مربي /والدین /مشاور /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:آموزش والدین ،رفتار اوليا و فرزندان ،اطالعات عمومي
چکيده:گاهي والدین با تمام تالشهایي كه براي تربيت فرزندان و سالمت خانواده انجامميدهند ،نتيجة تربيتي دلخواه را
نمي گيرند .كتاب حاضر مجموعه اي است از هزار نكتة تربيتي در این باره .نویسنده كوشيده است نكات را در قالب جملهها
و پيام هاي كوتاه تربيتي مطرح كند ،اما هر جا الزم بوده ،چند جمله نيز دربارة آن پيام توضيح داده است .همة پيامهاي
كتاب خطاب به والدین است و نویسنده كوشيده است از سادهترین مسائل زندگي روزمره مثال بزند.
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فعاليتهایعلمي

 .123گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :آخرین پرستو .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9789647944793
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:محيط زیست
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» و از بستة «قصه و آموزش حفاظت از محيط زیست» ،در
قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد.این جلد در قالب قصهاي با تأكيد بر «خطرات ریختن زباله در
طبيعت و رعایت حقوق همة موجودات» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوعهاي زیست محيطي نيز آشنا كند .در
واقع ،نویسنده آموزش حروف فارسي را با زندگي واقعي عجين كرده است .كتاب حاضر مختص هفتة سوم بهمن ماه
دانشآموزان پایة اول طراحي شده و حروفي را دربرميگيرد كه براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
 .124مارتيث ،سيگرید .مي بينم ،بزرگ مي شم :1-آشپزخانه .راضيه خوئيني .تهران :قدیاني20 .1395 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9786002517302 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،زبان آموزي
چکيده:كتاب حاضر یكي از مجلدهاي مجموعه اي  6جلدي است كه ميكوشد در هر مجلد مخاطب را با واژههاي مرتبط
با موضوع جدیدي آشنا كند .موضوع كتاب حاضر «آشپزخانه» است و در آن مخاطب وسایلي مثل پيش بند ،ميزغذاخوري،
كارد ،چنگال و ماهيتابه را مي شناسد .در صفحه هاي پایاني كتاب ،چند سؤال مرتبط با تصویرها نيز مطرح شده است كه
مخاطب باید به آن ها پاسخ بدهد.
 .125كاویزل ،جيوواني .زنبور :اردک كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593527
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده :در این مجموعه ،ویژگيهاي بسياري از جوجه اردکها به كودک معرفي ميشود .ویژگيهایي مثل این كه
اردکها چطور از تخم در ميآیند ،چه خوراكيهایي ميخورند ،چطور شنا ميكنند و چه صدایي دارند.
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.126گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :از جوي آب نترس ،جوجه اُردک .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789647944755 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:محيط زیست
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» و از بستة «قصه و آموزش حفاظت از محيط زیست» ،در
قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در قالب قصهاي با تأكيد بر «خطرات ریختن زباله در آب
و رعایت حقوق همة موجودات» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوعهاي زیست محيطي نيز آشنا كند .در واقع،
نویسنده حروف فارسي را در قالب زندگي واقعي آموزش داده است .كتاب حاضر مختص هفتة اول بهمن ماه دانشآموزان
پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
.127گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :از همه چيز بدم ميآید! .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9789643077549 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري
چکيده:كودكان به داستانهایي نياز دارند كه دربارة رفتارها و احساساتشان اطالعاتي به آنها بدهد و راهنمایيشان كند.
موقعيتهایي كه تقریباً همه از آنها بدشان ميآید ،در كتاب حاضر شرح و یادآوري شدهاند تا كودک با آگاهي از آنها،
بتواند در مواقع لزوم بهتر تصميم بگيرد .این كتاب از آن جمله داستانهایي است كه به خاطر هماهنگي تصویرها با داستان
و استفاده از كلمات و عبارات كودكانه و تا حدي ساده ،كودک مي تواند با كمك كمتري از طرف والدین آن را به تنهایي
بخواند .در صفحه هاي پایاني كتاب نيز دربارة چگونگي استفاده از این كتاب توضيحاتي به والدین وبزرگترها داده شده
است.
.128گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :اگر اینطوري بشود چي؟ .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9789643077532 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:كودكان به داستانهایي نياز دارند كه دربارة رفتارها و احساساتشان اطالعاتي به آنها بدهد و راهنمایيشان كند.
در كتاب حاضر موقعيتهایي شرح و یادآوري شده اند كه نگران كننده هستند و ممكن است براي هر انساني رخ بدهند.
این كتاب از آن جمله داستان هایي است كه به خاطر هماهنگي تصویرها با داستان و استفاده از كلمات و عبارات كودكانه و
تا حدي ساده ،كودک ميتواند با كمك كمتري از طرف والدین و به تنهایي آن را بخواند .در صفحههاي پایاني كتاب نيز
دربارة چگونگي استفاده از آن توضيحاتي به والدین و بزرگترها داده شده است.
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.129شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :اولين پرواز من :مهارت آموزشي ،اعتماد به نفس .شيال
خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702283 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،اعتمادبهنفس
چکيده:مهارت هاي زندگي باید از سنين كودكي فراگرفته شوند .كتاب حاضر از مجموعة بيست جلدي «من و مهارتهاي
فردا» به آموزش این مهارتها ميپردازد .كتاب ميكوشد در قالب داستاني كه شخصيت اصلي آن یك طوطي است،
موضوع اعتمادبهنفس را به مخاطب خردسال بياموزد .در انتهاي كتاب ،سؤالهایي براي افزایش سطح تمركز و دقت و مرور
مفهوم داستان آمدهاند كه كودک باید با راهنمایي والدین به آنها پاسخ دهد .راهنمایي نيز در بارة همين موضوع براي اوليا
آمده است و راهكارهاي سادة پرورش حس اعتماد به نفس ارائهشدهاند.
.130مورگان ،ریچارد .اوه ببخشيد! كتابي ابتدایي براي رفتارها .زهرا قمي .تهران :تيمورزاده24 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786002383167 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده:در این مجموعه به كودكان آموزش داده ميشود تا در موقعيتهاي ساده و روزمره باید چه رفتاري داشته باشند و
چه بگویند؛ مثال وقتي عطسه ميكنند معذرتخواهي كنند ،در پایان مهمانيها خداحافظي كنند ،مودب باشند و به
دیگران احترام بگذارند.
 .131گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :اینجا كسي تو را اذیت نميكند .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789647944786 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در
قالب قصهاي با موضوع «حفاظت از محيط زیست و رعایت حقوق موجودات» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با
موضوعي زیست محيطي نيز آشنا كند .در واقع ،نویسنده حروف فارسي را در قالب زندگي واقعي آموزش داده است .كتاب
حاضر مختص هفتة سوم اسفند ماه دانشآموزان پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي ،در
این ماه آموزش داده ميشوند .داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
.132گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :اینݢجا آتش روشن نكن! .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9789647944717 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي اجتماعي
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در
قالب قصهاي با موضوع «حفاظت از محيط زیست و احساس مسئوليت ،اتحاد و همكاري در خانواده» ،مخاطب را درعين
آموزش درسي ،با موضوعي زیست محيطي نيز آشنا كند .در واقع ،نویسنده حروف فارسي را در قالب زندگي واقعي آموزش
داده است و به كودک مي آموزد كه روشن كردن آتش در هر جایي شایسته نيست .كتاب حاضر مختص هفتة چهارم اسفند
ماه دانش آموزان پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي ،در این ماه آموزش داده ميشوند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
41

پيشدبستانيشماره7
کتابنامه 

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليتهاي دوره پيشدبستاني

 .133گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :باز باران! .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9789647944762
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي فارسي
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» در قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و
ميكوشد در قالب قصهاي با موضوع « آموزش حفاظت از محيط زیست و مهار سيل با كاشت درخت ،كاشت گياهان با
قلمهزدن و معرفي موجوداتي كه ميتوانند شنا كنند» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوعهاي زیست محيطي نيز
آشنا كند .در واقع ،نویسنده حروف فارسي را در قالب زندگي واقعي آموزش داده است .كتاب حاضر مختص هفتة سوم
اسفند ماه دانشآموزان پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده
شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
.134بومون ،اميلي .فرهنگ برچسبي كوچولوها :بازيهاي هوشياري .زینب غني .تهران :شهر قلم16 .1394 .ص .رحلي.
شابک 9786003200951 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:سرگرميها ،بازيهاي آموزشي ،هوش
چکيده :كودكان نيز ميتوانند كتابهایي مثل فرهنگ داشته باشند .كتاب حاضر از مجموعة «فرهنگ برچسبي
كوچولوها» به تقویت هوش اختصاص دارد .در واقع این كتاب خواندني نيست ،بلكه مجموعهاي است از تعداد زیادي
برچسب كه با فعاليتهاي سرگرم كننده ،كودک را به بازي و سرگرمي مشغول ميكنند .براي مثال ،كودک باید هر وسيله
را درجاي خود بگذارد ،لباسهاي هر فصل را جدا كند و اعضاي هر خانواده را بشناسد.
.135شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :ببر ستمكار :مهارت آموزشي ،وفاي به عهد .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702160 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان ،آداب و رسوم
چکيده:داستان ها تأثيرگذاري بيشتري بر رفتار و چگونگي آن دارند .كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به
آموزش موضوع وفاي به عهد در كودكان ميپردازد .این آموزش در قالب قصه و به صورت غير مستقيم ارائه شدهاست .در
انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان مطرح شدهاست تا كودک با دادن پاسخ به آنها موضوع را بهتر درک كند.
راهنمایي هم براي والدین ارا ئه شده است تا بتوانند فرزنداني متعهد تربيت كنند .چند راهكار براي پرورش این خصلت در
كودكان ارائه شده است.
 .136كاویزل ،جيوواني .زنبور :ببر كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593534
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده:در این كتاب شما مي توانيد با زندگي ببرها آشنا شوید و عادات زندگي آنها را بشناسيد .یاد بگيرید كه ببرها در
شش ماهگي همراه مادرشان به دنبال غذا ،خانه را ترک ميكنند و شنا كردن را بسيار دوست دارند .راستي ميدانستيد كه
هيچ دو ببري خط و خال بدنشان شبيه هم نيست؟
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 .--.137وقتي من بچه بودم :برونو یاد ميگيرد كه اسباببازيهایش را جمع كند .شكيب شيخالملوكي ،بازنوشته :سوسن
طاقدیس .تهران :ذكر24 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9789643078201 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده :مهارتهاي رفتاري در خردسالي از موضوعات ساده و به ظاهر كماهميت آموخته ميشوند .در كتاب حاضر،
مخاطب با خواندن داستاني كودكانه دربارة جمعكردن اسباببازيهایش ،ميآموزد ،گوش دادن به حرف بزرگترها دربارة
جمع و مرتبكردن وسایل شخصي ،به نفع خودش و دیگران است و انجام چنين كارهایي نشانة بزرگ شدن و خوب بودن
است .در انتهاي كتاب ،نویسنده با چند سؤال ساده دربارة داستان ،به طور مستقيم از این قصه نتيجه گيري مي كند.
 .-- .138وقتي من بچه بودم :برونو یاد ميگيرد كه با دوستانش بازي كند .شكيب شيخالملوكي ،بازنوشته :سوسن
طاقدیس .تهران :ذكر24 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9789643078218 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،بازي و سرگرمي كودكان ،دوستیابي
چکيده :مهارتهاي رفتاري در خردسالي از موضوعات ساده و به ظاهر كماهميت آموخته ميشوند .در كتاب حاضر،
مخاطب با خواندن داستاني كودكانه دربارة بازي كردن با اسباببازي ،ميآموزد ،بازيكردن با دیگران بهتر و لذتبخشتر از
بازيكردن به تنهایي است .وقتي كودک اجازه ميدهد دیگران نيز با اسباببازي او بازي كنند ،هم خودش بيشتر لذت
ميبرد و هم دیگران .در انتهاي كتاب ،نویسنده با چند سؤال ساده دربارة داستان ،به طور مستقيم از این قصه نتيجه گيري
ميكند.
 .--.139وقتي من بچه بودم :برونو یاد ميگيرد كه چطور نقاشي كند .شكيب شيخالملوكي ،بازنوشته :سوسن طاقدیس.
تهران :ذكر24 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9789643078232 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده:مهارتهاي رفتاري در طول زندگي واقعي و در رابطه با دیگران آموخته ميشوند .داستان كتاب حاضر دربارة بچه
خرسي است كه براي خوشحال كردن مادرش ،روي دیوار برایش نقاشي ميكشد .او نمي دانست كه نقاشي را باید روي
ورق و كاغذ مي كشيد نه روي دیوار .مخاطب با خواندن این داستان به عاقبت چنين كاري پيميبرد .در انتهاي كتاب،
نویسنده با طرح چند سؤال ساده دربارة داستان ،به طور مستقيم از این قصه نتيجه گيري مي كند.
 .--.140وقتي من بچه بودم :برونو یاد ميگيرد كه راست بگوید .شكيب شيخالملوكي ،بازنوشته :سوسن طاقدیس .تهران:
ذكر24 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9789643078225 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،دروغگویي
چکيده :مهارتهاي رفتاري در خردسالي از موضوعات ساده و به ظاهر كماهميت آموخته ميشوند .داستان كتاب
حاضردربارة بچه خرسي است كه كار اشتباهي انجام ميدهد و راست نميگوید .در طول داستان ،او متوجه ميشود نباید
دروغ بگوید یا پنهانكاري كند .بنابراین راستش را ميگوید و خودش هم احساس بهتري پيدا ميكند .در انتهاي كتاب،
نویسنده با طرح چند سؤال ساده دربارة داستان ،به طور مستقيم از این قصه نتيجه گيري مي كند.
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 .--.141وقتي من بچه بودم :برونو یاد ميگيرد كه گم نشود .شكيب شيخالملوكي ،بازنوشته :سوسن طاقدیس .تهران :ذكر.
24 .1395ص .خشتي كوچك .شابک 9789643078249 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده:مهارتهاي رفتاري در طول زندگي واقعي و در رابطه با دیگران آموخته ميشوند .داستان كتاب حاضر دربارة بچه
خرسي است كه در بيرون از منزل ،دست مادرش را رها ميكند و گم ميشود .او با كمك یك نگهبان مادرش را پيدا
ميكند و در نهایت یادميگيرد دیگر از مادرش جد ا نشود .در انتهاي كتاب ،نویسنده با طرح چند سؤال ساده دربارة
داستان ،به طور مستقيم از این قصه نتيجه گيري مي كند.
 .-- .142وقتي من بچه بودم :برونو یاد ميگيرد كه وقتي چيزي پيدا كرد به صاحبش برگرداند .شكيب شيخالملوكي،
بازنوشته :سوسن طاقدیس .تهران :ذكر24 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9789643078256 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده:مهارتهاي رفتاري در طول زندگي واقعي و در رابطه با دیگران آموخته ميشوند .داستان كتاب حاضر دربارة بچه
خرسي است كه توپي پيدا ميكند و با وجود اینكه آن را دوست دارد ،توپ را به صاحبش برميگرداند .این كار لذتي دارد
كه خرسي آن را تجربه مي كند .در انتهاي كتاب ،نویسنده با طرح چند سؤال ساده دربارة داستان ،به طور مستقيم از این
قصه نتيجه گيري مي كند.
.143شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :بره شجاع :مهارت آموزشي ،هوش هيجاني .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702290 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي اجتماعي،آموزش والدین ،هوش ،مهارتهاي آموزشي
چکيده:تا چند سال پيش ،فقط هوشبهر یا آيكيو معيار سنجش هوش فردي محسوب ميشد ،اما چند سالي است كه
هوشهيجاني یا ايكيو كه به معناي شناخت و كنترل احساسات خود و دیگران و تصميمگيري در اینباره است نيز از
مؤلفههاي هوشي به شمار ميرود .كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به آموزش موضوع هوش هيجاني
ميپردازد .این آموزش در قالب قصه و به صورت غير مستقيم ارائه شدهاست .در انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان
مطرح شدهاست تا كودک با دادن پاسخ به آن ها موضوع را بهتر درک كند .راهنمایي هم براي والدین ارائه شده است تا
بتوانند فرزنداني با هوش هيجاني باال تربيت كنند .چند راهكار نيز براي پرورش این خصلت در كودكان ارائه شدهاند.
 .144كاویزل ،جيوواني .زنبور :بره كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593541
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده:در این كتاب ،كودكان ميتوانند با شيوة زندگي برّهها آشنا شوند و این حيوانات دوستداشتني را بيشتر بشناسند؛
همچنين یاد ميگيرند كه برّهها در هر سني چه ميخورند و براي پيدا كردن غذایشان در چه محيطي باید زندگي كنند.
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 .145گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :بوي نان تازه .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9789647944885
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» و از بستة «قصه و آموزش حفاظت از محيط زیست» ،در
قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در قالب قصهاي با تأكيد بر «تشویق به انفاق» ،مخاطب
را درعين آموزش درسي ،با موضوع هاي زیست محيطي نيز آشنا كند .مخاطب این داستان كمك كردن و غذادادن به
حيوانات را ميآموزد .كتاب حاضر مختص هفتة سوم دي ماه دانشآموزان پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه
براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
 .146بومون ،اميلي .فرهنگ تصویري كوچولوها :بهداشت وسالمت .منصوره محمودي .تهران :شهر قلم28 .1394 .ص.
خشتي .شابک 9786003201071 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:بهداشت ،سالمت
چکيده :كودكان نيز ميتوانند كتابهایي مثل فرهنگ داشته باشند .كتاب حاضر از مجموعة «فرهنگ برچسبي
كوچولوها» ميكوشد مفاهيم اوليه دربارة بهداشت را به مخاطب بياموزد .بعضي از آموزهاي كودک در كتاب حاضر
عبارتاند از :چگونه خود را تميز بشویيم ،چگونه در برابر ميكروبها و شپشها مراقب بدن خود باشيم ،چرا باید
غذابخوریم ،چرا باید واكسن بزنيم ،و با زخمهاي كوچك و سطحي چطور رفتار كنيم.
 .147شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :پادشاه شجاع :مهارت آموزشي ،رهبري .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702269 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:كودكان امروز رهبران آیندة جوامع هستند .آموزش آنها براي پذیرفتن این مسئوليت در آینده ضروري است.
كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» در قالب داستانهایي با شخصيتهاي حيوانات ،مخاطب خردسال را با
مهارت رهبري آشنا ميكند .با این داستان ،نویسنده ميكوشد با زبان كودكانه به مخاطب بياموزد معناي رهبري چيست و
رهبر چه وظایفي دارد .در صفحههاي پایاني كتاب چند سؤال طرح شده است تا كودک با توجه به داستان به آنها پاسخ
دهد .راهنمایي نيز براي والدین و مربيان آمده است تا آنها بتوانند مهارت رهبري را در كودک خود تقویت كنند تا هم
اعتماد به نفس آنها بيشتر شود و هم بتوانند در تعامل با همساالن موفق باشند.
 .148كاویزل ،جيوواني .زنبور :پاندا كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593558
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده :خرسهاي پاندا موجوداتي دوست داشتني هستند و بازي كردن را بسيار دوست دارند .در این كتاب كودكان
ميتوانند با زندگي آرام و زیباي پانداها آشنا شوند و با شناختن ویژگيهایشان ،آنها را از انواع دیگر تمييز دهند.
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.149شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :پرندگان گرسنه :مهارت آموزشي ،بخشش .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702184 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستانهاي حيوانات
چکيده:داستانها ،به خصوص با شخصيت هاي حيوانات ،كودكان را تحت تأثير قرار مي دهند .كتاب حاضر از مجموعة
«من و مهارتهاي فردا» مهارت بخشش را در كودكان مورد توجه قرار ميدهد .این توجه در قالب قصه انجام ميشود و به
صورت غير مستقيم به كودک آموزش ميدهد .در انتهاي كتاب ،چند سؤال از متن داستان طرح شدهاست تا كودک با
دادن پاسخ به آن ها موضوع را بهتر درک كند .راهنمایي هم براي والدین ارائه شده است تا بتوانند فرزنداني بخشنده تربيت
كنند .چند راهكار نيز براي پرورش این خصلت در كودكان ارائه شده است.
 .150كاویزل ،جيوواني .زنبور :پنگوئن كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593565
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده:در این مجموعه كودكان با زندگي پنگوئنها آشنا ميشوند .از تخم درآمدن پنگوئنها ،گرم شدن آنها زیر پرهاي
مادرشان ،شيوة شناختن بچه پنگوئنها و اینكه چطور مادر و پدرشان را از بقيه تشخيص ميدهند ،بازيها و ویژگيهاي
خاص ظاهري كه آنها را از سرماي قطب و یخ اقيانوس در امان نگه ميدارد ،همه از موضوعاتي هستند كه در این كتاب
به آنها پرداخته ميشود.
 .151مككلور ،ليزي .جنگل را بشناسيم .مهتاب یعقوبي .تهران :شهر قلم8 .1394 .ص .رحلي .شابک:
 9786003201187
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات
چکيده:داستانهاي حيوانات و جنگل براي كودكان سرگرمكننده اند ،به خصوص اگر با بازي و سرگرمي نيز همراه شوند.
كتاب حاضر در قالب نوعي سرگرمي جورچين مخاطب را با حيوانات جنگل و طرز زندگي آنها آشنا ميكند .مخاطب در
حالي كه كتاب را ميخواند و نام حيوانات را ميشنود ،با تصویر آنها روبهروست و ميتواند برچسبهاي برجستة تصویري
را كه در كتاب گنجانده شدهاند ،جدا كند و در متن كتاب ،در جاي مخصوص به خود بچسباند.
.152گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :چاره ي كار فرار از مشكل نيست .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789647944809 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي فارسي
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در
قالب قصهاي با موضوع «محيط زیست و جلوگيري از فرسایش خاک با كاشت درخت» ،مخاطب را درعين آموزش درسي،
با موضوعي زیست محيطي نيز آشنا كند .در واقع ،نویسنده حروف فارسي را در قالب زندگي واقعي آموزش داده است.
كتاب حاضر مختص هفتة اول اسفند ماه دانش آموزان پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي،
در این ماه آموزش داده ميشوند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
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.153حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا از دیگران تشكر ميكنيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث.1395 .
24ص .خشتي كوچك .شابک 9789644939129 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده:این كتاب ،جلد سوم از مجموعة شكوفههاي دانایي است .كودک در این اثر با فواید تشكر كردن آشنا ميشود و
تاثيرات خوب این كار را بر دوستانش ميبيند .او یاد مي گيرد براي هر محبت و كمكي تشكر كند و به زحمات دیگران
اهميّت بدهد.
.154حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا با حيوانات مهربان باشيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث.1395 .
24ص .خشتي كوچك .شابک 9789644939068 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده :اثر حاضر ،جلد نهم از مجموعة شكوفههاي دانایي است .كودک با خواندن این كتاب ،حيوانات گوناگون مثل
پرندهها ،ماهيها ،خزندگان و دیگر موجودات وحشي و اهلي را مي شناسد .او همچنين با فواید بعضي حيوانات مثل پشم و
گوشت گوسفندان ،باربري چهارپایان و حتي آواز خواندن پرندگان آشنا ميشود.كودک در این اثر ميآموزد كه حيوانات نيز
مانند انسانها درد و خستگي را حس ميكنند و آزار دادنشان كار نادرستي است.
.155حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا با كودكان مهربان باشيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث.1395 .
24ص .خشتي كوچك .شابک 9789644939082 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق ،مهرباني
چکيده:كتاب حاضر جلد هشتم از مجموعة شكوفههاي دانایي است .در این اثر به كودک آموزش داده ميشود كه با
كودكان كوچك تر از خود چه رفتاري داشته باشد و چطور به آنان كمك و محبت كند؛ مثال به حرفهایشان با دقت گوش
دهد و به آنها نخندد ،اسباببازيهایشان را بياجازه برندارد و خوراكيهایش را با آنان تقسيم كند.
.156حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا باید نظم را رعایت كنيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث.1395 .
24ص .خشتي كوچك .شابک 9789644939099 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:نظم ،آموزش اخالق
چکيده:كتاب حاضر ،جلد پنجم از مجموعة شكوفههاي دانایي است .این اثر فواید و مزایاي منظم بودن را ميگوید و به
كودک سفارش مي كند تا در تمام كارهایش مثل نوشتن تكاليف و گذاشتن لباسها در كمد منظم باشد؛ همچنين این
موضوع را نيز یادآوري ميكند كه تمام انسانها نظم را دوست دارند و به مكانها و خيابانهاي منظمتر جذب ميشوند.
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.157حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا بسماهلل بگویيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث24 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9789644938863 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده:كتاب حاضر ،جلد اول از مجموعة شكوفههاي دانایي است .در این جلد ،كودک با دالیل گفتن "بسم اهلل الرحمن
الرحيم" آشنا ميشود ،معاني این جمله را در هر موقعيتي ميشناسد و یاد ميگيرد در شروع هر كاري خدا را یاد كند.
پایان كتاب نيز ضرورت ذكر این جمله را از زبان امام علي(ع) ميخواند.
.158حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا به پدر و مادرمان نيكي كنيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث.
24 .1395ص .خشتي كوچك .شابک 9789644939105 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده:كتاب حاضر جلد هفتم از مجموعة شكوفههاي دانایي است .این اثر داستان شروع زندگي كودک را از زماني كه
در شكم مادر بوده است ،شرح ميدهد و زحمتهاي والدین را از همان روز اول به او یادآوري ميكند .از كودک انتظار
ميرود كه در مقابل این زحمات و محبتها به حرف والدینش گوش دهد و با آنان مهربان باشد.
.159حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا به دیگران سالم كنيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث.1395 .
24ص .خشتي كوچك .شابک 9789644939112 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده:این اثر ،جلد دوم از مجموعة شكوفههاي دانایي است و به اهميّت سالم كردن ميپردازد .در این كتاب كودكان
ميآموزند هنگام مالقات با دوستان و آشنایانشان به آنها سالم كنند و بعد از سالم كردن سخن بگویند.
 .160حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا در كارهاي خانه كمك كنيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث.
24 .1395ص .خشتي كوچك .شابک 9789644939075 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده  :كودكان دوست دارند مادر خود را با خستگي كمتر و شادي بيشتر ببينند .در كتاب حاضر كه جلد دهم از
مجموعة شكوفههاي دانایي است یكي از راه هاي رسيدن به این خواسته ،كمك به والدین در كارهاي خانه بيان شده است.
كودک متوجه این موضوع ميشود كه با كمك كردن در امور خانه ،كارها سریعتر پيش ميروند و نتایج بهتري دارند.
.161حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا مسواک ميزنيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث24 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9789644938849 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش اخالق
چکيده:كتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموعة شكوفههاي دانایي است .این كتاب دالیل مسواک زدن و تاثيرات خوب آن را
به زبان ساده براي كودكان بيان ميكند؛ همچنين كودكان را از نتایج بد مسواک نزدن نيز آگاه ميسازد.
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.162حيدري ابهري ،غالمرضا .شكوفههاي دانایي :چرا نباید دروغ بگویيم؟ .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث24 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9789644939051 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:دروغگویي ،آموزش اخالق
چکيده:كتاب حاضر جلد ششم از مجموعة شكوفههاي دانایي است .این اثر با داستان چوپان دروغگو شروع ميشود و
سپس به بيان آسيبهایي ميپردازد كه فرد دروغگو با آنها روبهروست؛ مثل اعتماد نكردن دیگران به سخنش و آشكار
شدن دروغهایش .كتاب با سخني از پيامبر در مذمت دروغگویي پایان ميیابد.
 .163گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :چرا نباید؟ .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643077556
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،قوانين
چکيده:خواندن داستانهایي دربارة رعایت قوانين مي تواند به كودک كمك كند با دیگران چگونه قانونمند رفتار كند.
كتاب حاضر به چرایي وجود قانون و تأثير آن در زندگي ميپردازد .یكي از پيامدهاي رعایت قانون در زندگي فراهم آمدن
آسایش و امنيت بيشتر است .كودک مي تواند این كتاب را با كمك كمتري از طرف والدین و حتي به تنهایي بخواند .در
صفحههاي پایاني كتاب نيز دربارة چگونگي استفاده از آن توضيحاتي به والدین و بزرگترها داده شده است.
.164اوزو ،گوتيه .مي بينم ،بزرگ مي شم :2-حمام .راضيه خوئيني .تهران :قدیاني20 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002517319
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،زبان آموزي
چکيده:كودكان با دیدن مي آموزند .پس بهتر است از این نيرو براي آموزش به آنها استفاده كرد .كتاب حاضر یكي از
مجلدهاي مجموعه اي  6جلدي است كه ميكوشد در هر مجلد مخاطب را با واژههاي مرتبط با موضوع جدیدي آشنا كند.
موضوع كتاب حاضر «حمام» است و در آن مخاطب وسایلي مثل وان حمام ،حوله ،صابون ،شامپو ،و اسباببازيهاي قابل
استفاده در حمام را مي شناسد .در صفحه هاي پایاني كتاب ،چند سؤال مرتبط با تصویرها نيز مطرح شده است كه مخاطب
باید به آن ها پاسخ بدهد.
.165اوزو ،گوتيه .مي بينم ،بزرگ مي شم :5-حيوانات .راضيه خوئيني .تهران :قدیاني20 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786002517340 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات ،زبان آموزي
چکيده :كتاب حاضر مي كوشد كودكان را با حيوانات اهلي آشنا كند .مرغ و جوجه هایش ،گاو و گوساله ،سگ و توله اش،
گوسفندو بره ،اسب و كره اسب و دلقك ماهي ،حيواناتي هستند كه در این كتاب معرفي شدهاند و چگونگي زندگي آنان به
طور مختصر شرح داده شده است .در صفحه هاي پایاني كتاب ،چند سؤال مرتبط با تصویرها نيز مطرح شده است كه
مخاطب باید به آن ها پاسخ بدهد.
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.166بومون ،اميلي .فرهنگ تصویري كوچولوها :خانه و خانواده .منصوره محمودي .تهران :شهر قلم28 .1394 .ص .وزیري.
شابک 9786003201064 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:كار و زندگي ،خانواده
چکيده:كودكان در سنين پيش ازدبستان مفاهيم اوليه را ميشناسند و دانستههایشان را برپایة آنها بنا ميكنند .كتاب
حاضر از مجموعه «فرهنگ تصویري كوچولوها» شامل مفاهيمي با موضوع خانه و خانواده است .در این كتاب ،تفاوت خانه
و آپارتمان ،كار ماشين لباسششویي و ماشين ظرفشویي ،پختنيهاي داخل فر و ماهيتابه ،جاي مخصوص لباسها و
اسباببازيها ،اتاق مخصوص خواب ،مكان شستوشو ،جاهاي بازي كردن در خانه،تعميرات خانه ،تميزكردن خانه و مواردي
مثل اینها به زبان ساده براي كودكان شرح داده شدهاند.
.167شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :خرچنگ و دلقكماهي :مهارت آموزشي ،اعتمادكردن .شيال
خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702245 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،مهارتهاي ارتباطي ،داستانهاي حيوانات
چکيده:اعتمادكردن از جمله مهارتهایي است كه كودكان باید نمونههاي درست آن را فرابگيرند .كتاب حاضر از مجموعة
«من و مهارتهاي فردا» در قالب داستانهایي با شخصيتهاي حيوانات ،مخاطب خردسال را با مهارت اعتمادكردن آشنا
ميكند .كودک مي آموزد به راحتي و بدون آشنایي نباید با كسي دوستي و به او اعتماد كند .در صفحههاي پایاني كتاب،
چند سؤال طرح شده است تا كودک با توجه به داستان به آن پاسخ دهد .راهنمایي نيز براي والدین و مربيان آمده است تا
بتوانند به كودک بياموزند چگونه درعين حال كه دوستانه رفتار ميكند ،به هركسي اعتماد نكند.
.168كاویزل ،جيوواني .زنبور :خرس قطبي كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593572
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده:در این كتاب ،كودكان با زندگي خرسهاي قطبي آشنا ميشوند و ویژگيهاي ظاهري خاص خرسها را كه از
آنها در برابر سرماي قطب محافظت ميكند ،ميشناسند.
 .169كاویزل ،جيوواني .زنبور :خرگوش كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593596
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده:خرگوشها و بچههایشان موجوداتي بازیگوش و ماجراجو هستند .در این مجموعه كودكان ميتوانند با زندگي و
تغذیة آنها آشنا شوند و خصوصيات ظاهري خرگوشها را هم بشناسند.
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.170شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :داستان مورچهها :مهارت آموزشي :خودباوري .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702214 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستانهاي تخيلي
چکيده :خودباوري از دوران كودكي توسط والدین و اطرافيان در فرزند شكلميگيرد و ایجاد ميشود .كتاب حاضر از
مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به آموزش موضوع خودباوري ،به معناي احساس ارزشمندبودن ،ميپردازد؛ آموزشي در
قالب قصه و به صورت غير مستقيم .در انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان مطرح شدهاست تا كودک با دادن پاسخ به
آنها موضوع را بهتر درک ك ند .راهنمایي هم براي والدین ارائه شده است تا بتوانند فرزنداني با خودباوري باال تربيت كنند.
چند راهكار نيز براي پرورش این خصلت در كودكان ارائه شدهاست.
.171بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :در ميان دزدان دریایي .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002526533
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي
چکيده:ماجراجویي از سرگرميهاي لذت بخش كودكان است .كتاب حاضر داستان مقابله با دزدان دریایي است .جولي،
شخصيت اصلي داستان ،دزدان دریایي را نابود و كشتيشان را غرق ميكند ،اما با یافتن نقشه گنج تصميم ميگيرد خود به
دنبال آن برود .مخاطب با خواندن این داستان حس ماجراجویياش را دنبال ميكند.
 .172شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :دوستان قدرتمند :مهارت آموزشي ،دوستیابي .شيال
خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702252 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:دوستیابي ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستانهاي حيوانات
چکيده:مهارت پيداكردن دوست و نگهداشتن آن ،از جمله مهارتهایي است كه كودكان باید آن را فرابگيرند .كتاب حاضر
از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» در قالب داستانهایي با شخصيتهاي حيوانات ،مخاطب خردسال را با مهارت
دوستیابي آشنا مي كند .به این ترتيب ،كودک در سازگاري با محيط توانمندتر ميشود .در صفحههاي پایاني كتاب چند
سؤال طرح شده است تا كودک با توجه به داستان به آنها پاسخ دهد .راهنمایي نيز براي والدین و مربيان آمده است تا
بتوانند به كودک بياموزند چگونه در دوستي مهارت پيدا كند.
 .173بومون ،اميلي .فرهنگ برچسبي كوچولوها :رنگها .زینب غني .تهران :شهر قلم16 .1394 .ص .رحلي .شابک:
 9786003200937
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي ،سرگرميها ،رنگ
چکيده :كودكان نيز ميتوانند كتابهایي مثل فرهنگ داشته باشند .كتاب حاضر از مجموعة «فرهنگ برچسبي
كوچولوها» به موضوع آموزش رنگها اختصاص دارد .در واقع این كتاب خواندني نيست ،بلكه مجموعهاي است از تعداد
زیادي برچسب كه با فعاليتهاي سرگرم كننده ،كودک را به بازي و سرگرمي مشغول ميكنند و در عين حال ،رنگها را
به او ميآموزند.
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.174گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :زبالههایتان را از جلوي النه من بردارید! .تهران :جان جهان12 .1394 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9789647944779 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» و از بستة «قصه و آموزش حفاظت از محيط زیست» ،در
قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در قالب قصهاي با تأكيد بر «بازیافت ،رعایت حقوق
دیگران و همكاري در خانواده» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوعهاي زیست محيطي نيز آشنا كند .حيوانات
این داستان مي كوشند جایي و راهي براي دفن زباله پيدا كنند .كتاب حاضر مختص هفتة دوم اسفند ماه دانشآموزان پایة
اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
.175شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :زنبور كوچولو :مهارت آموزشي ،كارگروهي .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702320 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:كار گروهي ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:كودكان با خواندن داستانها نكات بسياري ميآموزند؛ به خصوص اگر خود داستان نيز بكوشد مهارتي را بياموزد.
كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به آموزش مهارت كارگروهي ميپردازد .این آموزش در قالب قصه و به
صورت غير مستقيم صورت گرفته است .در انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان مطرح شده است تا كودک با دادن
پاسخ به آن ها موضوع را بهتر درک كند .راهنمایي هم براي والدین ارائه شده است تا به كودک كمك كنند مهارتهایي را
كه در آنها ضعف دارد ،مانند صبر و تحمل ،در خود تقویت كند.
.176شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :سه برّهي كوچولو :مهارت آموزشي :همكاري و كار گروهي.
شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702276 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:كار گروهي ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:داستان ها تأثيرگذاري بيشتري بر رفتار و چگونگي آن دارند .كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به
آموزش مهارت همكاري و كارگروهي ميپردازد .این آموزش در قالب قصه و به صورت غير مستقيم ارائه شدهاست .در
انتهاي كتا ب چند سؤال از متن داستان مطرح شده است تا كودک با دادن پاسخ به آنها موضوع را بهتر درک كند.
راهنمایي هم براي والدین ارائه شده است تا به كودک كمك كنند بتواند براي ورود به اجتماع و برخورد با دیگران آماده
شود و عملكرد بهتري داشته باشد.
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.177گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :شام امشب بز سبزه نيست .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9789647944878 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» و از بستة «قصه و آموزش حفاظت از محيط زیست» ،در
قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در قالب قصهاي با تأكيد بر «رعایت حریم دیگران»،
مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوع هاي زیست محيطي نيز آشنا كند .كتاب حاضر مختص هفتة آخر آذر ماه
دانشآموزان پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
.178گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :شریكي نباشد ،عادالنه نيست .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9789643077570 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،مشاركت جمعي
چکيده:خواندن داستانهایي دربارة رفتارها و احساسات انسانها و دیگر كودكان ميتواندبه كودک كمك كند با دیگران
چگونه رفتار كند .كتاب حاضر كودكان را به «كار گروهي ،رعایت نوبت و مشاركت عادالنه» تشویق ميكند و مشكالتي را
گوشزد ميكند كه وقتي كودكان نمي خواهند در چيزي با هم شریك شوند ،ممكن است رخ دهند .كودک ميتواند این
كتاب را با كمك كمتري از طرف والدین و حتي به تنهایي بخواند .در صفحههاي پایاني كتاب نيز دربارة چگونگي استفاده
از آن توضيحاتي به والدین و بزرگترها داده شده است.
.179وود ،هانا .زنبور :شكلهاي هندسي را به راحتي یاد ميگيرم .نسيم نيكوكالم .تهران :بينالمللي گاج24 .1395 .ص.
رحلي .شابک 9786003594531 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:هندسه ،بازيهاي آموزشي ،نقاشي
چکيده:آموزش ریاضي با سرگرمي و نقاشي یادگيري را بيشتر و سریعتر ميكند .در این كتاب تخته مانند ،سؤالهایي
تصویري آمده اند كه مخاطب كودک باید با ماژیك همراه كتاب به آنها پاسخ دهد؛ یعني در خود كتاب جواب را بنویسد.
او باید روي نقطه چينها را با ماژیك كامل كند و شكلها را بكشد .موضوعهاي نقاشيهاي این جلد عبارتاند از :در
آسمان شب؛ هيوالها( ماشين هيوالیي ،تصاویر هيوالیي ،ني هيوالي بنفش)؛ خانة كرم خاكي؛ در مسير برگشت به خانه؛
بادبادک هواكردن.
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.180شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :صدف كوچولو :مهارت آموزشي ،صبركردن .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702344 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي
چکيده:مهارت تحمل داشتن و صبركردن از جمله مهارتهایي است كه كودكان باید آن را فرابگيرند .كتاب حاضر از
مجموعة «من و مهارتهاي فردا» در قالب داستانهایي با شخصيتهاي حيوانات ،مخاطب خردسال را با مهارت صبركردن
آشنا ميكند .با این داستان ،نویسنده ميكوشد به كودک بياموزد با صبر و تحمل پاداش بهتري به دست ميآورد .در
صفحههاي پایاني كتاب چند سؤال طرح شده است تا كودک با توجه به داستان به آنها پاسخ دهد .راهنمایي نيز براي
والدین و مربيان آمده است تا آنها بتوانند به كودک بياموزند چگونه صبوري كند.
 .181شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :صندوقچه گمشده :مهارت آموزشي ،پنهانكاري .شيال
خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702306 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي
چکيده :شالودة رفتار در دوران كودكي پي ریزي ميشود .كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» در قالب
داستانهایي با شخصيتهاي حيوانات ،مخاطب خردسال را با پنهانكاري آشنا ميكند .با این داستان ،نویسنده ميكوشد
به كودک بياموزد پنهان كاري ،چه در قالب برداشتن وسایل دیگران و چه به صورت پنهان كردن سخن یا مطلبي و نگفتن
واقعيت ،از رفتارهاي ناپسند به شمار ميرود .در صفحههاي پایاني كتاب چند سؤال طرح شده است تا كودک با توجه به
داستان به آنها پاسخ دهد .راهنمایي نيز براي والدین و مربيان آمده است تا آنها بتوانند به كودک بياموزند عواقب پنهان
كاري چيست و خود اوليا نيز در برخورد با این موضوع چگونه رفتار كنند.
.182شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :طوفان در جنگل :مهارت آموزشي :مشاركت و كارگروهي.
شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702337 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:كار گروهي ،مشاركت جمعي ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:كودكان با خواندن داستانها نكات بسياري مي آموزند؛ به خصوص اگر خود داستان نيز بكوشد مهارتي را بياموزد.
كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به آموزش مهارت مشاركت و كارگروهي ميپردازد .این آموزش در قالب
قصه و به صورت غير مستقيم صورت گرفتهاست .در انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان مطرح شده است تا كودک با
دادن پاسخ به آن ها موضوع را بهتر درک كند .راهنمایي هم براي والدین ارائه شده است تا به كودک كمك كنند مشاركت
را بياموزد و با دیگران بهتر ارتباط برقرار كند.
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.183شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :قصه دلقكماهيها :مهارت آموزشي ،مسئوليتپذیري .شيال
خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702177 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،مسئوليتپذیري
چکيده:داستان ها تأثيرگذاري بيشتري بر رفتار و چگونگي آن دارند .كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به
آموزش مهارت مسئوليت پذیري در كودكان مي پردازد .این آموزش در قالب قصه و به صورت غير مستقيم ارائه شدهاست.
در انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان مطرح شده است تا كودک با دادن پاسخ به آنها موضوع را بهتر درک كند.
راهنمایي هم براي والدین ارائ ه شده است تا به كودک كمك كنند بتواند در پذیرش مسئوليت و بر عهده گرفتن كارها
عملكرد بهتري داشته باشد.
 .184گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :قورقوري دیگر آواز نميخواند .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789647944748 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي فارسي
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» در قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و
ميكوشد در قالب قصهاي با موضوع « آموزش حفاظت از محيط زیست و خطرات ریختن زباله در آب و قسمتهاي مختلف
گياه» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوعهاي زیست محيطي نيز آشنا كند .در واقع ،نویسنده حروف فارسي را در
قالب زندگي واقعي آموزش داده است .كتاب حاضر مختص هفتة دوم اسفند ماه دانشآموزان پایة اول طراحي شده و شامل
شدهاند.
داده
آموزش
ماه
این
تا
بودجهبندي،
براساس
كه
است
حروفي
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
.185شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :كتي رنگارنگ :مهارت آموزشي،شناخت خود .شيال خداداد.
تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702207 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستانهاي حيوانات
چکيده:داستانها ،به خصوص با شخصيت هاي حيوانات ،كودكان را تحت تأثير قرار مي دهند .كتاب حاضر از مجموعة
«من و مهارتهاي فردا» موضوع «شناخت خود» را در كودكان مورد توجه قرار ميدهد .این توجه در قالب قصه انجام
ميشود و به صورت غير مستقيم به كودک ميآموزد نسبت به توانایيهاي خود دقت بيشتري به خرج دهد .در انتهاي
كتاب ،چند سؤال از متن داستان طرح شدهاست تا كودک با دادن پاسخ به آنها موضوع را بهتر درک كند .راهنمایي هم
براي والدین ارائه شده است تا بتوانند فرزنداني آگاه از توانمنديهاي جسماني و رواني خود و داراي قابليتهاي فردي
تربيت كنند .چند راهكار نيز براي پرورش این خصلت در كودكان ارائه شده است.
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 .186گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :كي ميترسد؟ .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643077563
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري
چکيده:داستانهایي دربارة رفتارها و احساسات انسانها و دیگر كودكان ميتوانند كمك و راهنمایي باشند در ارتباط
كودک با خود و با دیگر انسانها .در كتاب حاضر ،موقعيتهایي شرح و یادآوري شدهاند كه باعث ترسيدن ميشوند.
همچنين مخاطب این كتاب متوجه ميشود همه از چيزهاي یكساني نميترسند و ترسهاي آدم ها متفاوت است .كودک
مي تواند این كتاب را با كمك كمتري از طرف والدین و حتي به تنهایي بخواند .در صفحههاي پایاني كتاب نيز دربارة
چگونگي استفاده از آن توضيحاتي به والدین و بزرگترها داده شده است.
 .187كاویزل ،جيوواني .زنبور :گربه كوچولو .مهري كاظمي .تهران :بينالمللي گاج8 .1395 .ص .شكلي .شابک:
 9786003593602
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:زندگي حيوانات
چکيده :در این كتاب ،كودكان از زمان به دنيا آمدن بچه گربه تا باال رفتنش از درخت را ميبينند و با كمك تصاویر هر
صفحه ،این مراحل را به خاطر ميسپارند.
 .188شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :ليمپي مهربان :مهارت آموزشي ،مسخرهنكردن .شيال
خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702191 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:داستان ها تأثيرگذاري بيشتري بر رفتار و چگونگي آن دارند .كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به
آموزش «مسخرهنكردن» در كودكان ميپردازد .این آموزش در قالب قصه و به صورت غير مستقيم ارائه شدهاست .در
انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان طرح شده است تا كودک با دادن پاسخ به آنها بر موضوع مسلط شود و دربارة
راههاي مسخره نكردن بيشتر بيندیشد .راهنمایي هم براي والدین آمده است تا به كودک كمك كند كه بدون ناراحتكردن
دیگران ،بتواند شوخي و خنده كند.
.189بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :ما به مسافرت مي رویم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525895
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:سفر ،داستان
چکيده:مسافرت كردن هم مقدمات و برنامهریزي هایي نياز دارد .كتاب حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» داستاني
است كودكانه دربارة یك سفر تفریحي .هاروي و دوستش وسایل سفر تفریحي را در یك ماشين ميگذارند و به كنار
دریاچه مي روند .آنها زبالههایشان را در طبيعت نميریزند .در پایان داستان ،كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این
كتاب را رنگآميزي كند.
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 .190كاندل ،آریانا /كرتو ،رزا ماریا .مراقب رفتارتان باشيد :مراقب رفتارتان در پارک باشيد .پارميس كشاورزي ،شاهرخ
طهمورسزاده .تهران :تيمورزاده36 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9786002382733 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،رفتار اجتماعي
چکيده:مهارتهاي رفتاري از جمله آموختنيهاي مهم دورة خردسالي هستند .كتاب حاضر از مجموعة «مراقب رفتارتان
باشيد» به شرح مشكالت كوچكي ميپردازد كه كودكان در زندگي روزمره با آنها مواجه ميشوند .در این داستان ،بچهها
در حال بازي در پارک ،ميآموزند كه ن وبت را رعایت كنند ،با احتياط بازي كنند ،آشغال روي زمين نریزند ،و حال و
شرایط دیگران را رعایت كنند .فعاليتهاي پيشنهادي این كتاب ،به ویژه ،براي محيط پارک مناسب هستند.
.191كاندل ،آریانا /كرتو ،رزا ماریا .مراقب رفتارتان باشيد :مراقب رفتارتان در مهدكودک باشيد .پارميس كشاورزي ،شاهرخ
طهمورسزاده .تهران :تيمورزاده36 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک 9786002382719 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان ،رفتار در مدرسه
چکيده:مهارتهاي رفتاري از جمله آموختنيهاي مهم دورة خردسالي هستند .كتاب حاضر از مجموعة «مراقب رفتارتان
باشيد» به شرح مشكالت كوچكي ميپردازد كه كودكان در زندگي روزمره با آنها مواجه ميشوند .در این داستان ،خود
بچهها دربارة عادتها و رفتارهاي خود و ودوستانشان نظر ميدهند و متوجه نكاتي كه باید رعایت كنند ميشوند .در نهایت
خود راههاي بهتري براي دركنار هم شادبودن پيدا ميكنند.
.192كاندل ،آریانا /كرتو ،رزا ماریا .مراقب رفتارتان باشيد :مراقب رفتارتان در مهمانيها باشيد .زهرا قمي .تهران :تيمورزاده.
36 .1395ص .خشتي كوچك .شابک 9786002382702 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،رفتار اجتماعي ،آداب معاشرت
چکيده:كودكان در خردسالي مهارتهاي رفتاري را تمرین ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة «مراقب رفتارتان باشيد» به
شرح مشكالت كوچكي ميپردازد كه كودكان در زندگي روزمره با آنها مواجه ميشوند .د ر این داستان ،خود بچههادربارة
رفتارها و عادتهاي رفتاري خود ودوستانشان واكنش نشان ميدهند و در نهایت ميآموزند چگونه مؤدبانه رفتار كنند تا
همگي بتوانند از مهماني لذت ببرند .این داستان به موضوع پوشيدن لباس مناسب در مهماني توجه ویژه دارد.
 .193اوزو ،گوتيه .مي بينم ،بزرگ مي شم :4-مزرعه .راضيه خوئيني .تهران :قدیاني20 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786002517333 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،زندگي حيوانات ،زبان آموزي
چکيده:یكي از مهارتهاي زندگي براي كودكان ،آشناشدن آنها با وسایل اطراف است .كتاب حاضر یكي از مجلدهاي
مجموعه اي  6جلدي است كه ميكوشد در هر مجلد مخاطب را با واژه هاي مرتبط با موضوع جدیدي آشنا كند .موضوع
این كتاب«مزرعه» است و در آن مخاطب با كلمات مربوط به آن ،مثل مزرعه ،گاو ،مرغ و جوجه ،گوسفند ،بز ،چنگگ
كشاورزي و مترسك آشنا ميشود .در انتهاي كتاب ،چند سؤال مرتبط با تصویرها نيز مطرح شده است كه مخاطب باید به
آن ها پاسخ بدهد.
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.194گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :ممنونم درخت گردو .تهران :جان جهان12 .1394 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9789647944724
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:محيط زیست
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» و از بستة «قصه و آموزش حفاظت از محيط زیست» ،در
قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد .این جلد در قالب قصهاي با تأكيد بر «فواید درختان ،اتحاد و
همكاري» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوعهاي زیست محيطي نيز آشنا كند .در واقع ،نویسنده آموزش حروف
فارسي را با زندگي واقعي عجين كرده است .كتاب حاضر مختص هفتة چهارم بهمن ماه دانشآموزان پایة اول طراحي شده
و حروفي را دربرميگيرد كه براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
 .195بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من امدادگر هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525833
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:خدمات امدادي ،نقاشي
چکيده:یكي از شغلهایي كه خوب است كودكان با آن آشنا شوند ،امدادگري است .كتاب حاضر از مجموعة «كودک
ماجراجو» داستان یك امدادگر است كه با هليكوپتر امداد به كمك مردم ميرود .هليكوپتر به كوهستان ميرود و كودكي
را كه در كوه گير افتاده است ،نجات ميدهد .كودک ميتواند پس از خواندن داستان ،نقاشي صفحة پایاني این كتاب را
رنگآميزي كند.
.196گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :من این كار را نكردم! .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643077594
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،ارزشهاي اخالقي
چکيده:خواندن داستانهایي دربارة رفتارها و احساسات انسانها و دیگر كودكان ميتواند كمكي باشد در بارة شيوههاي
رفتار با دیگران .كتاب حاضر ،اهميت راستگویي را بررسي ميكند و به پيامدهاي راست نگفتن ميپردازد و گوشزد ميكند
كه بهتر است اشتباه را بپذیریم به جاي آنكه دروغ بگویيم .كودک ميتواند این كتاب را با كمك كمتري از طرف والدین و
حتي به تنهایي بخواند .در صفحه هاي پایاني كتاب نيز دربارة چگونگي استفاده از آن توضيحاتي به والدین و بزرگترها داده
شده است.
.197بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من آتشنشان هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002526557
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،نقاشي
چکيده:ماشين آتش نشاني و آتشنشان شدن از جمله عالقهمنديهاي بيشتر كودكان است .كتاب حاضر از مجموعة
«كودک ماجراجو» مخاطب را با چگونگي شغل آتشنشانان آشنا ميكند .او در جریان داستاني كودكانه ،با آتشنشاني آشنا
مي شود كه به كارش عالقمند است و عالوه بر خاموش كردن آتش ،به مردمي كه در آتش گرفتار شده اند نيز كمك
ميكند .در صفحة پایاني كتاب نيز مخاطب ميتواند نقاشي مرتبط با موضوع را رنگآميزي كند.
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 .198بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من پرستار هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525772
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،نقاشي
چکيده:پرستاري از جمله شغلهایي است كه گاهي كودكان در بازيهاي كودكانهشان آن را تمرین ميكنند .كتاب حاضر
از مجموعة «كودک ماجراجو» داستان یك پرستار اورژانس است كه هر گاه اتفاقي براي مردم ميافتد و آن ها از اورژانس
كمك مي گيرند ،پرستار و ماشين اورژانس با سرعت به كمك مي روند ،اقدامات اولية پزشكي را انجام ميدهند و مریض را
به بيمارستان ميرسانند .كودک ميتواند پس از خواندن داستان ،نقاشي صفحة پایاني این كتاب را رنگآميزي كند.
 .199بومون ،اميلي .كودک ماجرا جو :من پليس هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525871
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستانهاي پليسي
چکيده :پليسبازي از جمله بازيهایي است كه بيشتر كودكان به آن عالقه دارند .كتاب حاضر از مجموعة «كودک
ماجراجو» داستان یك پليس است كه باید دزدهایي را كه به بانك دستبرد زدهاند دستگير كند.كودک با خواندن این
كتاب ،با ماجرایي هيجاني درگير ميشود كه در پایان آن ،با تالش پليسها ،سارقان دستگير ميشوند .كودک ميتواند
نقاشي صفحة پایاني این كتاب را كه طرح یك پليس و ماشين پليس است ،رنگآميزي كند.
.200بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من پيك موتوري هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002526540
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستان
چکيده:آشنایي با شغلهاي گوناگون موضوعي است كه به طور معمول اوليا براي آموزش آن به كودكان ميكوشند .كتاب
حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» دربارة یك پيك موتوري است كه به مردم كمك ميكند بتوانند با سرعت بيشتري به
جاهاي دیگر بروند و زودتر به كار خود برسند .شخصيت اصلي این داستان فرد مهرباني است كه با دقت و احتياط رانندگي
ميكند .كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب را كه طرح یك موتور سوار است ،رنگآميزي كند.
 .201بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من خلبان هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525857
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستان ،مهارتهاي شغلي
چکيده:خلباني از جمله شغل هایي است كه بسياري از كودكان از خردسالي آرزوي رسيدن به آن را دارند .كتاب حاضر از
مجموعة «كودک ماجراجو» داستاني است كودكانه دربارة پرواز كردن هواپيما .مخاطب با خواندن این داستان ،دربارة برج
مراقبت ،شيرجه زدن هواپيما ،باند هواپيما و كوچك دیدهشدن همه چيز از باال مطالبي ميخواند .در پایان داستان ،كودک
ميتواند یك صفحةنقاشي را رنگآميزي كند.
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.202گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :من خوشحال نيستم .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643077587
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري
چکيده:داستانهایي دربارة رفتارها و احساسات انسانها و دیگر كودكان ميتوانند كمك و راهنمایي باشند در ارتباط
كودک با خود و با دیگر انسانها .در كتاب حاضر ،موقعيتهایي شرح و یادآوري شدهاند كه باعث ميشوند كودک
خوشحال نباشد و در ادامه ،كتاب به كودک ميآموزد چگونه به خودش یا دیگران كمك كند تا ناراحتيها را رفع كند.
كودک مي تواند این كتاب را با كمك كمتري از طرف والدین و حتي به تنهایي بخواند .در صفحههاي پایاني كتاب نيز
دربارة چگونگي استفاده از آن توضيحاتي به والدین و بزرگترها داده شده است.
 .203بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من دامدار هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525987
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،بازي و سرگرمي كودكان
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» شغل دامداري را به مخاطب معرفي مي كند .جك دامدار است و یك
گلة بزرگ گاو ،یك اسب و یك مزرعه دارد .او از صبح زود شروع به كار مي كند و گاوها را به مزرعه و چرا مي برد و تا
شب از آن ها مراقبت ميكند .او تفریح نيز دارد؛ مثل شركت در مسابقة اسب سواري و تمرین تيراندازي.
.204بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من راننده تاكسي هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525956
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:رانندگي ،وسایل حمل و نقل
چکيده :آشنا شدن و دانستن دربارة مشاغل گوناگون ،از جمله عالقهمنديهاي بيشتر كودكان است .كتاب حاضر از
مجموعة «كودک ماجراجو» مخاطب را با یك رانندة تاكسي آشنا مي كند كه هر روز صبح با ماشين تميز و پر از بنزین ،در
خيابانهاي شهر رفتوآمد ميكند و مسافران را جابهجا ميكند .او شغل مفيدي دارد و از آن راضي است .در صفحة پایاني
كتاب نيز مخاطب ميتواند نقاشي مرتبط با موضوع را رنگآميزي كند.
 .205بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من راننده جرثقيل هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9786002525802 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،بازيها و سرگرميهاي كودكان
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» ،در داستاني كودكانه ،شغل رانندگي جرثقيل را به مخاطب معرفي
ميكند .مایكل یك جرثقيل دارد كه با آن ميتواند اشياي سنگين ساختماني را جابه جا و بلند كند .او باید با دقت كار
كند .در پایان داستان ،كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب را رنگآميزي كند.
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.206بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من راننده كاميون هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525789
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:وسایل حمل و نقل ،رانندگي
چکيده:آشنایي با شغل هاي گوناگون موضوعي است كه به طور معمول اوليا براي آموزش آن به كودكان ميكوشند .كتاب
حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» دربارة كارهایي صحبت ميكند كه هر رانندة كاميون باید انجام دهد؛ اینكه قبل از هر
سفر الزم است ماشين سرویس شود ،بارها به دقت و به درستي تحویلگرفته و تحویل داده شوند و با اتفاقات طول مسير و
براي استراحت و خواب چگونه باید برخورد كرد .به این ترتيب ،كودک با جریان كاري رانندة كاميون آشنا ميشود.كودک
ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب را نيز رنگآميزي كند.
.207بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من راننده لودر هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525796
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،بازي و سرگرمي كودكان
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» شغل «رانندگي لودر» را به مخاطب معرفي مي كند .اوليور رانندة
لودر است .او صبح زود به محل كارش ميرود .مهندس به او مي گوید كجا را باید گود كند .پس از آن ،اوبا بيل مكانيكي
خاکها را خارج ميكند .ماشين حمل زباله هم مواد دورریختني را مي برد .به این ترتيب ،كودک با یك روز معمول كاري
رانندة لودر آشنا ميشود.كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب را رنگآميزي كند.
.208بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من راننده مسابقه هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525994
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،بازيها و سرگرميهاي كودكان
چکيده:آشنایي با شغل هاي گوناگون موضوعي است كه به طور معمول اوليا براي آموزش آن به كودكان مي كوشند.
كتاب حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» شغل «رانندة مسابقه بودن» را به مخاطب معرفي مي كند .دني رانندة ماشين
مسابقه است .دني باید قبل از هر مسابقه تمرین كند .گاهي نيز در طول مسابقه الزم است به كمك تعميركار ،چرخهاي
ماشين را تعویض كند ،باک ماشين را از كاز پركند و مسابقه را ادامه دهد .كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب
را رنگآميزي كند.
 .209بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من رفتگر هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525826
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،نقاشي
چکيده:آشنایي با شغل هاي گوناگون موضوعي است كه به طور معمول اوليا براي آموزش آن به كودكان ميكوشند .كتاب
حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» مخاطب را با چگونگي شغل رفتگري آشنا ميكند .او در جریان داستان ،نحوة
جمعآوري زباله توسط ماشين حمل زباله ،محل تخلية زبالههاي جمعآوري شده و تميزكردن آن ماشين را متوجه ميشود
و به این ترتيب شغل جدیدي را ميشناسد .در صفحة پایاني كتاب نيز ميتواند نقاشي مرتبط با موضوع را رنگآميزي كند.
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.210بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من سرخپوست هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525970
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:كار و زندگي
چکيده:الزم است كودكان مردماني از نژادها و قوميتهاي دیگر را نيز بشناسند .در كتاب حاضر از مجموعة «كودک
ماجراجو» مخاطب با یك سرخپوست آشنا ميشود .در این داستان ،سرخپوست به شكار ميرود ،ماهيگيري ميكند و
سعي ميكند چيزهاي زیادي بياموزد .مخاطب ميتواند در صفحة پایاني كتاب نيز نقاشي مرتبط با موضوع را رنگآميزي
كند.
.211بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من فضا نورد هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525864
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،بازيها و سرگرميهاي كودكان
چکيده:آشنا شدن با شغلهاي گوناگون و دانستن دربارة آنها براي خردساالن جذاب است .كتاب حاضر از مجموعة
«كودک ماجراجو» ،در داستاني كودكانه ،دربارة فضانوردي توضيحاتي ميدهد .در طول داستان ،مخاطب با موشك فضایي،
مدار ماه ،احساس بيوزني و نيروي جاذبه آشنا ميشود .در پایان داستان ،كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب را
رنگآميزي كند.
 .212بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من كشاورز هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525819
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:كشاورزي ،مهارتهاي شغلي ،نقاشي
چکيده:كشاورزي از جمله شغلهایي است كه والدین ميتوانند دربارة آن به كودكان خود نكاتي را بياموزند .كتاب حاضر
از مجموعة «كودک ماجراجو» دربارة یك كشاورز است كه یك تراكتور دارد و با آن در مزرعه كار ميكند .مخاطب در
ضمن داستان ،با دیگر فعاليت هاي كشاورزي ،مثل شخم زدن زمين ،رسيدگي به گاوها و دوشيدن آنها ،انباركردن گندمها
و آماده كردن زمين براي شخم در پایيز نيز آشنا مي شود .كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب را رنگآميزي
كند.
.213بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من لوكوموتيوران هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525888
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،بازيها و سرگرميهاي كودكان
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» لوكوموتيوراني را به مخاطب معرفي مي كند .وین رانندة لوكوموتيو
است و مسافران را جابهجا ميكند .او سوت را به صدا در ميآورد و شروع به حركت ميكند .در طول مسير ،او گاهي باید
توقف كند تا قطارهاي دیگر عبور كنند .گاهي نيز باید در كورة لوكوموتيو ذغال بریزد تا قطار سرعت بگيرد .به این ترتيب،
كودک با یك روز معمول كاري یك لوكوموتيوران آشنا ميشود.كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني این كتاب را
رنگآميزي كند.
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.214بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من موتور سوار هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525840
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:سرگرميها ،نقاشي
چکيده:موتور سواري مي تواند نوعي ماجراجویي به حساب آید .شخصيت اصلي این كتاب یك موتور سوار است كه با
دوستانش به موتور سواري و گردش مي رود و از این كار لذت ميبرد .كودک ميتواند پس از خواندن داستان ،نقاشي
صفحة پایاني این كتاب را رنگآميزي كند.
 .215بومون ،اميلي .كودک ماجراجو :من ناخدا هستم .آرزو رمضاني .تهران :آبرنگ12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786002525963
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي شغلي ،بازيها و سرگرميهاي كودكان
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «كودک ماجراجو» ،در داستاني كودكانه ،كار «ناخدا» را به مخاطب معرفي مي كند .در
طول داستان ،مخاطب با كشتي ،فانوس دریایي و بندر آشنا ميشود .در پایان داستان ،كودک ميتواند نقاشي صفحة پایاني
این كتاب را رنگآميزي كند.
 .216اوزو ،گوتيه :- .ميبينم ،بزرگ ميشم .راضيه خوئيني .تهران :قدیاني64 .1395 .ص .بياضي .شابک:
 9786002517371
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:شناخت ،یادگيري
چکيده:كودک در سالهاي نخست زندگي و حتي پيش از شروع به صحبتكردن ،با دیدن ميآموزد و آنچه را آموخته
است در حافظة خود نگهميدارد .كتاب حاضر مجموعه اي است شامل پنج جلد كه هر جلد به صورت جداگانه نيز منتشر
شده است .نویسنده با توجه به شناخت كودک در پنج سال اول زندگي ،كوشيده است اسامي و مفاهيمي را كه در زندگي
معمول هر كودكي وجود دارد ،به صورت موضوعي دستهبندي كند و هر موضوع را در كتابي جداگانه ارائه دهد .موضوعهاي
این مجموعه عبارتاند از :آشپزخانه ،حمام ،وسایل نقليه ،مزرعه ،حيوانات و حشرات.
.217فبرن ،كاترینا .زنبور :ميتونم با حيوانات آشنا بشم .فاطمه حقيناوند .تهران :بينالمللي گاج20 .1395 .ص .رحلي.
شابک 9786003594562 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:نقاشي ،سرگرميهاي آموزشي ،زندگي حيوانات
چکيده:زماني كه آموزش با سرگرمي همراه مي شود ،تأثير بهتر و بيشتري دارد .در این كتاب تخته مانند تصویرهایي
آمدهاند كه مخاطب كودک باید با ماژیكي كه همراه خود كتاب است ،آنها را كامل كند؛ یعني در خود كتاب نقاشي بكشد.
او باید سؤال را بخواند و جواب را حدس بزند .سپس نقطه ها و اعداد را به هم وصل كند ،تا تصویر حيوان روي عكس را
بيابد .بعد هم باید اسمش را بنویسد.مخاطب ابتدا از این روش نقاشيكردن و قلم به دست گرفتن را تمرین ميكند تا در
ادامه بتواند به تنهایي نقاشي بكشد .موضوع نقاشيهاي این جلد به شناخت حيوانات اختصاص دارد.
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.218فيرن ،كاترینا .زنبور :ميتونم وسایل نقليه رو نام ببرم .فاطمه حقيناوند .تهران :بينالمللي گاج20 .1395 .ص .رحلي.
شابک 9786003594593 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:نقاشي ،وسایل حمل و نقل
چکيده :كودكان دوست دارند بتوانند خودشان به تنهایي كارهایي را انجام بدهند .در كتاب حاضر كه تخته مانند است،
تصویرهایي از وسایل نقليه آمدهاند كه مخاطب كودک باید با ماژیكي كه همراه خود كتاب است ،نقطهها را به هم وصل و
ماشين پنهان شده را كشف كند و بعد اسمش را بنویسد .یعني در خود كتاب نقاشي بكشد .در هر صفحه از این كتاب
عددهایي براي ادامه و تكميل نقاشي موجودند كه كودک را راهنمایي ميكنند .در هر دو صفحة روبه رو ،اعداد یك تا ده و
حروف الفباي فارسي نيز به ترتيب آمدهاند تا مخاطب با آنها نيز آشنا شود .مخاطب با سؤالهایي كه در هر صفحه و
دربارة هر وسيله ميبيند ،ميتواند به تنهایي سرگرم نقاشي شود.
.219اوزو ،گوتيه .مي بينم ،بزرگ مي شم :3-وسایل نقليه .راضيه خوئيني .تهران :قدیاني20 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786002517326 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،وسایل حمل و نقل ،زبان آموزي
چکيده:یكي از مهارتهاي زندگي براي كودكان ،آشناشدن آنها با وسایل اطراف است .موضوع این كتاب«وسایل نقليه»
است و در آن مخاطب وسایلي مثل اتوبوس ،هواپيما ،زیردریایي ،موتورسيكلت ،قطار ،ماشين آتش نشاني ،قایق و موشك
فضاپيما را ميشناسد .در صفحه هاي پایاني كتاب ،چند سؤال مرتبط با تصویرها نيز مطرح شده است كه مخاطب باید به
آن ها پاسخ بدهد.
.220شامبهاوي ،ام ..مجموعه كتابهاي من و مهارتهاي فردا :هشتپاي عصباني :مهارت آموزشي ،غلبه بر خشم .شيال
خداداد .تهران :ابوعطا12 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789641702238 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،كنترل
چکيده :خشم نوعي حالت هيجاني و طبيعي است كه در طول آن ،فرد براي رهایي از موقعيت مزاحم و ناخوشایند ،به
تالشهایي دست ميزند .كتاب حاضر از مجموعة «من و مهارتهاي فردا» به آموزش موضوع غلبه بر خشم ميپردازد؛
آموزشي در قالب قصه و به صورت غير مستقيم .در انتهاي كتاب چند سؤال از متن داستان طرح شدهاست تا كودک با
دادن پاسخ به آنها موضوع را بهتر درک كند .راهنمایي هم براي والدین ارائه شده است تا بتوانند فرزنداني با قدرت كنترل
خشم تربيت كنند .چند راهكار نيز براي پرورش این خصلت در كودكان ارائه شدهاست.

64

پيشدبستانيشماره7
کتابنامه 

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليتهاي دوره پيشدبستاني

 .221گيگا ،ناهيد .همگام با كالس اوليها :همه به پيشي كوچولو افتخار ميكنند .تهران :جان جهان12 .1394 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9789647944731 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:محيط زیست
چکيده:كتاب حاضر از مجموعة «قصههاي خانة بيبي رعنا» و از بستة «قصه و آموزش حفاظت از محيط زیست» ،در
قالب قصه ،به تقویت روانخواني و امال اختصاص دارد و ميكوشد در قالب قصهاي با تأكيد بر «عوامل پراكنده شدن دانهها
و احساس مسئوليت در برابر گياهان» ،مخاطب را درعين آموزش درسي ،با موضوعهاي زیست محيطي نيز آشنا كند .در
واقع ،نویسنده حروف فارسي را در قالب زندگي واقعي آموزش داده است .كتاب حاضر مختص هفتة دوم بهمن ماه
دانش آموزان پایة اول طراحي شده و شامل حروفي است كه براساس بودجهبندي ،تا این ماه آموزش داده شدهاند.
داستان این كتاب براي كودكان پيشدبستان نيز مناسب است.
 .222گریوز ،سو .رفتارها و احساسات من :یك نفس عميق بكش .فرزانه كریمي .تهران :ذكر28 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9789643077600 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،ارزشهاي اخالقي
چکيده:خواندن داستانهایي دربارة رفتارها و احساسات انسانها و دیگر كودكان ميتواند كمكي باشد در بارة شيوههاي
رفتار با دیگران .كتاب حاضر به این موضوع ميپردازد كه حفظ آرامش ميتواند كودكان را در برخورد با سختيها شجاع
كند و به آنها قدرت بدهد .كودک مي تواند این كتاب را با كمك كمتري از طرف والدین و حتي به تنهایي بخواند .در
صفحههاي پایاني كتاب نيز دربارة چگونگي استفاده از آن توضيحاتي به والدین و بزرگترها داده شده است.

قصه
.223كارل ،اریك .آواز جيرجيرک كوچولو .عبدالوحيد ایزدپناه .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.1395 .
28ص .بياضي .شابک 9786000103521 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستان كوتاه ،داستانهاي حيوانات
چکيده:این داستان مربوط به زندگي جيرجيرکهاست .جيرجيرک تازه متولد شدهاي توان جيرجير كردن ندارد و این
موضوع او را نگران كرده است .تالش او براي آواز خواندن ،تالش براي رسيدن به هدف را به كودكان ميآموزد.
 .224پار ،تاد .ماجراهاي اتو :اتو به پيكنيك ميرود .ساناز حكمتشعار .تهران :چكه24 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786007216217
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:بازي و سرگرمي
چکيده":اتو" ميخواهد با دوستانش به پيكنيك برود و تصميم گرفته است تمام وسيلههایش را هم با خود ببرد .به نظر
شما چه چيزهایي در سفر به درد اتو ميخورد؟ پتو؟ كيك یا استخوان؟
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.225پار ،تاد .ماجراهاي اتو :اتو به تختخواب ميرود .ساناز حكمتشعار .تهران :چكه24 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786007216200
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:خواب ،بازي و سرگرمي كودكان
چکيده:شب شده است و "اتو" باید كم كم به تخت خوابش برود .اما او اصال دلش نميخواهد دست از كارها و بازيهایش
بكشد .شما فكري دارید تا او را براي رفتن به اتاقش و دیدن خوابهاي قشنگ تشویق كنيد؟
 .226پار ،تاد .ماجراهاي اتو :اتو به مدرسه ميرود .ساناز حكمتشعار .تهران :چكه24 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786007216224
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:رفتار در مدرسه
چکيده:بيشتر بچهها از روز اول مدرسه ميترسند و فكر روبهرو شدن با آدمهاي جدید نگرانشان ميكند" .اتو" ميتواند
راهنماي خوبي براي بچهها باشد .او به آنها نشان ميدهد كه چطور ميتوانند از روز اول مدرسه بيشترین لذت را ببرند،
دوست پيدا كنند و چيزهاي جدید بسياري یاد بگيرند.
.227پار ،تاد .ماجراهاي اتو :اتو جشن تولد ميگيرد .ساناز حكمتشعار .تهران :چكه24 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786007216187
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :امروز تولد "اتو" است و او ميخواهد كيك تولد را خودش درست كند .چه چيزهایي براي تهية یك كيك
خوشمزه الزم است؟ آرد؟ تخم مرغ؟ اما انگار اتو نمي خواهد از این مواد استفاده كند .به نظر شما لنگه كفش براي درست
كردن كيك گزینة مناسبي است؟
.228ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :اسباببازي عزیزم! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675327 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيگي" قصة ما یك اسباببازي جدید دارد اما نمي داند چطور باید با آن بازي كند" .فيلي" از راه ميرسد و
اسباببازي را به هوا پرتاب ميكند .اسباببازي هم از باال ميافتد روي زمين و دو تكه ميشود .به نظر شما فيلي
اسباببازي جدید فيگي را خراب كرده است؟
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.229اسنيتسالر ،نيكول .بهترین داستانهاي تصویري :االغ كوچولوي خاكستري .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم.1394 .
24ص .خشتي .شابک 9786003201804 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،خواندن
چکيده:همراهي نوشتههاي داستان با تصویر هاي مرتبط با آن ،كتاب را خواندنيتر و جذابتر ميكند .در كتاب حاضر از
مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .كودكان سالهاي آغاز دبستان مي توانند به تنهایي این كتاب را بخوانند و كودكان دورة
پيش دبستاني نيز با كمك بزرگترها داستان را دنبال ميكنند .در این كتاب ،دوستي یك كودک با یك االغ و تأثير
محبت متقابل نمایش داده شده است.
 .230هنكس ،كوین .انتظار عروسكي .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال34 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786008111986
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:در این مجموعه داستاني را ميخوانيم كه شخصيت اصلياش عروسكها هستند .این عروسكها در تمام صفحات
منتظر چيزهایي هستند تا خوشحالشان كند؛ اتفاقاتي مثل بارش باران و برف ،شكوفه دادن درختان ،رعد و برق ،تشكيل
رنگين كمان ،درآمدن ماه ،یك مهمان ناخوانده یا آمدن یك دوست جدید.
.231اليوت ،ربكا .بهترین داستانهاي تصویري :اولين تابستان كاب .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003201781 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:همراهي نوشتههاي داستان با تصویر هاي مرتبط با آن ،كتاب را خواندنيتر و جذابتر مي كند .در كتاب حاضر از
مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،یك بچه آهو سؤال هایي دربارة اتفاقات مربوط به فصل تابستان از مادرش
ميپرسد كه پاسخ مادر به آنها علمي نيست ،بلكه فقط كودكانه و مثبتنگرانه است.
.232اليوت ،ربكا .بهترین داستانهاي تصویري :اولين زمستان كاب .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003201798 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،داستانهاي حيوانات
چکيده:همراهي نوشتههاي داستان با تصویر هاي مرتبط با آن ،كتاب را خواندنيتر و جذابتر مي كند .در كتاب حاضر از
مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،یك بچه آهو سؤالهایي از مادرش مي پرسد كه پاسخ مادر به آن ها علمي
نيست ،بلكه فقط كودكانه و مثبتنگرانه است.
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.233لوشارد ،آنه .این جوري یا آن جوري؟ .متين رحماندوست .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير20 .1394 .ص .رقعي.
شابک 9789643008062 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:در این كتاب شما یاد ميگيرید كه زرافهها با آن گردنهاي بلندشان چطور ميخوابند و استراحت ميكنند .واقعا
به نظر شما زرافهها به این شكل ميخوابند؟ من كه اینطور فكر نميكنم.
.234اسميت ،لين .این یك كتاب است .دیبا ميرزایي .تهران :دیبایه32 .1394 .ص .وزیري .شابک 9786002121134 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مطالعه ،داستانهاي تخيلي
چکيده:كتاب از پدیدههایي است كه بشر از زمان پيدایش آن ،نيازهاي بسياري را با آن رفع كرده است .كتاب حاضر با
نگاه از زاویهاي متفاوت ،چيستي كتاب را بررسي ميكند .ماجراي این كتاب گفتوگویي است بين یك كتابخوان با یك
كاربر رایانه .نویسنده نتيجه ميگيرد ،با وجود اینكه كتاب نميتواند به اینترنت وصل شود ،اطالعاتش را بهروز كند یا پيغام
بفرستد ،جذابيت بسياري دارد و مخاطب خود را سرگرم و مجذوب ميكند.
.235یانوخ ،كاترینا /ليندمن ،مروي .اینگرید و پدر .سمانه اقبالفر .بجنورد :درج سخن28 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786007483756 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان كوتاه ،كودكان ،خانواده
چکيده« :اینگرید» دختر كوچولویي است كه در خانه با پدرش بازي ميكند .آنها یك قطار درست ميكنند و همه
اسباببازيها را به سفر دور دنيا ميبرند ،آنها با هم ساندویچ درست ميكنند ،اینگرید روي شانه پدرش ،پرنسس سيرک
ميشود؛ ولي حاال باید شام درست كنند ،چون مامان به زودي برميگردد.
.236ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :با تشكر از همه .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675396 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،مهارتهاي اجتماعي
چکيده :فيگي ،خوک بامزة داستان ،به همراه دوستش فيلي مي خواهد از تمام دوستانش به خاطر كارهاي كوچك و
بزرگي كه برایش انجام دادهاند ،تشكر كند .اما آیا او موفق ميشود همة آنها را به خاطر بياورد؟
 .237لرستاني ،فریبرز .خدایا تو خوبي :بادكنك خرگوشي .تهران :غنچه16 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786008406099
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:خداشناسي ،صفات خدا ،داستانهاي تخيلي
چکيده:كودكان در البهالي كتابها و داستانها با خداوند و صفات او آشنا ميشوند .در كتاب حاضر كه جلد دوم از
مجموعة «خدایا تو خوبي» است ،بعضي از این صفات معرفي شده اند .نویسنده در هر دو صفحه موضوعي را كه در واقع
برشي است از تخيالت كودكانه دربارة زندگي ،مطرح كرده و از آن نتيجه گرفتهاست كه خداوند خوب است و بندگانش را
دوست دارد و به آنها كمك مي كند تا خوشحال باشند.
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 .238سيدآبادي ،علياصغر .نينيآموز :بادكنكها و گوزن .تهران :شهر قلم12 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786003200517
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:رنگ ،داستانهاي حيوانات
چکيده :كودكان از خردسالي شروع به شناخت رنگها ميكنند .مجموعة «نيني آموز» ميكوشد اولين مفهومهاي
آموزشي را در قالب داستان به كودكان بياموزد .در كتاب حاضر رنگها آموزش داده ميشوند .مخاطب با جریان داستان
همراه و در طول آن با رنگهاي زیادي آشنا ميشود .داستان به زبان كودكانه است و شخصيتهاي داستاني آن حيوانات
جنگل هستند.
.239برنر ،رتراوت سوزانه .داستانهاي دوستداشتني :باز هم كالي و مامان و بابا .زليخا دامك .تهران :پيك ادبيات.1395 .
64ص .وزیري .شابک 9786005190823 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي خانواده ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:داستانها حاوي نكات آموزنده و سرگرمكنندهاي هستند و به خصوص كودكان از آنها چيزهاي زیادي ميآموزند.
كتاب حاضر از مجموعة «داستانهاي دوستداشتني» شامل چندین قصه از شخصيتي به نام كالي است كه بيشتر وقتها
از هر غذایي خوشش ميآید ،اما گاهي شكالت را ترجيح ميدهد .بيشتر وقتها با دخترعمهاش خيلي خوب بازي ميكند،
اما گاهي هم بيدليل دعوا راه مياندازد .بههر حال ،او دوستداشتني است .بعضي از داستانهاي این كتاب عبارتاند از:
بداخالقي ،عيد كریسمس ،بيحوصلگي ،رعد و برق ،دیدار با دكتر و مسواکزدن.
.240ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :ببين چه شيپوري ميزنم! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال.1395 .
64ص .رقعي .شابک 9786008675358 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،ادبيات كودكان
چکيده" :فيگي" ،خوک بامزة قصه ،یك شيپور پيدا ميكند و ميخواهد آن را براي دوستش "فيلي" هم بزند .آیا او
ميتواند درست شيپور بزند یا از صداهاي عجيب و غریب آن هدف دیگري دارد؟
.241ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :بپر بپر زیر باران! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675334 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي و "فيگي" با كلي نقشه آماده ميشوند كه به بيرون بروند و بازي كنند .هيچ چيز نميتواند جلوي بيرون
رفتن و بازي كردنشان را بگيرد .آیا واقعا هيچ چيز نميتواند؟
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.242اسپادا ،وینسنت .بهترین داستانهاي تصویري :بچه گربه به گربه گفت .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص.
خشتي .شابک 9786003201859 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان
چکيده:همراهي نوشتههاي داستان با تصویر هاي مرتبط با آن ،كتاب را خواندنيتر و جذابتر مي كند .در كتاب حاضر از
مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا همزمان مهارتهاي دیدن ،خواندن و
قدرت تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،ماجراي دوستي دو بچه گربه را ميخوانيم كه انجام بعضي كارها
برایشان ناممكن است .آنها ميخواهند از دیگران كمك بگيرند ،اما نميشود .در نهایت صاحبشان به كمك آنها ميآید.
.243لزر غالمي ،حدیث .شيرینترین قصههاي ایران :بز زنگولهپا و گرگ بازیگر .تهران :شهر قلم10 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003202474 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،داستانهاي تخيلي
چکيده :قصههاي قدیمي را ،عالوه بر بچهها ،پدربزرگها و مادربزرگها هم دوست دارند .كتاب حاضر از مجموعة
«شيرینترین قصههاي ایران» ،همان قصة معروفي است كه بعيد است حتي یك نفر از ما نشنيده باشيم .البته نویسنده این
داستان را تغيير داده و تا حدي به شكل امروزي درآورده است ،اما باز هم شنگول و منگول و حبة انگور گول گرگ ناقال را
ميخورندو باز هم مادرشان به كمك آنها ميرود و گرگ هم در اثر ناداني و بدجنسي گير ميافتد و باز هم بچهها نجات
پيدا ميكنند.
 .244دونري ،اوليور .پرورش رفتارهاي خوب :بوبو .فهيمه شانه .تهران :غنچه32 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007721766
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستانهاي تخيلي
چکيده:آموزش اخالق و پرورش رفتار خوب در قالب قصه ميتواند مؤثرتر از روشهاي مستقيم تربيتي باشد .كتاب حاضر
از مجموعه«غازي و دوستانش» ميكوشد در قالب قصهاي كودكانه ،مخاطب خردسال را با موضوع «خوردن بجا و به
اندازه» آشناكند .بوبو یك بچه غاز است كه دوست دارد هميشه همه چيز را بخورد .در اثر همين خوردنها ،یك روز اتفاقي
ميافتد.
 .245جعفري ،الله .قصهها و تصویرها :بوس باد .تهران :پيدایش14 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002963949
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،طبيعتگردي ،رنگ
چکيده :داستانهاي تخيلي به پرورش خالقيت كودكان كمك ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة «قصهها و تصویرها»
داستاني تخيلي است دربارة برگ ها .با خواندن این كتاب ،توجه مخاطب به طبيعت بيشتر جلب ميشود .او ميتواند در
ذهن خود نمونههاي خالقانهاي از تركيب برگها تصور كند .همچنين ،به رنگها و تنوع آنها دقت ميكند و دربارة فصلها
و تفاوتهاي هر فصل نيز نكاتي ميآموزد .كتاب به گونه اي تنظيم شده است كه مخاطب باید با تصویرها همراه شود تا
داستان را بهتر درک كند.

70

پيشدبستانيشماره7
کتابنامه 

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليتهاي دوره پيشدبستاني

 .246خداجو ،فروزنده .قصهها و تصویرها :بهترین جاي دنيا .تهران :پيدایش14 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002963932
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،ادبيات كودكان
چکيده:گاهي موجودات زنده ارزش آنچه را كه در دسترسشان قراردارد ،نميدانند .بهترین چيزها هميشه دور و غيرقابل
دسترس نيستند ،تنها الزم است آنها را بشناسيم .در كتاب حاضر از مجموعة «قصهها و نكتهها» مخاطب با روباهي آشنا
ميشود كه النة خود را دوست ندارد و به دنبال النهاي جدید ميگردد .در نهایت او متوجه ميشود كه آنچه خود دارد،
بهترین النة ممكن براي اوست.
 .247كتبي ،سرور .قصهها و تصویرها :بيا توي تنگ .تهران :پيدایش14 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002963970
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،خالقيت
چکيده:داستانهاي تخيلي به پرورش قدرت خالقيت در كودكان كمك ميكنند .كتاب حاضر داستاني است دربارة یك
تنگ ماهي كه خالي مانده است و كودک باید با تخيل خود آن را پر كند .ماهي ،قورباغه ،آقا فيله و زرافه قبول نميكنند
توي تنگ باشند ،تا اینكه در نهایت یك برگ به داخل تنگ مي افتد .در این كتاب ،كودک باید هم متن را بخواند و هم
تصویرها را ببيند و دنبال كند تا قصه را بفهمد و به پایان برساند.
.248ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :پرنده نشسته روي سرت! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال.1395 .
64ص .رقعي .شابک 9786008675228 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي" در گوشهاي نشسته بود كه ناگهان متوجه ميشود چيزي روي سرش است ،یك پرنده .اما ماجرا همينجا
تمام نميشود و یك پرندة دیگر از راه ميرسد ...آیا "فيگي" ميتواند به فيلي كمك كند تا دیگر پرندهاي روي سرش
نباشد؟
 .249باركر ،سيما .بهترین داستانهاي تصویري :پري ژوليده .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003201774 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،نظم
چکيده:همراهي نوشتههاي داستان با تصویر هاي مرتبط با آن ،كتاب را خواندنيتر و جذابتر ميكند .در كتاب حاضر از
مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را همزمان توسعه دهند .كودكان سالهاي آغاز دبستان ميتوانند به تنهایي این كتاب را بخوانند و كودكان
دورة پيش دبستاني نيز با كمك بزرگترها داستان را دنبال ميكنند .در این كتاب ،موضوع ژوليده شدن موهاي بچهها در
خواب و گفتوگوي یك كودک ،در این باره ،با یك پري نمایش داده شده است.
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.250رانلز ،تریشا .قصههاي قبل از خواب :پنج ستارهي آرزو .رضي هيرمندي .تهران :با فرزندان12 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786007243206 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،خواب
چکيده :بزرگترهاي امروزي به یاد دارند كه در كودكي ،براي به خواب رفتن ،مادربزرگهایشان به آنها ميگفتند
ستاره ها را بشمار و بخواب .كتاب حاضر با الهام از این ماجرا ،داستاني تخيلي را به تصویر ميكشد كه گلهاي گوسفند
ميخواهند آرزوهایشان را به پنج ستارهاي كه یك شب باالي سر خود دیدهاند بگویند .هر گوسفند آرزویش را ميگوید و
هر ستاره آرزوي یك گوسفند را برآورده ميكند .در این كتاب ،مخاطب خردسال ،در ضمن داستاني تخيلي ،با شمارش
اعداد  1تا  5آشنا ميشود.
.251دونري ،اوليور .پرورش رفتارهاي خوب :پيدي .فهيمه شانه .تهران :غنچه32 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007721803
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستانهاي تخيلي
چکيده:آموزش اخالق و پرورش رفتار خوب در قالب قصه ميتواند مؤثرتر از روشهاي مستقيم تربيتي باشد .كتاب حاضر
از مجموعة«غازي و دوستانش» ميكوشد در قالب قصهاي كودكانه ،مخاطب خردسال را با موضوع «فراموشي»
آشناكند.پيدي جوجه غاز كوچولویي است كه گاهي بعضي چيزها یادش مي رود .او كالهش را خيلي دوست دارد و هميشه
آن را روي سرش ميگذارد ،اما یك روز پيدي كاله را گم ميكند...
.252كشاورزي آزاد ،مرجان .كتابهاي هزارتوماني :پيشي در انبار .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9789643009137 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي
چکيده« :پيشي» سه تا بچه گربه به دنيا آورده و در چند روز گذشته ،از جایش تكان نخورده است .باالخره از شدت
گرسنگي تصميم ميگيرد به دنبال غذا برود؛ ولي همين كه از انبار بيرون ميرود ،درِ انبار بسته ميشود و پيشي پشت در
ميماند .او نگران است و نميداند چهكار باید بكند كه موش از راه ميرسد.
 .253كالنتري ،پرویز .ما گلهاي خندانيم :تاركان پسر چابكسوار .تهران :شهر قلم24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786003203020
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي اجتماعي ،ادبيات كودكان ،اقوام و عشایر
چکيده :این داستان روایت مهرباني و توجه برادري نوجوان و دلسوز به نام تاركان براي خواهرش ،آیالر ،است .روایتي كه
از اهالي تركمن صحرا صحبت ميكند و مسابقات اسبسواري كه تاركان قصد دارد در آن شركت كند و برنده شود تا بتواند
خواهرش را خوشحال كند.
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.254بومون ،اميلي .خاله بازي :تاني تولد مي گيرد .راضيه خوئيني .تهران :قدیاني16 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002517425
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي اجتماعي ،مهارتهاي ارتباطي
چکيده :شاید براي كودكان ،دانستن دربارة جشن تولد دیگران ،به اندازة یك تجربه واقعي ،آموزنده و سرگرم كننده باشد.
تاني ،قهرمان كتاب حاضر ،تولد ميگيرد .دوستانش به جشن او ميآیند ،كاله تولد بر سر ميگذارند ،بازي و شادي ميكنند
و كيك ميخورند .بعد هم كادوها را باز ميكنند و از دیدن آنها لذت ميبرند .تاني از بچهها تشكر ميكند و به آنها
ميگوید كه هدیههایشان او را خوشحال كرده است.
.255كانگ ،آنا .تو كوچولو نيستي /هستي .فهيمه شانه .تهران :غنچه32 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786007721919 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:آموزش مفاهيم و آگاهي از نسبي بودن بعضي از آنها كودک را در شناخت محيط توانا ميسازد .در كتاب حاضر
مخاطب با مفهوم كوچك و بزرگ و نسبي بودن آنها در مقابل یكدیگر پيميبرد و درميیابد این مفاهيم به تنهایي معنا
ندارند و بزرگي یا كوچكي فقط در برابر هم معنا ميگيرند .این داستان دربارة اندازههاست و به مخاطب ميآموزد چگونه از
زاویهاي دیگر به موضوع نگاه كند.
.256ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :توپم كجاست؟ .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675266 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي" فكر مي كند كه باید حتما توپش را به یك جاي دور پرت كند تا از بازي كردن لذت ببرد .اما دوستش
"فيگي" به او فوت و فنهاي دیگري را در بازي یاد ميدهد .به نظر شما كدامشان بيشتر از بازي لذت ميبرند؟
 .257لرستاني ،فریبرز .داستانكهاي شيرین :جوجه كوكي و مادربزرگ .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .وزیري.
شابک 9786005190748 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات
چکيده :داستان به پرورش حس تخيل و نيروي تفكر كودک كمك ميكند .كتاب حاضر از مجموعة «داستانكهاي
شيرین» حاوي تعدادي قصه است كه همگي تخيلي و كامالً كودكانه هستند .مخاطب این داستانها خردساالناند .نام
بعضي از داستانهاي این كتاب چنين است :وقتي بابا خوابيده بود؛ خالهجان؛ بستني من؛ بازيميكني؛ قوقوليقوقو .این
داستانها بسيار كوتاه و تخيلي هستند.
.258ویلمز ،مو .چرا به جوجه اردک كلوچه دادند؟ .پرناز نيري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.1395 .
36ص .خشتي .شابک 9786000102753 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:كبوتر كتاب دنبال دليل این موضوع ميگردد كه چرا به جوجه اردک مهربان كلوچه دادند آن هم كلوچهاي كه
گردو و فندق دارد .شاید با خواندن كتاب بتواني به او در حل این مشكلش كمك كني.
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 .259ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :چرا صبر كنم؟ .گلآرا اسفندیاري .تهران :پرتقال64 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008347279 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيگي" ميخواهد بهترین دوستش "فيلي" را غافلگير كند اما فيلي كه طاقت صبر كردن ندارد ،آن هم از صبح
تا شب .اصال مگر در شب چيزي براي غافلگير شدن وجود دارد؟
.260مرادي الكه ،یگانه .ده لقمه قصه :چرخونك و یك ریسه قصه .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير28 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9789643008635 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :این مجموعه شامل ده قصه است .قصهها با بهرهگيري از تخيل كودكان براي فهم ماجراي هر داستان ،باعث
جذابيت بيشتر كتاب شدهاند .زبان طنزآميز ،ویژگي دیگري است كه به زیبایي و ملموس شدن داستانها كمك كرده است.
 .261حسيني ،محمد حسن .قصهها و تصویرها :چكمه و جاي پایش .تهران :پيدایش14 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786002963956 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،ارزشهاي اخالقي
چکيده:كودكان به جزئيات تصاویر دقت ميكنند و با تصویر رابطه برقرار ميكنند .در كتاب حاضر ،نویسنده كوشيده
است داستانش را براساس تصویر و برپایة همراهي متن با آن طراحي كند .مخاطب داستان را ميخواند و درعين حال ،باید
تصویرها ر ا دنبال كند تا مفهوم داستان را به درستي متوجه شود .این داستان ماجراي چكمهاي است كه از جاي پاي خود
خسته شده است و ميخواهد تنها باشد .در نهایت متوجه ميشود كه بدون آن نميتواند بماند و باید با جاي پایش همراه
شود.
.262ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :چيكار كردي با خودت! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال.1395 .
63ص .رقعي .شابک 9786008675273 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي" با خرطوم شكسته پيش "فيگي" ميرود و ميخواهد داستان شكستنش را براي او تعریف كند .اما هر چه
ميگوید به قسمت اصلي ماجرا نميرسد .شما ميدانيد خرطوم فيلي چطور شكسته است؟
.263قدیر محسني ،عباس .كتابهاي هزارتوماني :حلزون خرگوشي .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9789643009540 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستان كوتاه ،داستانهاي حيوانات
چکيده :حلزون كوچولو دلش مي خواهد بچه خرگوش باشد و مانند خرگوش با سرعت بدود .مامان و باباي حلزون
ميگویند كه امكان ندارد پدر حلزون یك خرگوش باشد؛ ولي حلزون به حرف هيچكس گوش نميدهد تا اینكه پدربزرگ
حلزون برایش توضيح ميدهد كه اگر داخل صدفش برود و چرخ بخورد ،ميتواند از خرگوش هم تندتر بدود.
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 .264هانسن ،كارال /هانسن ،ویلهلم .خرسي وماشين غلتك .روح اله ایرجي .تهران :هنر آبي16 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9786005743494 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:كودكان ميتوانند با خواندن كتاب با ابزار و وسایل و طرز كار آنها آشنا شوند .كتاب حاضر در قالب داستاني
مهيج و كودكانه ،مي كوشد ماشين غلتك و كاربرد آن را به كودكان نشان دهد .البته كاربردهایي كه در این كتاب براي
ماشين غلتك آمده اند ،كامالً جنبة سرگرمي و شوخي دارند ،اما به طور غير مستقيم كودک با طرز كار این ماشين آشنا
ميشود .خرسي شخصيت اصلي این داستان است كه ماشين غلتك را ميراند و در این بين ،اتفاقات جالبي پيش ميآید.
.265رینر ،كترین .خطخطي و خندهاش .مينا پورشعباني .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9786000103859 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،ادبيات كودكان
چکيده:این اثر ،قصهاي از یك ببر غمگين را حكایت ميكند كه خندهاش گمشده است و تا پایان داستان به دنبال آن
مي گردد .نویسنده ،كودک را با حيوانات مختلف و عناصر طبيعي مثل باران و صحرا آشنا ميكند .تصویرهاي ساده و در
عينحال متفاوت كتاب باعث اشتياق بيشتر خواننده به خواندن ادامه داستان ميشود .در پایان كتاب نكاتي آمدهاست كه
كودک را هم با ویژگيهاي ببر آشنا ميكند و هم در باره خطرات انقراض ببرها آگاه ميسازد.
 .266رحيميزاده ،پژمان .خوابي پر از گوسفند .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي28 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9789643188375
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،خالقيت
چکيده:داستانهاي تخيلي قدرت خالقيت ذهني كودكان را افزایش ميدهند .كتاب حاضر داستاني است كامالً تخيلي كه
موضوع آن آشناي ذهن همة ماست؛ شمردن گوسفندها قبل از خواب .نویسنده كوشيده است این موضوع را از دریچة
خيال ببيند .درک بهتر ماجراي این قصه به هماهنگ شدن مخاطب با تصویرهاي كتاب نياز دارد .مخاطب خردسال در
عين حال كه داستان را ميخواند و تصویرها را ميبيند ،در تخيالت خود غوطهور ميشود.
.267ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :خوابي یا بيدار؟ .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675389 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي" عصباني است و خوابش ميآید .ناگهان "فيگي" ميآید و او را از خواب ميپراند؛ اما فيگي انگار كارهاي
دیگري هم ميخواهد انجام دهد .شما ميتوانيد به فيلي كه آنقدر هم خوابش ميآید بگویيد چه اتفاقي دارد ميافتد؟
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 .268كالنتري ،پرویز .ما گلهاي خندانيم :خوش آمدي آدمبرفي .تهران :شهر قلم24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786003200272
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،ادبيات كودكان ،اقوام و عشایر
چکيده  :داستان این كتاب روایتي كوتاه از یكي از اقوام ایراني ،به نام قوم بختياري است .داستاني كه كودكان را با
ارزشهاي اخالقي مانند كمك به همنوع و مهرباني كردن آشنا ميكند .این داستان تخيلي با محوریت شخصيتي مجازي،
یعني آدم برفي ،شكل ميگيرد و كودكان را سرگرم ميسازد.
.269ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :خوشحال شدي؟ .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9786008675310 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي" خيلي ناراحت است و "فيگي" تمام سعياش را مي كند تا او را خوشحال كند .آیا فيلي خوشحال ميشود
یا تالشهاي فيگي بينتيجه ميماند؟ اصال فيلي با چه چيزي ممكن است خوشحال شود؟
 .270خردور ،طاهره .ماجراهاي بچهجان :درخت همسایه .تهران :كانيار12 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786006613246
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،داستانهاي اجتماعي ،محيط زیست
چکيده:كودكان از داستانها نكات بسياري ميآموزند .كتاب حاضر جلددوم از مجموعة «ماجراهاي بچهجان» ،شامل چند
ماجراي كوتاه از بچهاي است كه محيط اطرافش را به دقت زیر نظر دارد و از خالل آن نكات بسياري را دربارة درختان و
طبيعت ميآموزد .مخاطب با خواندن این داستانها نكاتي دربارة كفشدوزکها ،كرم خاكي ،درخت توت ،وزیدن باد و آب
دادن به درختان یاد ميگيرد .این داستانها حس كنجكاوي كودک را برميانگيزند و حس دقت به محيط را در آنها
تقویت ميكنند.
 .271هال ،مایكل .دریا قرمز نيست .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال42 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786008111931
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستان كوتاه ،كودكان ،ارزشهاي اجتماعي
چکيده:مداد شمعي قرمز بود؛ ولي هر چي ميكشيد ،آبي از كار در ميآمد .معلمش فكر ميكرد باید بيشتر تمرین كند و
دوستانش فكر ميكردند او تنبلي ميكند .تا اینكه روزي خودش متوجه ميشود كه یك مداد شمعي آبي است نه قرمز.
هدف نویسنده تبيين این موضوع است كه با دیدن ظاهر هر چيزي نباید درباره آن قضاوت كرد.

76

پيشدبستانيشماره7
کتابنامه 

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليتهاي دوره پيشدبستاني

.272خداجو ،فروزنده .دعاهاي كودكانه .تهران :كانيار16 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786006613284 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:نيایش ،خداشناسي ،عبادت
چکيده :انسانهاي مؤمن در هنگام یاري خواستن از خداوند ،به درگاه او دعا ميكنند .این كتاب شامل چند دعاي
كودكانه از زبان كودكان است كه در موقعيتهایي مثل گم شدن یكي از عزیزان ،درخواست داشتن دوست ،لحظة تحویل
سال و كمك كردن به حيوانات كوچك انجام ميشود .در كتاب اوصاف خداوند همراه با معني آنها نيز ذكر شده است؛
اوصافي مثل :رحيم ،قاسم ،ناصر ،حافظ ،حبيب و رحمان.
 .273ماهوتي ،مهري .دو بوس و سالم براي بابام .فرشته شيرآقایي .تهران :هنر آبي12 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786005743500
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده:آموزش مهارتهاي زندگي به كودكان از خردسالي مي تواند آنها را در برقراري بهتر روابط فردي و اجتماعي
یاري كند .موضوع كتاب حاضر از مجموعة «زرافة آبي» ،دوست داشتن و احترام به خانواده است .كودكي دوست دارد وقتي
پدرش از سر كار به خانه مي آید او را ببيند و ببوسد .بنابراین منتظر مي ماند .از نسيم و ماه سراغ پدرش را ميگيرد و
آنها اظهار بي خبري مي كنند .در نهایت ،پدر به خانه مي آید ،كودک به آغوشش مي رود و او را ميبوسد .مخاطب با
خواندن این داستان ناخواگاه با احساس شخصيت اصلي همگام ميشود و عشق به والدین را مي آموزد.
.274فرانسيس-براون ،پيتر .بهترین داستانهاي تصویري :دو پرنده ميتوانند ...دو پرنده نميتوانند .بهزاد كاتب .تهران:
شهر قلم24 .1394 .ص .خشتي .شابک 9786003201767 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:توانایي ،داستان
چکيده:همراهي نوشتههاي داستان با تصویر هاي مرتبط با آن ،كتاب را خواندنيتر و جذابتر مي كند .در كتاب حاضر از
مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،چند نمونه از كارهایي كه ميتوان با همراهي دیگران انجام داد و چند نمونه
از كارهایي كه در حضور و با همراهي دیگر ان نمي توان انجام داد ،مثال آورده شده است .براي مثال ،دو نفر نمي توانند با
هم پادشاه یك قلعه شوند یا نمي توانند دربارة موضوعي كه قرار است راز باشد ،با هم صحبت كنند.
.275لرستاني ،فریبرز .داستانكهاي رنگارنگ :دوست دارم پيش تو باشم .قم :حضور16 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789642000197
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستان
چکيده:این كتاب جلد اول از مجموعة سه جلدي داستانكهاي رنگارنگ است و دخترک داستان ،احساسات ،اتفاقات و
گفتگوهایش را توصيف ميكند؛ احساسي كه هنگام باریدن باران از پشت پنجره دارد یا گفتگویش با مرغابي عروسكي خود
یا با كبوتر ،ابر و خورشيد .این قصّهها با به كار گرفتن تخيّل كودک موجب رشد فكري و عاطفي او نيز ميشوند.
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.276ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :دیدي پرواز كردم! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675303 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيگي" خيلي ناگهاني تصميم ميگيرد پرواز كند .فيگي یك خوک است و بال ندارد .براي چه چنين فكري به
سرش زده است؟ به نظر شما او موفق ميشود؟
.277جعفري ،الله .رازهاي من :دو یادداشت و هفت قصه .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير28 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9789643008109 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :این كتاب هفت راز با خود دارد؛ رازهایي كه كودک داستان سعي دارد آنها را در دلش نگه دارد .اما بعد از چند
روز دلش از آن همه راز ،باد ميكند و هي بزرگتر ميشود .بچه تصميم ميگيرد به دكتر برود تا از او كمك بخواهد .دكتر
هم كسي را معرفي ميكند كه تمام رازهاي دنيا را مي شود با او در ميان گذاشت .از شما كسي هست كه رازي داشته باشد
و دلش براي نگه داشتن آن كوچك شده باشد؟
.278هازبند ،ایمي .بهترین داستانهاي تصویري :روباههاي پر سروصدا .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص.
خشتي .شابک 9786003201842 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:داستانهایي كه با تصویر همراه شدهاند ،كودكان را بيشتر عالقهمند ميكنند و كتاب را جذابتر .در كتاب حاضر
از مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،چند روباه به دنبال جاي مناسبي براي زندگي مي گردند و مخاطب ،در این
گشت و گذار ،با محل زندگي حيوانات آشنا مي شود.
.279وتسل ،یوتا .شال من كو؟ .فرشته شيرآقایي .تهران :هنر آبي16 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786005743678 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:خالقيت ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکيده:مهارتهاي زندگي توانایيهایي هستند كه كودكان را در ایجاد روابط سالم و تصميمگيريهاي صحيح توانمند
مي سازند .در این كتاب ،در جریان داستاني تخيلي ،باد شالگردن كودكي را ميبرد .كودک به دنبال گمشدة خویش،
تخيالت زیادي را از سر ميگذراند .در نهایت نيز تخيالت خویش را نقاشي ميكند و از آنها لذت ميبرد.
 .280كالنتري ،پرویز .ما گلهاي خندانيم :صيد بزرگترین ماهي .تهران :شهر قلم24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786003203013
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي روستا
چکيده :داستان این كتاب داستاني تخيلي است كه عالوهبر سرگرم كردن كودكان ،درباره خليج فارس ،ماهيگيري،
حصيربافي و ...اطالعاتي به آنها ارائه ميدهد .عبدو بههمراه پدرش بهدنبال صيد ماهي بزرگ و پولدارشدن هستند؛ اما
آنها گنج واقعي را چگونه بهدست ميآورند؟
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.281ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :عچووو!! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008675341 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان
چکيده:یك روز كه فيگي ،دوست صميمي فيلي به دیدنش ميآید متوجه چيز جدیدي ميشود .فيلي با دیدن او مدام
عطسه ميكند .یعني ممكن است فيلي به فيگي حساسيت داشته باشد و آنها دیگر نتوانند با هم دوست بمانند؟
.282خردور ،طاهره .ماجراهاي بچهجان :عسل صبحانه .تهران :كانيار12 .1394 .ص .خشتي .شابک 9786006613239 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،داستانهاي حيوانات
چکيده:كودكان از داستانها نكات بسياري ميآموزند .كتاب حاضر جلد اول از مجموعه «ماجراهاي بچهجان» ،شامل چند
ماجراي كوتاه از بچه اي است كه محيط اطرافش را به دقت زیر نظر دارد و از خالل آن نكات بسياري را دربارة حيوانات
ميآموزد .مخاطب با خواندن داستان نكاتي دربارة مورچهها ،زنبورها ،پيله و پروانه ،و كرم یاد ميگيرد .این داستانها حس
كنجكاوي كودک را برميانگيزند و دقت به محيط و خالقيت را در آنها تقویت ميكنند.
 .283لزر غالمي ،حدیث .شيرینترین قصههاي ایران :عمو نوروز و ننهسرما .تهران :شهر قلم10 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003202467 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان
چکيده :قصههاي قدیمي را ،عالوه بر بچهها ،پدربزرگها و مادربزرگها هم دوست دارند .كتاب حاضر از مجموعة
«شيرینترین قصههاي ایران» ،همان قصة معروف «ننه سرما و عمو نوروز» را در قالبي همراه با تصویرهاي مرتبط و
كودكانه ،عرضه كرده است .در این ماجراي تخيلي ،ننه سرما و عمو نوروز همچنان موفق نميشوند همدیگر را مالقات
كنند .این داستان ،در واقع موضوع آمدن بهار و رفتن زمستان را به زبان قصه باز ميگوید.
.284دونري ،اوليور .پرورش رفتارهاي خوب :غازي و غازک .فهيمه شانه .تهران :غنچه32 .1395 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786007721797 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:آموزش اخالق و پرورش رفتار خوب در قالب قصه ميتواند مؤثرتر از روشهاي مستقيم تربيتي باشد .كتاب حاضر
از مجموعة«غازي و دوستانش» ميكوشد در قالب قصهاي كودكانه ،مخاطب خردسال را با موضوع «دوستي و چگونگي
آن» آشناكند .غازي و غازک دو بچه غاز هستند كه هميشه با هم هستند و همه كاري را با هم انجام ميدهند .اما كمكم
غازک دیگر همة كارهایي را كه غازي به او ميگوید انجام نميدهد .او دوست دارد كارهاي خودش را هم انجام بدهد...
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.285دونري ،اوليور .پرورش رفتارهاي خوب :غازي .فهيمه شانه .تهران :غنچه32 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007721759
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:آموزش اخالق و پرورش رفتار خوب در قالب قصه ميتواند مؤثرتر از روشهاي مستقيم تربيتي باشد .كتاب حاضر
از مجموعة«غازي و دوستانش» ميكوشد در قالب قصهاي كودكانه ،مخاطب خردسال را با موضوع «بخشش» آشناكند.
غازي یك بچه غاز است كه دوست دارد هميشه چكمههاي قرمز بپوشد .یك روز او چكمههایش را پيدا نميكند .وقتي به
دنبالشان ميرود ،چكمهها را درپاي غاز دیگري ميبيند...
.286ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :غافلگيربازي! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال61 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008675242 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،ادبيات كودكان
چکيده:فيلي و فيگي تصميم ميگيرند كه غافلگيربازي كنند اما همدیگر را گم ميكنند و خياالت عجيبي به سراغشان
ميآید .به نظر شما آنها باالخره ميتوانند دوستشان را غافلگير كنند؟
.287سيدآبادي ،علياصغر .نينيآموز :فيل بزرگ و خرگوش كوچك .تهران :شهر قلم12 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786003200500
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:متضاد ،داستانهاي حيوانات
چکيده:مجموعة «نيني آموز» ميكوشد اولين مفهومهاي آموزشي را در قالب داستان به كودكان بياموزد .در كتاب حاضر
«متضادها» آموزش داده مي شوند .مخاطب در جریان داستان این كتاب ،با مفاهيم متضاد«بلندو كوتاه ،سبك و سنگين،
تندو یواش ،بزرگ و كوچك ،و سفيد وسياه» آشنا ميشود .داستان به زبان كودكانه است و شخصيتهاي داستاني آن
حيوانات جنگل هستند.
 .288لرستاني ،فریبرز .داستانكهاي رنگارنگ :قاقالي قوقو .قم :حضور16 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789642000210
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:این اثر ،جلد دوم از مجموعة سه جلدي داستانك هاي رنگارنگ است .دختر داستان ،با احساساتي ساده و لطيف،
ارتباط خود را با طبيعت و حيوانات توصيف ميكند .این توصيفات به كودكان ميآموزد تا به اطرافشان توجّه بيشتري كنند
و از نظر فكري و عاطفي رشد بيشتري داشته باشند.
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 .289جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)1تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514844
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات
چکيده:قصه از بهترین سرگرميهاي كودكان و خردساالن است .جلد اول از مجموعة «قصه هاي گوگولي براي بچه هاي
گوگولي» چند قصه را در بر مي گيرد كه بعضي دربارة حيوانات هستند و بعضي دربارة زندگي انسانها .بيشتر قصههاي
كتاب تخيلي اند و كودک را با خود به دنياي خيال ميبرند .نام قصههاي این جلد عبارتاند از :عنكبوت سوتي ،عينك بابا،
قوقاقاقاقاقا ،شلو ار بزغاله ،سبزه و گاو شكمو .قصة آخر دربارة گاوي است كه دوستانش در شكمش هفت سين برپا ميكنند
و عيد نوروز را جشن ميگيرند.
 .290جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)2تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514851
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات
چکيده:قصه از بهترین سرگرميهاي كودكان و خردساالن است .جلددوم از مجموعة «قصه هاي گوگولي براي بچه هاي
گوگولي» چند قصه را در بر ميگيرد كه یكي از آنها دربارة خانم غولي است كه عينك ميزند .در داستان دیگر ،طوطي
یك دیو را كه روي دفتر بچهها آش ميریزد پاک مي كند .زرافه و وزي ،ماهي تنگ بلور و درخت باسواد از دیگر قصههاي
تخيلي این كتاب هستند .این قصهها كودک را به دنياي خيال ميبرند.
 .291جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)3تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514868
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستان كوتاه
چکيده:قصه از بهترین سرگرميهاي كودكان و خردساالن است .جلد سوم از مجموعة «قصه هاي گوگولي براي بچه هاي
گوگولي» چند قصه را در بر ميگيرد كه یكي از آنها دربارة دوستي یك قورباغه و یك گل نيلوفر است .سكهاي كه دلش
ميخواست یك نفر را خوشحال كند و سبد نخي كه از حرفزدن هاي زیاد سوزن و نخ خسته شده بود ،از ماجراهاي این
كتاب هستند .قصههاي تخيلي سوسك حمام ،و كالغ و وانت قراضه را نيز در این كتاب ميتوان خواند .این قصهها كودک
را به دنياي خيال ميبرند.
 .292جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)4تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514875
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستان كوتاه
چکيده:كودكان ،تا قبل از نوجواني ،در دنياي خيال شگفتيهاي خاصي ميبينند .جلد چهارم از مجموعة «قصه هاي
گوگولي براي بچههاي گوگولي» چند قصه را در بر ميگيرد كه در یكي از آنها دربارة خروسي ميخوانيم كه كاكل
نداشت .دماغ خنك ،نام داستاني است دربارة دماغ یك گاو .دو كرمي كه با هم آشتي ميكنند ،مدرسة جيغجيغو ،و من و
فيلم از دیگر قصهها هستند .این قصهها كودک را به دنياي خيال ميبرند.
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 .293جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)5تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514882
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي
چکيده :كودكان ،تا قبل از نوجواني ،در دنياي خيال شگفتيهاي خاصي ميبينند .جلد پنجم از مجموعة «قصه هاي
گوگولي براي بچههاي گوگولي» چند قصه را در بر ميگيرد كه یكي از آنها دربارة یك بچه عنكبوت است كه خوابش
نميبرد .در داستان دیگر دانههاي انار در دل انار جا نميشوند .داستان قلقلي قلقلكي دربارة یك كوفته است كه داخل
شكم یك غول ميرود .الکپشت و آنطرف آب ،و پلنگ لنگ نيز دیگر داستانهاي این جلد هستند.
 .294جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)6تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514899
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي
چکيده:در دنياي تخيالت كودكانه ،حيوانات حرفميزنند و اشيا زندهاند و جان دارند .جلد ششم از مجموعة «قصههاي
گوگولي براي بچههاي گوگولي» شامل چند قصة تخيلي است كه در یكي از آنها یك جفت جوراب لنگه به لنگه دنبال
دوستان خوب ميگردد .در دیگري یك زنگوله تالش مي كند دل بچة تنهایي را شاد كند و او را بخنداند .خاله بدو بدو هم
ده تا بچه دارد .آینه و كفشدوزک ،و االغ و النگو نيز دیگر قصههاي تخيلي این كتاب هستند.
 .295جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)7تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514905
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستان كوتاه
چکيده:در دنياي تخيالت كودكانه ،حيوانات حرفميزنند و اشيا زندهاند و جان دارند .جلد هفتم از مجموعة «قصههاي
گوگولي براي بچههاي گوگولي» شامل چند قصة تخيلي است كه در یكي از آنها دو آدم برفي با هم دوست ميشوند .در
دیگري یك خانم غول وجود دارد كه هفت تا بچة عينكي دارد.گل سر ستارهاي و نصفه انارها دیگر قصههاي تخيلي این
كتاب هستند .اتوبوس عروس هم آخرین قصة این كتاب است كه عروس و دامادي را سوار ميكند و با مسافرهایشان
ميروند عروسي.
 .296جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)8تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514929
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي
چکيده:در دنياي تخيالت كودكانه ،حيوانات حرفميزنند و اشيا زندهاند و جان دارند .در جلد هفتم از مجموعة «قصه
هاي گوگولي براي بچه هاي گوگولي» قصة یك پلنگ بچهخور را ميخوانيم كه بچهها به او یاد ميدهند شكالت بخورد و
دیگر بچه نخورد .كالغ و پنير فروش ،و خيار و نمكداني كه با هم بازي ميكنند از دیگر قصههاي این كتاب هستند.
داستان سبزه و سيب در بارة سينهاي سفرة هفت سين است .آخرین قصة كتاب هم ماجراي كدویي است كه هي بزرگ
ميشد.
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 .297جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)9تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514912
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستان كوتاه
چکيده:تخيالت به زندگي كودكان جان ميدهند و خالقيت را در آنها شكوفا ميسازند .در جلد نهم از مجموعة «قصه
هاي گوگولي براي بچه هاي گوگولي» كه شامل داستانهاي تخيلي ميشود ،قصة االغ و جادوگر ،و جارو و درخت را
ميخوا نيم .در داستان دستكش رنگي رنگي ،یك دستكش پنج انگشتي و یك دستكش دو انگشتي با هم دوست ميشوند.
در داستان خروس جنگي ،حيوانات خروس را دنبال نخود سياه ميفرستند.داستان نقل و تمساح هم آخرین قصة این كتاب
است.
 .298جعفري ،الله .قصههاي گوگولي براي بچههاي گوگولي( .)10تهران :قدیاني16 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786002514936
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي
چکيده:تخيالت به زندگي كودكان جان ميدهند و خالقيت را در آنها شكوفا ميسازند .جلد دهم از مجموعة «قصه هاي
گوگولي براي بچه هاي گوگولي» شامل چند داستان تخيلي است كه در اولين آنها ،یك خرگوش بادكنكي سوار هواپيما
مي شود .سيب كوچولو و ماع ماع ،و انار و مروارید نام دو قصة دیگر از این كتاب هستند .در داستان دیگر ،یك مداد قرمز
كه در كالس درس جامانده است ،در تاریكي از تخته سياه ميترسد .قابلمه هم نام آخرین قصة این كتاب است.
.299برنر ،رتراوت سوزانه .داستانهاي دوستداشتني :كالي و مامان و بابا .منيژه نصيري .تهران :پيك ادبيات.1395 .
64ص .وزیري .شابک 9786005190816 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي خانواده ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:داستانها حاوي نكات آموزنده و سرگرمكنندهاي هستند و به خصوص كودكان از آنها چيزهاي زیادي ميآموزند.
كتاب حاضر از مجموعة «داستانهاي دوستداشتني» شامل چندین قصه از شخصيتي به نام كالي است كه بيشتر وقتها
آرام و سربه راه است ،اما گاهي نيز یكدنده و لجباز ميشود .براي مثال ،نميخواهد قبول كند كه نباید آدامسش را كف
خيابان بيندازد ،یا دوست ندارد كفش بپوشد .بههر حال ،او دوستداشتني است .بعضي از داستانهاي این كتاب عبارتاند
از :كمك كردن ،سفر ،نوازش ،حدس بزن و لجبازي.
.300جانسون ،ماریون .كایلو :كایلو از خواهرش مراقبت ميكند .زليخا دامك .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .جيبي.
شابک 9786005190496 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده:رفتارهاي اجتماعي را ميتوان در خالل داستان و قصه به كودكان آموخت .كتاب حاضر از مجموعة چند جلدي
«كایلو» ،به موضوع مراقبت از كوچكترها ميپردازد .كایلو و خواهر كوچكترش در حال بازي هستند.آنها تصميم
ميگيرند نقاشي بكشند ،اما خواهر كایلو روي دیوار نقاشي ميكشد .كایلو او را از این كار بازميدارد ،اما چندان موفق نمي
شود .در نهایت ،كایلو از برادر بزرگ بودن خسته ميشود ،اما مادرش به او یاد ميدهد كه این كار هرچند آسان نيست ،اما
شيرین است.
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.301جانسون ،ماریون .كایلو :كایلو به باغوحش ميرود .زليخا دامك .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .جيبي .شابک:
 9786005190465
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي اجتماعي
چکيده:كودكان در خالل داستان رفتارهاي اجتماعي را ميآموزند و تمرین ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة چند جلدي
«كایلو» به موضوع رفتن به باغ وحش ميپردازد .كایلو به همراه خانوادهاش به باغ وحش ميرود .در آنجا حيواناتي مثل
ميمون ،گرگ ،كرگدن و سمور آبي را ميبيند .راهنماي باغ وحش دربارة زندگي حيوانات توضيحاتي به كایلو ميدهد و او
با یك ميمون دوست ميشود.
.302جوهانسون ،سارا مارگارت .كایلو :كایلو به مهد كودک ميرود .زليخا دامك .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .جيبي.
شابک 9786005190489 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده:كودكان در خالل داستان رفتارهاي اجتماعي را ميآموزند و تمرین ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة «كایلو» به
موضوع مهد كودک رفتن مي پردازد .معموالً بيشتر بچهها قبل از رفتن به مهد كودک و مدرسه از آنجا ميترسند .خواندن
چنين داستانها و كتابهایي به آن ها نشان مي دهد كودكان دیگري هم احساس مشابه آن ها را دارند .در ضمن ،با فضاي
مهد آشنا و براي پذیرفتن آن آماده ميشوند .در این داستان ،كایلو در ابتدا نميخواهد از مادرش جدا شود ،اما در نهایت
چنان سرگرم بازي مي شود و آنقدر دوست جدید پيدا ميكند كه فراموش ميكند مادرش چندساعتي پيش او نبوده
است.
 .303هاروي ،روگر .كایلو :كایلو بيمار ميشود .زليخا دامك .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .جيبي .شابک:
 9786005190519
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي خانواده
چکيده:كودكان در خالل داستان رفتارهاي اجتماعي را ميآموزند و تمرین ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة «كایلو» به
موضوع بيمارشدن مي پردازد .معموالً بيشتر بچهها در كودكي دچار آبلهمرغان ميشوند .در این داستان ،كایلو دچار
آبلهمرغان شده و مادرش به او گفته است نباید با دوستانش بازي كند یا با آنها تماس داشته باشد ،چون ممكن است
آنها نيز مریضي كایلو را بگيرند .مخاطب در ضمن خواندن این داستان ميآموزد كه هنگام مریضي باید چگونه رفتار كند
تا زودتر بهبود یابد.
.304سانشاگرین ،جوسلين .كایلو :كایلو مامان و بابا را غافلگير ميكند .زليخا دامك .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص.
جيبي .شابک 9786005190502 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان
چکيده:رفتارهاي اجتماعي را ميتوان در خالل داستان و قصه به كودكان آموخت .كتاب حاضر از مجموعة چند جلدي
«كایلو» ،به موضوع كمك كردن در انجام كارهاي منزل ميپردازد .كایلو زودتر از مادر و پدرش از خواب بيدار ميشود .او
تصميم ميگيرد آنها را غافلگير كند .خواهر كوچك ترش هم با او همراه ميشود .كایلو صبحانة گربه ،خواهر ،مادر و
پدرش را آماده ميكند و پدر و مادر از این كار غافلگير ميشوند.
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 .305هاروي ،روگر .كایلو :كایلو و پدربزرگ .زليخا دامك .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .جيبي .شابک:
 9786005190472
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،ترس ،داستان
چکيده:كودكان در خالل داستان رفتارهاي اجتماعي را ميآموزند و تمرین ميكنند .كتاب حاضر از مجموعة چند جلدي
«كایلو» به موضوع تفریح و سرگرمي با پدربزرگها ميپردازد .كودكان به پدر و مادربزرگهایشان بسيار عالقه دارند و
دوست دارند زماني را با آن ها بگذرانند .در این داستان كایلو و پدربزرگش شب را در چادر مي خوابند ،ستاره ها را تماشا
ميكنند و با چيزهاي جدیدي آشنا ميشوند .كودک در ضمن این قصه ميآموزد كه تاریكي چيزهایي در خود نهفته دارد
كه ترسناک نيستند.
.306ویلمز ،مو .كبوتر باید حمام كند! .پرناز نيري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان36 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9786000102760 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،ادبيات كودكان
چکيده:در این جلد كتابهاي كبوتر ،از تو خواسته مي شود تا كبوتر را به حمام ببري چون خيلي كثيف شده است؛ اما
كبوتر هيچ دلش نميخواهد وقتش را با این كار تلف كند .آیا تو ميتواني او را راضي كني؟
.307كشاورزي آزاد ،مرجان .ده لقمه قصه :كتاب جادو .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير28 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643009946
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:تفكر خالق ،ادبيات كودكان
چکيده:در این مجموعه ،داستان موشي و جادوگر را ميخوانيد .این دو ،دوستهاي خيلي خوبي براي هم هستند .گاهي
جادوگر به موشي كمك ميكند و گاهي موشي مشكالت جادوگر را حل ميكند .اما موشي بدون اینكه جادو بلد باشد،
هميشه فكرهاي بهتري به سرش ميزند.
 .308لزر غالمي ،حدیث .شيرینترین قصههاي ایران :كدو قلقلهزن مشهور .تهران :شهر قلم10 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003202481 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان
چکيده :قصههاي قدیمي را ،عالوه بر بچهها ،پدربزرگها و مادربزرگها هم دوست دارند .كتاب حاضر از مجموعة
«شيرینترین قصههاي ایران»  ،قصة همان پيرزن كدو قلقله زن است كه تا حدي به شكل امروزي درآمده است ،اما باز هم
پيرزن داخل كدو قل ميخورد و حيوانات جنگل مي خواهند او را بخورند .در پایان این داستان ،پيرزن پيش خبرنگاري
ميرود ،ماجرا را تعریف ميكند و با پخش شدن خبرش در روزنامه ،مشهور ميشود.
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 .309ليوني ،لئو .كرم اندازهگير .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786000103545
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،پند و اندرز
چکيده:در این داستان سينهسرخ زیبایي كرمي پيدا ميكند كه قدرت اندازهگيري دارد .سينهسرخ كرم را پيش دوستانش
ميبرد تا چيزهایي را براي آنها اندازه بگيرد .در این ميان بلبل خودپسندي از كرم ميخواهد كه صدایش را اندازه بگيرد و
تهدیدش ميكند كه او را ميخورد .كرم اندازهگير با زیركي و ترفندي ساده از بلبل ميگریزد.
 .310صابري ،بابك .كالغ سياه به سفر ميرود! .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643188351
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات ،سفر
چکيده:سفر كردن از موضوعهایي است كه به برنامه ریزي و تهية مقدمات نياز دارد .مخاطب در این كتاب با كالغي آشنا
ميشود كه قصد سفر دارد .نویسنده از زبان مخاطب سؤالهایي دربارة مقدمات و وسایل سفر كالغ ميپرسد و خود به
آنها پاسخ مي دهد .داستان این كتاب تخيلي است و مخاطب را با چگونگي زندگي كالغ ،غذاخوردن ،آب خوردن و نيز
پروازكردن این حيوان آشنا ميكند .در نهایت نيز توضيح ميدهد كه كالغ ها بيش از هر چيز به بودن با گروه و زندگي
گروهي نياز دارند.
 .311لرستاني ،فریبرز .داستانكهاي رنگارنگ :كالغه و بابایي .قم :حضور16 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789642000203
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :كتاب حاضر ،جلد آخر از مجموعة سه جلدي داستانكهاي رنگارنگ است .این قصّهها با جان بخشيدن به
موجودات بي جان و با به زبان آوردن احساس حيوانات ،سعي دارند تخيّل و عاطفة كودک را پرورش دهند و او را با طبيعت
و اجزاي آن بيشتر آشنا كنند.
 .312راستي ،مجيد .كتابهاي هزارتوماني :كالهِ خرسون! .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789643008802 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي
چکيده« :خرسون» بچهخرسي است كه باد كالهش را ميبرد .همه حيوانات جنگل جمع ميشوند و كالهشان را به
خرسون ميدهند .باد دوباره ميوزد و همه كالهها را ميبرد .حيوانات به دنبال كاله خود ميروند و ميتوانند آنها را پس
بگيرند .دوستان بچهخرس از او ميخواهند به دنبال كالهش برود .باد وقتي ميبيند همه با خرسون هستند ،كاله او را هم
پس ميدهد.
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.313قاسمنيا ،شكوه .قصهها و تصویرها :كي ميتواند مرا بخنداند؟ .تهران :پيدایش14 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002963963
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:نقاشي ،داستان ،سرگرميهاي آموزشي
چکيده:كودكان به جزئيات تصاویر دقت ميكنند .آنها با تصویر بيشتر رابطه برقرار ميكنند .در كتاب حاضر ،با توجه به
همين نكته ،نویسنده كوشيده است داستانش را بر اساس تصویر و برپایة همراهي متن با آن طراحي كند .مخاطب داستان
را مي خواند و درعين حال ،باید تصویرها را دنبال كند تا مفهوم داستان را به درستي متوجه شود .این داستان ماجراي یك
دخترک نقاشي شده است كه نميتواند بخندد و تنها نقاش این نقاشي است كه ميتواند او را بخنداند .مخاطب این كتاب
به طور ناخودآگاه دربارة نقاشي كردن نيز نكتهاي ميآموزد.
 .314شعباننژاد ،افسانه .گدلو گدو و نيني پسري .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786009621637
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :این مجموعه با زباني آهنگين قصد دارد كودكان را به خوردن غذاها و ميوههاي سالم تشویق كند .گدلو گدو،
شخصيت منفي داستان ،در هر قصه سعي ميكند نيني پسري را فریب دهد و خوراكيهاي او را بگيرد اما نيني پسري با
دالیلي كه ميآورد او را از تصميمش منصرف ميكند .در این جریان ،كودک ميتواند غذاهاي مختلف و خوراكيهایي مثل
اسفناج و شير را بشناسد و با راههاي بهدست آوردن و تهية آنها نيز آشنا شود.
 .315شعباننژاد ،افسانه .گدلو گدو و نيني دختري .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786009621620
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :این مجموعه با زباني آهنگين قصد دارد كودكان را به خوردن چيزهاي سالم و مفيد تشویق كند .گدلو گدو،
شخصيت منفي داستان ،در هر قصه سعي ميكند نيني دختري را فریب دهد و خوراكيهاي او را بگيرد اما نيني دختري
با دالیلي كه ميآورد او را منصرف ميكند .در این جریان ،كودک ميتواند ميوههاي مختلف و خوراكيهاي طبيعي مثل
عسل و تخم مرغ را بشناسد و همچنين با حيواناتي كه توليدكنندة آنها هستند یا در محل توليد آنها زندگي ميكنند،
آشنا شود.
.316كشایي ،اكرم .كتابهاي هزارتوماني :گنجشك و بند رخت .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789643008871 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي
چکيده :بند رخت و گنجشك دوستان خوبي هستند .گنجشك روي بند رخت مينشيند و از سرزمينهاي دور تعریف
ميكند و حرفهاي خندهدار ميزند و آواز مي خواند؛ ولي مدتي است كه خبري از گنجشك نيست و بند رخت دلش تنگ
شده است؛ اما یك روز قاصدک خبرهاي خوبي ميآورد.
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 .317لرستاني ،فریبرز .خدایا تو خوبي :گنجشك و سيب شيرین .تهران :غنچه16 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786008406105
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:خداشناسي ،صفات خدا
چکيده:كودكان در البهالي كتابها و داستانها با خداوند و صفات او آشنا ميشوند .كتاب حاضر جلد سوم از مجموعة
«خدایا تو خوبي» است كه در آن بعضي از صفات خداوند معرفي شدهاند .نویسنده در هر دو صفحه موضوعي را كه در واقع
برشي است از تخيالت كودكانه دربارة زندگي ،مطرح كرده و از آن نتيجه گرفتهاست كه خداوند خوب است و بندگانش را
دوست دارد و به آنها كمك مي كند تا خوشحال باشند .تصویرهاي كتاب نيز با متن همراه شدهاند تا مفهوم را بهتر القا
كنند.
 .318ایبد ،طاهره .ده لقمه قصه :گورخر اشتباهي .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير26 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643008642
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :این مجموعه ده داستان كودكانه خالق دارد .در هر داستان اتفاقاتي براي شخصيتهاي اصلي ميافتد كه فكرش
را هم نميكنيد .دوست دارید اول با كدامیك از آنها آشنا شوید؟ خر خوشخنده ،چنگال فراري یا گربة شكمو؟
 .319سيدآبادي ،علياصغر .نينيآموز :گورخر كوچولو و مامانش .تهران :شهر قلم12 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786003200524
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:آموزش ریاضي ،هندسه ،داستان
چکيده:كودكان مي توانند از قصهها و داستانها مطالب زیادي بياموزند .كتاب حاضر از مجموعة «نينيآموز» شكلها را
به كودک مي آموزد .كودک در جریان خواندن داستان ،به طور غيرمستقيم ،با اولين مفاهيم آموزشي هندسي و از جمله
شكلهاي دایره ،مربع ،سهگوش ،ستاره و قلب آشنا مي شود .تصویرهاي كتاب كامالً اموزشي و در راستاي درک بيشتر متن
طراحي شدهاند.
 .320تئوبالد ،ژوزف .گوسفندي كه ميخواست بزرگ باشد ،خيلي بزرگ .نورا حقپرست .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان28 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786000104597 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،خالقيت
چکيده:داستانهاي تخيلي قدرت خالقيت كودكان را رشد مي دهند و در عين حال سرگرم كننده و جذاباند .كتاب
حاضر ماجراي گوسفندي است كه از وضعيت فعلي خود راضي نيست و به همين خاطر ميكوشد با خوردن غذاي بيشتر
بزرگتر شود و تغيير كند .اما این بزرگتر شدن غيرقابل كنترل ميشود و گوسفند به جایي ميرسد كه دیگر هيچ دوست
و همراهي ندارد .در نهایت ،در اثر یك اتفاق ،به وضعيت قبلي خود بازميگردد و دیگر ناراضي نيست.
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.321دونري ،اوليور .پرورش رفتارهاي خوب :گيگي و اوتو :دوستان صميمي ،گم نشو ،پيدا شو .فهيمه شانه .تهران :غنچه.
32 .1395ص .خشتي كوچك .شابک 9786007721780 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:آموزش اخالق و پرورش رفتار خوب در قالب قصه ميتواند مؤثرتر از روشهاي مستقيم تربيتي باشد .كتاب حاضر
از مجموعة«غازي و دوستانش» ميكوشد در قالب قصهاي كودكانه ،مخاطب خردسال را با موضوع «نياز بدن به خوابيدن»
آشناكند .گيگي كوچولو مدام بازي ميكند و هر چه مادرش به او ميگوید بخواب ،او گوش نميكند .سرانجام
گيگيخسته ميشود و...
.322دونري ،اوليور .پرورش رفتارهاي خوب :گيگي ،وقت بازي شد ،نه چرت زدن .فهيمه شانه .تهران :غنچه.1395 .
32ص .خشتي كوچك .شابک 9786007721773 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:خواب ،داستانهاي حيوانات
چکيده:آموزش اخالق و پرورش رفتار خوب در قالب قصه ميتواند مؤثرتر از روشهاي مستقيم تربيتي باشد .كتاب حاضر
از مجموعة«غازي و دوستانش» ميكوشد در قالب قصهاي كودكانه ،مخاطب خردسال را با موضوع «خوابيدن و نياز بدن به
آن» آشناكند .گيگي بچه غازي است كه دلش ميخواهد مدام بازي كند و به همين خاطر از خوابيدن فرار ميكند .اما در
نهایت این خواب است كه او را تسليم خود ميكند.
 .323لرستاني ،فریبرز .داستانكهاي شيرین :الكيگلي .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786005190731
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي
چکيده :داستان به پرورش حس تخيل و نيروي تفكر كودک كمك ميكند .كتاب حاضر از مجموعة «داستانكهاي
شيرین» حاوي تعدادي قصه است كه همگي تخيلي و كامالً كودكانه هستند .مخاطب این داستانها خردساالناند .نام
بعضي از داستان هاي این كتاب چنين است:من دریا هستم؛ درخت قرمز؛ نان و لبخند؛ دوستم؛ آدم برفي خندان .این
داستانها بسيار كوتاه و تخيلي هستند و تصویرهایي كودكانه آنها را همراهي ميكنند.
.324ماریس ،رن .النهي من كجاست؟ .پروین بهراميان .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9786000103316 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات
چکيده :دانستن دربارة حيوانات براي كودكان جالب و هيجان انگيز است .در این كتاب ،شخصيت اصلي داستان كه یك
قورباغه است ،دنبال النهاش مي گردد .مخاطب ضمن همراه شدن با داستان ،با النهها و محل زندگي چند حيوان دیگر نيز
آشنا ميشود .براي مثال ميآموزد كه خرگوشها ،راسوها و موشها نيز در النه زندگي ميكنند .در نهایت نيز قورباغه النة
خویش را مي سازد.
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 .325كالنتري ،پرویز .ما گلهاي خندانيم :لباس گيلكي سارا .تهران :شهر قلم24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786003203037
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي اجتماعي ،ادبيات كودكان ،اقوام و عشایر
چکيده :در این داستان با هدف پاسداشت نگاه و اندیشه اقوام ایراني در روایتي كوتاه ،اطالعاتي درباره استان گيالن به
كودكان ارائه ميشود .همچنين در طي این داستان كودكان ارتباط صحيح ميان اعضاي خانواده را یاد ميگيرند.
 .326جفرز ،اليور .لوبيها در بلوز جدید .حسام سبحاني طهراني .تهران :مبتكران32 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789640724941
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:داستانهاي تخيلي ذهن كودكان را به تفكر و خالقيت بيشتر واميدارند .در كتاب حاضر از مجموعة «لوبيها در
»...ميخوانيم كه لوبيها هميشه شبيه هم بودند ،تا اینكه یك روز ،یكي از آنها تصميم گرفت متفاوت باشد .این تفاوت
ابتدا جالب نمينمود ،اما رفته رفته همة لوبيها به آن متمایل شدند و هر كس كوشيد به گونهاي متفاوت باشد .به این
ترتيب ،همه چيز تغيير كرد.
 .327جفرز ،اليور .لوبيها در عددهيچ .حسام سبحاني طهراني .تهران :مبتكران32 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789640724958
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:آموزش ریاضي ،داستانهاي تخيلي
چکيده:توانایي شمردن از جمله توانایيهایي است كه اوليا براي آموزش آن به كودكان ،پيش از رفتن آنها به مدرسه،
ميكوشند.در كتاب حاضر از مجموعة «لوبيها در »...مخاطب با موجوداتي خيالي به نام لوبيها همراه مي شود وضمن
بازي و سرگرمي ،شمردن اعداد از  0تا  10را ميآموزد .نویسنده كوشيده است با نمونه آوردن از وسایل و اتفاقات معمول
زندگي ،اعداد را به مخاطب بياموزد.
 .328جفرز ،اليور .لوبيها در من نبودم .حسام سبحاني طهراني .تهران :مبتكران32 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789640724927
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي رفتاري
چکيده:كنار آمدن با دیگران و كنترل رفتار خویش ،از جمله قابليتهایي است كه الزم است كودكان به آن مجهز شوند.
در كتاب حاضر از مجموعة «لوبيها در  »...داستاني كودكانه و تخيلي دربارة این موضوع آمده است .مخاطب این داستان
در نهایت متوجه ميشود كه گاهي ممكن است انسانها بر سر موضوعات بياهميت بحث و جدل كنند ،طوري كه اصالً
متوجه نشوند موضوع اصلي چه بوده است و چرا آنها با هم اختالف پيدا كردهاند!

90

پيشدبستانيشماره7
کتابنامه 

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليتهاي دوره پيشدبستاني

 .329شعباننژاد ،افسانه .لوپهتو و نيني پسري .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786009621613
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":لوپهتو" موجودي است خيالي كه در هر قصّه سعي ميكند بچهها را گول بزند تا وسایلشان را با دوستانشان
تقسيم نكنند .هدف كتاب این است كه كودكان بخشندگي را بياموزند و با تقسيم آنچه دارند ،دوستيهاي موفقتري را
تجربه كنند.
 .330شعباننژاد ،افسانه .لوپهتو و نيني دختري .تهران :لوپه تو16 .1395 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786009621606
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،مهارتهاي رفتاري
چکيده ":لوپهتو" ،موجود خيالي و شخصيت منفي داستان ،در هر قصّه سعي ميكند بچهها را فریب دهد تا وسایل و
خوراكيهایشان را به دوستانشان ندهند .هدف از این قصّهها ،آشنا كردن كودكان با مفهوم بخشندگي است و آموختن این
موضوع كه هنگام بازي ،هرچه دارند با دوستانشان تقسيم كنند .جملههاي كتاب با نثري آهنگين ،كودكان را به شنيدن
ادامة داستان مشتاقتر ميكنند.
.331اشتویكه ،ژانت مورگان .لویيز دانا در مدرسه .فرشته شيرآقایي .تهران :هنر آبي16 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786005743661
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:اندیشه و تفكر ،خالقيت
چکيده :خواندن كتاب ،مهارت تفكر و اندیشه خالق را در كودک تقویت ميكند .كتاب حاضر در قالب داستاني كه
شخصيت اصلي آن یك مرغ مزرعه است ،ميكوشد مهارت تفكر خالق را پرورش دهد .مرغي كه مدرسه را نميشناسد ،هر
چه را در آن ميبيند ،در تصور خود ،با آنچه ميشناسد ،شبيهسازي مي كند .مخاطب در ضمن خواندن داستان ،با فضاي
كلي مدرسه آشنا ميشود و شوق رفتن به آنجا را پيدا ميكند.
.332ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :ما توي كتابيم! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675259 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي" و فيگي" فهميدهاند كه توي یك كتاب هستند و ما آنها را ميخوانيم .اما انگار فيلي نگران تمام شدن
كتاب است .شما چطور ميتوانيد به او كمك كنيد تا دیگر نگران نباشد و غصّه نخورد؟
.333ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :ما حرف نداریم! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675235 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان
چکيده:در این داستان "فيگي" انگار دوست جدیدي پيدا كردهاست" .فيلي" چطور؟ یعني ممكن است كه آنها بعد از
پيدا كردن دوستهاي جدید دیگر نخواهند با هم دوست صميمي بمانند؟
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.334ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :ماشينسواري! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص.
رقعي .شابک 9786008675204 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،سفر
چکيده:فيگي و فيلي ،شخصيتهاي دوستداشتني داستان ،مي خواهند با هم به گردش بروند .اما انگار براي این سفر
هيجانانگيزشان یك موضوع مهم را فراموش كردهاند. ...
.335لرستاني ،فریبرز .خدایا تو خوبي :مثل فرشتهها .تهران :غنچه16 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786008406082 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:خدا شناسي ،صفات خدا ،داستانهاي تخيلي
چکيده:كودكان در البهالي كتابها و داستانها با خداوند و صفات او آشنا ميشوند .در كتاب حاضر كه جلد اول از
مجموعة «خدایا تو خوبي» است ،بعضي از این صفات معرفي شده اند .نویسنده در هر دو صفحه موضوعي را كه در واقع
برشي است از تخيالت كودكانه دربارة زندگي ،مطرح كرده و از آن نتيجه گرفتهاست كه خداوند خوب است و بندگانش را
دوست دارد و به آنها كمك مي كند تا خوش حال باشند .تصویرهاي كتاب نيز با متن همراه شده اند تا مفهوم را بهتر القا
كنند.
.336جعفري ،الله .قصّههاي موش كوچولو (قصّه اوّل) :من تشنمه! .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9789643009304 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:در این قصّه ،موشي یك دوست جدید پيدا ميكند؛ دوستي كه هم بزرگ است هم كوچك و هم ترسناک است
هم مهربان .دوست موش كوچولو چه كسي است؟
.337ماهوتي ،مهري .من خودم را دوست دارم .روحاله ایرجي (به انگليسي) .تهران :هنر آبي12 .1395 .ص .خشتي.
شابک 9786005743517 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري
چکيده:كتابها ميتوانند مهارت هاي زندگي را در قالب داستان به كودكان بياموزند .كتاب حاضر موضوع «دوست داشتن
و احترام به خود» را به كودک مي آموزد .این كتاب دو زبانه است؛ فارسي و انگليسي .در این داستان ،درختي مهربان به
همه كمك ميكند؛ به مورچه غذا ميدهد ،پروانه را گرم ميكند و به گنجشك النه ميدهد.
.338ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :من قورباغهام! توچي؟ .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال.1395 .
64ص .رقعي .شابک 9786008675372 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده" :فيگي" تا همين پنج دقيقة پيش یك خوک بود .خوک بامزه و دوست داشتني صورتي .اما چند دقيقهاي
ميشود كه تبدیل به یك قورباغه شده است .یعني "فيلي" به جاي دوست بودن با یك خوک حاال باید با یك قورباغه
دوست باشد؟
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.339ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :من و تو و بستني! .آناهيتا حضرتي .تهران :پرتقال64 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008675211 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيلي" براي خودش یك بستني خوشمزه ميگيرد .قبل از اینكه شروع كند به خوردن یاد "فيگي" ميافتد و
تصميم ميگيرد از بستني خودش به او هم بدهد .اما انگار خيلي طول ميكشد تا فيلي تصميمش قطعي شود و كار از كار
ميگذرد .اصالً كسي ميداند فيگي كجاست؟
.340ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :من هم بازي؟ .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008675297 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده" :فيلي" و "فيگي" ميخواهند بازي جذاب "دستش ده" را انجام دهند" .ماري" دوست كوچك آنها هم
مي خواهد بازي كند .اما ماري یك مار است و مارها دست ندارند .شما ميتوانيد بگویيد ماري چطور بدون دست ،توپها را
ميگيرد؟
.341جعفري ،الله .قصّههاي موش كوچولو (قصّه پنجم) :من یك موش هستم! .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير.1395 .
12ص .خشتي .شابک 9789643009342 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،ادبيات كودكان
چکيده :در این داستان "موشي" مي خواهد مادرش را غافلگير كند.خاک و باد و دریاچه هم براي عملي كردن نقشة
موشي به كمكش ميآیند .او چه نقشهاي در سر دارد؟
.342جعفري ،الله .قصّههاي موش كوچولو (قصّه چهارم) :منم بازي! .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9789643009335 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:یك روز "موشي" و مادرش به صحرا ميروند .موشي در آنجا دوستهاي خيلي زیادي پيدا ميكند و با آنها
بازي ميكند .شما ميتوانيد حدس بزنيد دوستان موشي چه كساني هستند؟
 .343شاهآبادي ،حميدرضا .كتابهاي تصویري :موزي كه ميخندید .تهران :افق28 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786003532168
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات ،دوستیابي
چکيده:داستان هایي دربارة دوستي حيوانات با طبيعت براي كودكان آموزنده و الهام بخش خواهند بود .در كتاب حاضر،
حيواني به ظاهر خشن ،دوستي بامحبت و مهربان جلوهميكند .یگ گوریل تنها با یك موز دوست ميشود .حيوانات دیگر
این كار را مسخره ميپندارند و گوریل وادار به ترک آن محل مي شود .در نهایت ،گوریل دیگري را مثل خود ميبيند و
آندو با هم دوست ميشوند .تصویر در این كتاب نقش بس ياري دارد و مخاطب باید موضوع داستان را با تصویرهاي آن
دنبال كند.
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.344لزر غالمي ،حدیث .شيرینترین قصههاي ایران :نخودي و پيتزاي فلفلي .تهران :شهر قلم10 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003202498 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،اخالقي
چکيده :قصههاي قدیمي را ،عالوه بر بچهها ،پدربزرگها و مادربزرگها هم دوست دارند .كتاب حاضر از مجموعة
«شيرینترین قصههاي ایران» ،دربارة همان نخودي ریزهميزة معروفي است كه شاید چندین قصه از او خوانده باشيد .در
این ماجراي تخيلي ،نخودي باز هم با زرنگي و هوشياري ،حاكم را از پا درميآورد و به كمك دوستانش كه روباه و آتش و
آب رودخانه هستند ،حق پدر و مادرش را از او ميگيرد.
.345موسوي گرمارودي ،افسانه .ده لقمه قصه :نردبان كوچولو ميخواهد قد بكشد .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير.
28 .1395ص .خشتي .شابک 9789643008628 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده :این مجموعه شامل ده داستان كوتاه است .هر داستان موضوعي ساده و جذاب دارد كه بيشتر به بيان احساسات
اجسام و حيوانات ميپردازد؛ براي همين كودک ميتواند در هر قصه از تخيلش بهره ببرد و به محيط اطرافش توجه
بيشتري داشته باشد.
.346ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :نرو دیگه! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008675280 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيگي" ناگهان تصميم گرفته است برود" .فيلي" از این موضوع خيلي ناراحت ميشود و گریه ميكند .اما اصال از
فيگي نمي پرسد كه كجا قرار است برود .اگر شما بعد از خواندن كتاب مقصد فيگي را فهميدید حتما تا قبل از تمام شدن
آن به فيلي هم بگویيد.
.347ویلمز ،مو .نگذار كبوتر تا دیر وقت بيدار بماند! .پرناز نيري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.1395 .
36ص .خشتي .شابک 9786000102777 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،ادبيات كودكان
چکيده:در این كتاب داستان كبوتري را مي خوانيد كه دوست ندارد بخوابد .این كبوتر ناقال تا انتهاي كتاب با دالیل و
راهكارهایي كه براي بيدار ماندنش ميآورد خواننده را به دنبال خود ميكشاند .باید دید در پایان باالخره كبوتر برنده
ميشود یا. ...
.348جعفري ،الله .قصّههاي موش كوچولو (قصّه دوم) :نه ،تو نيا! .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9789643009311 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:در یك روز برفي موشي و مادرش براي پيدا كردن غذا ميرفتند .موشي كمكم سردش شد ،سبيلهایش یخ زد،
لرزید و دیگر نتوانست به راهش ادامه دهد. ...
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.349جعفري ،الله .قصّههاي موش كوچولو (قصّه سوم) :نه ،نميخوام! .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9789643009328 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده:در این داستان "موشي" با مادرش قرار است آشپزي كند .او براي اولين بار است كه شعلههاي آتش را ميبيند و
صداي سوختن چوبهاي خشك را ميشنود .موشي با كارهایش به بچهها هم یاد ميدهد كه نباید خيلي نزدیك آتش
شوند و فقط از دور ،زیبایيهاي آن را ببينند .دوست دارید با موشي بنشينيد و به آتش نگاه كنيد؟
.350ویلمس ،مو .داستانهاي فيلي و فيگي :والبالبازي! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال64 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786008675365 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان
چکيده":فيگي" باز هم یك توپ پيدا كرده است اما ایندفعه انگار توپش خيلي خيلي بزرگ است .یك پسر گُنده توپ را
از فيگي ميگيرد .اما این پسر گُنده ممكن است كه حتي از "فيلي" هم بزرگتر باشد؟ شما او را در صفحات كتاب
دیدهاید؟
.351مورلي ،جون .بهترین داستانهاي تصویري :وقت شام است .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003201835 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:داستانهایي كه با تصویر همراه شدهاند ،كودكان را بيشتر عالقهمند ميكنند و كتاب را جذابتر .در كتاب حاضر
از مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،دربارة تعدادي از حيواناتي كه در واقع هر كدام غذاي دیگري است صحبت
ميشود .مگس غذاي عنكبوت است و گربه غذاي سگ .به این ترتيب داستاني هيجان انگيز شكل گرفته است.
 .352لرستاني ،فریبرز .داستانكهاي شيرین :ویزویزک .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786005190762
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي تخيلي
چکيده :داستان به پرورش حس تخيل و نيروي تفكر كودک كمك ميكند .كتاب حاضر از مجموعة «داستانكهاي
شيرین» حاوي تعدادي قصه است كه همگي تخيلي و كامالً كودكانه هستند .مخاطب این داستانها خردساالناند .نام
بعضي از داستان هاي این كتاب چنين است :گل و كبوتر؛ آفرین به شما دو تا؛ گلم یواشتر؛ دوستم؛ قاصدک روي پله .این
داستانها بسيار كوتاه و تخيلي هستند.
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.353لوي ،اما .بهترین داستانهاي تصویري :هتيپك .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786003201828
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستانهاي حيوانات
چکيده:داستانهایي كه با تصویر همراه شدهاند ،كودكان را بيشتر عالقهمند ميكنند و كتاب را جذابتر .در كتاب حاضر
از مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،مرغي تمام سرزمينهایي را كه مي شناسد ميگردد تا شاید بتواند تخمي
پيدا كند كه روي آن بنشيند و مادر بچههایي باشد كه از آن بيرون ميآیند .او به هر جا مي رود ،تعدادي تخم جمع
ميكند و در نهایت كه تخمها ترک برميدارند و بچهها از آنها خارج ميشوند ،مرغي درميیابد كه حال تعداد زیادي بچه
دارد كه باید به آن ها رسيدگي كند.
 .354جعفري ،الله .كتابهاي هزارتوماني :هزار تا شكر  .2تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير12 .1395 .ص .خشتي
كوچك .شابک 9789643009618 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:ادبيات كودكان ،داستان كوتاه ،خداشناسي
چکيده:كتاب حاضر با روایتي داستاني ،نعمتهاي خداوند را ميشمارد و به كودكان ميآموزد كه شاكر هر یك از این
نعمتها باشند .بچهها براي برگ هاي رنگارنگ پایيز ،براي سبزي و زیبایي بهار و حتي براي آفرینش زنبور عسل ،خدا را
شكر ميكنند.
 .355اسنيتسالر ،نيكول .بهترین داستانهاي تصویري :هيكو .راحله فاضلي .تهران :شهر قلم24 .1394 .ص .خشتي.
شابک 9786003201811 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:مهارتهاي رفتاري ،داستانهاي حيوانات
چکيده:داستانهایي كه با تصویر همراه شدهاند ،كودكان را بيشتر عالقهمند ميكنند و كتاب را جذابتر .در كتاب حاضر
از مجموعة «بهترین داستانهاي تصویري» تصویر ها با موضوع داستان همراه شدهاند تا مهارتهاي دیدن ،خواندن و قدرت
تخيل كودكان را توسعه دهند .در این كتاب ،با بچه پنگوئني آشنا ميشویم كه از بودن در جمع فاميل راضي نيست و
دلش ميخواهد تنها باشد ،اما پس از چندي از تنهایي خسته ميشود و وقتي به جمع دوستان و خانواده برميگردد،
احساس شادي و خوشي ميكند.
 .356سيدآبادي ،علياصغر .نينيآموز :یك كوسه و پنج ماهي .تهران :شهر قلم10 .1394 .ص .خشتي .شابک:
 9786003200531
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:آموزش ریاضي ،داستان
چکيده:كودكان مي توانند از قصهها و داستانها مطالب زیادي بياموزند .كتاب حاضر از مجموعة «نينيآموز» عددها را به
كودک مي آموزد .كودک در جریان خواندن داستان ،به طور غيرمستقيم ،با اولين مفاهيم آموزشي اعداد و و عددهاي یك تا
پنج آشنا ميشود .تصویرهاي كتاب كامالً اموزشي و در راستاي درک بيشتر متن طراحي شدهاند.
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 .357لرستاني ،فریبرز .داستانكهاي شيرین :یكي مال من یكي مال تو .تهران :پيك ادبيات16 .1395 .ص .وزیري.
شابک 9786005190755 :
مخاطب:كودک
کلماتکليدی:داستان ،داستانهاي تخيلي
چکيده :داستان به پرورش حس تخيل و نيروي تفكر كودک كمك ميكند .كتاب حاضر از مجموعة «داستانكهاي
شيرین» حاوي تعدادي قصه است كه همگي تخيلي و كامالً كودكانه هستند .مخاطب این داستانها خردساالناند .نام
بعضي از داستان هاي این كتاب چنين است :ساكت بازي؛ توي قفسه؛ وقتي با ماشينم قهر كردم؛ نگاه كن! نگاه كن؛ این
همه دوست .این داستانها بسيار كوتاه و تخيلي هستند.

کاردستي
 .358پائوتنر ،نوربرت .سري كتابهاي آموزش پيش از دبستان شاپرک :خميربازي :لذت شكل دادن به حيوانات با
خميربازي .نازلي اصغرزاده .تهران :شباهنگ44 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786001301568 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي ،سرگرميهاي آموزشي ،فعاليتهاي هنري
چکيده:خمير نرم و شكل پذیر است و كودک هر طور بخواهد آن را در دستانش مالش و شكل ميدهد ،با مشت بر آن
ميكوبد ،آن را سوراخ مي كند و ميغلتاند و از آن شكل در ميآورد .كتاب حاضر شيوههاي ساخت شكلهاي گوناگون با
خميربازي را به مخاطب مي آموزد .نویسنده در عين آموزش مرحله به مرحلة ساخت شكل هر حيوان به كودک ،دربارة
محل زندگي و ویژگيهاي آن نيز اطالعاتي به مخاطب ميدهد.

کتابکارکودك-مربي
 .359ربيعي ،روناک /حسنعلي ،هادي .مجموعه كتابهاي كار و فعاليت پيشدبستاني :پودانا باغبان ميشود .تهران:
گلواژه36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786003372238 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش پيشدبستاني ،خالقيت
چکيده :كتاب ،داستاني از تجربهها و كشفهاي شخصيت اصلي داستان به نام پودانا است .این اثر ،فرصت كشف
موضوعات تازه و همچنين موضوعات آموزشي را در فضایي سرگرمكننده براي كودكان فراهم ميكند .مطالب كتاب شامل
طرح داستان ،ساخت كاردستي ،معما ،پرسش ،گفتگو دربارة مفهوم اصلي داستان ،نقاشي و رنگآميزي است.
 .360ابراهيمي ،پيام /حسنعلي ،هادي .مجموعه كتابهاي كار و فعاليت پيشدبستاني :پودانا هنرمند ميشود .تهران:
گلواژه48 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786003372245 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش پيشدبستاني ،بازيها و سرگرميهاي كودكان
چکيده:آموزش هاي پيش از دبستان نقش مهمي در رشد و آمادگي كودكان براي ورود به مدرسه دارند .كتاب "پودانا
هنرمند ميشود" این امكان را براي والدین و مربيان فراهم ميكند تا كودک را به انجام تجربههاي جدید و دعوت به فكر
كردن تشویق كنند .عناوین كتاب شامل رنگآميزي ،نقاشي ،كاردستي و معما است كه كودكان را در بهكارگيري هرچه
بيشتر خالقيتشان راهنمایي ميكند.
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.361قرباني ،عليرضا .فعاليت خالق هوشي :تعيين الگوها هوش منطقي كودكان  5تا  7سال .تهران :آموزش برتر.1395 .
32ص .وزیري .شابک 9786008656012 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:ریاضيات ،هوش
چکيده:در این كتاب كودكان الگویابي را تمرین ميكنند و مثالهاي متنوعي از این فعاليت ميبينند .الگویابي مهارتي
است كه هوش كودک را تا حد زیادي تقویت ميكند و از مهمترین مفاهيم علم ریاضي به شمار ميرود.
.362نوزرآدان ،مریم .زمان براي كودكان  4تا  8ساله .تهران :نغمه نو40 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786005988178 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:آموزش پيشدبستاني
چکيده :این مجموعه مفهوم زمان را با عناویني مثل روز و شب ،امروز و دیروز ،دیر و زود ،روزهاي هفته ،ماههاي سال و
فصلها به كودكان ميآموزد .هر صفحه سؤاالتي دارد كه كودک با پاسخ دادن آنها ،به مرور ،زمان را ميشناسد و
زندگياش را بر همين اساس تنظيم ميكند .او در كتاب با برنامة هفتگي آشنا ميشود و ميتواند برنامة خودش را بنویسد.
همچنين ميتواند فعاليتهایي را كه تا قبل از خواب انجام ميدهد ،تعریف كند.
.363سعيدي ،علي /بامشاد ،محمدمهدي /فتحآبادي ،جواد .مجموعه كتابهاي آموزش پيش از دبستان ویژه كودكان 5
تا 6سال ویژه فصل پایيز .مشهد :ضریح آفتاب80 .1395 .ص .رحلي .شابک 9789644299063 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:فعاليتهاي فوق برنامه ،راهنماي آموزشي ،سرگرميهاي آموزشي
چکيده:سنين پيش از دبستان دورة پيش آگاهي وآمادگي براي ورود به مدرسه است .كتاب حاضر براي گروه سني  5تا 6
سال تدوین شده است و درسها شامل واحدهاي یادگيري موضوعي مثل «خانه و خانواده ،كوچه و خيابان ،بهداشت تن و
روان ،وكتابخواني» هستند .فعاليتها متنوع و عبارتاند از :ساخت كاردستي ،مشاهدة تصویر و تمرین انجام حركت
مربوط ،پيداكردن اختالفها ،وصل كردني ،و پيدا كردن كمتر و بيشتر .دربارة هر فعاليت دستور كاري به مربي یا والدین
ارائه شده است تا كودک را در انجام بهتر آن و براي نيل به هدف آموزشي راهنمایي كنند.
 .364سعيدي ،علي /بامشاد ،محمدمهدي /فتحآبادي ،جواد .مجموعه كتابهاي آموزش پيش از دبستان :مجموعه
كتابهاي آموزش پيش از دبستان ویژه كودكان 5تا 6سال فصل زمستان .مشهد :ضریح آفتاب80 .1395 .ص .رحلي.
شابک 9789644299650 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:مهارت ،آموزش پيشدبستاني
چکيده:این مجموعه با طراحي بازيها و فعاليتهایي ،هدف پرورش مهارتهاي كودكان قبل از ورود به مدرسه را دنبال
ميكند .از واحدهاي یادگيري كتاب مي توان به انرژي و حركت ،ایران ما ،مهربان باشيم و نوروز اشاره كرد .در هر بخش،
نتایجي كه بعد از انجام فعاليت شاهد آن هستيم ،بيان ميشود .مربيان مي توانند با مراجعه به پایين هر صفحه ،با شيوة
انجام تمرین و كارهایي كه باید انجام دهند ،آشنا شوند.
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.365گرینول ،جسيكا .زنبور :ميدونم ساعت چنده .نسيم نيكوكالم .تهران :بينالمللي گاج24 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786003593442
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:سرگرميهاي آموزشي
چکيده:نقاشيكردن از عالقهمنديهاي كودكان است .در كتاب حاضر كه تخته مانند است ،كودک از طریق بازي و نقاشي
كشيدن ،خواندن ساعت را یاد مي گيرد .در هر صفحه از كتاب تصویر ساعتي كشيده شده كه مخاطب باید زمان خواسته
شده را با ماژیك روي آن ساعت مشخص كند .مفاهيم ابتدا از ساده ،یعني از ساعت كامل ،آغاز ميشوند .سپس اصطالحات
ربع و نيم آموزش داده ميشوند .براي تمرین بيشتر هم ميتوان نوشتهها را پاک كرد و دوباره نوشت.

مرجعنظریودانشافزایيمربيان
 .366فاضلي ،اعظم .اصول كاربردي مدیریت رفتار والدین كودكان بيش فعال .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.
48 .1395ص .رقعي .شابک 9789640810446 :
مخاطب:مربي /والدین /سایر كارشناسان
کلماتکليدی:اختاللهاي توجهي ،روانشناسي ،بيشفعال
چکيده:بيشفعالي شایعترین اختالل رفتاري دوران كودكي است كه ميتواند درازمدت باشد .همچنين ،از آنجا كه رفتار
كودک بيش فعال هميشه یكنواخت نيست ،الزم است والدین و مربيان راههاي رفتار با چنين كودكاني را بدانند .كتاب
حاضر با توضيحي دربارة بيشفعالي ،راههاي درمان و ارائة نمونههایي از چنين رفتارهایي در كودكان ،ميكوشد به والدین
آگاهي دهد چگونه رفتارهاي مطلوب را در چنين كودكي افزایش دهند و از رفتارهاي نامطلوب بكاهند.
.367هيرشپازک ،كتي /گولينكف ،روبرتا /ایر ،دیان .انشتين از فلش كارت استفاده نميكرد .شاپور پشابادي .تهران :دانژه.
383 .1394ص .رقعي .شابک 9786002500793 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:مراحل رشد و تحول ،روانشناسي یادگيري ،آموزش پيشدبستاني
چکيده:سرعت و شتاب زندگي امروز نباید فرصت كودكي كردن را از كودک بگيرد .كتاب حاضر نقدي است بر تعليم و
تربيت دنياي مدرن كه بيشتر در كشورهاي پيشرفته جریان دارد .این اثر در  10فصل ،پس از شرح مستندي از گرفتاري
والدین ،دربارة یادگيري طبيعي كودكان ،بازي با اعداد ،زبان ،خواندن و نوشتن ،هوش ،رشد خودانگاره و هوش اجتماعي به
تفصيل بحث ميكند .نویسندگان پس از آسيبشناسي وضع كنوني نشان ميدهند كه بازي همچنان كورة یادگيري است و
آنچه كودكان از آن محروم شدهاند ،فرصت بازيكردن است .كتاب دربارة هر موضوع به طور علمي صحبت ميكند و سپس
با ارائة نمونههاي واقعي از زندگي واقعي ،آن را به چالش ميكشد و راههاي مفيدي پيش پاي مخاطب قرار ميدهد.
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.368بابازاده ،طاهره /نوروزي ،رضاعلي /مرادي ،محمدرضا .پرورش تفكر منطقي كودكان (تمرینات عملي) .اصفهان :یار
مانا112 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786007768532 :
مخاطب:مربي /والدین /سایر كارشناسان
کلماتکليدی:اندیشه و تفكر ،تفكر خالق
چکيده:یكي از مباحث مطرح روز در زمينه تعليم و تربيت «آموزش تفكر به كودكان» است .این كتاب به دو نوع از انواع
تفكر ،یعني تفكر سازماندهنده و تفكر خالق ميپردازد .در تفكر سازمان دهنده كودک ميآموزد با دقت بيشتري به محيط
اطراف نگاه كند تا بتواند آنها را نظم دهد .در تفكر خالق ساختهاي از پيش ساختهشده ذهن سست ميشوند و
ساختهاي نوین و متفاوت جایگزین آنها ميشوند.اثر حاضر كه براي كودكان پنج تا هشتساله مناسب است ،ميكوشد با
ارائهتمرینهایي از ساده به مشكل ،اهداف خود را محقق سازد.
.369ساترلند ،مارگارت .پرورش توانمنديها واستعداد درسالهاي اوليه زندگي :فعاليتهاي مناسب براي كودكان  3تا 5
سال .سهيال بخشي ،فهيمه آرین .تهران :آواي نور160 .1394 .ص .وزیري .شابک 9786003091672 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:فرزندپروري ،فعاليتهاي حسي-حركتي
چکيده:كتاب حاضر با هدف معرفي شيوههایي براي آموزش خردساالن تيزهوش تدوین شدهاست .نویسنده مجرب كتاب
در بخش اول ماهيت هوش را مورد بحث قرار ميدهد .در بخش دوم شيوههاي شناسایي خردساالن باهوشتر را باز
ميگوید و در بخشهاي بعد فعاليتهایي را كه ميتوان براي كودكان مستعدتر در چهار حوزه زبانآموزي ،ریاضي ،موسيقي
و فعاليتهاي بدني ترتيب داد ،برميشمارد.
.370نيزبت ،ریچارد .پرورش هوش ،نقش مدارس و فرهنگ .علياكبر ابراهيمي ،احمد عابدي .اصفهان :نوشته.1395 .
192ص .رقعي .شابک 9786003860155 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:هوش ،حافظه ،فرهنگآموزي
چکيده:محيط ميتواند روي توان بالقوة هوش تأثير بگذارد و مدارس و فرهنگ در این تأثير نقش كليدي دارند .كتاب
حاضر در زمينة پرروش هوش ،مي كوشد ابتدا تعریفي از هوش وانواع آن به مخاطب بدهد .سپس به نقش وراثت و ميزان
تغييرپذیري هوش در افراد مي پردازد و چگونگي باهوش شدن را توضيح ميدهد .بهبود مراكز آموزشي ،نقش طبقة
اجتماعي و نژادي بر هوش و رابطة هوش و پيشرفت تحصيلي از جملة دیگر موضوعات كتاب هستند.
 .371احمدي ،علياصغر .خانواده از دیدگاه اسالم براي نوجوانان .تهران :پركاس172 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 9786009410019
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:آموزش خانواده ،اسالم ،روان شناسي خانواده
چکيده:هر انساني متعلق به گروهي از انسانهاي دیگر است كه خانواده نام دارد .فرهنگها تحت تأثير عوامل بسياري،
خانواده هاي گوناگوني را شكل داده اند .این كتاب ،با مرور نهاد خانواده در جهان امروز ،الگوي اسالمي خانواده و كاركرد
آن را با تأكيد بر تعاليم رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) براي نوجوانان توضيح داده است.
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 .372گروه مؤلفين انتشارات باهدف .خانواده تكسرپرست .تهران :باهدف160 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786009533558
مخاطب:مربي /والدین /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:آموزش خانواده ،روابط بينفردي
چکيده :كتاب حاضر به اینكه انسان موجودي اجتماعي است و انسانيت او در تعامل با دیگران معني مي یابد ،اشاره دارد.
این اثر در چهار فصل به مباحثي مانند خانواده تك سرپرست ،مسایل و مشكالت بچهها در جدایي و طالق ،خانواده تك
سرپرست و جدایي و مسایل گروه هاي سني مختلف در این دوران مي پردازد.
 .373مزیني ،فاطمه .رابطه خالقيت و سبكهاي فرزند پروري با اهمالكاري .تربت حيدریه :چشمانداز قطب.1395 .
88ص .وزیري .شابک 9786008509110 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:فرزندپروري ،جنبههاي روانشناسي ،پيشرفت
چکيده:امروزه والدین اهميت زیادي براي رشد و شكوفایي استعدادهاي فرزندان خود قائلاند و اهمالكاري تحصيلي یكي
از دغدغههاي بسياري از آنهاست .كتاب حاضر در راستاي رفع مشكل اهمالكاري ،ميكوشد در پنج فصل به این موضوع
بپردازد .در فصل اول مفاهيم بيان ميشوند و در فصل بعد نظریه هاي مربوط به موضوع ،ویژگيهاي افراد اهمالكار و
عوامل مؤثر در این جریان برشمرده ميشوند .در فصل سوم ،خالقيت در دیدگاههاي مختلف و عوامل مؤثر بر خالقيت و
خصوصيات افراد خالق ذكر ميشود .سبكهاي فرزندپروري و پيامدهاي هرشيوه در فصل چهارم بررسي ميشوند .در فصل
آخر نيز رابطة خالقيت و سبكهاي فرزندپروري با اهمالكاري مطرح و پشنهادهایي ارائه مي شوند.
.374معاونت آموزش ابتدایي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و با همكاري مؤسسه وانيا فيلم .راهنماي تدریس
كتابهاي پيشدبستاني (ویژه مربي) .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان240 .1394 .ص .رحلي .شابک:
 9789640810231
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:بازيهاي آموزشي
چکيده :این مجموعه از هشت فصل تشكيل شده است .در این فصول ،فعاليتها و شيوههایي به مربيان ارائه ميشود تا
نتایج بهتري از آموزش كودكان به دست بياورند .در هر بخش بازيها و فعاليتهاي فردي و گروهي وجود دارد تا كودک
آنها را به شيوهاي كه مربي مي گوید و در كتاب آمده است انجام دهد .وسایل مورد نياز ،مدت زمان فعاليتها و محل
انجامشان(خانه ،مدرسه) پایين هر صفحه ذكر ميشود.
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 .375كافمن ،جيمزسي /استرنبرگ ،رابرتجي .راهنماي جامع خالقيت كمبریج جلد .1مرتضي شعباني ،ليال بيگدلي.
تهران :آواي نور508 .1394 .ص .وزیري .شابک 9786003091726 :
مخاطب:مربي /مدیر /مشاور /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان
کلماتکليدی:خالقيت ،راهنمایي حرفهاي ،منابع اطالعاتي
چکيده:عالقهمندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشتههاي روانشناسي ،علوم تربيتي ،و مدیریت و منابع انساني
به راهنمایي جامع دربارة خالقيت نياز دارند .كتاب حاضر جلد اول از راهنمایي دو جلدي دربارة خالقيت است كه
موضوعات متنوعي نظير مغز ،تعليم و تربيت ،تجارت و فرهنگ را تحت پوشش قرار ميدهد .بخش اول «مفاهيم بنيادي»
را به منظور معرفي تاریخ و مفاهيم كليدي حوزة خالقيت مطرح كرده است .بخش بعدي «دیدگاههاي گوناگون دربارة
خالقيت» است كه حاوي فصلهاي بسياري دربارة رویكردهاي وظيفهاي ،تكاملي و عصبي دربارة خالقيت است .بخش سوم
در جلد دوم آمده است.
 .376كافمن ،جيمزسي /استرنبرگ ،رابرتجي .راهنماي جامع خالقيت كمبریج جلد .2مرتضي شعباني ،ليال بيگدلي.
تهران :آواي نور324 .1394 .ص .وزیري .شابک 9786003091733 :
مخاطب:مربي /مدیر /مشاور /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان
کلماتکليدی:خالقيت ،راهنمایي حرفهاي ،منابع اطالعاتي
چکيده:عالقهمندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشتههاي روانشناسي ،علوم تربيتي ،و مدیریت و منابع انساني
به راهنمایي جامع دربارة خالقيت نياز دارند .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه دو جلدي راهنماي جامع خالقيت است.
بخش سوم این مجموعه با عنوان «مباحث جاري» ،به موضوعات این حوزه ميپردازد.ارتباط ميان خالقيت و انگيزه ،و
خالقيت فردي و گروهي از موضوعات فصل هاي این بخش هستند .نویسندگان در نهایت و در بخش چهارم ،بحث و
نتيجهگيري كرده و به آیندة حوزة خالقيت نگاهي انداختهاند.
.377سلحشور ،ماندانا .روشهاي تقویت توجه و تمركز در كودكان .تهران :با فرزندان88 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786007243688
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:بازيهاي فكري ،حافظه ،تقویت توجه
چکيده :فراگيري مهارت توجه و تمركز در كودكان ،مهارتي اساسي و سودمند به شمار ميرود .كتاب حاضر خواننده را با
روشها و اسباببازيهایي آشنا ميكند كه مهارت تمركز را بهبود ميبخشند .در گفتار اول كتاب ،بازيها و سرگرميهاي
ویژة نوزادان ،در گفتار بعد بازيهاي مخصوص كودكان یك تا سه سال براي جلب توجه آنها بر جزئيات پدیدهها و
موضوعهاي گوناگون ،و در نهایت نيز بازي هاي تقویت توجه براي كودكان چهار تا هفت ساله ،با هدف افزایش انگيزه و
اشتياق براي تمركز ،معرفي مي شوند .هر بازي شامل شرح چگونگي انجام آن ،روش كار و معرفي مهارتهاي آموخته شده
است.
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.378آقازاده ،محرم .مجموعه كتابهاي مهارتي براي اوليا :سواد مالي براي كودكان :راهنماي آموزش سواد مالي براي
اوليا .تهران :مرآت96 .1394 .ص .پالتویي .شابک 9786007977316 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:آموزش خانواده ،مدیریت مالي ،پول
چکيده  :امروزه سواد و توانایي خواندن و نوشتن بخشي از انواع سواد عاطفي ،ارتباطي ،رسانهاي ،تربيتي و رایانهاي
است.آموزش و ارتقاي مدیریت خانواده از راههاي مشاركت خانواده در فعاليتهاي آموزشي بسيار اهميت دارد.آموزش سواد
مالي به كودكان و نوجوانان مي تواند دشواري هاي مدیریت مالي این طيف را رفع كند و حتي به آن ها در آینده و بازار
كار یاري برساند .بخشهایي از این كتاب به تصميم گيري مالي ،كسب پول و پس انداز پرداخته است.
.379داليا ،گالينا .كليد یادگيري :آموزش كودكان سه تا هفت سال با رویكرد ویگوتسكي .افسانه اشرفي .تهران :مؤسسه
فرهنگي  -هنري  -پژوهشي تاریخ ادبيات كودكان240 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786007112229 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:راهنماي آموزشي ،خالقيت ،روانشناسي كودک
چکيده:كتاب حاضر بر پایة نظر ویگوتسكي دربارة تكامل كودک تنظيم شدهاست و فعاليتهایي ساده ،روشن و قابل اجرا
براي كودكان سه تا هفت ساله و نمونة بازيها و فعاليتهاي آمادة اجرایي را در قالب  12واحد برنامة درسي براي استفادة
آسان مربي دربردارد .نویسنده به نظریة زیرساخت هر فعاليت ،پرورش توانایي یادگيري ،مرحلة استانداردهاي حسي تا
استدالل شفاهي در كودک و سپس به فعاليتهایي مبتني بر تبدیل نظر به عمل ميپردازد .در نهایت هم راهبردهایي براي
همكاري پدر و مادر با كودک ،به آنها پيشنهاد ميدهد.
.380كرامتي ،محمدرضا /اوركي جلكاني ،فاطمه .كودک در مهد كودک :تجارب موفق براي عالقهمندكردن كودكان به
مهد كودک و مدرسه .تهران :زندگي شاد64 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786009544684 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:روانشناسي كودک ،تجربه ،آموزش خانواده
چکيده :نویسندگان در این كتاب تالش كرده است تا تجارب خود را در زمينة كار كردن با كودكان بنگارند .خاطرات
واقعي كه در خالل متن آمدهاند ميتوانند والدین و مربيان را در تربيت بهتر فرزندان راهنمایي كنند .مخاطبان اصلي
كتاب ،خانوادهها و مربيان مهدكودک هستند .اثر در چهار بخش با عناوین" انواع شخصيت كودكان"" ،عالیق كودكان"،
"آموزههاي كودكان" و "راهكارها" تدوین شده است.
.381آقابابایي ،سارا /عابدي ،احمد .كودكان تيزهوش و بااستعداد ،راهنماي والدین .اصفهان :نوشته104 .1395 .ص .رقعي.
شابک 9786003860247 :
مخاطب:مربي /والدین
کلماتکليدی:هوش ،مهارتهاي اجتماعي،آموزش والدین ،هوش ،راهنمایي حرفهاي
چکيده :كودكان تيزهوش به راهنمایي نيازدارند .كتاب حاضر راهنماي والدین كودكان تيزهوش و بااستعداد است.
فعاليتهایي كه والدین مي توانند به منظور یادگيري بهتر كودک در یك سال ابتداي زندگي او انجام دهند .همچنين،
اقداماتي نيز براي پرروش هوش كودكان سنين پيش دبستاني پيشنهاد شدهاند .اهميت بازي در رشد كودک و فعاليتهاي
والدین در این باره نيز ذكر شدهاند .ویژگيهاي كودكان تيزهوش و رایج ترین روشهاي آموزش آنان ،و كودكان تيزهوش
دچار ناتواني در یادگيري و اختالل نقص توجه -بيش فعالي و وظایف والدین دربارة آنان نيز از جمله موضوعات كتاب
هستند.
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 .382دوگالس ،كيتي .مجموعه فعاليتهاي عملي براي آموزش علوم براي پيشدبستانيها .مریم نوزرآدان .تهران :با
فرزندان48 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786007243442 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:آزمایشها ،علوم
چکيده :علوم تجربي كودک را به طور مستقيم با مفاهيم مربوط به كرة زمين ،طبيعت و زیست آشنا ميكند .كتاب حاضر
سه اصل مهم علمي را به كودكان معرفي ميكند.در واقع كتاب شامل تعداد زیادي آزمایش علمي و ساده است كه كودک
پيش دبستاني ميتواند آنها را درک و تجربه كند .با انجام آزمایشهاي كتاب ،كودک مفاهيم علمي مربوط به آنها را ،نه
با تعریفهاي انتزاعي ،بلكه با مشاهدة علمي و ملموس و با تجربة عملي ميآموزد .هر فعاليت كتاب شامل شرح هدف،
مهارتهاي الزم ،وسایل مورد نياز ،و روش اجراست.
 .383دوگالس ،كيتي .مجموعه فعاليتهاي عملي براي ریاضي پایه براي پيشدبستانيها .مریم نوزرآدان .تهران :با
فرزندان72 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786007243459 :
مخاطب:مربي
کلماتکليدی:آموزش ریاضي ،مهارتهاي آموزشي
چکيده:با درک مفاهيم ریاضي ،یادگيري آن معني دار و سهلتر خواهد شد .كتاب حاضر شامل مجموعهاي فعاليت عملي
است كه درک ریاضي كودک را در نظر دارند .مفاهيم ریاضي این كتاب خالصه ميشوند در «ترتيب یا مرتبكردن؛
طبقهبندي و دستهبندي؛ شناخت اعداد ،مفهوم عدد و شمارش؛ اندازهگيري و درک مقدار وزن ،طول ،سطح و حجم».
آموزش این مفاهيم در كتاب به صورت غيرمستقيم و در قالب فعاليتهاي سرگرمكننده انجام ميشود كه خود كودک
انجام ميدهد .هر فعاليت شامل شرح هدف ،مهارتهاي مورد آموزش ،وسایل مورد نياز و روش اجراست.
.384فرخمهر ،حسين .والدین و مربيان ،هدایتگر پيشدبستانيها .اصفهان :اعلي ,نوشته200 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 9786006582108
مخاطب:مربي /والدین /دانشجومعلمان
کلماتکليدی:آموزش پيشدبستاني ،راهنمایي حرفهاي ،آموزش والدین
چکيده:خانواده نخستين پایگاهي است كه كودک در آن مهارتهاي اولية سازگاري با اجتماع را كسب ميكند و براي
كودک پيشدبستان ،این دوران از طالیيترین دورههاي آموختن محسوب ميشود .كتاب حاضر شامل مطالبي است دربارة
كودكان پيش دبستاني و چگونگي آموزش آنان و نقش والدین و مربيان در شكوفایي استعدادشان و نحوة هدایت و
كمكرساني به رشد همهجانبة آنان .ویژگيهاي كودكان پيشدبستاني ،انواع فعاليتهاي آموزشي ،نيازهاي مراكز پيش
دبستاني ،ویژگي هاي مربي ،و نيازها و خصوصيات كودكان پيش دبستاني از جمله مطالب مطرح شده در این كتاب هستند.
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نقاشي
.385ایور ،كلر .زنبور :نقطهها را به هم وصل ميكنم و نقاشي ميكشم .فاطمه حسنزاده .تهران :بينالمللي گاج.1395 .
24ص .رحلي .شابک 9786003594586 :
مخاطب:كودک /مربي
کلماتکليدی:نقاشي ،سرگرميهاي آموزشي
چکيده :نقاشيكردن از عالقهمنديهاي سرگرمكنندة كودكان است .در كتاب حاضر كه تخته مانند است ،تصویرهایي
آمده اند كه مخاطب كودک باید با ماژیكي كه همراه خود كتاب است ،آنها را كامل كند؛ یعني در خود كتاب نقاشي
بكشد.او باید نقطه ها و اعداد را به هم وصل كند ،تا تصویر كاملي داشته باشد .البته نمونههایي نيز ارائه شدهاند تا مخاطب
ابتدا از این روش نقاشي كردن و قلم به دست گرفتن را تمرین كند تا در ادامه بتواند به تنهایي نقاشي بكشد .نقاشيهاي
كتاب موضوعبندي شدهاند؛ براي مثال :فضانوردي ،ساخت وساز ،یك روز توفاني ،سفر در آسمان و دریانوردي.
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والدین 102


آشپزخانه 124



آالتموسيقي(سنج،تمبورین،بلز،مثلث،طبل)
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پرندهنشستهرویسرت! 248



پرندههایمزرعه(خروس،مرغ،جوجه،بوقلمون،

اردك) 35

368


هاواستعداددرسالهایاوليه
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دوتاسيبشيرین 50
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رابطهخالقيتوسبکهایفرزندپروریبا
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رازهایمن:دویادداشتوهفتقصه 277



راهنبوغجلددو 14
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راهنمایتدریسکتاب
مربي) 374



راهنمایجامعخالقيتکمبریججلد375 1
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پيشدبستان 1




روباههایپرسروصدا 278




روشهایتقویتتوجهوتمرکزدرکودکان 377




هایتانراازجلویالنهمنبردارید! 174


زباله



آموزیپيشدبستان 19


زبان



زمانبرایکودکان4تا8ساله 362



زنبورکوچولو:مهارتآموزشي،کارگروهي 175



ستارهها2 1




ارهها3 2
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سفردرتعطيالت 55



سوادماليبرایکودکان:راهنمایآموزشسواد
ماليبرایاوليا 378



سهبرّهیکوچولو:مهارتآموزشي:همکاریوکار
گروهي 176



شالمنکو؟ 279



شامامشببزسبزهنيست 177



شریکينباشد،عادالنهنيست 178



هایهندسيرابهراحتيیادميگيرم 179


شکل
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آموزی،زبانآموزی،مهارتنوشتن:طرح


صوت
تکميلي،3کتابکارپيشدبستاني 20



صيدبزرگترینماهي 280




طوطيباهوش 97



طوفاندرجنگل:مهارتآموزشي:مشارکتو
کارگروهي 182



عچووو!! 281



عروسيشغاال 58



عسلصبحانه 282



عمونوروزوننهسرما 283




غازیوغازك 284



غازی 285



غافلگيربازی! 286



فرشتهسالم 59



فيلبزرگوخرگوشکوچک 287



قاقاودَدَر،خوشگلِخواهر 60



قاقاليقوقو 288
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ماهيها:مهارتآموزشي،


قصهدلقک
مسئوليتپذیری 183




هایگوگوليبرایبچههایگوگولي(289 )1


قصه



هایگوگوليبرایبچههایگوگولي(298 )10


قصه



هایگوگوليبرایبچههایگوگولي(290 )2


قصه



هایگوگوليبرایبچههایگوگولي(291 )3
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گوگوليبرایبچههایگوگولي(292 )4
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هایگوگوليبرایبچههایگوگولي(293 )5
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عالقه 




کاردرباغوحش 61
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کاربردهوشهایچندگانهدرکالسدرس 114




کاليومامانوبابا 299



کایلوازخواهرشمراقبتميکند 300




وحشميرود 301


کایلوبهباغ



کایلوبهمهدکودكميرود 302




کایلوبيمارميشود 303




کایلومامانوباباراغافلگيرميکند 304




کایلووپدربزرگ 305



کبوتربایدحمامکند! 306



کتابجادو 307



کتابراهنمایوالدین:مهارتهایاوليهکودکان

هایخالقانه،بهرشدکودكتان


ازطریقبازی
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کتابورزشوبازیکتي:فعاليتوسرگرميبرای
بچهها 16




کتيرنگارنگ:مهارتآموزشي،شناختخود 185
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کدو
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کرماندازهگير 309




نازیبهدنبالهمبازی 64
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کره



کالغزرد 65



کالغزرنگ 98



کالغسياهبهسفرميرود! 310




کالغومار 66
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کالهِخرسون! 312
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گدلوگدوونينيدختری 315




گربهکوچولو 187



گربهیملوس 100




گردالي 101



گليبودگلينبود 78



گنجشکوبندرخت 316



گنجشکوسيبشيرین 317



گورخراشتباهي 318
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معجزهعادت:چگونهعادتهایزندگيروزمرهرا




لوبيهادرعددهيچ 327
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منامدادگرهستم 195
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منآتشنشانهستم 197


مابهمسافرتميرویم 189
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ماتویکتابيم! 332





منپليسهستم 199
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منپيکموتوریهستم 200
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منتشنمه! 336

مادرمخورشيداست 81
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منخودمرادوستدارم 337

فرشتهها 335
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منخوشحالنيستم 202
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منکشاورزهستم 212
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نگذارکبوترتادیروقتبيداربماند! 347



نمکي 88



نه،تونيا! 348



نه،نميخوام! 349




هاومامانها 89

ني 
ني




نيها 90
ني 




بالبازی! 350
وال 




دبستانيها 384


والدینومربيان،هدایتگرپيش



وسایلنقليه 219



ماشينآتشنشاني،اتومبيل،قطار،

وسایلنقليه(

هواپيما،قایق) 91



وقتشاماست 351



ویزویزك 352
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آدامز،کریستوفر 103



افتخار،کيهان 106



بوچ،کریستوفرجي103 .



آرین،فهيمه 369



افتخار،نيره 106



بومون،اميلي ،146 ،134



آقابابایي،سارا 381



اقبالفر،سمانه 235



آقاپور،مهدی 102



اليوت،ربکا 232 ،231



آقازاده،محرم 378 ،114



انتشاراتسوریاس 13 ،12



ابراهيمي،پيام 360



انتظاری،سيداحمد 117



ابراهيمي،جعفر 28



انتظاری،منيرالسادات 117



ابراهيمي،علياکبر 370



اورکيجلکاني،فاطمه 380



احمدزاده،داریوش 14



اوزو،گوتيه ،193 ،165 ،164



احمدی،سيدهسودابه ،26

219 ،216


ایبد،طاهره 318



احمدی،علياصغر 371




ایر،دیان 367



احمدی،مجيد ،108 ،107



ایرجي،روحاله 264 ،337

116 ،115





ایزدپناه،عبدالوحيد 223

ادبای،پيتر 64 ،47 ،26





ایور،کلر 385

اسپادا،وینسنت 242





رودی،خدیجه 20


باباجاني

استرنبرگ،رابرتجي ،375




بابازاده،طاهره 368

376





بارکر،سيما 249

استوپارد،ميریام 15





بازان،توني 120

استين،جيمز 106





باقرپور،زهره 20

اسفندیاری،گلآرا 259






بامشاد،محمدمهدی ،363

اسالمي،مریم ،30 ،25 ،23

64 ،47

364

،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،35 ،34
،61 ،55 ،52 ،49 ،48 ،45 ،44
93 ،91 ،90



باهوسلهبني،سميرا 104




باهو،فاطمه 104





اسميت،لين 234

بخشي،سهيال 369





اسنيتسالر،نيکول ،229

برزین،شيرین 3 ،2 ،1



برنر،رتراوتسوزانه ،239

355

299



اشتویکه،ژانتمورگان 331





اشرفي،افسانه 379

بزیان،سندس 18





اصغرزاده،نازلي 358 ،4

بنتلي،دان 82

،195 ،189 ،173 ،171 ،166
،201 ،200 ،199 ،198 ،197
،207 ،206 ،205 ،204 ،203
،212 ،211 ،210 ،209 ،208
254 ،215 ،214 ،213


بوینتون،ساندرا 67



بهراميان،پروین 324



بيگدلي،ليال 376 ،375



پاتریسلي،لسلي ،32 ،31
63 ،62



پار،تاد ،226 ،225 ،224
227



پائوتنر،نوربرت 358 ،4



پشابادی،شاپور 367



پورشعباني،مينا 265



پورصميمي،پرندیس 10



پيروز،مجتبي 119



ترابي،فاطمه 15



توکليطرقي،الهام 15




تهرانيفرجاد،مسعود ،2 ،1

3



تئوبالد،ژوزف 320



ثابتقدم،علي 51




جانسون،ماریون 301 ،300



جعفری،الله ،98 ،97 ،96
،289 ،277 ،245 ،100 ،99
،294 ،293 ،292 ،291 ،290
،336 ،298 ،297 ،296 ،295
354 ،349 ،348 ،342 ،341
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جفرز،اليور 328 ،327 ،326



جوهانسون،سارامارگارت

302



حسنزاده،فاطمه 385




حسنعلي،هادی 360 ،359



حسني،خاتون 50



حسيني،محمدحسن 261



حضرتيکياونداني،آناهيتا

دامک،زليخا ،300 ،239



سلطاني،کيومرث 1



305 ،304 ،303 ،302 ،301





سنه،افسانه 114

داوری،زهرا 58





سيدعلياکبر،سيدنوید ،96

دوگالس،کيتي ،382 ،21
383



100 ،99 ،98 ،97


دونری،اوليور ،251 ،244

سيدآبادی،علياصغر ،238

356 ،319 ،287

322 ،321 ،285 ،284





شادروان،جليل 122

دیباواجاری،مریم 5



،241 ،240 ،236 ،230 ،228
،269 ،267 ،262 ،256 ،248
،332 ،286 ،281 ،276 ،271
،346 ،340 ،338 ،334 ،333
350



شاگردی،مهدی 17

راستي،مجيد 312





شامبهاوی،ام،135 ،129 .

رانلز،تریشا 250



رایان،فرانک 113



ربيعي،روناك 359





رحماندوست،متين 233

حضرتي،آناهيتا 339





رحماندوست،مصطفي ،28

حقپرست،نورا 320


100 ،99 ،98 ،97 ،96



حقيناوند،فاطمه 218 ،217






رحيميزاده،پژمان 266


حکمتشعار،ساناز ،224




رزمجو،غالمعباس 14

227 ،226 ،225



رمضاني،آرزو ،189 ،171



حمزهای،رودابه 60 ،57




حيدریابهری،غالمرضا

،200 ،199 ،198 ،197 ،195
،206 ،205 ،204 ،203 ،201
،211 ،210 ،209 ،208 ،207
215 ،214 ،213 ،212

،157 ،156 ،155 ،154 ،153
162 ،161 ،160 ،159 ،158


خداجو،فروزنده 272 ،246





روبين،گرچن 118

خداداد،شيال ،135 ،129



ریکبي،کين 102

،170 ،167 ،149 ،147 ،143
،181 ،180 ،176 ،175 ،172
220 ،188 ،185 ،183 ،182



رینر،سارا 111



رینر،کترین 265





خدادوست،احمد 36


زرنشان،مریم 24





خداوردی،سمانه 3 ،2

ساترلند،مارگارت 369





خردور،طاهره 282 ،270

سانشاگرین،جوسلين 304






خوئيني،راضيه ،164 ،124

سبحانيطهراني،حسام



328 ،327 ،326

254 ،219 ،216 ،193 ،165



داليا،گالينا 379

سرکارآراني،محمدرضا 110



سعيدی،علي 364 ،363



سلحشور،ماندانا 377

،170 ،167 ،149 ،147 ،143
،181 ،180 ،176 ،175 ،172
220 ،188 ،185 ،183 ،182


شانه،فهيمه ،251 ،244
322 ،321 ،285 ،284 ،255



شاهآبادی،حميدرضا 343




شاهمحمدی،طاهره 82




شاهيننژاد،پروانه 113




شر،باربارا 11 ،10 ،9



شرکتهارپرکالينز 16



شریفي،منصوره 103



شعباننژاد،افسانه ،69 ،28

،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70
330 ،329 ،315 ،314 ،77



شعباني،اسداهلل ،94 ،37 ،28
95



شعباني،مرتضي 376 ،375



شيخالملوکي،شکيب ،137

142 ،141 ،140 ،139 ،138



شيرآقایي،فرشته ،273

331 ،279



صابری،بابک 310



طاقدیس،سوسن ،138 ،137
142 ،141 ،140 ،139
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طهمورسزاده،شاهرخ ،190




کانگ،آنا 255



لوشارد،آنه 233

191



کاویزل،جيوواني ،136 ،125



لوی،اما 353

،169 ،168 ،150 ،148 ،144
187



ليندمن،مروی 235





ليوني،لئو 309

کتبي،سرور 247





مارتيث،سيگرید 124

کرامتي،محمدرضا 380





ماریس،رن 324

کرتو،رزاماریا ،191 ،190



مالس،دوبراوکاو



عابدیدرچه،منيره 7 ،6




عابدی،احمد 381 ،370



عصاره،فریده 8



عليزادهحالجي،زینب ،19

22



غني،زینب 173 ،134



فاضلي،اعظم 366



فاضلي،راحله ،231 ،229
،351 ،278 ،249 ،242 ،232
355 ،353



فبرن،کاترینا 217



فتحآبادی،جواد 364 ،363




فرانسيس-براون،پيتر 274



فرخمهر،حسين 384




فيرن،کاترینا 218



قاسمنيا،شکوه ،32 ،31 ،28

313 ،63 ،62



قایيني،زهره 109



قبادی،حميدرضا 121



قدیرمحسني،عباس 263



قراچهداغي،مهدی 111




قرباني،عليرضا 361




قمي،زهرا 192 ،130



کاتب،بهزاد 274



کارل،اریک 223



کاظمي،مهری ،136 ،125
،169 ،168 ،150 ،148 ،144
187



کافمن،جيمزسي 376 ،375



کامرانياقدام،محمد 59 ،27




کاندل،آریانا ،191 ،190
192

192






کریمي،فرزانه ،128 ،127



،202 ،196 ،186 ،178 ،163
222



کشاورز،ناصر ،79 ،78 ،65

محقق،جواد 53



83

محمدی،ویدا 109



کشاورزیآزاد،مرجان ،252

نيک،الهنظر 112


محمدی



307

محمدینيک،عصمت 112




کشاورزی،پارميس ،190

محمودی،منصوره 166 ،146



191

مرادیالکه،یگانه 260



مرادی،محمدرضا 368



مرداني،مهدی 64 ،47 ،26



مرداني،مهدی ،54 ،46 ،33



کشایي،اکرم 316 ،68



کالنتری،پرویز ،268 ،253
325 ،280



[...دیگران] 109
ماهوتي،مهری ،86 ،85 ،38
337 ،273 ،101

88 ،87 ،84 ،66 ،56

گروهمؤلفينانتشارات





گرینول،جسيکا 365





گریوز،سو ،163 ،128 ،127

مزیني،فاطمه 373



222 ،202 ،196 ،186 ،178

مشتاق،مهسار 118



معاونتآموزشابتدایياداره

باهدف 372



گولي،گولي 93



گولينکف،روبرتا 367



گيگا،ناهيد ،131 ،126 ،123
،174 ،152 ،145 ،133 ،132
221 ،194 ،184 ،177



لرستاني،فریبرز ،257 ،237
،323 ،317 ،311 ،288 ،275
357 ،352 ،335



لزرغالمي،حدیث ،243
344 ،308 ،283

مرویانحسيني،سيدمحمود

105

کلآموزشوپرورششهر

تهرانوباهمکاریمؤسسه
وانيافيلم 374


مککلور،ليزی 151




مورگان،ریچارد 130



مورلي،جون 351



موسویگرمارودی،افسانه
345



ميرزایي،دیبا 234
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بخشاردکاني،فاطمه


نجات



همایونروز،پریسا 16




112





هنکس،کوین 230

نجاتمهر،آزیتا 11 ،9






هيرشپازك،کتي 367


نصيری،منيژه 299





هيرمندی،رضي 250

نظری،مرضيه 20





یانوخ،کاترینا 235

نعمتي،محمدجواد 120





یدالهيخبوشان،مليحه 121


سادات،سيدهنازنين


نقيب



یعقوبي،مهتاب 151

فاطمه 104


نمازیها،حميد 103



نوروزی،رضاعلي 368 ،7 ،6



نوزرآدان،مریم ،362 ،21
383 ،382



نيری،پرناز 347 ،306 ،258



نيزبت،ریچارد 370



نيکطلب،بابک 28




نيکوکالم،نسيم 365 ،179



وتسل،یوتا 279



وثوقي،زهرا 92 ،81 ،80 ،29



وظيفهشناس،شراره 89




وود،هانا 179



ویلمز،مو 347 ،306 ،258



ویلمس،مو ،240 ،236 ،228
،262 ،259 ،256 ،248 ،241
،286 ،281 ،276 ،269 ،267
،339 ،338 ،334 ،333 ،332
350 ،346 ،340



هاروی،روگر 305 ،303



هازبند،ایمي 278



هاشمپور،مریم 67




هاشمي،نسيمالسادات ،19

22



هال،مایکل 271



هانسن،کارال 264



هانسن،ویلهلم 264
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،201 ،200 ،199 ،198 ،197
،207 ،206 ،205 ،204 ،203
،212 ،211 ،210 ،209 ،208
215 ،214 ،213

،276 ،271 ،269 ،267 ،262
،334 ،333 ،332 ،286 ،281
350 ،346 ،340 ،339 ،338





زندگيشاد 380

پرکاس 371 ،106





سایهگستر ،47 ،46 ،33 ،26


پل 120

آبرنگ ،195 ،189 ،171

،202 ،196 ،186 ،178 ،163
222

88 ،87 ،84 ،66 ،64 ،56 ،54



آرایان 11 ،10 ،9





پویشاندیشه 14



سخنوران 119

آموزشبرتر 361





پيدایش ،247 ،246 ،245



سوریاس 13 ،12

آميس 92 ،81 ،80 ،29

313 ،261





شباهنگ 358 ،4

آواینور ،375 ،369 ،15 ،5

پيکادبيات ،257 ،239



شرکتتعاونيخدماتنشر

،303 ،302 ،301 ،300 ،299
357 ،352 ،323 ،305 ،304





376


آوایهانا 103



آونددانش 113



ابوعطا ،116 ،115 ،108 ،107
،147 ،143 ،135 ،129 ،118
،175 ،172 ،170 ،167 ،149
،183 ،182 ،181 ،180 ،176
220 ،188 ،185



تيزهوشان 17



تيمورزاده ،191 ،190 ،130

سرمشق 18
،232 ،231 ،229 ،173 ،166
،253 ،249 ،243 ،242 ،238
،283 ،280 ،278 ،274 ،268
،344 ،325 ،319 ،308 ،287
356 ،355 ،353 ،351

192


شهرقلم ،151 ،146 ،134

جانجهان ،131 ،126 ،123
،174 ،152 ،145 ،133 ،132
221 ،194 ،184 ،177





ادیبمصطفوی 112



شيرینبيان 22 ،19

چشماندازقطب 373






اعلي 384



ضریحآفتاب 364 ،363

چکه ،226 ،225 ،224 ،93





غنچه ،49 ،39 ،34 ،32 ،31

افق ،99 ،98 ،97 ،96 ،67 ،28

227


حدیثنينوا 59 ،27

بافرزندان ،377 ،250 ،21



حضور 311 ،288 ،275

383 ،382





خورشيدباران 117 ،104

باهدف 372





دانژه 367 ،20

بهنشر 86 ،85 ،38






دانشگاهعلوماسالمي

بينالملليگاج ،125 ،95 ،94


343 ،100


،168 ،150 ،148 ،144 ،136
،218 ،217 ،187 ،179 ،169
385 ،365


پرتقال ،236 ،230 ،228

رضوی 105


درجسخن 235



دیبایه 234



ذکر ،137 ،128 ،127 ،82
،142 ،141 ،140 ،139 ،138

،251 ،244 ،237 ،63 ،62 ،52
،321 ،317 ،285 ،284 ،255
335 ،322


فروزش 102



فرهنگمردم 51



قدیاني ،41 ،40 ،35 ،25 ،16
،124 ،91 ،90 ،44 ،43 ،42
،219 ،216 ،193 ،165 ،164
،292 ،291 ،290 ،289 ،254
،297 ،296 ،295 ،294 ،293
298

،259 ،256 ،248 ،241 ،240
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کانونپرورشفکریکودکان



نغمهنو 362



ونوجوانان ،68 ،65 ،50 ،37



نوشته 384 ،381 ،370

،306 ،265 ،258 ،223 ،89
347 ،324 ،320 ،309



هنرآبي ،279 ،273 ،264



کانيار 282 ،272 ،270





کتابنبات 83 ،79 ،78



کدیور 122



گسترشعلومنوین 121



گلواژه 360 ،359




لوپهتو ،73 ،72 ،71 ،70 ،69

337 ،331
یارمانا 368 ،7 ،6

،315 ،314 ،77 ،76 ،75 ،74
330 ،329


مبتکران 328 ،327 ،326



مرآت 378 ،114 ،110



مهدقرآنکریم 3 ،2



مهرزهرا(س) 58 ،36



مؤسسهانتشاراتاميرکبير
،260 ،252 ،233 ،60 ،57
،316 ،312 ،307 ،277 ،263
،345 ،342 ،341 ،336 ،318
354 ،349 ،348



مؤسسهفرهنگي-هنری-
پژوهشيتاریخادبيات
کودکان 379 ،109



مؤسسهفرهنگيدارالحدیث
،157 ،156 ،155 ،154 ،153
162 ،161 ،160 ،159 ،158



مؤسسهفرهنگيفاطمي
310 ،266



مؤسسهفرهنگيمدرسه
برهان ،101 ،53 ،24 ،8 ،1
374 ،366



ناریا 61 ،55 ،48 ،45 ،30 ،23



نخستين 111
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آبرنگ



تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،پل .207 .كد
پستي 1314843593 :تلفن02166407575 :
نمابر02166419800 :


آرایان

تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان
ناشران ،ط .چهارم .كد پستي1314733474 :
تلفن 02166485940 :نمابر02166485940 :


تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،ک .فاتحي
داریان ،پ ،6 .ط .اول .كد پستي1314734761 :
تلفن 02166971344 :نمابر02166400235 :


آموزشبرتر









آواینور
تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین ،خ .شهيد نظري
غربي ،پ ،99.ط ،2 .واحد .4كد پستي:
 1314675577تلفن 02166967355 :نمابر:
02166480882





تهران :پاسداران ،خ .گلنبي ،خ .ناطق نوري ،ک.
بنبست طالیي ،پ .4 .كد پستي1947734411 :
تلفن 02122893988 :نمابر02122871522 :

بافرزندان
تهران :م .انقالب ،ابتداي خ .انقالب ،ساختمان
 ،1348ط .ششم .كد پستي1314664195 :
تلفن 02166950877 :نمابر02166965796 :

آوایهانا

آونددانش

افق
تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهيد نظري غربي،
ک .جاوید  ،1پ ،2 .ط .سوم كد پستي:
 1314675351تلفن 02166413367 :نمابر:
02166414285



تهران :ستارخان ،زیر پل یادگار ،فاز یك بازار
سنتي ،ضلع شرقي ،پ .118/1 .كد پستي:
 1453643195تلفن 02144246715 :نمابر:
02144246714

اعلي
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نوید ،نشر نوشته.
كد پستي 8143984136 :تلفن:
 03132226445نمابر03132208610 :

اصفهان :خ .هشت بهشت شرقي ،خ .الهور ،خ.
بالل شرقي ،ک .اميني ،بن بست شفيعي ،پ81.
كد پستي 8156676881 :تلفن03132301311 :
نمابر03132303356 :


ادیبمصطفوی
شيراز :خ .توحيد ،چاپخانه مصطفوي .كد پستي:
 7135967184تلفن 071323329150 :نمابر:
07132307440

تهران :م .انقالب خ كارگر جنوبي ،پ ،916 .ط.
دوم .كد پستي 1313935739 :تلفن:
 02166129862نمابر02166129862 :
آميس

ابوعطا

باهدف
تهران :خ .شریعتي ،سيد خندان ،خ .جلفا ،پایين
تر از فرهنگسراي ارسباران ،ک .شفاپي ،بن بست
یكم ،پ .1 .كد پستي 1541616911 :تلفن:
 02126703262نمابر02126703262 :



بهنشر

تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،باالتر از
چهارراه نصرت ،ک .طاهري ،پ ،16 .ط .سوم .كد
پستي 1417983181 :تلفن02188951740 :
نمابر02188951739 :
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بينالملليگاج

تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ.
 ،1302كد پستي 1314743533 :تلفن:
 02164363131نمابر02166976095 :







پيکادبيات
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،بعد از شهداي
ژاندارمري ،پ ،294 .ط .همكف ،واحد  .3كد
پستي 1314674671 :تلفن02166475195 :
نمابر02166475204 :





تيزهوشان
تهران :خ .شریعتي ،باالتر از ميرداماد ،جنب پمپ
بنزین ،خ .شواري ،پ ،22 .ط .اول .كد پستي:

چشماندازقطب

تربت حيدریه :فلكه مسجد جامع ،پاساژ الزهرا،
كد پستي 9518956919 :تلفن:
 05152319119نمابر05152319119 :



چکه
تهران :م .فاطمي ،خ .شهيد گمنام ،خ .جهانمهر،
ک .بوعليسيناي غربي ،پ ،62 .ط .2 .كد پستي:
 1431633384تلفن 02188987659 :نمابر:
02188987658



حدیثنينوا
قم :خ .ارم ،ک .شلمچه ،شماره  ،11پ .343 .كد
پستي 3713714465 :تلفن02537746579 :
نمابر02537746579 :

پيدایش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،پ .86 .كد پستي:
 1314733963تلفن 02166970270 :نمابر:
02166401514

جانجهان
تهران :خ .آزادي ،خ .والعصر ،ک .عليخاني ،پ،9 .
واحد  .1كد پستي 1419983461 :تلفن:
 02166595290نمابر02166595290 :

پویشاندیشه
اصفهان :خ .پنج رمضان ،كوي  ،17پ .سوم،
انتشارات پویش اندیشه .كد پستي:
 8137867741تلفن 03133363218 :نمابر:
03133373577





پل
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دانشگاه و
خ .فخررازي ،پ ،174 .ط ،2 .واحد  .4كد پستي:
 1314883916تلفن 02166469608 :نمابر:
02166972818

تيمورزاده
تهران :م .هفت تير ،خ .كریمخان زند ،پ،111 .
ط .سوم شرقي ،انتشارات تيمورزاده .كد پستي:
 1597985735تلفن 02188809090 :نمابر:
02188809898

پرکاس
تهران :شهرک آپادانا ،بلوک  ،26ورودي یك ،ط.
همكف غربي .كد پستي 1391863613 :تلفن:
 02144690761نمابر02144671264 :





پرتقال
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .روانمهر ،پ.
 ،71واحد  .4كد پستي 1314784665 :تلفن:
 02163564نمابر02166486797 :



 1948614511تلفن 02122222244 :نمابر:
02122872160



حضور
قم  :خ .معلم ،مجتمع ناشران ،ط .همكف ،واحد
 .43كد پستي 3715698387 :تلفن:
 02537842327نمابر02537842328 :



خورشيدباران
تهران :م .جمهوري ،بزرگراه نواب ،خ .دامپزشكي،
بين خوش و قصرالدشت ،پ ،236واحد  .2كد
پستي 1346687964 :تلفن02166872686 :
نمابر02189771212 :



دانژه
تهران :خ .استاد مطهري ،خ .سليمان خاطر ،ک.
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اسالمي ،پ 2/4 .كد پستي 1578635811 :تلفن:
 02188846148نمابر02188842543 :






دیبایه



ذکر



تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،خ.
محتشم ،پ ،20 .ط .اول غربي .كد پستي:
 1315853493تلفن 02166410041 :نمابر:
02166468263





قزوین :چهار راه نادري ،رو به روي بيمارستان
بوعلي جنب داروخانه قانون ،پ ،310 .ط .دوم،
واحد  .4كد پستي 3413673699 :تلفن:
 02833235305نمابر02833238033 :


سخنوران
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،بعد از ادوارد
براوان ،شماره  ،1407ط .اول .كد پستي:
 1417943134تلفن 02166476306 :نمابر:
02166476306

شيرینبيان
تهران :خ .شریعتي ،نرسيده به م .قدس ،ک.
سليمانزاده ،پ ،8 .زنگ  .1كد پستي:
 1963845351تلفن 02122232953 :نمابر:
02122232953

تهران :مرزداران ،سرسبز جنوبي ،گلدیس  ،8پ.
 ،28ط .3 .كد پستي 1464663944 :تلفن:
 02144278631نمابر02144278631 :


شهرقلم
تهران :سهروردي ،ابتداي خرمشهر ،پ ،36 .واحد
 .3كد پستي 1553833715 :تلفن:
 02188735518نمابر02188753398 :

زندگيشاد

سایهگستر


شرکتتعاونيخدماتنشرسرمشق
تهران :م .انقالب ،ابتداي كارگر جنوبي ،روبروي
تاالر باختر ،بن بست گشتاسب ،پ ،6 .واحد 5و.7
كد پستي 1314613448 :تلفن02166979095 :
نمابر02166979095 :

تهران :سيدخندان ،ارسباران ،شفاپي ،ک .یكم ،پ.
 ،8واحد  .4كد پستي 1541654711 :تلفن:
 02122886452نمابر02122886450 :


شباهنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،خ .شهداي
ژاندارمري ،ساختمان ایرانيان ،پ ،58 .زنگ ،7
انتشارات شباهنگ .كد پستي1314764519 :
تلفن 02166484186 :نمابر02166484186 :

درجسخن
بجنورد :بلوار استقالل ،ک .شهيد نوریان ،پ،14 .
انتشارات درج سخن .كد پستي9415653913 :
تلفن 05832260309 :نمابر05832260309 :



تهران :خ .شهيد رجایي ،م .بازار دوم نازيآباد ،خ.
نيكنام شمالي ،پ .112 .كد پستي:
 1135856368تلفن 02155349634 :نمابر:
02155349634

دانشگاهعلوماسالميرضوی
مشهد :حرم مطهر ،صحن هدایت ،دانشگاه علوم
اسالمي رضوي ،مدیریت مركز پژوهش دانشگاه.
كد پستي 9134843333 :تلفن:
 05132257089نمابر05132230772 :





سوریاس

ضریحآفتاب
مشهد :امام خميني  ،8دفتر مركزي موسسه
فرهنگي _ هنري و انتشاراتي ضریح آفتاب .كد
پستي 9133714165 :تلفن05132280166 :
نمابر05132212224 :



غنچه
تهران :م .انقالب ،خ .انقالب ،خ .دوازدهم
فروردین ،ک .الوندي ،پ ،16 .واحد  .4كد پستي:
 1314833574تلفن 02166480363 :نمابر:
02166488467
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فروزش
تبریز :خ .امام خميني ،نرسيده به چهارراه آبرسان،
نبش كوي بزرگمهر ،انتشارات فروزش .كد پستي:
 5154988118تلفن 04133369525 :نمابر:
04133357061



فرهنگمردم
اصفهان :هشت بهشت شرقي ،خ .الهور ،خ .بالل
شرقي ،ک .اميني ،بنبست شفيعي ،پ .81 .كد
پستي 8156676881 :تلفن03132301311 :
نمابر03132303356 :





واحد  .101كد پستي 9419893451 :تلفن:
 05832251036نمابر02166968463 :

قدیاني



تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين دانشگاه و
فخر رازي ،پ .184 .كد پستي1314883664 :
تلفن 02166462820 :نمابر02166465223 :


تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي
ژاندارمري شرقي ،پ .90.كد پستي:
 1314733861تلفن 02166404410 :نمابر:
02166403264
کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان





تهران :خ .شریعتي ،باالتر از پل سيد خندان ،ب.
مجتبایي ،كاویان شرقي ،ک .رضوي ،پ .4 .كد
پستي 1541846811 :تلفن02126402390 :
نمابر02126402390 :


کدیور
رشت :خ .مطهري ،نبش ک .مطهر ،ساختمان
بنان ،ط .اول ،انتشارات كدیور .كد پستي:
 4136847743تلفن 01333329995 :نمابر:
01333329995



گسترشعلومنوین
بجنورد :خ .دانشگاه آزاد ،مجنمع بهداشت ،e

مرآت
تهران :خ .كریمخان زند ،ابتداي خردمند شمالي،
پ ،80 .ط .چهارم .كد پستي1585814386 :
تلفن 02188821500 :نمابر02188813519 :



تهران :خ .ستارخان ،خ .جهانينسب ،بنبست دوم،
پ ،1 .زنگ  1كد پستي 1454836911 :تلفن:
 02144256098نمابر02144288640 :
کتابنبات

مبتکران
تهران :م .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .وحيدنظري.
كد پستي 1314764965 :تلفن02161094311 :
نمابر02161094182 :

تهران :خ .بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي .شماره ،22
 .24كد پستي 1511647416 :تلفن:
 02188715545نمابر02188715545 :


لوپهتو
تهران :خ .ولي عصر(عج) ،نرسيده به پارک ساعي،
برج نگين ساعي ،ط ،12 .واحد  .1202كد پستي:
 1433893975تلفن 02188717100 :نمابر:
02188717100



کانيار

گلواژه


مهدقرآنکریم
تهران :م .خراسان ،خ .خراسان ،بعد از سه راه
لُرزاده ،ک .مسجد فومني ،مؤسسه مهد قرآن .كد
پستي 1176713445 :تلفن02133522500 :
نمابر02133522500 :



مهرزهرا(س)
نجف آباد :چهار راه امام (ره) ،ابتداي خ .پانزده
خرداد جنوبي( 10متر پس از چهار راه سمت
چپ) ،پ .8 .كد پستي 8518658868 :تلفن:
 03142618871نمابر03142618872 :



مؤسسهانتشاراتاميرکبير
تهران :خ .جمهوري ،م .استقالل (چهارراه
مخبرالدوله سابق)ضلع جنوب شرقي ساختمان
انتشارات اميركبير ،ط .سوم كتابهاي شكوفه .كد
پستي 1143817818 :تلفن02133926622 :
نمابر02133926622 :
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مؤسسهفرهنگي،هنری،پژوهشيتاریخ



تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،تقاطع روانمهر،
شماره  .227كد پستي 1314713115 :تلفن:
 02166498148نمابر02166418979 :

ادبياتکودکان
تهران  :یوسفآباد ،خ ،23 .خ .شایان ،پ،26 .
درب سمت چپ .كد پستي 1433834373 :تلفن:
 02188718757نمابر02188718758 :




مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان
تهران :خ .سپهبد قرني ،نرسيده به پل كریمخان
زند ،ک .شهيد حقيقت طلب ،شماره  .8كد پستي:
 1598857911تلفن 02188800324 :نمابر:
02188903809



ناریا
تهران :خ .پيروزي ،خ .شكوفه ،كوچه فرد اسدي،
پالک  ،68واحد  .5كد پستي1717735786 :
تلفن 02133789620 :نمابر02133789620 :

نغمهنو
تهران :جنت آباد ،ب .الله شرقي ،خ .مجاهد كبير
جنوبي ،ک .بنفشه نهم ،پ ،38 .واحد  1كد
پستي 1473995553 :تلفن02146045017 :
نمابر02146045019 :



نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،صد متر مانده به چهارراه
فلسطين ،پشت ایستگاه اتوبوس ،ساختمان نوید.
كد پستي 8143984136 :تلفن:
 03132226445نمابر03132208610 :

مؤسسهفرهنگيفاطمي
تهران :م .فاطمي ،خ .جویبار ،خ .ميرهادي شرقي،
پ ،14 .واحد .2كد پستي 1415884741 :تلفن:
 02188945545نمابر02188944051 :





مؤسسهفرهنگيدارالحدیث
قم :چهار راه شهدا ،خ .معلم ،روبروي اداره برق،
نبش ک ،12 .پ .125 .تلفن  37740523 :كد
پستي 3715616385 :تلفن02537740545 :
نمابر02537740571 :

نخستين



هنرآبي
تهران :اتوبان آبشناسان ،جنب پمپ گاز ،بلوار امام
حسين ،بن بست اميد ،پ ،7.ط .همكف .كد
پستي 1476917771 :تلفن02144610843 :
نمابر02144610557 :



یارمانا
اصفهان :خ .مهرآباد ،كوي  ،19پ .46 .كد پستي:
 8158938131تلفن 03132616360 :نمابر:
03132603501

123

