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اين فهرســتگان، حاوي گزيده اي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي مورد 
بررسي قرار گرفته است. چنان که ديده مي شود، بخش قابل توجهي از اين منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتاب هاي آموزشي 
و تربيتي است. فهرست کامل کتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه هاي رشد دسته بندي و عرضه شده است که 
نسخه هاي الکترونيکي اين کتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستيابي و مطالعه است. براي ديدن اين کتاب نامه ها 

و منابع بيشتر، به وبگاه سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir(  مراجعه کنيد.

چرا فهرستگان؟
از ســال 1395، بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد )كــه شــامل گزيــده اي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت( بــه تعداد 
آموزشگاه هاي كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار مي رود با اين فهرست گزيده، يافتن منابع آموزشي 
مورد نياز به ويژه براي معلمان آسان تر از پيش شده باشد و امیدواریم پيامد هاي مثبت آن  در آينده نزديك آشكار شود. در اين فهرستگان، 

خوش بختانه منابع آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شده اند. 

آيا کتاب درسي کافي نيست؟ 
برخي اســتفاده از منابع آموزشــي تکميلي را با وجود کتاب هاي درســي، مفيد نمي دانند. اين تصور نادرســت اســت. اين کار يک دليل ســاده 
دارد؛ چون کتاب درســي معموالً براي ســطح متوســط دانش آموزان نوشــته مي شــود و در يک کالس درس همواره دانش آموزاني هســتند که 
باالتــر از ســطح متوســط يــا بــه داليلي پايين تر از آن قرار دارند. طبيعي اســت که گــروه دوم نياز به تمرين و تکــرار بيش تري دارند؛ در حالي 
کــه فرونشــاندن تشــنگي و عالقــه گــروه اول با معرفي منابعي باالتر از ســطح کالس ميســر اســت و ايــن وظيفه يک معلم کاردان اســت که 
شاگردانش را شناسايي و به هر يک منابع مناسب او را معرفي کند. منابع آموزشي و کمک درسي، کم و بيش، در همة کشورهاي دنيا مورد 

استفاده قرار مي گيرند!
نکته مهم ديگر اين است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايي مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جاي متن 

ِصرف، مي تواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد.
البته "جايگزين کردن کتاب هاي کمک درســي به جاي کتاب درســي" قطعاً کاري نادرســت اســت و از آن ناپسندتر، "اجباري" کردن استفاده از 
منابع آموزشــي و تربيتي و تحميل هزينه هاي اضافي به خانواده هاســت. هيچ گاه و در هيچ شــرايطي نبايد اصل اختياري بودن اســتفاده از 

منابع آموزشي ناديده گرفته شود.

مرجعي مطمئن براي معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــي منابــع از ســويي و مشــغله هاي زياد مربيــان، وجود اين فهرســتگان، کــه در آن منابع آموزشــي و تربيتي جديد 
بررســي و مناســب ترين آن ها معرفي شــده، حقيقتاً غنيمتي بزرگ اســت. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا 
با برنامه هاي آموزشي اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، براي دانش آموزان يا 
همکاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعي است که يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار کمتري را مي تواند بررسي و 

با هم مقايسه کند. البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.
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منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده 
شــده اســت. براي تهيه منابع می توان با مراجعه به انتهای فهرســتگان، با 

ناشر يا توليد کنندگان آن ها تماس گرفت.

درباره اين فهرستگان
در فهرستگانی که پيشرو داريد تعداد 80 عنوان کتاب آموزشی و تربيتی 
و 9  عنوان منبع آموزشي غير مکتوب معرفي شده است. کتابهاي معرفي 
شده  در سال1398 يا يک سال قبل از آن منتشر شدهاند و از بين 119  

کتاب مناســب گزيده شده اند.

شيوه تنظيم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در ايــن فهرســتگان، بر اســاس موضوع و بــه ترتيب 
حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت. در معرفــي منابع، چکيــده ای از محتوا 
يــا اطالعاتــی دربــاره آن ها داده شــده اســت. در پايان هر فهرســتگان نيز 
نمايه هايی تنظيم شده است که يافتن منبع مورد نياز را برای خوانندگان 
آســان می کنند. شــماره هايی که در اين بخش آورده شــده است، ناظر بر 

شــماره رديف منابع در فهرستگان است. 

همکاران ما در این فهرستگان:
مريم اسفندياري، كبري بابايي، مسعود تهراني فرجاد، محمدحسن حسيني، اعظم فتحي، عصمت ناصري فر، حميدرضا محمدبيگي

فائزه آل طعمه، مريم انصاري، محمد اميري، شــهناز امين، شــادي امينيان، محمود حدادي، طيبه حمزه بيگي، زهرا جالل، صديقه رســتما، 
مينا ساكن شفت، زهرا سلیمی زاده، سيمين اسالمي فارساني، بتول فرنوش، مسعود فرجاد تهراني، وحيد گلستان، اكبر گودرزي، عبدهللا 

مبيني كشه، مهربان نجفي، مرتضي سلطاني همايون، فاطمه يوسف نژاد.

آشنایی با منابع بیشتر

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
 سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و 

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و 
معرفی می شود. 

برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این نشانی ها 
مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://standard.roshd.ir



راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما می گويد که کتاب چه محتوايی دارد 
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مکتوب، به جای ناشر )توليد کننده( به جای سال نشر )سال ساخت( و به جای 

چکيده )معرفی( آورده شده است. 

برای بیان دیدگاه های خود درباره این فهرستگان، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، 
شماره 270، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایید.

بازی با انگشت ها

خشتی44ص. 

بازی های شاد  انگشتان دست طراحی شده است.  با  بازی  برای  ترانه، قصه های کوتاهی دارد که  و  انگشتان، در قالب شعر  با  بازی  کتاب 
و  بچه ها  میان  شاد  و  عاطفی  ارتباط  ایجاد  برای  خوبی  راه  انگشت ها،  با  بازی  اجراست.  قابل  موقعیتی  و  مکان  هر  در  که  نشاط آوری  و 

بزرگترهاست. این کتاب دارای 16 شعر برای کودکان پیش دبستانی است. در کنار هر شعر راهنمای بزرگساالن هم آمده است. 

--- رحماندوست، مصطفی

تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.-

.1398 

بازی و سرگرمی کودکان-کودک پیش دبستانی

.1
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1. خدایی، علی. تو لک لکی یا دارکوب؟. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 
1397. 48ص. رحلی. تصویرگر: نرگس هاشمی منش. شابک: 9789643916930 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: حیوانات، بازی و سرگرمی کودکان، نقاشی 

چکیده: کتاب تو لک لکی یا دارکوب از کتاب های بدون متن است. کتابی با تصاویر جذاب. 
این کتاب، بازی نقاشی هاست. تصویرگر کتاب با ایده جالب و نقاشی، نوعی بازی با ورق 

زدن کتاب به وجود آورده است. 

پرورش خالقیت 4  برای  آموزشی  بازی های  آموزشی:  بازی های  منیره.  عابدی درچه،   .2
شابک:  پریرخ.  تصویرگر: زهره  وزیری.  120ص.   .1398 مانا.  یار  اصفهان:  سال.   6 تا 

 9786229941164
مخاطب: مربی/ والدین 

کلمات کلیدی: بازی و سرگرمی ، خالقیت، آموزش پیش دبستانی 

رخ می دهد  و عمیق  لذت بخش  غیرمستقیم،  به طور  یادگیری  بازی،  در جریان  چکیده: 
بازی  و کودکان می توانند کاربردی ترین مهارت، اطالعات، ویژگی ها و نگرش را در طول 
انواع خالقیت، مانند خالقیِت تجسمی، کالمی،  پرورش  با هدف  آورند. کتاب  به دست 
حرکتی، مکانیکی و ذهنی در کودکان پیش از دبستان تألیف شده است و شامل پانزده 
بازی آموزشی است. بازی ها گرچه برای گروه سنی4 تا 6 سال طراحی شده است؛ اما با 
مراجعه به بخش تغییرات که پس از توضیح هر بازی آورده شده است، می  توان تغییراتی 

در بازی اعمال کرد تا برای دانش آموزان سال های باالتر هم قابل اجرا باشد. 

هوش  پرورش  برای  آموزشی  بازی های  آموزشی:  بازی های  منیره.  درچه،  عابدی   .3
جنبشی - بدنی 4 تا 6 سال. اصفهان: یار مانا. 1398. 120ص. وزیری. تصویرگر: فهیمه 

محجوب. شابک: 9786229941171 
مخاطب: مربی/ والدین 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشی، بازی و سرگرمی ، هوش 

چکیده: نیاز کودکان فقط بیشتر دانستن نیست، بلکه در کنار آن و شاید بیشتر از آن، 
باید به ویژگی ها و توانمندی های اساسی مجهز شوند که در زندگی روز مره و برای دستیابی 
آموزشی  بازی  بیست  شامل  کتاب  این  محتاج اند.  بدان  عرصه ها  همه  در  موفقیت  به 
برای پرورش هوش جنبشی ــ بدنی است. مؤلفه های این هوش عبارت اند از: هماهنگی 
حرکتی، مهارت های حرکتی ظریف و درشت، انعطاف پذیری جسمی، استقامت و قدرت 
بدنی، سرعت، تعادل، حرکت و جنب و جوش. در ابتدای هر بازی، توضیحی کلی درباره ی 
آن بازی داده شده که در واقع مقدمه ای برای شناخت کلیت بازی است. پس از آن، هدف 

از بازی بیان شده است.

بازی و سرگرمی

بازی های آموزشی
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نوبختی،  مرضیه  کودک.  و رشد  برای سرگرمی  بچه ها  با  عملی  بازی   90 آنجال.  تایر،   .4
بهشاد حسینی فرد تهران: قدیانی. 1398. 120ص. وزیری. تصویرگر: لیال نادری دلپاک. 

شابک: 9786000805845 
مخاطب: مربی/ والدین 

کلمات کلیدی: بازی های آموزشی، فعالیت های فوق برنامه، آموزش پیش دبستانی 

نوپایی دوره ای  پنج سالگی، سال های  تا  تولد  از  به دلیل رشد بسیار سریع مغز  چکیده: 
مهم برای کودک است. این کتاب به والدین، مربیان و پرستاران کودک کمک می کند تا 
درک بهتری از فرایند رشد کودک نوپای خود داشته باشند و همچنین پیشنهادهایی برای 
دوره  این  در  کودک  برای رشد  روزانه  برنامه ریزی  به  حاضر  کتاب  دارد.  آن ها  سرگرمی 
کمک می کند. »بازی های حسی«، »مهارت های حرکتی درشت«، »فعالیت های هنری« و 

»فعالیت های بدون ریخت و پاش«، از جمله بخش های این کتاب هستند.

تفکر، پژوهش: تفکر، پژوهش )1( و )2( ویژه  5 تا 6 سال:  5. اقبال پور، امیرهوشنگ. 
فعالیت ها، بازی ها و سرگرمی های مهارت سبک زندگی با رویکرد تلفیقی. تهران: آبرنگ. 

1397. 40ص. رحلی. شابک: 9786002525031 
مخاطب: کودک پیش دبستانی 

کلمات کلیدی: تفکر، پژوهش، بازی و سرگرمی  

در این مجموعه سعی شده است به جای رویکرد تفکیکی از رویکرد تلفیقی بر  چکیده: 
نقش  و  طراحی  پرورشی  و  آموزشی  نقشه ی  کشور،  منطقه ای  و  بومی  نیازهای  اساس 
اضالع مثلث یاددهی و یادگیری)کودک، مربی و محیط( مشخص شود تا فرایند یاددهی 
و یادگیری آهسته آهسته طی شود و کودک نیز امکان کودکی کردن را در بهترین شرایط 

داشته باشد. 

6. اقبال پور، امیرهوشنگ. تفکر، پژوهش: تفکر، پژوهش 2 ویژه  5 تا 6 سال: فعالیت ها، 
 .1397 آبرنگ.  تهران:  تلفیقی.  رویکرد  با  سبک زندگی  مهارت  سرگرمی های  و  بازی ها 

40ص. رحلی. شابک: 9786002525048 
مخاطب: کودک پیش دبستانی 

کلمات کلیدی: تفکر، پژوهش، بازی و سرگرمی  

در این مجموعه سعی شده است به جای رویکرد تفکیکی از رویکرد تلفیقی بر  چکیده: 
نقش  و  طراحی  پرورشی  و  آموزشی  نقشه ی  کشور،  منطقه ای  و  بومی  نیازهای  اساس 
اضالع مثلث یاددهی و یادگیری )کودک، مربی و محیط( مشخص شود تا فرایند یاددهی 
و یادگیری آهسته آهسته طی شود و کودک نیز امکان کودکی کردن را در بهترین شرایط 

داشته باشد. 

تفکر و پژوهش
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تهران:  بازارنو.  شاکر  آزاده،  نکن!.  باز  را  کتاب  این  نیستی،  گربه  اگر  جف.  چکای،   .7
پرتقال. 1398. 32ص. بیاضی. شابک: 9786004626347 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
زندگی  حیوانات،  داستان های  تصویری،  داستان های  کودک،  داستان  کلیدی:  کلمات 

حیوانات 

چکیده: کتاب »اگر گربه نیستی، این کتاب را باز نکن!« همان طور که از نام کتاب پیداست 
با منع مخاطبان غیر گربه  به خواندن کتاب جاذبه ایجاد می کند. کتابی تصویری در مورد 

عادات گربه هاست که به شکل لطیفی بیان شده است. 

8. هیگینز، رایان تی. بروس خرس عصبانی: بلدی بشماری؟. آناهیتا حضرتی کیاوندانی. 
تهران: پرتقال. 1398. 28ص. خشتی کوچک. شابک: 9786004626644 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان های حیوانات، داستان های تصویری 

چکیده: کتاب »بروس خرس عصبانی« در مورد شمردن اعداد است. شمارش اعداد یک تا 
ده. هر شماره داستانی دارد و از طریق تصاویر زیبا آموزش داده شده است. 

24ص.   .1397 پرتقال.  تهران:  آیتی.  ساناز  کتاب!.  می گویند  این  به  لین.  اسمیت،   .9
خشتی کوچک. شابک: 9786004625258 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، داستان های حیوانات، ادبیات کودکان 

این می گویند کتاب« داستان دو بچه ی میمون و خرگوش است در مواجه  چکیده: » به 
باید  مانند  پرسش هایی  با  خاطر  همین  به  نمی شناسد  کتاب را  خرگوش  کتاب .  یک  با 

بجومش؟ باید بپوشمش؟ و... از بچه میمون به کارایی کتاب پی می برد. 

داستان



9

10. جاللی فراهانی، طراوت. خانه ها.... تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 
1398. 32ص. رحلی. شابک: 9786000106430 

مخاطب: مربی 
کلمات کلیدی: داستان های تصویری، قصه گویی، داستان کودک 

چکیده: کتاب خانه ها، داستانی بدون متن است؛ اما در دل کتاب، در هر صفحه خانه ای 
است که هر خانه داستانی دارد. می توانیم با شخصیت اصلی داستان »گربه زرد« همراه 

شویم. خانه به خانه برویم و داستان هر خانه را بگوییم. 

11. شمس، محمدرضا. داستان های صلح و دوستی: خانه دیوانه. تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی. 1397. 24ص. خشتی. شابک: 9786004366458 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داستان های تخیلی، داستان های حیوانات 

با  و  به طرفش می آمد، دنبالش می کرد  بود و هرکسی  چکیده: خانه ای یک آجرش کم 
ناودانش او را خیس می  کرد یا با دودکشش می زد توی سرش! مرغ، گربه، خر و سگ به 
ترتیب به سراغ خانه دیوانه می روند و از او می  خواهند که خانه ی آن ها باشد؛ اما خانه 
دنبالشان می  کند و... روزی خانه خود را در محاصره ی گرگ ها می بیند و از ترس می  لرزد 
و آرزو می  کند کاش مرغ و گربه و خر و سگ آن جا بودند و کمکش می  کردند. او فریاد 

می زند و کمک می خواهد و... آیا کسی برای کمک به خانه ی دیوانه پیدا می شود؟ 

1398. 32ص.  پرتقال.  تهران:  ابراهیمی.  پیام  سر وصدا.  پر  کتاب  دبورا.  آندروود،   .12
رقعی. شابک: 9786004626484 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، داستان های حیوانات، داستان های مصور 

چکیده: »کتاب پر سرو صدا« کتابی با متن کم و تصاویر گویاست. کتاب درباره ی سرو 
صداهای اطراف ماست. توی دنیا یک عالمه سرو صداست. سروصداهای خوب، سر و 
صداهای بد و سرو صداهای اتفاقی که باعث می شوند همه به سمت ما برگردند. توی 
هر  که  شده اند  جمع  هم  کنار  طوری  می شناسند  بچه ها  که  سروصداهایی  کتاب  این 

خواننده ای را به وجد می آورد. 
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نورا حق پرست.  بزرگ.  باشد، خیلی  بزرگ  گوسفندی که می خواست  ژوزف.  تئوبالد،   .13
شابک:  رحلی.  28ص.   .1398 نوجوانان.  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تهران: 

 9789643910600
مخاطب: کودک پیش دبستانی 

کلمات کلیدی:  ادبيات كودكان، داستان هاي حيوانات، داستان هاي تخيلي

چکیده: داستان های تخیلی قدرت خالقیت کودکان را رشد می دهند و در عین حال سرگرم 
کننده و جذاب اند. کتاب حاضر ماجرای گوسفندی است که از وضعیت فعلی خود راضی 
نیست و به همین خاطر می کوشد با خوردن غذای بیشتر بزرگ تر شود و تغییر کند. اما 
هیچ  دیگر  که  می رسد  جایی  به  گوسفند  و  می شود  کنترل  غیر قابل  شدن  بزرگ تر  این 
دوست و همراهی ندارد. در نهایت، در اثر یک اتفاق، به وضعیت قبلی خود بازمی گردد 

و دیگر ناراضی نیست. 

حسام  نارنجیها،  ماندانا  دندان.  هیوال های  مهمانی  سایاکو.  اوشیدا،  هارا/  ریکو،   .14
سبحانی طهرانی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. خشتی. شابک: 9786227014051 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان کودک، بیماری های دهان و دندان 

چکیده: »کودی« خرسه عاشق شیرینی است. او کلی شکالت، کلوچه، بستنی و نوشابه 
گازدار می خورد و با خودش می  گوید: »به به، چه قدر خوشمزه...«؛ اما افراد دیگری هم 
مجبور  و  است  گرفته  دندان درد  کودی  می  برند!  لذت  او  خوردن  شیرینی  از  که  هستند 
می شود نزد دندان پزشک برود. دکتر »رایکو« دندان های کودی را معاینه می  کند و متوجه 
جشن  کودی  دهان  در  هستند،  بدجنس  میکروب های  از  که  دندان  هیوالهای  می شود 
ولی  کند؛  تمیز  دستگاه  با  کثیف کاریشان را  و  میکروب ها  می  کند  دکتر سعی  گرفته اند. 
هنوز دو تا از هیوالها در دهان کودی هستند و خیال بیرون آمدن ندارند. آیا دکتر رایکو 

می تواند این دو هیوال را فراری دهد؟ 

15. تبریزی، مصطفی/ تبریزی، علی رضا. آمادگی ورود به دبستان: پیشگیری از مشکالت 
شابک:  1398. 136ص. رقعی.  فراروان.  نشر  تهران: شرکت  کودک.  آموزشی  و  تربیتی 

 9786008283454
مخاطب: مربی/ والدین/ کارشناسان 

کلمات کلیدی: آموزش والدین، بازی های آموزشی، آموزش و پرورش، پیشگیری 

چکیده: کتاب »آمادگی ورود به دبستان« برای آگاهی والدین از روش های آماده کردن 
فرزندشان برای ورود به دبستان و پیشگیری از مشکالت تربیتی و آموزشی کودکان تدوین 
شده است. مخاطب این کتاب تمامی والدین، بدون توجه به میزان تحصیالت آنان است، 
زبان کتاب ساده و بدون اصطالحات خاص است. کتاب دارای دو بخش است. بخش اول: 
آمادگی رفتاری و روانی کودک برای ورود به دبستان و بخش دوم: آمادگی کودک برای 
کسب مهارت های تحصیلی. نویسنده به امید این که تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی 
ما موجب تحقق تمامی جنبه های انسانی شود، توصیه هایی کرده است. در صورت عمل 

به این توصیه ها از جانب والدین گام مهمی در شکوفایی کودکان برداشته خواهد شد. 

دانش افزایی معلمان و والدین
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توبین، ژوزف/ هوسوه، یه/ کاراساوا، مایومی. پیش دبستان در سه فرهنگ: چین،   .16
ژاپن و ایاالت متحده. شیده ایلبگی طاهر، حسین افشین منش. تهران: سازوکار. 1398. 

288ص. رقعی. شابک: 9786007325544 
مخاطب: مربی/ دانشجومعلمان 

کلمات کلیدی: آموزش پیش دبستانی، نمونه پژوهی، پژوهش های تربیتی 

و  بازی ها  خالل  در  پیش دبستانی،  پرهیاهوی  مراکز  در  کودکان  امروزه  چکیده: 
قهرها،  جریان  در  تفاوت  پذیرفتن  می کنند.  تمرین  را  دوستی ها  سرگرمی هایشان، 
آشتی ها و گذشت ها دربرابر هم، آن ها را در بستری قرار داده که خود به خود به مشق 
صلح مشغول اند. در کتاب حاضر، مراکز پیش دبستانی در سه کشور چین، ژاپن و ایاالت 
متحده آمریکا، بررسی شده است. علی رغم تفاوت هایی که این سه فرهنگ در روش های 
تربیتی دارند، گویی همگی در یک قرارداد نانوشته کودکان سرزمین خود را به سویی جهت 

می دهند که درکشت زارهای آینده کشورشان تنها تخم عشق و محبت بکارند. 

17. علی، ترقی جاه/ امیر حسین، کلوتی. مربی شایسته: دریاب وقت و دُر  یاب: استفاده از 
فرصت های زمانی در بهبود رشد و یادگیری. تهران: میچکا. 1398. 120ص. وزیری. شابک: 

 9786222520472
مخاطب: مربی/ والدین/ کارشناسان 

کلمات کلیدی: آموزش پیش دبستانی، کمک آموزشی، برنامه ریزی، طراحی آموزشی 

از مجموعه  پنج جلدی مربی شایسته، در مورد  کتاب »دریاب وقت و دُر یاب«  چکیده: 
استفاده از فرصت های زمانی در بهبود رشد و یادگیری است. شخصیت اصلی کتاب »خاله 
است.  »میم جیم خونه«  پیش دبستانی  و  مهد  مربی  میم جیم  خاله  است.  میم جیم« 
مواجه  برویم؟  دیگر  فعالیت  به  فعالیت  یک  از  چگونه  مثل:  سؤال هایی  با  خاله  وقتی 
و سفر  بچه ها  دنیای  که عاشق  پنج ساله  جستجوگر  و  پیرمرد هفتاد  آینه  بابا  می شود، 
کردن است به کمکش می آید. کتاب دارای 6 فصل قصه ما، محیط های زمانی، زمان بندی 
طراحی می خواهد، محیط های زمانی چه هستند و چه انواعی دارند؟ ، دوستی با زمان و 

نقشه سفر است. 

نگاهی  باز:  آغوشت  قرص،  دلت  شایسته:  مربی  علی.  ترقی جاه،  سوده/  شبیری،   .18
شابک:  وزیری.  96ص.   .1398 میچکا.  تهران:  مربیگری.  در  عاطفی  امنیت  به  دوباره 

 9786222521219
مخاطب: مربی/ والدین/ کارشناسان 

کلمات کلیدی: آموزش پیش دبستانی، مهارت های آموزشی، علوم تربیتی 

چکیده: کتاب » دلت قرص، آغوشت باز« از مجموعه کتاب های مربی شایسته است. هر 
از این مجموعه داستانی درباره ی مربیگری کودکان مهد و پیش دبستان می پردازد.  جلد 
شخصیت اصلی داستان »خاله میم جیم« که بیشتر وقت ها ساکت است به همراه بابا 
آینه پیرمرد هفتاد و پنج ساله ی جستجوگر و به روز که عاشق سؤال ایجاد کردن است 
به موضوعات مشارکت، پدر و مادرهای متوقع و همکاران ناسازگار می پردازند. این کتاب 
در باره  امنیت عاطفی در مربیگری است. این کتاب دارای پنج فصل قصه  ما، امن و ناامن، 

مربی امن، محیط امن و امنیت در تعادل است. 
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بازطراحی  آسمان:  کالست  سقف  شایسته:  مربی  سوده.  شبیری،  علی/  ترقی جاه،   .19
شابک:  وزیری.  112ص.   .1398 میچکا.  تهران:  مربیگری.  برای  دسترس  در  محیط های 

 9786226721769
مخاطب: مربی/ دانشجومعلمان 

کلمات کلیدی: آموزش پیش دبستانی، یادگیری 

از مجموعه کتاب های مربی شایسته است. هر  چکیده: کتاب » سقف کالست آسمان« 
از این مجموعه داستانی درباره ی مربیگری کودکان مهد و پیش دبستان می پردازد.  جلد 
شخصیت اصلی داستان »خاله میم جیم« که بیشتر وقت ها ساکت است به همراه بابا 
آینه پیرمرد هفتاد و پنج ساله ی جستجوگر و به روز که عاشق سؤال ایجاد کردن است 
به موضوعات مشارکت، پدر و مادرهای متوقع و همکاران ناسازگار می پردازند. این کتاب 
در باره  بازطراحی محیط های در دسترس برای مربیگری است. این کتاب دارای پنج فصل 
قصه  ما، کمی درباره ی محیط ها، ویژگی های محیط یادگیری با کیفیت، محیط داخلی و 

محیط باز است.

و  هیجانی  مشکالت  گرتچن.  پیکوک،  گیمپل  مالمبرگ، جسیکا/  ملیسا/  هولند،  آل   .20
رفتاری در کودکان: مداخله اثربخش در سنین پیش دبستانی و مهد کودک. مریم فوالدوند، 

احمد عابدی. اصفهان: نوشته. 1398. 352ص. وزیری. شابک: 9786003861626 
مخاطب: مربی/ والدین/ مشاور 

کلمات کلیدی: اختالالت رفتاری، کودکان، بهداشت روانی 

چکیده: این کتاب قصد دارد با ارائه  اطالعاتی پیرامون نحوه  رسیدگی به مشکالت رفتاری 
و هیجانی کودکان 3 تا 6 سال، فعاالن و عامالن حوزه  سالمت روان کودکان را یاری کند. 
هدف اصلی کتاب ارائه مداخالت مؤثر و کاربردی است تا بتوان با فعالیت های بالینی در 

محیط های آموزشی آن ها را اجرا کرد. 

21. ترقی جاه، علی/ کلوتی، امیر حسین. همراه شو عزیز... )استفاده از ظرفیت های مشارکت 
برای مربیگری(. تهران: میچکا. 1398. 88ص. وزیری. شابک: 9786226721790 

مخاطب: مربی/ والدین/ کارشناسان 
کلمات کلیدی: یادگیری مشارکتی، تجربه، آموزش پیش دبستانی 

چکیده: کتاب »همراه شو عزیز...« از مجموعه کتاب های مربی شایسته است. هر جلد از 
این مجموعه داستانی درباره ی مربیگری کودکان مهد و پیش دبستان می پردازد. شخصیت 
اصلی داستان »خاله میم جیم« که بیشتر وقت ها ساکت است به همراه بابا آینه پیرمرد 
هفتاد و پنج ساله ی جستجوگر و به روز که عاشق سؤال ایجاد کردن است به موضوعات 
دارای چهار  کتاب  این  ناسازگار می پردازند.  و همکاران  و مادرهای متوقع  پدر  مشارکت، 

فصل مشارکت، پدر و مادرهای متوقع و همکاران ناسازگار است. 
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تهران:  مدرسه.  تا  گام  هفت  مژده.  اسماعیل پور ،  عهدیه/  شاه آبادی،  ابراهیمی   .22
دانش آفرین، رشد اندیشه. 1398. 204ص. رقعی. شابک: 9786006999074 

مخاطب: مربی/ والدین 
کلمات کلیدی: مهارت، آموزش پیش دبستانی، فعالیت های حسی - حرکتی 

باید  مدرسه  به  ورود  از  قبل  کودکان  که  است  مهارت هایی  حاضر شامل  کتاب  چکیده: 
آموزش ببینند. مربیان، معلمان و حتی والدین در منزل، می توانند این مهارت ها را به 
کودکان آموزش دهند. این هفت مهارت عبارت اند از: مهارت های حرکتی درشت، حرکتی 
پیش نیاز  و  خواندن  پیش نیاز  زبانی،  نوشتن،  پیش نیاز  و  ترسیم  حسی،  ادراک  ظریف، 
ریاضی. کتاب حاضر این مهارت ها را به صورت فهرست شده توضیح می دهد و بازی ها، 
اهداف  و  توضیحات  همراه  به  مستقل،  واحدکارهای  و  کاربرگ ها  تکالیف،  تمرین ها، 
آن  توان بخشی  و  آموزشی  مداخله  نوعی  این ها  همه  اصل  در  که  است  آمده  هرکدام 
مهارت خاص محسوب می شود که با توجه به قوت و ضعف دانش آموزان می توان آن ها 

را کم یا زیاد کرد.

محمدصادق  هجایی.   آگاهی   :)1( آوایی  بازی های  محمد صادق.  چابکی،  ابراهیمی   .23
شابک:  لیموئی.  آناهیتا  تصویرگر:  رقعی.  216ص.   .1396 چابکی.  ابراهیمی 

 9786000491444
مخاطب: مربی/ معلم 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشی، بازی های آموزشی، آموزش پیش دبستانی 

چکیده: این کتاب اولین جلد از مجموعه کتاب هایی است که سعی دارد با فعالیت های 
آموزشی متنوع، مبتنی بر آگاهی واج شناختی، زمینه را برای رشد و پیشرفت مهارت های 
اختالل  با  دانش آموزان  و  دبستانی  پیش دبستانی،  مهد،  کودکان  نوشتاری  و  خوانداری 
یادگیری خاص یا اختالل ارتباطی تسهیل کند. آگاهی واج شناختی به عنوان عامل مؤثر 
در یادگیری خواندن و نوشتن به معنای آگاهی از ساختمان آوایی کلمات است، مهارتی 
که کودکان را قادر به شناسایی، تمیز و دست کاری اجزای کلمات )شفاهی( می سازد. این 

مهارت سطوح مختلفی دارد، ازجمله آگاهی هجایی، درون هجایی و واجی. 

بازی های  آوایی:  بازی های  حورا.  زاهد،  پور سعید  محمد صادق/  چابکی،  ابراهیمی   .24
ابراهیمی چابکی. 1398. 108ص. رقعی.  آوایی )2(: آگاهی درون هجایی. محمدصادق 

تصویرگر: نرگس هاشمی منش. شابک: 9786000449445 
مخاطب: مربی/ معلم 

کلمات کلیدی: اختالل های توجهی، مهارت های آموزشی، زبان آموزی، بازی های آموزشی 

چکیده: کتاب »آگاهی درون هجایی« تحت عنوان بازی های آوایی دومین جلد از مجموعه 
واج شناختی،  آگاهی  بر  مبتنی  آموزشی  فعالیت های  با  دارد  که سعی  است  کتاب هایی 
و  پیشرفت خوانداری  برای  نوشتن، زمینه را  و  یادگیری خواندن  در  به عنوان عامل مؤثر 
نوشتاری کودکان آسان کند. این کتاب به گونه ای طراحی شده است تا امکان بهره گیری 
کودکان مهد، پیش دبستانی، دبستانی و دانش آموزان با نیازهای ویژه، اختالل یادگیری 

خاص یا اختالل ارتباطی را برای کسب مهارت درون هجایی فراهم آورد. 

زبان آموزی
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بازی های  آوایی:  بازی های  حورا.  زاهد،  پور سعید  محمد صادق/  چابکی،  ابراهیمی   .25
آوایی )3(: آگاهی واجی - الف. : محمدصادق ابراهیمی چابکی. 1398. 182ص. رقعی. 

شابک: 9786000494452 
مخاطب: مربی/ معلم 

کلمات کلیدی: زبان آموزی، زبان شناسی، بازی های آموزشی 

مجموعه  از  جلد  سومین  واجی  آگاهی  عنوان  تحت  آوایی3«  »بازی های  کتاب  چکیده: 
واج شناختی،  آگاهی  بر  مبتنی  آموزشی  فعالیت های  با  دارد  که سعی  است  کتاب هایی 
و  پیشرفت خوانداری  برای  نوشتن، زمینه را  و  یادگیری خواندن  در  به عنوان عامل مؤثر 
آوایی  ساختمان  از  آگاهی  معنای  به  واج شناختی  آگاهی  کند.  آسان  کودکان  نوشتاری 
کلمات)شفاهی(  اجزای  تمیز  و  شناسایی  به  قادر  را  کودکان  که  است  مهارتی  کلمات؛ 
مهد،  کودکان  بهره گیری  امکان  تا  است  شده  طراحی  گونه ای  به  کتاب  این  می سازد. 
پیش دبستانی، دبستانی و دانش آموزان با نیازهای ویژه، اختالل یادگیری خاص یا اختالل 

ارتباطی را برای کسب مهارت درون هجایی فراهم آورد. 

بازی های  آوایی:  بازی های  حورا.  زاهد،  پور سعید  محمد صادق/  چابکی،  ابراهیمی   .26
چابکی. 1398. 204ص. رقعی.  ابراهیمی  : محمدصادق  ) ب(.  واجی  آگاهی   :)4( آوایی 

شابک: 9786000494759 
مخاطب: مربی/ معلم 

کلمات کلیدی: زبان آموزی، آموزش و یادگیری، بازی های آموزشی 

چکیده: کتاب »بازی های آوایی 4« تحت عنوان بازی های آوایی چهارمین جلد از مجموعه 
واج شناختی،  آگاهی  بر  مبتنی  آموزشی  فعالیت های  با  دارد  که سعی  است  کتاب هایی 
و  پیشرفت خوانداری  برای  نوشتن، زمینه را  و  یادگیری خواندن  در  به عنوان عامل مؤثر 
نوشتاری کودکان آسان کند. این کتاب به گونه ای طراحی شده است تا امکان بهره گیری 
کودکان مهد، پیش دبستانی، دبستانی و دانش آموزان با نیازهای ویژه، اختالل یادگیری 

خاص یا اختالل ارتباطی را برای کسب مهارت درون هجایی فراهم آورد. 

27. عالمیان، وحید/ کلهر، لیال. مجموعه کتاب های 4 تا 5 سال: کتاب زبان آموزی 4 تا 5 
سال. تهران: پایش. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786008892717 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: زبان آموزی، آموزش پیش دبستانی، الفبا، آمادگی برای خواندن 

در  کودک  پیوسته  هم  به  و  کوتاه  ساده،  داستان هایی  بیان  با  کتاب  این  در  چکیده: 
مسیر آموزش تلفظ صحیح، توجه به آواهای شنیداری، افزایش خزانه ی لغات، تقویت 
مهارت های گفتاری و... قرار می گیرد. این کتاب با هدف آموزش غیرمستقیم پیش نیازهای 
خواندن و نوشتن از طریق دیدن، شنیدن، تکرار کردن، قصه گویی، بازی و... تألیف شده 

است. 
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26ص.   .1398 قدیانی.  تهران:  تصویر.  و  شعر  با  اعداد  آموزش  مریم.  اسالمی،   .28
خشتی. شابک: 9786000803803 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: شعر، آموزش پیش دبستانی 

چکیده: کتاب  آموزش اعداد با شعر و تصویر شامل 10 شعر خردساالنه سروده ی مریم 
اسالمی است. این کتاب دارای تصاویر و عکس های شاد و رنگارنگ است. هر عدد با شعر 
معرفی شده است. مثل: شمردن عددها ... یه بازی قشنگه... یک، عدد اوله... زود اومده 

زرنگه! 

29. رحماندوست، مصطفی. اتل متل: اتل متل کبوتری. تهران: لوپه تو. 1398. 24ص. 
خشتی کوچک. شابک: 9786008761617 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

این شعر درباره کبوتر پَرپَری است. او گرسنه است و باید به دنبال دانه برود.  چکیده: 
برای  می دهند.  دانه  آن ها  به  و  هستند  دوست  پرنده ها  با  پنجره ها  که  می  داند  کبوتر 
همین پشت پنجره می نشیند، سالم می کند و دانه می خواهد؛ اما پنجره می گوید کسی در 
خانه نیست تا برایش دانه بریزد. کبوتر به طرف مزرعه می رود، جایی که مترسِک خسته 
نشسته است. کبوتر می  داند که مترسک مهربان است و چند دانه را از او دریغ نمی کند. 
مترسک به او اجازه می دهد تا خود را سیر کند و از کبوتر می  خواهد باز هم به او سربزند؛ 

چون مترسک همیشه تنهاست. 

 .1398 تو.  لوپه  تهران:  مار.  بچه  یه  متل  اتل  متل:  اتل  مصطفی.  رحماندوست،   .30
24ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761631 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: بچه مار کوچولو به قطار می رسد و از او می خواهد که با هم بازی کنند! اما قطار 
از  او باید مسافرها را جابه جا کند. مارکوچولو به شیلنگ آب می رسد و  خیلی کار دارد؛ 
او می خواهد که با هم بازی کنند؛ اما شیلنگ هم خیلی کار دارد؛ او باید باغچه را آب 
بدهد. »الکی الک پشته، صدای مار کوچولو را می شنود و از مار می خواهد که با او بازی 
کنند؛ اما مارکوچولو می ترسد و فرار می  کند. مار کوچولو به النه اش برمی گردد و با خواهر 

و برادرهایش بازی می  کند. 

شعر
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31. رحماندوست، مصطفی. اتل متل: اتل متل یه بزغاله. تهران: لوپه تو. 1398. 24ص. 
خشتی کوچک. شابک: 9786008761600 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: این شعر، داستان بزغاله ای را روایت می  کند که می خواهد به خانه خاله برود؛ اما 
دوست دارد همسفری داشته باشد. او اول از همه سراغ گربه می  رود و از او می  خواهد 
که همراهی اش کند؛ ولی گربه باید به دنبال غذا برود. بزغاله از خروس زری می خواهد تا 
با هم به خانهی خاله بروند؛ اما خروس هم باید برای خانم مرغه دانه ببرد. سگ گله هم 
این پیشنهاد را نمی پذیرد؛ چون باید همان جا بماند. بزغاله خودش به تنهایی به خانه ی 

خاله می رود و حسابی خوش می گذراند. 

32. رحماندوست، مصطفی. اتل متل: اتل متل یه زنبوره. تهران: لوپه تو. 1398. 24ص. 
خشتی کوچک. شابک: 9786008761624 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: زنبور کوچولو دنبال کسی می گردد که با او ازدواج کند. او اول انگور را می بیند و 
به او پیشنهاد ازدواج می دهد؛ اما انگور نمی پذیرد؛ چون او موجودی بی آزار است و زنبور 
نیش دارد. مار هم این پیشنهاد را قبول نمی  کند. زنبور می خواهد به عنکبوت پیشنهاد 
کند؛ ولی وقتی چشمش به تارهای به هم تنیده او می  افتد، پشیمان می شود. سرانجام 
نزد گل می رود و پیشنهاد خود را مطرح می کند و گل خوشبو با کمال میل می پذیرد. زنبور 

از شیره گل عسل می سازد و برای او آواز می خواند. 

خواهر  و  من  اسباب بازی های  جونم:  خواهر  و  من  ترانه های  افسانه.  شعبان نژاد،   .33
کوچولو. قم: جمال. 1398. 12ص. خشتی کوچک. شابک: 9789642029976 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: شعر، ترانه های کودکانه، مهارت های ارتباطی 

و خواهر  ترانه های من  از مجموعه  و خواهر کوچولو  اسباب بازی های من  کتاب  چکیده: 
جونم است. این مجموعه با هدف آموزش روابط دوستانه بین خواهر و برادرها سروده 
شده است. در این کتاب شعرهایی در مورد طبل کوچک من، قطار ماشین، ستاره ها و... 

را می خوانیم. . شعبان نژاد، 
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34. شعبان نژاد، افسانه. ترانه های من و خواهر جونم: خوراکی های من و خواهر کوچولو. 
قم: جمال. 1398. 12ص. خشتی کوچک. شابک: 9789642029914 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ترانه های کودکانه، شعر، مهارت های ارتباطی 

چکیده: کتاب خوراکی های من و خواهر کوچولو از مجموعه ترانه های من و خواهر جونم 
است. این مجموعه با هدف آموزش روابط دوستانه بین خواهر و برادرها سروده شده 
و... را  لیوان شیر  پنیر،  بابا، بشقاب  تولد  این کتاب شعرهایی در مورد کیک  در  است. 

می خوانیم. 

35. شعبان نژاد، افسانه. ترانه های من و خواهر جونم: رنگ های من و خواهر کوچولو. قم: 
جمال. 1398. 12ص. خشتی کوچک. شابک: 9789642029907 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: شعر، ترانه های کودکانه، مهارت های ارتباطی 

جونم  خواهر  و  من  ترانه های  مجموعه  از  کوچولو  خواهر  و  من  کتاب رنگ های  چکیده: 
است. این مجموعه با هدف آموزش روابط دوستانه بین خواهر و برادرها سروده شده 
است. در این کتاب شعرهایی در مورد جوجه زرد، کفشدوزک قرمز، گوسفند سفید و... 

را می خوانیم. 

36. شعبان نژاد، افسانه. ترانه های من و خواهر جونم: لباس های من و خواهر کوچولو. 
قم: جمال. 1398. 12ص. خشتی کوچک. شابک: 9789642029891 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: شعر، مهارت های آموزشی، ترانه های کودکانه 

کتاب لباس های من و خواهر کوچولو از مجموعه ترانه های من و خواهر جونم  چکیده: 
برادرها  و  بین خواهر  روابط دوستانه  آموزش  با هدف  این مجموعه چهار جلدی  است. 
سروده شده است. در این کتاب شعرهایی در مورد لباس آستین کوتاه، شلوار کوچولو، 

کفش قرمز و... را می خوانیم. 
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و  کودکان  پرورش فکری  کانون  تهران:  انگشت ها.  با  بازی  37. رحماندوست، مصطفی. 
نوجوانان. 1398. 44ص. خشتی. تصویرگر: لیال نادری دلپاک. شابک: 9789644324918 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: بازی و سرگرمی کودکان، ترانه های کودکانه، قصه گویی 

انگشتان، در قالب شعر و ترانه، قصه های کوتاهی دارد که برای  با  بازی  کتاب  چکیده: 
بازی با انگشتان دست طراحی شده است. بازی های شاد و نشاط آوری که در هر مکان 
و موقعیتی قابل اجراست. بازی با انگشت ها، راه خوبی برای ایجاد ارتباط عاطفی و شاد 
میان بچه ها و بزرگترهاست. این کتاب دارای 16 شعر برای کودکان پیش دبستانی است. 

در کنار هر شعر راهنمای بزرگساالن هم آمده است. 

38. شعبان نژاد، افسانه. بازی، شعر، نمایش: با من بیا عروسک. تهران: لوپه تو. 1398. 
24ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761501 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: این کتاب از مجموعه »بازی، شعر، نمایش« است که از فعالیت های مورد عالقه 
خردساالن است و زمینه های مناسبی را برای پرورش آن ها فراهم می کند. عروسکی در 
گوشه ای جا مانده است و گریه می  کند. کالغ و موش و ماهی، هرکدام می خواهند او را 
به خانه خود ببرند تا دیگر تنها نباشد؛ اما خانه ی هیچ کدام مناسب او نیست و عروسک 
ترجیح می دهد همان جا بماند. سرانجام گربه از راه می رسد و او را نزد دختر کوچولویی 
می برد که عروسکش را گم کرده است. حاال عروسک و دخترکوچولو، هر دو خوش حال 

هستند. 

تو.  لوپه  تهران:  جون!.  گردالی  بیا،  بیا  نمایش:  شعر،  بازی،  افسانه.  شعبان نژاد،   .39
1398. 24ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761518 

مخاطب: کودک پیش دبستانی/ مربی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »بازی، شعر، نمایش« بوده و از فعالیت های مورد عالقهی 
خردساالن است که زمینه های مناسبی را برای پرورش آن ها فراهم می  کند. قابلمه روی 
اجاق، خسته است و دیگر نمی خواهد آش و پلو بپزد. برای همین قِل می خورد و از خانه 
بیرون می رود. ماشینی که یک چرخش شکسته، از قابلمه می خواهد که چرخ او باشد؛ اما 
قابلمه قبول نمی کند. دختر کوچولویی از قابلمه می خواهد که طبل او باشد؛ ولی قابلمه 
باز هم نمی پذیرد تا این که پسر بچه ای به قابلمه پیشنهاد می  کند با هم بازی کنند و این بار 

قابلمه قبول می کند؛ اما.... 
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40. شعبان نژاد، افسانه. بازی، شعر، نمایش: من این طرف، تو اون طرف. تهران: لوپه تو. 
1398. 24ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761495 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

می توانند  بزرگ ترها  است.  نمایش«  شعر،  »بازی،  مجموعه  از  حاضر  کتاب  چکیده: 
بازی های نمایشی این مجموعه را با ابتکار خود و کمک کودکان به اجرا درآورند و کودکان 
یادگیری راحت تر یاری دهند. »موش موشی« االکلنگ درست کرده است و دنبال  را در 
کسی می گردد تا با او بازی کند. اول فیل از راه می رسد؛ ولی برای بازی با االکلنگ بسیار 
بزرگ و سنگین است. بعد مورچه می آید؛ اما برای این بازی بسیار کوچک و سبک است. 
سرانجام خاله موشه از راه می رسد و حاال آن ها می توانند با هم االکلنگ بازی کنند؛ چون 

اندازه هم هستند. 

بازی، شعر، نمایش: نخودی نرو تو دیگ آش. تهران: لوپه تو.  شعبان نژاد، افسانه.   .41
1398. 24ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761303 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

موسیقی  و  موزون  و  کوتاه  تکرار جمالت  ریتم،  داشتن  دلیل  به  ترانه  و  »شعر  چکیده: 
از  کتاب  این  دارد.  خردساالن  هوای  و  حال  و  دنیا  با  بیشتری  سازگاری  آن،  در  نهفته 
مجموعه »بازی، شعر، نمایش« است و داستان نخودی را روایت می کند که از دیگ آش 
بیرون می پرد. او می خواهد وارد سوراخی در دیوار شود؛ اما سوراخ متعلق به موش است. 
نخود می خواهد وارد چاه آب شود؛ ولی ممکن است گم شود و... تا اینکه وارد سوراخی 

در باغچه می شود. نخود درون خاک به خواب می رود تا در بهار سبز شود. 

قم:  تکی.  و  خوب  بچه ای  تو  وولکی  نی نی  وولکی:  نی نی  ترانه های  ناصر.  کشاورز،   .42
جمال. 1398. 12ص. خشتی. شابک: 9789642029853 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، ترانه های کودکانه، شعر 

چکیده: مجموعه سه جلدی ترانه های نی نی وولکی سروده ی ناصر کشاورز است. »نی نی  
وولکی تو بچه ای خوب و تکی!« داستان های پسر کوچولویی به نام نی نی وولکی است. او 
به همه جا سرک می کشد و آرام و قرار ندارد. در این کتاب شعرهای چتر نی نی، برف های 
سردتر، گل زرد و... را می خوانیم. تصاویر شاد و خیال انگیز این مجموعه اثر علی خدایی 

است. 
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43. کشاورز، ناصر. ترانه های نی نی وولکی: نی نی وولکی تو ماه مهد کودکی. قم: جمال. 
1398. 12ص. خشتی. شابک: 9789642029884 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ترانه های کودکانه، شعر 

چکیده: مجموعه سه جلدی ترانه های نی نی وولکی سروده ی ناصر کشاورز است. »نی نی  
وولکی تو ماه مهدکودکی« داستان های پسر کوچولویی به نام نی نی وولکی است. او به 
همه جا سرک می کشد و آرام و قرار ندارد. در این کتاب شعرهای نی نی پزشکی، مداد 
این  خیال انگیز  و  شاد  تصاویر  می خوانیم.  و... را  نقاشی  گربه  پرتقالی،  خورشید  صدا، 

مجموعه اثر علی خدایی است. 

قم:  بانمکی!.  و  خوشگل  چه  وولکی  نی نی  وولکی:  نی نی  ترانه های  ناصر.  کشاورز،   .44
جمال. 1398. 12ص. خشتی. شابک: 9789642029877 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ترانه های کودکانه، شعر 

چکیده: مجموعه سه جلدی ترانه های نی نی وولکی سروده ی ناصر کشاورز است. »نی نی  
وولکی چه خوشگل و بانمکی!« داستان های پسر کوچولویی به نام نی نی وولکی است. او 
به همه جا سرک می کشد و آرام و قرار ندارد. در این کتاب شعرهای آیینه سلمونی، کالغ 
قارقارو، عروسک سخن گو، یه بشقاب سفالی و... را می خوانیم. تصاویر شاد و خیال انگیز 

این مجموعه اثر علی خدایی است. 

شابک:  خشتی.  28ص.   .1398 جمال.  قم:  بارون.  شرشر  مریم.  هاشم پور،   .45
 9789642029747

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: شعر، انواع ادبی، کودکان 

چکیده: این کتاب حاوی چهارده شعر برای شکرگزاری از خداوند مهربان است. شکرگزاری 
بابت داشتِن چشم و دست و پا، برای بارش باران و سیراب کردن گل ها و درخت ها و برای 
داشتن باغ سیبی که در بهار پُر از شکوفه می شود و... شایان ذکر است که دو شعر نیز از 
زبان کرِم خاکی و الک پشت آمده است که یکی برای بودنش تشکر می  کند و دیگری برای 
خانه گرم و راحتش. همچنین درختی از آدم ها به خدا شکایت می  کند که چرا مراقبش 

نیستند و درخت گردویی از خدا می  خواهد که باران ببارد تا خشک نشود. 
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46. قاسم نیا، شکوه. کتاب بازی در حمام: اردک نازی نازی. تهران: قدیانی. 1398. 6ص. 
شکلی. شابک: 9786000802950 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: این کتاب از جنس پالستیک است و کودک می تواند آن را با خود به حمام ببرد. 
شعر درباره ی اردک کوچولویی است که می خواهد آب بازی کند. اردک توی آب می پرد و 
خیس می شود؛ اما کم کم تمام پرهایش تمیز می شوند و بعد درحالی که روی آب نشسته 

است.... 

47. قاسم نیا، شکوه. کتاب بازی در حمام: چه چنگی داره خرچنگ. تهران: قدیانی. 1398. 
6ص. شکلی. شابک: 9786000802974 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

کتاب حاضر از جنس پالستیک است و کودک می تواند آن را به حمام ببرد. در  چکیده: 
او خرچنگی می بیند و فکر می کند که ممکن  این شعر، پسر کوچولو کنار ساحل است. 
است او را گاز بگیرد؛ اما خرچنگ بی آزار است و آهسته روی ِشن و ماسه راه می رود؛ ولی 
پاهایش کثیف شده است! آب دریا کف دارد! و وقتی خرچنگ وارد آب می شود، پاهایش 

تمیز می شوند. 

48. قاسم نیا، شکوه. کتاب بازی در حمام: چه قد قشنگه الک پشت. تهران: قدیانی. 1398. 
6ص. شکلی. شابک: 9786000802967 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: این کتاب پالستیکی است و کودک می تواند آن را با خود به حمام ببرد. این شعر 
الکش  در  می ترسد،  وقتی  سنگ!  مثل  است،  محکم  او  الک   است.  الک پشت  دربارهی 
پنهان می شود و وقتی کثیف می شود، آرام آرام به سمت دریا می رود. الک پشت آب بازی 

را دوست دارد و همین طور زیر آفتاب خوابیدن بعد از شنا را. 



22

49. قاسم نیا، شکوه. کتاب بازی در حمام: دالی موشه، من اینجام. تهران: قدیانی. 1398. 
6ص. شکلی. شابک: 9786000802929 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: این کتاب پالستیکی است و کودک می تواند آن را به حمام ببرد. این شعر دربارهی 
پسرکوچولویی است که می خواهد به حمام برود و آب بازی کند. او اسباب بازی هایش را 
هم با خود می برد و حسابی بازی می  کند. سرانجام خودش را هم با صابون می شوید. حاال 

تمام بدنش کَفی است؛ اما کَف ها با آب از بین می  روند. حاال پسرک تمیزِ تمیز است. 

50. قاسم نیا، شکوه. کتاب بازی در حمام: عروسکم کثیفه. تهران: قدیانی. 1398. 6ص. 
شکلی. شابک: 9786000802912 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: کتاب حاضر از جنس پالستیک است و کودک می تواند آن را با خود به حمام ببرد. 
در این شعر، عروسک دخترکوچولو کثیف شده است. دخترک او را با خود به حمام می  برد 
و با لیف و صابون، بدن و دست و صورت عروسک را می شوید و او را در حوله می پیچد؛ 

اما چرا چشم های عروسک بسته شده؟ چه اتفاقی افتاده است؟ 

51. قاسم نیا، شکوه. کتاب بازی در حمام: قور و قور و قور، قورباغه. تهران: قدیانی. 1398. 
6ص. شکلی. شابک: 9786000802943 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: این کتاب پالستیکی است و کودک می تواند آن را به حمام ببرد. شعر درباره ی 
قورباغه است. او در باغ زندگی می کند و با پاهایش روی سبزه ها و علف ها می پرد. وقتی 
و  رودخانه می پرد  توی  بدنش خاک می نشیند،  و روی خال های  قورباغه کثیف می شود 

حسابی شنا می کند و وقتی از آب بیرون می آید، تمیز و خوش حال است. 
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 .1398 قدیانی.  تهران:  داداشیم.  دوتایی  ما  حمام:  در  کتاب بازی  شکوه.  قاسم نیا،   .52
6ص. شکلی. شابک: 9786000802905 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: این کتاب پالستیکی است و کودک می تواند آن را به حمام ببرد. در این داستان 
که در قالب شعر روایت می شود، دو برادر کوچولو با هم به حمام می روند و کلی آب بازی 
می کنند و بعد حسابی خودشان را می شویند. مادر برایشان حوله می آورد و حاال دو پسر 

کوچولو تمیز و عزیز مادر هستند. 

کتاب بازی در حمام: ماهی من چه ماهه. تهران: قدیانی. 1398.  قاسم نیا، شکوه.   .53
6ص. شکلی. شابک: 9786000802936 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: این کتاب پالستیکی است و کودک می تواند آن را به حمام ببرد. در این شعر، 
اما آب تُنگ کثیف شده است و  دختر کوچولو یک ماهی دارد که خیلی دوستش دارد؛ 
همین طور دُم ماهی. دخترک در تُنگ ماهی آب خنک می ریزد. ماهی با آب سرد دوش 

می  گیرد و دوباره رنگ دُمش طالیی می شود! 

بابایی. تهران: به نشر. 1398. 24ص. خشتی. شابک:  الالیی های  54. هاشم پور، مریم. 
 9789640231432

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

پدرش  برای  کودک  یک  که  است  کودکانه  ای  الالیی های  بر  مشتمل  کتاب  این  چکیده: 
از وسایل شخصی پدرش را مانند کیف،  از الالیی ها، یکی  می  خواند. کودک در هر یک 
به صورت  آن ها را  از  یک  هر  کاربرد  و  است  داده  قرار  محور  و...  کفش  کاله،  جوراب، 
در  خالقیت  ایجاد  ضمن  نیز  کتاب  تصاویر  می  دهد.  شرح  الالیی اش  در  غیرمستقیم 

کودکان، موجب تصویرسازی اشعار در ذهن می  شود. 
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55. شعبان نژاد، افسانه. لی لی الال: لی لی الال  لو، اردک کوچولو. تهران: لوپه تو. 1398. 
16ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761129 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: شعر، حیوانات، ادبیات کودکان 

چکیده: کتاب »لی لی الال لو اردک کوچولو«، از مجموعه چهار جلدی لی لی الال لو است . 
شاعر در این مجموعه با کلمات ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به کودکان معرفی 
کرده است. در کتاب »لی لی الال لو اردک کوچولو«، بچه ها با پرندگانی مانند جغد، کالغ، 
اردک، جوجه، غاز و گنجشک آشنا می شوند. در آخر هر جلد تصاویر حیوانات و سایه های 
آن ها آمده است به گونه ای که کودکان با وصل کردن هر حیوان به سایه اش بیشتر با 

آن آشنا شوند. 

56. شعبان نژاد، افسانه. لی لی الال : لی لی الال  لو، پیشی کوچولو. تهران: لوپه تو. 1398. 
16ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761136 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، شعر، حیوانات 

چکیده: کتاب »لی لی الال لو پیشی کوچولو«، از مجموعه چهار جلدی لی لی الال لو است . 
شاعر در این مجموعه با کلمات ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به کودکان معرفی 
کرده است. در کتاب »لی لی الال لو پیشی کوچولو«، بچه ها با خرگوش، سنجاب، فیل، 
موش، سگ و گربه آشنا می شوند. در آخر هر جلد تصاویر حیوانات و سایه های آن ها 
آمده است به گونه ای که کودکان با وصل کردن هر حیوان به سایه اش بیشتر با آن آشنا 

شوند. 

57. شعبان نژاد، افسانه. لی لی الال: لی لی الال  لو، ماهی کوچولو. تهران: لوپه تو. 1398. 
16ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761143 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، شعر، حیوانات دریایی 

چکیده: کتاب »لی لی الال لو ماهی کوچولو«، از مجموعه چهار جلدی لی لی الال لو است . 
شاعر در این مجموعه با کلمات ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به کودکان معرفی 
عروس  ماهی،  دلفین،  با  بچه ها  کوچولو«،  ماهی  لو  الال  »لی لی  کتاب  در  است.  کرده 
دریایی، الک پشت، هشت پا و نهنگ آشنا می شوند. در آخر هر جلد تصاویر حیوانات و 
سایه های آن ها آمده است به گونه ای که کودکان با وصل کردن هر حیوان به سایه اش 

بیشتر با آن آشنا شوند. 
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58. شعبان نژاد، افسانه. لی لی الال : لی لی الال  لو، مورچه کوچولو. تهران: لوپه تو. 1398. 
16ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761150 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، شعر، حشرات 

چکیده: کتاب »لی لی الال لو مورچه کوچولو«، از مجموعه چهار جلدی لی لی الال لو است . 
شاعر در این مجموعه با کلمات ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به کودکان معرفی 
زنبور،  مورچه،  کرم،  با  بچه ها  کوچولو«،  مورچه  لو  الال  »لی لی  کتاب  در  است.  کرده 
سوسک، پشه و ملخ آشنا می شوند. در آخر هر جلد تصاویر حیوانات و سایه های آن ها 
آمده است به گونه ای که کودکان با وصل کردن هر حیوان به سایه اش بیشتر با آن آشنا 

شوند. 

59. قاسم نیا، شکوه. مامان می خوام ورزش کنم. تهران: قدیانی. 1398. 10ص. خشتی 
کوچک. شابک: 9786000805654 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، ورزش 

چکیده: این کتاب آموزش یوگا برای خردساالن است که در قالب شعر روایت می شود. 
دوم،  حرکت  می دهد.  تکان  پروانه  مثل  را  دستانش  کودک  است،  پروانه  اول،  حرکت 
میمون است، کودک روی دوپا می ایستد، دستانش را پایین می آورد و سرش را خم می  کند 
و... حرکت سوم، شیر است، کودک روی زمین می نشیند، با پشت صاف و کشیده و نفس 
عمیق می کشد و زبانش را بیرون می آورد. حرکت بعدی گربه است و حرکت بعد از آن.... 

بارش.  راز  تهران:   .2 بسازیم  جورواجور  آدمک های  برشی:  کتاب های  آزاده.  بیات،   .60
1397. 16ص. وزیری. تصویرگر: نادیا بازرگان. شابک: 9786006972459 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مشاغل، رنگ آمیزی، کاردستی 

چکیده: در این کتاب، تصاویری از صاحبان مشاغل گوناگون قرار داده شده است که هر 
کامل می کنند.  آن ها تصاویر را  دادن  قرار  کنار هم  با  و کودکان  دارد  تصویر چند برش 
از بافت ، پارچه، برچسب و ... قرار داده شده است که کودکان  با کتاب بسته ای  همراه 
می توانند لباس افراد را با آن ها بپوشانند یا بر حسب سلیقه خود، به رنگ آمیزی آن ها 

مبادرت کنند. 

کاردستی
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61. بیات، آزاده. کتاب های برشی: حیوانات جورواجور بسازیم 2. تهران: راز بارش. 1397. 
16ص. وزیری. شابک: 9786006972466 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: بازی و سرگرمی ، رنگ آمیزی، حیوانات 

چکیده: در این کتاب، تصاویری از حیوانات گوناگون قرار داده شده است که هر تصویر 
چند برش دارد و کودکان با کنار هم قرار دادن آن ها تصاویر حیوانات را کامل می کنند. 
از بافت ، پارچه، برچسب و ... قرار داده شده است که کودکان  با کتاب بسته ای  همراه 
می توانند بدن جانوران را با آن ها بپوشانند یا بر حسب سلیقه خود، به رنگ آمیزی آن ها 

مبادرت کنند. 

62. بریکت، جورجی. بیا با هم آشپزی کنیم. بنفشه رسولیان بروجنی. اصفهان: نوشته. 
1398. 24ص. خشتی. شابک: 9786003861671 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت  های رفتاری، مهارت های آموزشی، شعر، آشپزی 

از  جلد  هر  در  است.  باهم«  »بیا  کتاب های  مجموعه  از  کنیم«  »آشپزی  کتاب  چکیده: 
پرداخته است. کتاب  به کودکان پیش دبستانی  پایه زندگی  از مهارت های  یکی  به  کتاب 
دارای تصویرهای جذاب، ساده و بانمک است که با زبان شعر بدون پرگویی به آموزش 
مهارت های اولیه پرداخته است. مثل: باباجونم آردها رو، یه کم یواش تر بریز....... بیا یه 

وقت نریزه، آردی نشه روی میز 

63. استاکهم، جس. بیا با هم بازیافت کنیم. بنفشه رسولیان بروجنی. اصفهان: نوشته. 
1398. 24ص. خشتی. شابک: 9786003861657 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت های رفتاری، مهارت های آموزشی، شعر، بازیافت زباله ها 

از  در هر جلد  باهم« است.  »بیا  کتاب های  از مجموعه  کنیم«  »بازیافت  کتاب  چکیده: 
پرداخته است. کتاب  به کودکان پیش دبستانی  پایه زندگی  از مهارت های  یکی  به  کتاب 
دارای تصویرهای جذاب، ساده و بانمک است که با زبان شعر بدون پرگویی به آموزش 
مهارت های اولیه پرداخته است. مثل: باز کامیون بازیافت، اومد توی کوچه مون............ 

تموم سطل ها رو برد، از حیاط خونه مون...

مهارت
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64. بریکت، جورجی. بیا با هم بسازیم. بنفشه رسولیان بروجنی. اصفهان: نوشته. 1398. 
24ص. خشتی. شابک: 9786003861688 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت های رفتاری، مهارت های آموزشی، شعر 

کتاب  از  در هر جلد  باهم« است.  »بیا  کتاب های  از مجموعه  کتاب »بسازیم«  چکیده: 
به کودکان پیش دبستانی پرداخته است. کتاب دارای  پایه زندگی  از مهارت های  به یکی 
آموزش  به  پرگویی  بدون  شعر  زبان  با  که  است  بانمک  و  ساده  جذاب،  تصویرهای 
مهارت های اولیه پرداخته است. مثل: لباسای قدیمی، مخصوص کار با رنگه........... باید 

اونو بپوشیم، اما یه خورده تنگه 

65. بریکت، جورجی. بیا با هم بکاریم. بنفشه رسولیان بروجنی. اصفهان: نوشته. 1398. 
24ص. خشتی. شابک: 9786003861695 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت های رفتاری، مهارت های آموزشی، شعر 

چکیده: کتاب »بکاریم« از مجموعه کتاب های »بیا باهم« است. در هر جلد از کتاب به یکی 
از مهارت های پایه زندگی به کودکان پیش دبستانی پرداخته است. کتاب دارای تصویرهای 
جذاب، ساده و بانمک است که با زبان شعر بدون پرگویی به آموزش مهارت های اولیه 
پرداخته است. مثل: به و به و به چه چیزی، گوجه ی سرخ آب دار........... لطفاً مامان با 

خودت، نمکدون رو زود بیار 

نوشته.  بروجنی. اصفهان:  بنفشه رسولیان  کنیم.  تمیز  با هم  بیا  بریکت، جورجی.   .66
1398. 24ص. خشتی. شابک: 9786003861701 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت های رفتاری، مهارت های آموزشی، شعر، بهداشت 

از  در هر جلد  باهم« است.  »بیا  کتاب های  از مجموعه  کنیم«  تمیز  »بیا  کتاب  چکیده: 
پرداخته است. کتاب  به کودکان پیش دبستانی  پایه زندگی  از مهارت های  یکی  به  کتاب 
دارای تصویرهای جذاب، ساده و بانمک است که با زبان شعر بدون پرگویی به آموزش 
تشت  تو  بشن  تمیز  فنجونام،  که  می خوام  منم  مثل:  است.  پرداخته  اولیه  مهارت های 

آب............ نعلبکیا شنا کنن، تو آب بگن تولوب تاالب 
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بروجنی. اصفهان: نوشته.  بنفشه رسولیان  با هم خرید کنیم.  بیا  استاکهم، جس.   .67
1398. 24ص. خشتی. شابک: 9786003861640 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت های رفتاری، مهارت های اجتماعی، شعر 

چکیده: کتاب »خرید کنیم« از مجموعه کتاب های »بیا باهم« است. در هر جلد از کتاب 
به کودکان پیش دبستانی پرداخته است. کتاب دارای  پایه زندگی  از مهارت های  به یکی 
تصویرهای جذاب، ساده و بانمک است که با زبان شعر بدون پرگویی به آموزش مهارت های 
اولیه پرداخته است. مثل: این جا کجاست؟ فروشگاه، جانمی جان رسیدیم............ مثل 

پرنده بودیم، با اتوبوس پریدیم 

بروجنی. اصفهان: نوشته.  بنفشه رسولیان  با هم کمک کنیم.  بیا  68. استاکهم، جس. 
1398. 24ص. خشتی. شابک: 9786003861664 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت  های رفتاری، مهارت های آموزشی، شعر 

از  جلد  هر  در  است.  باهم«  »بیا  کتاب های  مجموعه  از  کنیم«  »کمک  کتاب  چکیده: 
پرداخته است. کتاب  به کودکان پیش دبستانی  پایه زندگی  از مهارت های  یکی  به  کتاب 
دارای تصویرهای جذاب، ساده و بانمک است که با زبان شعر بدون پرگویی به آموزش 
مهارت های اولیه پرداخته است. مثل: کمک می دیم به مامان، تا جعبه شو ببنده / هر چی 

تو آشپزخونه ست، لیوان و کارد و رنده 

کودکان  ویژه   :2 مهارت های دست ورزی  یاسینی، زهراسادات/ خوش عاطفه، صنم.   .69
شابک:  رحلی.  40ص.   .1398 ایران.  فنی  انتشارات  شرکت  تهران:  سال.   6 تا   5

 9786004772662
مخاطب: کودک پیش دبستانی/ مربی 

کلمات کلیدی: بازی های آموزشی، مهارت های آموزشی، آموزش پیش دبستانی 

تألیف  پیش دبستانی  دوره   کودکان  به  نوشتن  آموزش  محوری  هدف  با  کتاب  چکیده: 
شده است. در دست گرفتن صحیح مداد، دوره کشی نوشتاری، وصل کردن خط چین ها و 
نقطه چین ها، ترسیم خط های جهت دار منظم از راست به چپ، خط های افقی و عمودی و 
ترسیم تفکرات در قالب خط های ابداعی از اهداف نوشتن برای این دوره آموزشی است. 
دیگری  اهداف ضمنی  کتاب،  فعالیت های  بودن  تلفیقی  به  توجه  با  مؤلفان  گفته  بنابه 
مانند افزایش دقت و تمرکز، پرورش مهارت ها و درک مفاهیم شناختی مانند کوتاه و بلند 

و کوچک و بزرگ و ... پی گرفته شده است. 
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کودکان  ویژه  دست ورزی:  مهارت های  صنم.  خوش عاطفه،  زهراسادات/  یاسینی،   .70
شابک:  رحلی.  40ص.   .1398 ایران.  فنی  انتشارات  شرکت  تهران:  سال.   5 تا   4

 9786004772655
مخاطب: کودک پیش دبستانی/ مربی 

کلمات کلیدی: مهارت های آموزشی، خالقیت، حل مسئله 

از مواد و اشیای  با استفاده  کتاب پیش رو دو بخش دارد. در بخش اول کودک  چکیده: 
در دسترس، مانند دور ریختنی ها،  فعالیت هایی را خارج از کتاب انجام می دهد؛ از زمره 
این فعالیت ها می توان به خمیربازی، رد کردن مهره از سوراخ، پیچاندن کاموا دور مداد 
اشاره کرد. در بخش دوم، کودک فعالیت هایی را درون خود کتاب انجام می دهد؛ رد شدن 
از هزارتو، نقاشی، بریدن و چسباندن و جورچین نیز نمونه های از این دسته فعالیت ها 

به شمار می روند. 

71. شین شو شین، اورلی. گاستون: من گاستون ترسو هستم. ناهید درودیان راد. تهران: 
پرتقال. 1398. 27ص. خشتی کوچک. شابک: 9786004625678 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: احساسات، داستان، یادگیری 

چکیده: کتاب »من گاستون ترسو هستم« از مجموعه کتاب های گاستون برای یادگیری و 
مدیریت احساسات است. گاستون یک اسب شاخدار کوچک است مثل همه ی اسب های 
دیگر؛ با این تفاوت که یال جادویی و رنگین کمانی او با هر احساسی رنگ عوض می کند. 
در این کتاب گاستون از چیزی می ترسد. مؤلف می کوشد راه کارهای غلبه بر ترس را به 

کودک آموزش دهد. 

درودیان راد.  ناهید  خجالتی هستم.  گاستون  من  گاستون:  اورلی.  شین شو شین،   .72
تهران: پرتقال. 1398. 28ص. خشتی کوچک. شابک: 9786004625692 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: یادگیری، داستان، احساسات 

برای  گاستون  کتاب های  مجموعه  از  هستم«  خجالتی  گاستون  »من  کتاب  چکیده: 
یادگیری و مدیریت احساسات است. گاستون یک اسب شاخدار کوچک است مثل همه ی 
اسب های دیگر... ولی یال جادویی گاستون رنگین کمانی است و با هر احساسی رنگش 
بر خجالت  غلبه  کتاب راه های  این  در  گاستون خیلی خجالت می کشد.  عوض می شود. 

آموزش داده می شود. 
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73. شین شو شین، اورلی. گاستون: من گاستون خوشحال هستم. ناهید درودیان راد. 
تهران: پرتقال. 1398. 28ص. خشتی کوچک. شابک: 9786004626279 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: هیجان، یادگیری، داستان 

برای  گاستون  کتاب های  مجموعه  از  هستم«  خوشحال  گاستون  »من  کتاب  چکیده: 
یادگیری و مدیریت احساسات است. گاستون یک اسب شاخدار کوچک است مثل همه ی 
احساسی رنگ  هر  با  او  و رنگین کمانی  جادویی  یال  که  تفاوت  این  با  دیگر؛  اسب های 
چگونه  که  می گیرد  یاد  کتاب  این  در  او  است.  خوشحال  امروز  گاستون  می کند.  عوض 

خوشحالی اش را با دیگران تقسیم کند. 

درودیان راد.  ناهید  هستم.  شرمنده  گاستون  من  گاستون:  اورلی.  شین،  شو  شین   .74
تهران: پرتقال. 1398. 28ص. خشتی کوچک. شابک: 9786004626262 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: یادگیری، داستان، احساسات 

چکیده: کتاب »من گاستون شرمنده هستم« از مجموعه کتاب های گاستون برای یادگیری 
و مدیریت احساسات است. گاستون یک اسب شاخدار کوچک است مثل همه ی اسب های 
دیگر... ولی یالی جادویی و رنگین کمانی دارد، که با هر احساسی رنگش عوض می شود. 
در این کتاب، گاستون کاری کرده است که از آن احساس شرمندگی می کند. مؤلف کتاب 

کوشیده است به او یاد بدهد که با حس شرمندگی چه باید کرد. 

درودیان راد.  ناهید  عصبانی هستم.  گاستون  من  گاستون:  اورلی.  شین شو شین،   .75
تهران: پرتقال. 1398. 27ص. خشتی کوچک. شابک: 9786004625661 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: یادگیری، داستان، احساسات 

چکیده: کتاب »من گاستون عصبانی هستم« از مجموعه کتاب های گاستون برای یادگیری 
و مدیریت احساسات است. گاستون یک اسب شاخدار کوچک است مثل همه  اسب های 
عوض  احساسی رنگش  هر  با  و  است  گاستون رنگین کمانی  جادویی  یال  ولی  دیگر... 
می شود. گاستون در این کتاب عصبانی می شود و یاد می گیرد چگونه حس خشم خود را 

مهار کند. 
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درودیان راد.  ناهید  هستم.  ناراحت  گاستون  من  گاستون:  اورلی.  شین،  شو  شین   .76
تهران: پرتقال. 1398. 28ص. خشتی کوچک. شابک: 9786004625654 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: یادگیری، داستان، احساسات 

برای  گاستون  کتاب های  مجموعه  از  هستم«  خوشحال  گاستون  »من  کتاب  چکیده: 
یادگیری و مدیریت احساسات است. گاستون یک اسب شاخدار کوچک است مثل همه ی 
اسب های دیگر؛ با این تفاوت که یال جادویی و رنگین کمانی او با هر احساسی رنگ عوض 
بر حس  چگونه  که  می گیرد  یاد  کتاب  این  در  او  است.  ناراحت  امروز  گاستون  می کند. 

ناراحتی اش چیره شود. 

77. ماجراهای جورج و پپا: یک روز در اردوی مدرسه. مهتاب یعقوبی. تهران: ذکر. 1398. 
24ص. خشتی. شابک: 9789643079710 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، مهارت های آموزشی، تجربه 

و  برادر  اتفاق  به  پپا  داستان،  این  در  دارد.  جورج  نام  به  کوچک تری  برادر  پپا  چکیده: 
دوستانش با اتوبوس مدرسه برای گردش به کوه می روند. آن هادر کوه با انعکاس صدا 

آشنا می شوند. 

 .1398 ذکر.  تهران:  یعقوبی.  مهتاب  طبیعت.  در  روز  یک  پپا:  و  جورج  ماجراهای   .78
24ص. خشتی. شابک: 9789643079734 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: طبیعت گردی، مهارت های آموزشی، داستان کودک 

برای  خانواده اش  و  پپا  داستان،  این  دارد.در  جورج  نام  به  کوچک تری  برادر  پپا  چکیده: 
گردش یه جنگل می روند. ولی آن قدر سرگرم دنبال کردن رد پاها می شوند که راه را گم 

می کنند! در ادامه آن ها با دنبال کردن حیوانات را خود را می یابند. 
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79. ماجراهای جورج و پپا: یک روز در مرکز بازیافت. مهتاب یعقوبی. تهران: ذکر. 1398. 
24ص. خشتی. شابک: 9789643079741 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: بازیافت زباله ها، داستان کودک، مهارت های آموزشی 

چکیده: پپا برادر کوچک تری به نام جورج دارد. در این کتاب ماجرای رفتن آن ها را به مرکز 
بازیافت روایت می شود. آن ها در مرکز بازیافت یاد می گیرند چه چیزهایی قابل بازیافت 
است. آن ها با خانم خرگوش آشنا می شوند. خانم خرگوش همه چیز را بازیافت می کند... 

ذکر. 1398. 24ص.  تهران:  دندانپزشکی.  در مطب  روز  یک  پپا:  و  ماجراهای جورج   .80
خشتی. شابک: 9789643079727 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: مهارت های آموزشی، داستان کودک، بهداشت 

چکیده: پپا برادر کوچک تری به نام جورج دارد. کتاب ماجرای رفتن آن ها را به دندان پزشکی 
روایت می کند. این اولین باری است که جورج به دندان پزشکی می رود و برای همین کمی 
دندان پزشکی  و فضای  دندان  بهداشت  نحوه   با  بچه ها را  کتاب می خواهد  نگران است. 

آشنا سازد. 
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81. عبدهللا فیض اله زاده نیشابوری. آکادمی یاسان. تهران: عبدهللا فیض اله زاده نیشابوری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 
 1399،12،29
مخاطب: مربي

کلمات کلیدی: آموزش آنالین برخط نرم افزار، آموزش برنامه نویسی، ابزار مربي 

معرفی: اين شبكه برنامه نويسي با هدف ارائه آموزش بر خط از راه دور )آنالین( با محتوای آموزش برنامه نویسی با 
رویکرد ایجاد توانایی تفکر منطقی و حل مسئله؛ و ایجاد بستر مناسب برای ارتباط با مربيان با متخصصین حوزه علوم 

کامپیوتر، نرم افزار و برنامه نویسی طراحي و توليد شده است. 

82. اپلیکیشن نابو. تهران: شرکت پرتو نواندیشان آران. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399،12،29 
مخاطب: مربی، اولیاء مدرسه 

کلمات کلیدی: وب اپلیکیشن، نرم افزار کاربردی،  ابزار مربي 
  

معرفی: وب اپلیکیشن نابو یکی از انواع نرم افزار جامع و کاربردی مدیریت مدرسه و ارتباط لحظه ای بین کادر آموزشی ـ 
اجرایی مدارس و والدین می باشد و به گونه ای طراحی شده است که تمامی اطالعات اساسی مورد نیاز مدرسه و والدین 

را پوشش می دهد. 

منابع آموزشی و تربیتی غیر مکتوب
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83. اســپید اســتکس. تهران: مؤسسه انجمن آفرینش تفکر حرکتی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 
مخاطب: كودك  

کلمــات کلیدی: بازی و ورزش، آموزش مفاهيم پايه، يادگيري 

معرفی: این محصول در قالب یک بازی و ورزش ســرعتی فکری طراحی و تولید شــده و معناي اصطالحي آن »چیدمان 
ســریع لیوان هــا« اســت. مهم تریــن ویژگــی اين بازی ســرعتی، اجراي آن در کم تریــن فضا و با حداقل امکانات اســت. از 
ديگر ويژگي هاي آن مي توان به آموزش مفاهیم پایه از قبیل: شــناخت رنگ ها، تفکیک، تشــخیص، یادگیری الفبا و ... و 

افزایش خالقیت و مهارت های فکری اشــاره كرد.

84. مصطفی رهبر. بازی آموز مهارت ها - فرزند شــکوفا. تهران: مصطفی رهبر. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،09،30 
مخاطب: كودك، مربی 

کلمات کلیدی: اســباب بازي، بازي، شــمارش اعداد، جورچين چرتكه، چهار عمل اصلي

معرفی: اين محصول در ســه قســمت شــامل: تراز و پلهـ  جورچین چرتکهـ  تصور شــکوفا طراحي و توليد شــده اســت. در 
قســمت تراز و پله نوآموز با شــمارش ترتیبی و پلکانی از 1 تا 5 به صورت تقارنی آشــنا می شــود و بازی های مربوطه را به 
کمک کتابچه راهنما اجرا می کند. در قســمت جورچین چرتکه نوآموز با شــمارش ده تایی و بیش تر آشــنا می شــود و نیز 
بازی هــای مربــوط بــه مقاهیم جمع ، تفریق، ضرب و تقســیم را در این قســمت اجرا می کند. در قســمت تصور شــکوفا با 
لمس گروه های مختلف اســباب بازی با مقاهیم دســته بندی و اجزا و ریز معناهای کلمات آشــنا می شــود. همچنین در 

این قســمت  به کمک کتابچه راهنما به اجرای نمایش خالق می پردازد.
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85. بســته آموزشــی مدیریت هیجانات و احساســات )ماهک(. تهران: موسســه بنیاد رشــد و بالندگی کودکان و نوجوانان 
ایرانیــان )رکن(. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،05،31 

مخاطب: مربی، کارشناس 
کلمات کلیدی: مدیریت احســاس و هیجان، دورة آموزشــی، راهنماي مربي و كارشناس

معرفــی: بــا توجــه بــه اهمیت هوش هیجانی بــه عنوان عامل مهــم پیش بینی کننده موفقیت تحصیلــی و ارتباط اجتماعی 
در کــودکان، ایــن محصــول به شــیوه دورة آموزشــی وـیـژة مربیان طراحی شــده و از طریق بازی، قصــه و ... نحوه مدیریت 

احســاس و هیجان در کودکان را به مربیان و کارشناســان آموزش می دهد.   

86. کــوروش آذری برنــی. داـیـره اعداد 1 تا 10. بندرانزلی: کوروش آذری برنی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،07،30
مخاطب: كودك

کلمــات کلیدی: بازی ریاضی، بازی، اعداد 

معرفــی: ایــن محصــول با10 صفحه، ده مهره ی شــماره 1 تا 10 و 55 عدد مهره ی رنگی بــه همراه 5 مهره اضافی به گونه اي 
طراحي شده كه کودک با استفاده از دایره های رنگی و اعداد، می تواند شمارش، رنگ و اعداد را با یک روش سرگرم کننده 

و ملموس یاد بگیرد. 
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87. ســامانه آینده ســاز. تهران: دانشگران ایده سایمان. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399،12،29 
مخاطب: مربي

کلمات کلیدی: اتوماســیون آموزشــی، مديريت از راه دور، ابزار ارتباطي برخط 

معرفی: سامانه مدیریت و هوشمند سازی آينده  ساز براي استفاده مديران و مربيان با هدف تسهيل امور آموزشي طراحي 
شــده اســت برخــي امكانــات آن عبارت اند از:  تابلو اعالنات )خبررســانی کلیــه اطالعات و برنامه های مراكز پيش دبســتاني 
به والدین براســاس نوتیفیکیشــن و پیامک(؛ امکان چت خصوصی مدیر يا مربي با والدین؛ حضور غیاب؛ نمودار ارزیابی 

پیشــرفت كودك؛ گزارش از مباحث آموزش داده شده.

88. زينــب زمانــي. ماني نا. اصفهان: زینب زمانی نیا. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،02،31
مخاطب: كودك، مربي

کلمات کلیدی: بســته آموزشي، بازي، هوش هيجاني

معرفــی: بســته بــازی آموزشــی »ماجراهای مانــی نا« تلفیقی از قصه، بــازی، نمایش و آموزش ویژه والد و کودک اســت. 
توليــد كننــده تــالش دارد تــا آموزش های روان شناســی مختص والدیــن و مربیان در ارتباط با هــوش هیجانی کودک را به 

زبانی ســاده و در قالب بازی ارائه نماید.
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89. رضــا صادقــی. میله های آمیک. اصفهان: رضا صادقی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،05،31 
مخاطب: كودك

کلمات کلیدی: تقویت عضالت دســت، کودکان 

معرفی: اين محصول دو ميله فلزي ســبك با دو گوي پالســتيكي جذاب در دو ســر آن، به عنوان ابزاري كمك آموزشــي و 
به شــيوه بازي در جهت تقويت عضالت درشــت و ظریف دســت کودکان طراحي و توليد شده است.
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