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این فهرســتگان، حاوی گزیده ای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد 
بررسی قرار گرفته است. چنان که دیده می شود، بخش قابل توجهی از این منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتاب های آموزشی 
و تربیتی اســت. فهرســت کامل کتاب های آموزشــی مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است که 
نسخه های الکترونیکی این کتاب نامه ها به صورت رایگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستیابی و مطالعه است. برای دیدن این کتاب نامه ها 

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

چرا فهرستگان؟
از ســال 1395، بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد )كــه شــامل گزیــده ای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت( بــه تعداد 
آموزشگاه های كشور میسر شده و در اختیار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار می رود با این فهرست گزیده، یافتن منابع آموزشی 
مورد نیاز به ویژه برای معلمان آسان تر از پیش شده باشد و امیدواریم پیامد های مثبت آن  در آینده نزدیك آشكار شود. در این فهرستگان، 

خوش بختانه منابع آموزشی و تربیتی مكتوب و غیرمكتوب در یك جا و در كنار هم به مدارس معرفی شده اند. 

آیا کتاب درسی کافی نیست؟ 
برخی اســتفاده از منابع آموزشــی تکمیلی را با وجود کتاب های درســی، مفید نمی دانند. این تصور نادرســت اســت. این کار یک دلیل ســاده 
دارد؛ چون کتاب درســی معموالً برای ســطح متوســط دانش آموزان نوشــته می شــود و در یک کالس درس همواره دانش آموزانی هســتند که 
باالتــر از ســطح متوســط یــا بــه دالیلی پایین تر از آن قرار دارند. طبیعی اســت کــه گروه دوم نیاز به تمرین و تکــرار بیش تری دارند؛ در حالی 
کــه فرونشــاندن تشــنگی و عالقــه گــروه اول با معرفی منابعی باالتر از ســطح کالس میســر اســت و ایــن وظیفه یک معلم کاردان اســت که 
شاگردانش را شناسایی و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند. منابع آموزشی و کمک درسی، کم و بیش، در همة کشورهای دنیا مورد 

استفاده قرار می گیرند!
نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هایی مانند فیلم، انیمیشن، نرم افزار و مجله به جای متن 

ِصرف، می تواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
البته "جایگزین کردن کتاب های کمک درســی به جای کتاب درســی" قطعاً کاری نادرســت اســت و از آن ناپسندتر، "اجباری" کردن استفاده از 
منابع آموزشــی و تربیتی و تحمیل هزینه های اضافی به خانواده هاســت. هیچ گاه و در هیچ شــرایطی نباید اصل اختیاری بودن اســتفاده از 

منابع آموزشی نادیده گرفته شود.

مرجعی مطمئن برای معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــی منابــع از ســویی و مشــغله های زیاد مربیــان، وجود این فهرســتگان، کــه در آن منابع آموزشــی و تربیتی جدید 
بررســی و مناســب ترین آن ها معرفی شــده، حقیقتاً غنیمتی بزرگ اســت. بیش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ریزان آشنا 
با برنامه های آموزشــی این منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جمیع جهات، آن ها را از بین بیش از 5000 منبع، برای دانش آموزان یا 
همکاران خود مناسب تشخیص داده اند. طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسیار کمتری را می تواند بررسی و 

با هم مقایسه کند. البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب
 دوره آموزش پیش دبستانی

مقدمه



منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟
در معرفــی هــر یک از محصوالت نام ناشــر یا ســازنده محصول آموزشــی 
آورده شــده اســت. بــرای تهیــه منابــع می تــوان بــا مراجعــه بــه انتهــای 

فهرستگان، با ناشر یا تولید کنندگان آن ها تماس گرفت.

درباره این فهرستگان
در فهرســتگانی کــه پیشــرو داریــد تعــداد 43 عنــوان کتــاب آموزشــی و 
تربیتــی معرفــی شــده اســت. کتاب های معرفی شــده  در ســال1399 یا 
یک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بین 144  کتاب مناسب گزیده 

شده اند.

شیوه تنظیم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در این فهرســتگان، بر اســاس موضــوع و به ترتیب 
حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت. در معرفی منابع، چکیــده ای از محتوا 
یــا اطالعاتــی درباره آن ها داده شــده اســت. در پایان هر فهرســتگان نیز 
نمایه هایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای خوانندگان 
آســان می کنند. شــماره هایی که در این بخش آورده شده است، ناظر بر 

شــماره ردیف منابع در فهرستگان است. 

راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد 

و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است. 

ابر قلقلکی

خشتی28 ص. 

کتاب »ابر قلقلکی« سروده  شاهده شفیعی حاوی 10 قطعه شعر : »ابر قلقلکی، جیب عجیب، خواب، خانه کوچک، تمرین 
امال، سرسره بازی، سفر، خنده، کجایی؟ و گل بکش و دونه ببر« است. این کتاب دارای 28 صفحه  در قطع خشتی است. همه 
شعرها دارای تصاویر رنگی هستند. مثل شعر خنده: آدم با چی قشنگه؟ /هر آدمی با یک چیز/ من با چی خوشگل می شم؟ 

--- شفیعی، شاهده.

 تهران: کانون پرورش فکری کودکان---
 و نوجوانان. 1399.

کودک پیش 
دبستانی

شعر، ادبیات کودکان، آموزش --
پیش دبستانی 

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

سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی مکتوب
http://samanketab.roshd.ir

.1
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28ص.   .1399 نوجوانان.  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تهران:  قلقلکی.  ابر  شفیعی، شاهده.   .1
خشتی. شابک: 9786000106652 

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

معرفی کتاب: کتاب »ابر قلقلکی« سروده  شاهده شفیغی حاوی 10 قطعه شعر : »ابر قلقلکی، جیب 
عجیب، خواب، خانه کوچک، تمرین امال، سرسره بازی، سفر، خنده، کجایی؟ و گل بکش و دونه ببر« 
است. این کتاب دارای 28 صفحه  در قطع خشتی است. همه شعرها دارای تصاویر رنگی هستند. مثل 

شعر خنده: آدم با چی قشنگه؟ /هر آدمی با یک چیز/ من با چی خوشگل می شم؟ 

2. موسوی، زهرا. این جوری بود اون جوری شد: ببعی نه پشِم هیچ  هیچ. تهران: سیمای شرق. 1399. 
28ص. خشتی. شابک: 9786226093286 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، شعر، مراحل رشد و تحول

 
معرفی کتاب: کتاب »ببعی نه پشِم هیچ هیچی« سروده ی زهرا موسوی از مجموعه کتاب های » این 
جوری بود، اون جوری شد« در 28 صفحه چاپ شده است . در این مجموعه سعی شده است کودکان 
با سیر چگونگی تغییر و تحول چیزها آشنا شوند. شاعر در این کتاب، کودکان را با پشم گوشفندان و 

پشم چینی آشنا می کند و این که چگونه پشم به نخ، کالف نخ و فرش تبدیل می شود. 

3. موسوی، زهرا. این جوری بود اون جوری شد: مامان درخت گل به سر. تهران: سیمای شرق. 1399. 
28ص. خشتی. شابک: 9786226093330 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: شعر، ادبیات کودکان، مراحل رشد و تحول 

» این  کتاب های  از مجموعه  زهرا موسوی  گل  به  سر« سروده ی  درخت  »مامان  کتاب  کتاب:  معرفی 
جوری بود اون جوری شد« در 28 صفحه چاپ شده است . در این مجموعه سعی شده است کودکان با 
سیر چگونگی تغییر و تحول چیزها آشنا شوند. شاعر در این کتاب، کودکان را با مراحل کاشت و رشد 
درخت تاک آشنا می کند و این که چگونه میوه درخت انگور از غوره به انگور و سپس کشمش تبدیل 

می شود. 

شعر
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تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.  ابرها تکیه داده.  بادبادکم به  هاشم پور، مریم.   .4
1399. 28ص. خشتی. شابک: 9786000108496 

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

شعر :  قطعه   10 حاوی  هاشمی  مریم  سروده ی  داده «  تکیه  ابرها  به  »بادبادکم  کتاب  کتاب:  معرفی 
ابرها تکیه داده، قایق کوچولو، کیک تولد، برگ، کرم ریز، سیب کالغه، دوست خوب،  به  »بادبادکم 
جای پا، مارمولک و بهار کو؟ « است. این کتاب 28 صفحه  در قطع خشتی است. شعرها و تصاویر دارای 
طنز هستند. مثل شعر: مارمولکه خوابش گرفت/ فکر چی بود؟ یه تخت سفت/ فوری پرید رو آجر/ تا 

صبح خوابید خُر و ُخر. 

5. کشاورز، ناصر. ترانه های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ لج می کرد انگشتاشو کج می کرد. 
تهران: به نشر. 1399. 24ص. خشتی. شابک: 9789640227763 

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

ترانه های  از مجموعه  انگشتاشو کج می کرد  لج می کرد  بود؟  بود؟ کی  کتاب شعر کی  کتاب:  معرفی 
کی بود؟ کی بود؟ است. شعرهای این کتاب در مورد پوشاک است. شاعر با لحن شعر به واژه آموزی 
پرداخته است و در هر صفحه به یکی از پوشیدنی ها با تصاویر جذاب پرداخته شده است. به طور مثال: 
کی بود؟ کی بود؟ دستکش آشپزخونه هی می گرفت بهونه غر می زد و لج می کرد انگشتاشو کج می کرد.

 
شابک:  خشتی.  24ص.   .1398 به نشر.  تهران:  وارنگ.  و  رنگ  من  دنیای  اسدهللا.  شعبانی،   .6

 9789640213230
مخاطب: کودک پیش دبستانی 

کلمات کلیدی: شعر، ادبیات کودکان 

معرفی کتاب: کتاب »دنیای من رنگ و وارنگ« شعرهای کودکانه سروده اسدهللا شعبانی است. شعرها 
پرنده، دوست  و  دل  جا،  در همه  گلی،  عناوین: عمه  با  یازده شعر  است.  رنگی  تصویرهای  با  همراه 
قشنگ و کوچکم، قدقدا جون و.. . است. برای مثال: عمه گلی! عمه گلی! مثل تربچه تپلی/ خوش 

اومدی به خونمون تو خیلی خوبی عمه جون/ پیشم می آی مثل پیشی هم بازی خودم می شی/.. . 
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24ص.   .1398 به نشر.  تهران:  برم.  راه  تند  می خواد  دلم  مهربون:  خدای  سالم  ناصر.  کشاورز،   .7
خشتی. شابک: 9789640227657 

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

ناصر  سروده ی  مهربون  خدای  سالم  مجموعه  از  بروم«  راه  تند  می خواد  »دلم  کتاب  کتاب:  معرفی 
کشاورز است. این کتاب حاوی ده شعر برای کودکان گروه سنی الف است. شاعر در هر شعر به معرفی 
یک حیوان پرداخته است و سعی کرده است کودکان را با ویژگی های خاص آن حیوان آشنا کند. مثل: 
سالم خدای مهربون.. .. ببین منو، حلزونم.. .. دلم می خواد تند را برم.. .. لیز می خورم، نمی تونم.. . 

تصویرگری های جذاب کتاب از ویژگی های مثبت آن است. 

8. دال، مایکل. سالم نابغه: خرسی تشکر می کند. زهرا موسوی. تهران: هوپا. 1399. 24ص. خشتی. 
شابک: 9786222042769 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، داستان های حیوانات، مهارت  های رفتاری 

معرفی کتاب: کتاب »خرسی تشکر می کند« از مجموعه سالم نابغه است. در هر جلد از این کتاب ها به 
یکی از موضوعات تربیتی و مهارتی به شیوه ای ساده از طریق روایت یک داستان با زبان شعر پرداخته 
شده است. در این کتاب به مهارت تشکر کردن پرداخته شده است. »خرسی« توله سگ کوچکی است 

که بابت درخواست هایش تشکر و قدردانی  می کند. 

1399. 24ص.  تهران: هوپا.  زهرا موسوی.  هی پو عذرخواهی می کند.  نابغه:  مایکل. سالم  دال،   .9
خشتی. شابک: 9786222042806 

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

این  از  جلد  هر  در  است.  نابغه  سالم  مجموعه  از  می کند«  عذرخواهی  »هی پو  کتاب  کتاب:  معرفی 
کتاب ها به یکی از موضوعات تربیتی و مهارتی به شیوه ای ساده از طریق روایت یک داستان با زبان 
شعر پرداخته شده است. در این کتاب به مهارت عذرخواهی پرداخته شده است. »هی پو« بچه اسب 
آبی تنومند و بزرگی است که هر جا می رود فضای زیادی را اشغال می کند؛ و همین دلیل عذرخواهی 

او از دیگران است. 
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10. فرهادی، پیوند. عروس کیه؟ دوماد کیه؟.. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1399. 
28ص. خشتی. شابک: 9786000106669 

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

معرفی کتاب: کتاب»عروس کیه؟ دوماد کیه؟ « سروده ی پیوند فرهادی حاوی 10 قطعه شعر: »حلزون، 
آقای جامدادی، آمبوالنس، عروس کیه؟ دوماد کیه؟ ، شکار، شوخی، تابلو، بیب بیب، اَجی َمجی و کّله 
دارای طنز هستند. مثل  و تصاویر  این کتاب 28 صفحه  در قطع خشتی است. شعرها  قند« است. 
شعر: مورچه ها صف می بندن/ از ته دل می خندن/ خنده و شادی دارن/ عروس دومادی دارن/ دوماد 

کیه؟ / یه مورچه ی مشکیه!/ عروس کیه؟ / یه نقل بیدمشکیه!

11. اسالمی، مریم. کی کجا خونه داره: خونه ی کی تو بیشه است؟ )حیوانات وحشی(. تهران: کتاب 
پرنده. 1399. 12ص. خشتی كوچك. شابک: 9786006860756 

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

معرفی کتاب: کتاب »خونه کی تو بیشه است؟ « از مجموعه هفت جلدی »کی کجا خونه داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک دسته از حیوانات آشنا می شود و در این 
جلد حیوانات وحشی معرفی شده اند. شاعر با شعرهای ساده به كودكان می آموزد که این حیوانات 

کجا زندگی می کنند و چه رفتار خاصی دارند. 

12. اسالمی، مریم. کی کجا خونه داره: خونه  ی کی تو دشته؟ )حشرات(. تهران: کتاب پرنده. 1399. 
12ص. خشتی كوچك. شابک: 9786006860763 

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

معرفی کتاب: کتاب »خونه کی تو دشته؟ « از مجموعه هفت جلدی »کی کجا خونه داره« سروده  مریم 
اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک دسته از حیوانات آشنا می شود. در این جلد 
زندگی  این حیوانات کجا  به كودكان می آموزد که  با شعرهای ساده  اند. شاعر  حشرات معرفی شده 

می کنند و چه رفتار خاصی دارند. 
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13. اسالمی، مریم. کی کجا خونه داره: خونه  ی کی تو صحراست؟ )خزندگان(. تهران: کتاب پرنده. 
1399. 12ص. خشتی كوچك. شابک: 9786006860770 

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

معرفی کتاب: کتاب »خونه کی تو صحراست؟ « از مجموعه هفت جلدی »کی کجا خونه داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک دسته از حیوانات آشنا می شود. در این 
کتاب خزندگان به زبان ساده معرفی می شوند. شاعر با شعرهای ساده به كودكتن می آموزد که این 

حیوانات کجا زندگی می کنند و چه رفتار خاصی دارند. 

14. اسالمی، مریم. کی کجا خونه داره؟: خونه  ی کی تو جنگله؟ )حیوانات جنگل(. تهران: کتاب پرنده. 
1399. 12ص. خشتی كوچك. شابک: 9786006860732 

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

داره« سروده   خونه  کجا  »کی  جلدی  مجموعه هفت  از  جنگله؟ «  تو  کی  »خونه  کتاب  کتاب:  معرفی 
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک دسته از حیوانات آشنا می شود و در این 
جلد حیوانات جنگل معرفی شده اند. شاعر با شعرهای ساده به كودكان می آموزد که این حیوانات کجا 

زندگی می کنند و چه رفتار خاصی دارند. 

15. اسالمی، مریم. کی کجا خونه داره؟: خونه  ی کی تو دریاست؟ )حیوانات دریا(. تهران: کتاب پرنده. 
1399. 12ص. خشتی كوچك. شابک: 9786006860749 

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

معرفی کتاب: کتاب »خونه کی تو دریاست؟ « از مجموعه هفت جلدی »کی کجا خونه داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک دسته از حیوانات آشنا می شود. در این 
این  به كودكان می آموزد که  با شعرهای ساده  از حیوانات دریا معرفی شده است. شاعر  برخی  جلد 

حیوانات کجا زندگی می کنند و چه رفتار خاصی دارند. 
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16. اسالمی، مریم. کی کجا خونه داره؟: خونه  ی کی تو مزرعه است؟ )حیوانات اهلی(. تهران: کتاب 
پرنده. 1399. 12ص. خشتی كوچك. شابک: 9786006860725 

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

معرفی کتاب: کتاب »خونه کی تو مزرعه است؟ « از مجموعه هفت جلدی »کی کجا خونه داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک دسته از حیوانات آشنا می شود. کودك در 
این جلد با حیوانات اهلی آشنا می شود. شاعر با شعرهای ساده به كودكان می آموزد که این حیوانات 

کجا زندگی می کنند و چه رفتار خاصی دارند. 

17. اسالمی، مریم. کی کجا خونه داره؟: لونه ی کی رو شاخه هاست؟ )پرندگان(. تهران: کتاب پرنده. 
1399. 12ص. خشتی كوچك. شابک: 9786006860787 

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

 
معرفی کتاب: کتاب »لونه کی رو شاخه هاست؟ « از مجموعه هفت جلدی »کی کجا خونه داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک دسته از حیوانات آشنا می شود. در این 
این  که  می آموزد  كودكان  به  ساده  شعرهای  با  شاعر  است.  شده  پرداخته  پرندگان  معرفی  به  جلد 

حیوانات کجا زندگی می کنند و چه رفتار خاصی دارند. 

18. حسنی، خاتون. ماه می گه، دالی موشه!. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1399. 
24ص. خشتی. شابک: 9786000106461 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، شعر، تخیل در کودکان 

معرفی کتاب: کتاب »ماه می گه،  دالی موشه!« سروده خاتون حسنی شامل ده شعر با تصاویر رنگی 
است. عناوین شعرها: بهاره، جیرجیرک، دالی موشه، کالغ و مترسک، گل گلی، ابر بدون بارون، اتوی 
بادی، خونه سازی و.. . است. به عنوان مثال: شب شده پرستاره/ پس چرا ماه نداره؟ /ماه داره پشت 

ابره/ابری که شکل ببره/ ببره که وول می خوره.. . 
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19. گمی، تارو. وای چه لباس نازی!. زهرا موسوی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1399. 12ص. 
خشتی كوچك. شابک: 9786004771078 

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

و  لباس  درباره ی  موسوی  زهرا  از  به شعر  برگردان  و  ترجمه  نازی!«  لباس  »چه  کتاب  کتاب:  معرفی 
پوشش حیوانات است. این کتاب با تصاویر رنگارنگ و جذاب، کودکان را با حیوانات و پوشاک و آداب 

لباس پوشیدن آشنا می کند. 

20. اسالمی، مریم. هر چیزی رنگی داره: آبی لباس دریا. تهران: کتاب پرنده. 1399. 12ص. خشتی 
كوچك. شابک: 9786006860657 

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

کتاب »آبی لباس دریا« از مجموعه هفت جلدی »هر چیزی رنگی داره« سروده  مریم  معرفی کتاب: 
اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک رنگ آشنا می شود. شاعر با شعرهای ساده عالوه 

بر رنگ بعضی از حیوانات و گیاهان را آموزش می دهد. 

21. اسالمی، مریم. هر چیزی رنگی داره: سیاه سیاه مورچه سیاه. تهران: کتاب پرنده. 1399. 12ص. 
خشتی كوچك. شابک: 9786006860701 

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

معرفی کتاب: کتاب »سیاه سیاه مورچه سیاه« از مجموعه هفت جلدی »هر چیزی رنگی داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک رنگ آشنا می شود. شاعر با شعرهای ساده 

عالوه بر رنگ بعضی از حیوانات و میوه ها را آموزش می دهد. 
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22. اسالمی، مریم. هر چیزی رنگی داره: صورتی های خوش مزه. تهران: کتاب پرنده. 1399. 12ص. 
خشتی كوچك. شابک: 9786006860671 

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

معرفی کتاب: کتاب »صورتی های خوش مزه« از مجموعه هفت جلدی »هر چیزی رنگی داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک رنگ آشنا می شود. شاعر با شعرهای 

ساده عالوه بر رنگ برخی از حیوانات و میوه ها را آموزش می دهد. 

تهران: کتاب پرنده. 1399. 12ص.  قرمز و بوی خوبش.  اسالمی، مریم. هر چیزی رنگی داره:   .23
خشتی كوچك. شابک: 9786006860640 

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

معرفی کتاب: کتاب »قرمز و بوی خوبش« از مجموعه هفت جلدی »هر چیزی رنگی داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک رنگ آشنا می شود. شاعر با شعرهای 

ساده عالوه بر رنگ، بعضی از حیوانات و میوه ها را آموزش می دهد. 

24. اسالمی، مریم. هر چیزی رنگی داره: قهوه ای رنگ شکالت. تهران: کتاب پرنده. 1399. 12ص. 
خشتی كوچك. شابک: 9786006860695 

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

معرفی کتاب: کتاب »قهوه ای رنگ شکالت« از مجموعه هفت جلدی »هر چیزی رنگی داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک رنگ آشنا می شود. شاعر با شعرهای 

ساده عالوه بر رنگ، بعضی از حیوانات و میوه ها را آموزش می دهد. 
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25. اسالمی، مریم. هر چیزی رنگی داره: یک گل سبز خارخاری. تهران: کتاب پرنده. 1399. 12ص. 
خشتی كوچك. شابک: 9786006860688 

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

معرفی کتاب: کتاب »یک گل سبز خارخاری« از مجموعه هفت جلدی »هر چیزی رنگی داره« سروده  
مریم اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک رنگ آشنا می شود. شاعر با شعرهای ساده 

عالوه بر رنگ برخی از حیوانات، گیاهان و میوه ها را آموزش می دهد. 

26. اسالمی، مریم. هر چیزی رنگی داره: یه زرد خیلی آبدار. تهران: کتاب پرنده. 1399. 12ص. خشتی 
كوچك. شابک: 9786006860664 

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

معرفی کتاب: کتاب »یه زرد خیلی آبدار« از مجموعه هفت جلدی »هر چیزی رنگی داره« سروده  مریم 
اسالمی است. کودک در هر جلد از این کتاب ها با یک رنگ آشنا می شود. شاعر با شعرهای ساده عالوه 

بر رنگ بعضی از حیوانات و میوه ها را آموزش می دهد. 

27. برگر، سامانتا. خیال زیبای من. میترا امیری لرگانی، مریم اسالمی. تهران: پرتقال. 1399. 44ص. 
خشتی. شابک: 9786004625623 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، تخیل در کودکان، شعر 

معرفی کتاب: دخترکوچولو قصه های زیادی می داند. او می تواند نقاشی این قصه ها را روی کاغذ بکشد؛ 
اما اگر مداد نباشد؛ او می تواند با کاغذ عروسک بسازد و اگر کاغذ تمام شود، او می تواند قصه هایش 
را روی چوِب میز و صندلی حک کند. اگر چوب نباشد، دخترکوچولو روی دیوار نقاشی می کشد و اگر 
دیواری وجود نداشته باشد، او روی کفپوِش زمین قصه ها را می کشد؛ اما اگر روزی هیچ کدام از این ها 

در دسترس نباشد، آیا باز هم دخترک می تواند قصه بگوید؟

قّصـه
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شابک:  خشتی.  10ص.   .1399 گاج.  بین المللی  تهران:  شاینا.  و  داینا  اسدهللا.  شعبانی،   .28
 9786220304838

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان های تخیلی، داستان های حیوانات، عروسک گردانی 

معرفی کتاب: در زمان های قدیم که فقط دایناسورها روی زمین زندگی می کردند؛ داینا و شاینا دو بچه 
دایناسور بودند که برای بازی از غارهایشان بیرون آمدند. اژدهای غول پیکر وقتی داینا و شاینا را دید، 
خواست با آتش دهانش آن ها را کباب کند و بخورد. دایناسورهای کوچک دیگر به کمک آن ها آمدند. 

در همین هنگام کره زمین آتش می گیرد و سرانجام.. . 

1399. 36ص. خشتی.  پرتقال.  تهران:  حیدری.  مطهره  من.  خانه ی  ما:  دنیای  آسترید.  دبورد،   .29
شابک: 9786004628457 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، خانه های شخصی، خانواده 

کودکان خردسال  برای  کاربردی  و  ما، مجموعه ای جذاب  دنیای  داستان های  مجموعه  کتاب:  معرفی 
است که در هر جلد، »آرشیبالد« شخصیت داستان، قصه ای از زندگی خودش تعریف می کند. در کتاب 
»خانه ی من«، آرشیبالد از اولین خانه اش در دوره  جنینی می گوید و از خانه  ای که در آن زندگی می کند 
و خانه های دیگران. وقتی دنیا را بهتر می شناسد به یک نتیجه  مهم می رسد: مهم نیست که خانه ات 

کجا و چه شکلی است. مهم این است که هم خانه ای هایت چه کسانی هستند. 

36ص.   .1399 پرتقال.  تهران:  حیدری.  مطهره  من.  کوچک  خواهر  ما:  دنیای  آسترید.  دبورد،   .30
خشتی. شابک: 9786004628440 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، تولد، مهارت های ارتباطی 

کودکان خردسال  برای  کاربردی  و  ما، مجموعه ای جذاب  دنیای  داستان های  مجموعه  کتاب:  معرفی 
است که در هر جلد، »آرشیبالد« شخصیت داستان، قصه ای از زندگی خودش تعریف می کند. در کتاب 
خواهر کوچک من، آرشیبالد خبردار می شود که به زودی خواهر دار می شود. او نمی داند خواهرش شبیه 

چیست. تا این که بعد از به دنیا آمدن خواهرش و شناخت او متوجه می شود که.. . 
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31. دبورد، آسترید. دنیای ما: عشق من. مطهره حیدری. تهران: پرتقال. 1399. 40ص. خشتی. شابک: 
 9786004628471

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، عشق 

کودکان خردسال  برای  کاربردی  و  ما، مجموعه ای جذاب  دنیای  داستان های  مجموعه  کتاب:  معرفی 
در  می کند.  تعریف  خودش  زندگی  از  قصه ای  داستان،  شخصیت  »آرشیبالد«  جلد،  هر  در  که  است 
کتاب »عشق من«، یک شب آرشیبالد موقع شب به خیر گفتن از مادرش می پرسد: »آیا همیشه من 
را دوست خواهی داشت؟ « مادر در جواب این سوال آرشیبالد از عشق مادرانه اش و دوست داشتن 

فرزندش در همه حال می گوید.. . 

32. دبورد، آسترید. دنیای ما: کار مورد عالقه ی من. مطهره حیدری. تهران: پرتقال. 1399. 36ص. 
خشتی. شابک: 9786004628464 

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

کودکان خردسال  برای  کاربردی  و  ما، مجموعه ای جذاب  دنیای  داستان های  مجموعه  کتاب:  معرفی 
است که در هر جلد، »آرشیبالد« شخصیت داستان، قصه ای از زندگی خودش تعریف می کند. در کتاب 
»کار مورد عالقه من«، یک روز آرشیبالد در یک مسابقه می بازد. او تصمیم می گیرد خیلی تمرین کند؛ 
با  او را  از خانه  اما باز هم موفق نمی شود. تا این که مادرش متوجه می شود و در یک گردش بیرون 

استعداد هر کس و هر چیزی آشنا می کند. 

33. پریرخ، زهره. زنبوره، کجا؟ کجا؟. تهران: توت. 1399. 24ص. خشتی. شابک: 9786229987919 
مخاطب: کودک پیش دبستانی 

کلمات کلیدی: داستان های تخیلی، داستان های حیوانات 

معرفی کتاب: بیز بیز زنبور فسقلی است که در به در دنبال جایی برای پنهان شدن می گردد. سر راهش 
به جوجه، زرافه، جغد و.. . می رسد و از همه کمک می خواهد که پنهانش کنند؛ اما هیچ کس نمی داند 

یه زنبور نیش دار برای چه می خواهد قائم شود.. . 
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بیاضی.  36ص.   .1399 قدیانی.  تهران:  حجوانی.  مهدی  گوریل.  بچه  شب به خیر  پگی.  رتمن،   .34
شابک: 9786000810733 

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

معرفی کتاب: شب در باغ وحش، بچه گوریل بازیگوش، دسته کلید را از جیب نگهبان برمی دارد و در 
قفس تمام حیوانات را باز می کند و.. . در این کتاب تصویری، متن و تصویر، هر دو در شکل گیری قصه  
نقش دارند و نمی توان یکی از آن دو را حذف کرد. این کتاب ها توانایی تصویرخوانی را در کودکان باال 

می برد و سواد بصری آن ها را افزایش می دهد. 

10ص.   .1398 جمعه.  داستان  تهران:  پیشی.  نی نی  و  آدم  نی نی  قصه:  نی نی  الله.  جعفری،   .35
خشتی. شابک: 9786229540152 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، بازی و سرگرمی ، دوستی 

معرفی کتاب: کتاب» نی نی آدم و نی نی پیشی« داستان تخیلی است در مورد دوستی در کودکان. این 
کتاب از مجموعه چهارجلدی نی نی قصه است. در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در کودکان، 
بازی های  جلد  این  در  دارد.  مستقل  قصه ی  و  داستان   بازی  هر  می شود.  معرفی  گوناگون  بازی های 

حلقه بازی، دنبال بازی، خاله بازی، اتل متل بازی، توپ بازی معرفی می شود. 

10ص.   .1398 داستان جمعه.  تهران:  نی نی خرسی.  و  آدم  نی نی  قصه:  نی نی  الله.  جعفری،   .36
خشتی. شابک: 9786229540169 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان های تخیلی، بازی و سرگرمی کودکان، دوستی 

معرفی کتاب: کتاب» نی نی آدم و نی نی خرسی« داستان تخیلی است در مورد دوستی در کودکان. این 
کتاب از مجموعه چهارجلدی نی نی قصه است. در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در کودکان، 
بازی های گوناگون معرفی می شود. هر بازی داستان  و قصه ی مستقل دارد. در این جلد داستان بازی  با 

هم بازی ها ی خیالی است. مثل: بیب بیب بازی، ماشین بازی، پیتیکوبازی، الالبازی و قایم بازی. 
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10ص.   .1398 جمعه.  داستان  تهران:  فیلی.  نی نی  و  آدم  نی نی  قصه:  نی نی  الله.  جعفری،   .37
خشتی. شابک: 9786229540176 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان های تخیلی، دوستی، بازی و سرگرمی کودکان 

معرفی کتاب: کتاب» نی نی آدم و نی نی فیلی« داستان تخیلی است در مورد دوستی در کودکان. این 
کتاب از مجموعه چهارجلدی نی نی قصه است. در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در کودکان، 
بازی های گوناگون معرفی می شود. هر بازی داستان  و قصه ی مستقل دارد. در این جلد بازی های بازی 

بازی، یه پا باال بازی، کالسکه بازی، دالی بازی ومهندس بازی معرفی می شود. 

10ص.   .1398 جمعه.  داستان  تهران:  موشی.  نی نی  و  آدم  نی نی  قصه:  نی نی  الله.  جعفری،   .38
خشتی. شابک: 9786229540183 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: داستان کودک، داستان های تخیلی، بازی و سرگرمی کودکان، دوستی 

معرفی کتاب: کتاب» نی نی آدم و نی نی موشی« داستان تخیلی است در مورد دوستی در کودکان. این 
کتاب از مجموعه چهارجلدی نی نی قصه است. در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در کودکان، 
بازی های  جلد  این  در  دارد.  مستقل  قصه ی  و  داستان   بازی  هر  می شود.  معرفی  گوناگون  بازی های 

تاب بازی، آسمان بازی، ستاره بازی، کامیون بازی و تولدبازی معرفی می شود. 

الکریم. 1398. 24ص.  القرآن  سمیه عواطف رستمی. قم: جامعة  مزرعه.  ببین:  39. یک جور دیگر 
خشتی كوچك. شابک: 9786003581142 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: خالقیت، بازی و سرگرمی ، بازی های فکری 

کتاب ها  این  است.  ببین  دیگر  جور  یک  جلدی  هفت  مجموعه  از  »مزرعه«  کتاب  کتاب:  معرفی 
مجموعه ای از تصاویر است که به کودکان یاد می دهد با دقت به اطراف خود نگاه کنند. دقت کودک 
در اشیا و پدیده های اطراف به کشف و رشد خالقیت او کمک می کند. طراحی صفحات این کتاب ها به 

گونه ای است که با باز کردن تای صفحات کودک به کشف های جدید دست می یابد. 

کتاب کار کودک-مربی
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40. عابدی درچه، منیره. بازی های آموزشی: بازی های آموزشی برای پرورش هوش زبانی- کالمی ویژه 
4 تا 6 سال. اصفهان: یار مانا. 1399. 120ص. وزیری. شابک: 9786227082357 

مخاطب: مربی/ والدین 
کلمات کلیدی: بازی های آموزشی، هوش های چندگانه، آموزش پیش دبستانی 

معرفی کتاب: بازی ها سرگرمی های لذت بخش و هیجان انگیزی هستند که باعث درگیری کامل و عالیق 
بچه ها می شوند و از این طریق یادگیری را تسهیل می کنند. فراگیران به طور طبیعی با این نوع یادگیری 
پویا برانگیخته می شوند و به آن پاسخ می دهند. بازی موقعیتی ایجاد می کند که کودک بتواند پیشرفت 
خود را در یک روش غیرتهاجمی مشاهده کند. این کتاب شامل حدود 17 بازی آموزشی برای پرورش 
هوش زبانی- کالمی است. هوش زبانی- کالمی برای کودکان پیش از دبستان در چهار زیرمؤلفه ی گوش 

دادن، بیان شفاهی، آمادگی برای خواندن و آمادگی برای نوشتن در نظر گرفته شده است. 

41. بدسکو، رامونا. آموزش مفاهیم با پوملو، فیل فیلسوف: رنگ ها. بیتا ترابی. تهران: هوپا. 1399. 
130ص. رقعی. شابک: 9786222042714 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: فلسفه، تفکر خالق، مهارت های اندیشیدن 

معرفی کتاب: پوملو، فیل فیلسوف صورتی، خوب که به اطرافش نگاه کرد، فهمید که دنیا رنگارنگ 
فرق  تاریک شب  و  خاموش  آبی  و  زمستان  یخ زده  آبی  با  فهمید  و  شناخت  را  آسمان  آبی  او  است. 
می کند. پوملو فهمید که پرتقال نارنجی نارنجی است، غروب آفتاب هم نارنجی است. این طوری با دنیا 
و رنگ هایش آشنا شد و فهمید یک عالمه قرمز در دنیا وجود دارد که هیچ کدام شبیه آن یکی نیست.. . 

42. بدسکو، رامونا. آموزش مفاهیم با پوملو، فیل فیلسوف: شکل ها. بیتا ترابی. تهران: هوپا. 1399. 
130ص. رقعی. شابک: 9786222042707 

مخاطب: کودک پیش دبستانی 
کلمات کلیدی: فلسفه، شناخت، اندیشه و تفکر 

معرفی کتاب: پوملو، فیل فیلسوف صورتی، خیلی زود فهمید که دنیا پر از شکل های جورواجور است. 
او به همه چیز با دقت نگاه کرد تا بفهمد چه شکلی است. پوملو فهمید کوه ها »مثلثی« هستند! خوب 
هم که به خروس نگاه کرد، دید نوک خروس هم مثلثی است. پوملو خیلی زود شکل های دیگر را هم 
کشف کرد. پوملو حتی به شکل بی شکل ابرها هم با دقت نگاه کرد و فهمید که هی شکلشان عوض 

می شود. 

مهارت های زندگی

مرجع نظری و دانش افزایی مربیان
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رحلی.  32ص.   .1398 فاطمی.  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  بره!.  بگو  کرگدن  به  اعظم.  مهدوی،   .43
شابک: 9786226630061 

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

از  با موضوع ترس. جوجه کوچولو  بره« داستان تصویری است  بگو  کتاب »به کرگدن  معرفی کتاب: 
کرگدن می ترسد. جوجه کوچولو در تکرار برخورد با کرگدن و به مرور نزدیک شدن به او نه تنها ترسش 

از بین می رود؛ بلکه با کرگدن دوست هم می شود. 
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