ﻛﺘﺎب  -وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﯽ  -ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎی ﻓﻜﺮی
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻓﺮزﻧﺪان  -آذرﻣﺎه  - ۱۳۹۶ﺻﻔﺤﮫ  ۱از ۴
ردﯾﻒ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ

۱

ﻋــﻨﻮان ﻛـﺘـــﺎب

ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ
ھﻮش ﻧﻮزاد

 ۳ﺗﺎ  ٦ﻣﺎھﮫ
 ٦ﺗﺎ  ۹ﻣﺎھﮫ
 ۹ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎھﮫ

ﻗﯿﻤﺖ
)﷼(

ھﺮ دوره
 ۳ﻣﺎھﮫ

۷۰۰۰۰

ﺗﻮﺿﯿﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ت

دوره ﺳﻨّﯽ

•  ۳ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی  ٤ﺟﻠﺪی دارای ﯾﮏ ﮐﺘﺎب راھﻨﻤﺎ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﮫ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر
ﺑﺮای ﻧﻮزادان  ۳ﺗﺎ  ٦ﻣﺎھﮫ ٦ ،ﺗﺎ  ۹ﻣﺎھﮫ ۹ ،ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎھﮫ
• ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻮش ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻧﻮزادان :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﮑﻞھﺎ و رﻧﮓھﺎ
• ﺣﺎﺻﻞ  ۲۵ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯿﻠﺘﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ

۲

ﮐﻮدک ھﺸﯿﺎر ﺑﭙﺮورﯾﻢ

٤۵۰۰۰

زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻮش ﻧﻮزاد دﮐﺘﺮ ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯿﻠﺘﺮ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺎطﻤﮫ ﻣﯿﺮی ۱۲۸ ،ﺻﻔﺤﮫ .رﻗﻌﯽ .ﺗﺤﺮﯾﺮ .ﺗﮏ رﻧﮓ

واﻟﺪﯾﻦ

۳

اول
آﻧﭽﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد  ۱۲ﻣﺎه ّ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﺪاﻧﺪ

۳۵۰۰۰۰

اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ھﻤﺮاه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدرھﺎی ﺟﻮان اﻣﺮوزی اﺳﺖ و در
ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﻛﮫ ﯾﻚ راھﻨﻤﺎﺳﺖ ،ﯾﻚ ﯾﺎدداﺷﺖ روزاﻧﮫ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮫ طﺎھﺮه ﺧﺪاﯾﯽ ۱۴۴ .ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

واﻟﺪﯾﻦ

۴

ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻮش و ﺣﻮاس ﮐﻮدک

۱۵۰۰۰۰

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎزی در ﻣﺎﺟﺮای ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﻮﺷﯿﺎری ﻧﻮزادﺗﺎن ھﻤﺮاھﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺮﺟﻤﮫ طﺎھﺮه طﺎﻟﻊ ﻣﺎﺳﻮﻟﮫ ،ﺧﺸﺘﯽ ۸٤ ،ﺻﻔﺤﮫ ﮔﻼﺳﮫ رﻧﮕﯽ

واﻟﺪﯾﻦ

۲۰۰۰۰۰

ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﮭﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮫ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻣﯿﺮﯾﺎن ۱۲۸ .ﺻﻔﺤﮫ ﮔﻼﺳﮫ رﻧﮕﯽ .رﻗﻌﯽ

واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن

۶

دﻧﯿﺎی ﻣﻦ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ

۹۰۰۰۰

ﺑﺎزیھﺎی ﺳﺎده و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﺎدی ﻧﻮهھﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻟﯽﻻ ﻟﻔﻈﯽ ۱۲۸ ،ﺻﻔﺤﮫ ،رﻗﻌﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ،دو رﻧﮓ

واﻟﺪﯾﻦ

۷

روشھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺟﮫ و ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﮐﻮدﮐﺎن

۷۰۰۰۰

ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺳﻠﺤﺸﻮر ۸۸ .ﺻﻔﺤﮫ .رﻗﻌﯽ .ﺗﺤﺮﯾﺮ .دو رﻧﮓ

واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن

۸

ﮐﻮدک ،آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ

۲۵۰۰۰۰

 ۱۰۰روش ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﻮدک
ﺗﺮﺟﻤﮫ طﺎھﺮه طﺎﻟﻊ ﻣﺎﺳﻮﻟﮫ ۱۲۰ .ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

واﻟﺪﯾﻦ

۵

 ۱۵۰ﺑﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺪدی
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ذھﻦ

)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ(

ﻣﺎه اول :ﺳﻼم ﻧﯽﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎﻣﺎن ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ
ﻣﺎه دوم :ﻧﯽﻧﯽ دارم ﻗﺪ ّ ﯾﮫ دوﻧﮫ زﯾﺘﻮن
ﻣﺎه ﺳﻮم :ﺗﺎﻻپ ﺗﺎﻻپ ﺻﺪای ﻗﻠﺐ ﻧﯽﻧﯽ
ﻣﺎه ﭼﮭﺎرم :وای ﺧﺪا ﺟﻮن! ﻧﯽﻧﯽ ﻣﻦ ﺗﮑﻮن ﺧﻮرد

۹

ﺗﺮاﻧﮫھﺎی ﺑﺎرداری

۱۰

ﻏــــﺎز ﮐـﻮﭼــﻮﻟـــﻮ

۱۱

ﻣـــــﻦ و داداﺷــــــﻢ

ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﯽﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ دل ﻣﻦ
ﻣﺎه ﺷﺸﻢ :ﺻﺪای ﺳﮑﺴﮑﮫت ﻣﯽآد ﻧﯽﻧﯽ ﺟﻮن

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۵۰۰۰۰

ﻣﺎه ھﻔﺘﻢ :ﯾﮫ اﺳﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺮای ﻧﯽﻧﯽ

ﺳﺮودهی ﻣﺮﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،زھﺮا ﻣﻮﺳﻮی .ھﺮ ﻋﻨﻮان ۲۴ :ﺻﻔﺤﮫ .وزﯾﺮی .رﻧﮕﯽ

ﻣﺎه ﻧﮭﻢ :ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯽﻧﯽ
ﺳﯽدی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﺮاﻧﮫھﺎی ﺑﺎرداری

۴۰۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯽدی راﯾﮕﺎن و ﺟﻌﺒﮫ

۴۵۰۰۰۰

ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرک
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﺰرگ ﺷﺪی...
ﺷﺐ ﺷﺪه ،وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﮫ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۸۰۰۰۰

ﯾﮫ ﺑ ّﭽﮫ ی دﯾﮕﮫ؟ ﭼﮫ ﺑﺎﻣﺰه!
ﺑ ّﭽﮫ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﻮاب!

ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﻮ ﺷﺎﮔﺮد!
ﭘﻮﺷﮏ دﯾﮕﮫ ﺑﺴﮫ!
ﺗﻮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ،ﻣﻦ دﮐﺘﺮ!
داداش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺧﺮاﺑﮑﺎر!

 ۲ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮫھﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ
و
 ۸ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑ ّﭽﮫی اول اﺳﺖ!

ﺑﯿﺎ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!

روزی ﮐﮫ رﻓﺘﯿﻢ ﺳﻔﺮ!

● ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪی ،ﺑﺎ ھﺪف آﻣﻮزش ﭘﻨﺞ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﮭﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺗﻮﻟّﺪ ،رﺷﺪ ﺑﺪن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺐ و روز ،ﺷﻤﺎرش اﻋﺪاد و اﺷﮑﺎل ھﻨﺪﺳﯽ
● دارای ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺟﺬّاب و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﺗﺎزهی ﻏﺎز ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
● ﺑﮫ زﺑﺎن آھﻨﮕﯿﻦ و ﺷﻌﺮھﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ
● دارای ﺻﻔﺤﮫھﺎی ﺑﺮشدار ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺷﻌﺮی
ﮐﮫ زﯾﺮ ﺻﻔﺤﮫی ﺑﺮش ﺧﻮرده ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﺪهی ﺷﮑﻮه ﻗﺎﺳﻢﻧﯿﺎ .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۱۶ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

ﭼﯽ دﯾﺪی ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﺪی؟

ﺑﯿﺎ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﯿﻢ!

ﻣﺎدران ﺑﺎردار

ﺑﺮﻧﺪه ﺳﮫ ﻻکﭘﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪه

ﻣﺎه ھﺸﺘﻢ :ﻧﯽﻧﯽ ﯾﮫ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآد

دﻧﺒﺎل ﭼﯽ ﻣﯽﮔﺮدی؟

ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﺎن ﻣﺎهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎرداری آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدن ،ﻗﺼﮫ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺳﻼم ﮐﺮدن و ﺑﯿﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﻣﺮهﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای
ﺟﻨﯿﻦ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ او دارد.
ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ آراﻣﺶ ،رﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ او ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﻣﺎهھﺎی آﺧﺮ ﺑﺎرداری و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرتھﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ او را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدھﺪ .از طﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻮش ﮐﻮدک اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط
ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ.

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۸۰۰۰۰

● ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﭽﮫ ی اول ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺟﻮان
● آﻣﻮزش ﺑﭽﮫ ی اول ،ﺑﺮای ﻛﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﺟﺪﯾﺪ ،در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ:
وﻗﺖ ﺑﺎرداری ،در ﺳﻔﺮ ،در ﺧﺎﻧﮫ و ...
● داﺳﺘﺎنھﺎ و ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ،درﺑﺎرهی رواﺑﻂ ﺑﭽﮫ ی ّاول ﺑﺎ...
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن :ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮔﻠﺪار .ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺠﺎزیﻓﺮ
ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۴۸ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

 ۳ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ
و
 ۸ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻓﺮزﻧﺪان  -آذرﻣﺎه  - ۱۳۹۶ﺻﻔﺤﮫ  ۲از ۴
ردﯾﻒ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ

۱۲

دﻋﻮا ﻧﮑﻨﯿﻢ ...ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ!

۱۳

زﻣﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ

۱٤

ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ

۱۵

ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﻣﯿﻨﺎ و ﺳﯿﻨﺎ – ﭘﻨﺞ ﺣﺲ دﯾﮕﺮ!

ﻋــﻨﻮان ﻛـﺘـــﺎب

ﻗﯿﻤﺖ

ﮔﺮﺑﮫ ی ﺷﮑﻤﻮ و ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
دﺷﻤﻦ ﮔﺮگ دﯾﮕﺮ
ﮔﺮﮔﯽ
ِ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

ﭘﺮﻧﺪهھﺎی ﺑﯽﭘﺮ
ﺳﻔﺮ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽھﺎ
ﺟﺸﻦ ﻣﺎھﯽھﺎ

 ۴ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎ

اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﺷﺮان ﮐﺘﺎب ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي ﻣﺘﻦ

ﻣﻮش ﮐﻮر و ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻤﻮن
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﺒﮫ

● در ھﺮ ﮐﺘﺎب ،ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ!
و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮ ،راه ﺣﻞ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ
● ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﺎی رواﺑﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر
● ﻣﻮرد ﺳﻔﺎرش روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن
● ھﺮ ﮐﺘﺎب دارای ﺳﻮالھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون درﮔﯿﺮی
● ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮارهي " ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ"

)﷼(

دو ﭘﺮﻧﺪه و ﯾﮏ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ
ﺷﺘﺮھﺎی دو ﮐﻮھﺎﻧﮫ و ﺷﺘﺮﯾﮏ ﮐﻮھﺎﻧﮫ

ﺗﻮﺿﯿﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ت

دوره ﺳﻨّﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ
و
 ۷ﺗﺎ ۱۱ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺮزاﻧﮫ ﻣﮭﺮی .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۱۲ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

● ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ زﻣﯿﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن
● آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ازدرﺧﺖھﺎ ،درﯾﺎھﺎ ،ﺟﺎﻧﻮران ،آبھﺎ ،ھﻮا

 ۴ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎ

۲۰۰۰۰

ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺠﺎزیﻓﺮ .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۱۲ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ

اﺷﻐﺎل ﮔﺮان

و

درﺧﺖ ﺑﺰرگ

 ۷ﺗﺎ ۱۱ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﺒﮫ

۱۰۰۰۰۰

ﺑﺒﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻮش ﺟﮭﺎﻧﮕﺮد
ﭘﺮﻧﺪهھﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۲۰۰۰۰

ﮐﻔﺸﺪوزک رﯾﺰه ﻣﯿﺰه

● آﻣﻮزش ﻏﺬای ﺧﻮب و ﺧﻮب ﻏﺬا ﺧﻮردن از طﺮﯾﻖ
ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮای داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ
● آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﮕﮭﺪاری از ﻧﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎ،
طﻌﻢھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاھﺎ ،ﮐﻢ ﺧﻮری و ﭘﺮﺧﻮری
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺠﺎزیﻓﺮ .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۱۲ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ
و
 ۷ﺗﺎ ۱۱ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ﺷﺎه آھﻨﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﺒﮫ

 ۴ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎ

۱۰۰۰۰۰

دﯾﺪن  - ۱دﯾﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ
دﯾﺪن  - ۲ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﻚ رؤﯾﺎ

ﻛﻤﯿﻚ اﺳﺘﺮﯾﭗ

ﺷﻨﯿﺪن  – ۱آﻗﺎ داد ﻧﺰن!

ﭘﻨﺞ ﺣﺲ دﯾﮕﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای داﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺷﻨﯿﺪن  – ۲آواز ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ
ﭼﺸﯿﺪن  – ۱ﻣﺰﻣﺰهی ﺑﺴﺘﻨﯽ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

ﭼﺸﯿﺪن  – ۲ﻣﺰهی ﺧﻮشﻣﺰه

۲۵۰۰۰

درﺑﺎرهی ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫ آدﻣﯽ
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺧﺼﻠﺖھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

دورهی دﺑﺴﺘﺎن

ﺑﻮﯾﯿﺪن  – ۱ﺑﻮی ﺑﺎران
ﺑﻮﯾﯿﺪن  – ۲ﺑﻮی ﻣﺎه
ﻟﻤﺲ ﻛﺮدن  – ۱ﻧﺮم ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﮫ ﺗﯿﻐﯽ!
ﻟﻤﺲ ﻛﺮدن  – ۲ﻟﺒﺎس ﺑﺪﺟﻨﺲ

اطﻠﺲ  ۳ﺑﻌﺪی ﺟﮭﺎن

۱۶

۲۵۰۰۰۰

● ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪه در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺪ

ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺗﻔﺎوت را ﺑﮕﻮ
ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ

۱۷

ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎر
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺣﺪس ﺑﺰن
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻦ

● ﺳﮫ ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺎپ آپ
● ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ  1384ﺑﺮاي ﮐﺘﺎبﺳﺎزي

 ۷ﺗﺎ ۱۲ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۷۵۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ« ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻠﻤﯽ .در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮدن ،ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺒﺎھﺖھﺎ و
ﺗﻔﺎوتھﺎ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺑﺎ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ھﺮ ﺻﻔﺤﮫ از ﮐﺘﺎب ﺑﺎ طﺮح ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺟﻮاب درﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻋﻤﯿﻖ
ﻫﺮ ﻋﻨﻮان  32ﺻﻔﺤﻪ .رﺣﻠﯽ .رﻧﮕﯽ

ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
بوج

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻓﺮزﻧﺪان  -آذرﻣﺎه  - ۱۳۹۶ﺻﻔﺤﮫ  ۳از ۴
ردﯾﻒ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ

۱۸

ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ

۱۹

ﻗﺼﮫھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب

۲۰

ﺑﻐﻞ ﻣﯽﺧﻮام ،ﺑﻮس ﻣﯽﺧﻮام

۲۱

ﻻﻻﯾﯽھﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ

ﻋــﻨﻮان ﻛـﺘـــﺎب

ﻗﯿﻤﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ت

دوره ﺳﻨّﯽ

ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ )(١
ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻢ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﮫ )(۲
ﮐﺠﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ )(۳

ھﺮ ﻋﻨﻮان

ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﯿﺸﮫ )(۴

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮام ،ﭼﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮام )(۷

ﻣﮭﺎرتھﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
 ۳ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل
ﺳﺮودهی ﻣﺮﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،زھﺮا ﻣﻮﺳﻮی

ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،ﺟﯿﻎ ﻧﺰﻧﻢ )(۸

ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ )(۱۰

ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبھﺎ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن آن
در ھﺪاﯾﺖ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﮐﺠﺎ ﯾﮫ دوﺳﺖ ﺧﻮب ھﺴﺖ )(۶

ﻣﮭﻢ ھﺴﺖ ،ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ )(۹

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﺎ ھﺪف آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ روزﻣﺮه ﺑﺎ آنھﺎ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺸﺎن از ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻌﺮھﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﮐﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم )(۵

ﻣﺠﻠﺪ ) ۱ﺗﺎ  (۶ﺟﻠﺪ ﺳﺨﺖ

در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﮭﺎرت اﺳﺖ

ھﺮ ﻋﻨﻮان ۱۲ :ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ
ھﺮ ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﻠﺪ ۷۲ :ﺻﻔﺤﮫ .ﺟﻠﺪ ﺳﺨﺖ

۵۰۰۰۰

ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ )(۱۱
ﻣﯽدوﻧﻢ ،ﻧﻤﯽدوﻧﻢ )(۱۲
ﻣﺠﻠﺪ ) ۷ﺗﺎ (۱۲

ﺟﻠﺪ ﺳﺨﺖ

۳۰۰۰۰۰

ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﭼﮫ ﮐﺎره ﺑﺸﻮی ﺑﺮاﯾﺎن؟
داﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎ ﭼﮫ طﻮر ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺑﺨﻮاب ﻣﺜﻞ ﺑﺒﺮ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻨﺪ

اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ﮐﻨﺎر او ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ،
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﺎدت درﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻮدک آرامﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ
ﺧﻮاب ﻣﯽرود ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﺎﻣﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮھﺎی ﻣﻦ
وﻗﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﺧﺮس ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ھﺎﭘﻮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ؟

ھﺮ ﻋﻨﻮان

ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ اﻣﯿﻠﯽ

۶۰۰۰۰

ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﭘﯿﺸﯽ زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ

 ۴ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎ

ﺗﺮﺟﻤﮫ رﺿﯽ ھﯿﺮﻣﻨﺪی ،ﻣﺤﺒﻮﺑﮫ ﻧﺠﻒﺧﺎﻧﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ

ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۲۴ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

و
 ۷ﺗﺎ ۱۱ﺳﺎﻟﮫھﺎ

!ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﻘﺪر دوﺳﺘﺖ دارم؟
ﺑﯿﺐ ﺑﯿﺐ ﺑﺮو ﺑﺨﻮاب
وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ
ﺳﺮ ﺟﺎی ﻣﻦ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎرهی آرزو

۱۰۰۰۰۰

آھﺎی آھﺎی ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﺧﻮام ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﻗﻨﺪ و ﻧﺒﺎت ﺗﻮ ﻗﻨﺪون دوﺳﺖ دارم ﻣﺎﻣﺎنﺟﻮن

ﺑﺎﺑﺎﺑﺰرگ ﺧﻮﺑﻢ ﺑﺮام ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮﻧﮫ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۶۰۰۰۰

ﻗﺼﮫ ﺑﮕﻮ ﻣﺎدرﺟﻮن ﻧﯽﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺨﻮاﺑﮫ

ﺳﺮوده ﻋﺰت  ...اﻟﻮﻧﺪی .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۱۲ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

ﻋﺮوﺳﮏ ﻧﺎزﻧﺎزی ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ آب ﺑﺎزی
دو ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ﻻﻻ
ﮔﺮﺑﮫ ﻻﻻ ﻣﻮش ﻻﻻ
ﺧﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﻻﻻ
ﻻﻻﯾﯽھﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ  -ﻣﺠﻠﺪ

● ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﻔﺤﮫ ﺳﺨﺖ
● ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺑﻐﻞ ﻣﯽﺧﻮام ،ﺑﻮس ﻣﯽﺧﻮام« ﺗﺮاﻧﮫھﺎی ﺷﺎد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫاﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﻧﯽﻧﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺑﺎﻣﺰهای را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .
● ﻧﯽﻧﯽ ﻟﭗﮔﻠﯽ و ﺧﻨﺪان دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ھﻤﮫی ﺧﺎﻧﻮاده او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
● در ھﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﺮف ھﺎی ﻧﯽﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ،
ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻋﺮوﺳﮑﺶ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۶۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰

● ﺑﺮﻧﺪه ﺳﮫ ﻻکﭘﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪه
● ﺳﺮودهی ﺷﮑﻮه ﻗﺎﺳﻢﻧﯿﺎ

ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۱۶ﺻﻔﺤﮫ ،ﺧﺸﺘﯽ ،رﻧﮕﯽ
ﻣﺠﻠﺪ ۴۸ :ﺻﻔﺤﮫ ،ﺟﻠﺪ ﺳﺨﺖ

ﺑﺮای
 ۱ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻓﺮزﻧﺪان  -آذرﻣﺎه  - ۱۳۹۶ﺻﻔﺤﮫ  ۴از ۴
ردﯾﻒ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ

۲۲

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ

۲۳

اوﻟﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽھﺎ

۲۴

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای...

۲۵

ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﻣﻮش ﻣﻮﺷﮏ

۲٦

ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ

ﻋــﻨﻮان ﻛـﺘـــﺎب

ﺗﻮﺿﯿﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ت

ﻗﯿﻤﺖ

دوره ﺳﻨّﯽ

ﺧﺠﺎﻟﺖ )(۱
ﺷﺎدی )(۲
ﺧﺸﻢ )(۳
ﺣﺴﺎدت )(۴

ھﺮ ﻋﻨﻮان

ﻏﺮور )(۵

۳۰۰۰۰

ﻏﻢ )(۶

ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﯾﺎ
وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎدی ،ﺗﺮس ،ﺧﺸﻢ ،ﺧﺠﺎﻟﺖ و  ...اﺳﺖ.
در ھﺮ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺞ داﺳﺘﺎن درﺑﺎرهی آن اﺣﺴﺎس آﻣﺪه ﮐﮫ ﮐﻮدک را
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺲ و ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﮐﺘﺎب ﺳﺆالھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺰرگﺗﺮھﺎ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن درﺑﺎرهی آن ﺑﮫ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۳۶ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .دو رﻧﮓ

ﺗﺮس )(۷

 ۴ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ
و
 ۷ﺗﺎ ۱۱ﺳﺎﻟﮫھﺎ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ )(۸
ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدن )(۹
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﺒﮫ

۲۷۰۰۰۰

طﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺪن ﻣﻦ
ﺑﭽﮫھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۲۴۰۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﮫ:
ﻣﮭﺎرتھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ

۷۰۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻋﻠﻮم :ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ

۶۵۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن،
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺧﻮاﻧﺪن :ﻣﮭﺎرتھﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ

۵۵۰۰۰

ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ

ﺳﻼم ﮐﻦ ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
دوﺳﺘﺖ دارم ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ

 ۳ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﮫھﺎ

ﺗﺮﺟﻤﮫ طﺎھﺮه ﺧﺪاﯾﯽ .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۷۲ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ ،رﻧﮕﯽ ،ﺟﻠﺪ ﺳﺨﺖ

دﻧﯿﺎی اطﺮاف ﻣﻦ

ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﻢ ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ

♦ اوﻟﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای اﺳﺖ  ۵ﺟﻠﺪی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن .ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎ و دارای ﺟﺰﺋﯿﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ .ﺑﮫ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ طﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﮫ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﻧﯿﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت،
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮدش ،وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد؛ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
♦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای آﻣﺎده ﺷﺪه ﮐﮫ در رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎی ﻣﮑﺮر از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺎرھﺎ آن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ.

ھﺮ ﻋﻨﻮان

۶۰۰۰۰

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ روﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﮭﺎرتھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم در
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﯾﺎدﮔﯿﺮی آ ﻧﮭﺎ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﮭﺎرتھﺎی
ﻣﺸﺎھﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ،ﭘﺮﺳﺶ و ...آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن
ﻣﻌﻨﯽدار ،ﺳﮭﻞ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .طﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل ،ﺷﻨﯿﺪن ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﮔﻔﺘﺎری و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن

ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺎﻟﯿﻒ :ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮزرآدان
رﺣﻠﯽ .ﺗﺤﺮﯾﺮ .ﺗﮏ رﻧﮓ

ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارد ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎ نﺑﺰرگ و ﺑﺎﺑﺎﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺎﺷﺪ .
او دوﺳﺖھﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ دارد ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﮫ
دردﺳﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﮫ ﮐﻤﮑﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﻗﺼﮫ از ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،ﺧﺎﻧﻮاده و
دوﺳﺖھﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﻟﻒ

ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺤﺒﻮﺑﮫ ﻧﺠﻒﺧﺎﻧﯽ .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۲۴ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺒﺎرک ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﮫﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻢ؟
از طﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ؟

ھﺮ ﻋﻨﻮان

در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﮫﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻢ؟

۵۰۰۰۰

زﺑﺎﻟﮫھﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎدهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
درﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﺗﺼﺎوﯾﺮی
ﺟﺬاب ،اھﻤﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از طﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ،ﺻﺮﻓﮫﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب و ﺻﺮﻓﮫﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.

ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﻟﻒ و
ب

ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺳﺎﻧﺎز ﺣﮑﻤﺖﺷﻌﺎر .ھﺮ ﻋﻨﻮان  ۲۸ﺻﻔﺤﮫ .ﺧﺸﺘﯽ .رﻧﮕﯽ

۲۷

ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺲ

۵۰۰۰۰

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ظﺮﯾﻒ
ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮزرآدان ۳۲ .ﺻﻔﺤﮫ .رﺣﻠﯽ .ﺗﺤﺮﯾﺮ .ﺗﮏ رﻧﮓ

 ۴،۳و ۵ﺳﺎﻟﮫھﺎ

۲۸

ﺑﺸﻨﻮ و ﺟﻮاب ﺑﺪه

۵۰۰۰۰

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﮭﺎرت ﺷﻨﯿﺪن و ﻓﮭﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮزرآدان ۳۲ .ﺻﻔﺤﮫ .رﺣﻠﯽ .ﺗﺤﺮﯾﺮ .ﺗﮏ رﻧﮓ

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن

ﺗﻬﺮان  -ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ـ اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب  -ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﯿﺮيﺟﺎوﯾﺪ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ( و  12ﻓﺮوردﯾﻦ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1348

ﺗﻠﮕﺮام@bafarzandan :

ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺴﺎﺑﺪاري@bafarzandan_acc :

ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام@bafarzandanco :

ﺗﻠﻔﻦ66950877 :

www.bafarzandan.com

