دربارهی ما:

بافرزندان متناسب با شرایط نخستین روزهای تولد نوزادان و حتی پیش از تولد ،برای مادران،
انواع گوناگون برنامه و لوازم آموزشی را تولید کرده و پا به پای آنان ،تا دوران کودکی و اوایل
نوجوانی ،آموزشهای ضروری را فراهم ساخته است.
محصوالت بافرزندان در دو زمینه عرضه شدهاند:
.1بازیها و لوازم آموزشی

.2کتابهای پرورشی

بافرزندان ،در زمینهی تولید آثار خود ،خصوصاً آنچه مربوط به نوزادان و خردساالن است،

همواره این ویژگیها و امتیازها را لحاظ کرده است :ایمنی ،مقاوم بودن ،مرغوبیت ،زیبایی و
جذابیت ،بیخطر بودن ،بهداشت در مواد اولیه.

بافرزندان ،در طراحی محتوای آموزشی و پرورشی آثار خود به گونهای برنامهریزی کرده است تا
دربردارندهی ابعاد گوناگونی از نیازهای جسمی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی مخاطبان خود باشند.
از جمله:

در بازیها و لوازم آموزشی:

تقویت مهارتهای دستی ،تقویت هوش ،تقویت مهارتهای ذهنی و یادگیری ،خالقیت ذهنی،

هماهنگی چشم و دست ،مهارت ارتباط کالمی ،مهارت ارتباط اجتماعی ،آموزش پیشدبستانی
و زبانآموزی.
در کتابها:

تقویت هوش ،آموزش پیشدبستانی ،رابطهی فرزندان یک خانواده ،زندگی صلحآمیز و بدون

خشونت ،حفظ محیطزیست ،تغذیه مناسب ،زندگی شهروندی ،حفظ بهداشت و سالمتی...

کتاب پارچهای نینی کوچولو

نخستین کتاب نوزاد برای دیدن و لمس کردن کتاب
صفحههای پارچهای نرم و قابل انعطاف در دست کودک
تصاویر جذاب با رنگهای شاد
دارای الیهی مخصوص زیر پارچه که باعث ایجاد صدا در صورت
لمس کردن کتاب توسط کودک میشود.
قابل شستوشو
هِی مخصوص برای آویزان کردن به تختخواب،
همراه با حلق 
کالسکه و صندلی همراه کودک و...

مکعبهای ابری

مکعبهای پارچهای نرم و قابل انعطاف
دارای الیهی مخصوص زیر پارچه برای ایجاد صدا
برای تقویت ماهیچههای کوچک دست کودک
تصاویر جذاب همراه با رنگهای شاد
برای زبانآموزی
هر بسته شامل دو مکعب
قابل شستوشو
نرم ،سبک و بیخطر

مکعبهای رنگی

برای تقویت مهارتهای دستی و ذهنی
یک وسیلهی کامال ً بیخطر برای کودکان زیر یک سال
با گوشههای گرد شده برای امنیت بیشتر کودک
در چهار رنگ اصلی برای آموزش رنگها
در دو بستهی  8عددی و  16عددی
قابل استفاده در خانه و مهدکودک

قطعات بزرگ ،محکم و بادوام
ت هماهنگی
برای رشد مهارت دستی ،خالقیت ذهنی و تقوی 
چشم و دست
در بستهبندیهای مختلف
همراه با چرخ و قطعات اضافی برای اتصالهای مختلف
همراه با قطعات دارای چاپ (فقط در  ۳۱قطعه)
دارای نشان استاندارد ایران

 22قطعه

 25قطعه

 31قطعه

کیفی

قطعات جدید برای خالقیت بیشتر
همراه با یک کیف محکم و زیبا
برای رشد مهارت دستی ،خالقیت ذهنی و تقویت هماهنگی
چشم و دست
همراه با چرخ و اتصاالت مخصوص آجره
به همراه دفترچه راهنمای استفاده از قطعات تکمیلی
آجره و ارائه مدلهای پیشنهادی
قطعات دارای چاپ

 33قطعه

 70قطعه

سطلی

قطعات جدید برای خالقیت بیشتر
 45قطعه درون یک سطل محکم و زیبا
برای رشد مهارت دستی ،خالقیت ذهنی و تقویت هماهنگی چشم و دست
همراه با چرخ و اتصاالت مخصوص آجره
به همراه دفترچه راهنمای استفاده از قطعات تکمیلی و ایده ساخت
قطعات دارای چاپ

قطار اعداد

قطعات آجره همراه با چرخ و اتصال جدید برای ساخت قطار
اعداد چاپ شده بر روی قطعات از یک تا ده برای یادگیری اعداد

جور واجور چین

 ۱۵قطعه در  ۵رنگ و  ۵تصویر چاپ شده
آموزش ترکیب و تطبیق
تقویت خالقیت و تخیل
تقویت مهارتهای حرکتی ظریف
ساخت حیوانات واقعی و خیالی با تطبیق
و ترکیب قطعات جورچین
چاپ مقاوم و قابل شست و شو

مکعب اشکال

 18شکل متفاوت 6 ،صفحهی قابل اتصال به یکدیگر
قابل استفاده به دو صورت :مکعب ،جورچین تخت
نرم ،بیخطر ،بیصدا ،با رنگهای دلپذیر
برای رشد مهارتهای دستی و ذهنی از طریق:
تطبیق ،مقایسه ،تشخیص و جاگذاری شکلها
برای تقویت ارتباط چشم و دست
برای تقویت هوش  3بعدی کودک

آگور در زبان فارسی به معنی آجر است.

قطعات خانهسازی سایز متوسط
تقویت مهارتهای حرکتی ظریف /تقویت خالقیت و تخیل/
آشنایی با رنگها
 75قطعه ،همراه با چرخ و قطعات دارای چاپ
همراه دفترچه ایدهی ساخت

 100قطعه در  5رنگ به همراه یک عدد چرخونک
 150قطعه در  5رنگ به همراه یک عدد پل
سرگرمکننده ،هیجانانگیز برای همهی سنین
تمرین حوصله و دقت
تقویت مهارت دستی

 150قطعه

 100قطعه

 200قطعه در  10رنگ به همراه یک پل و دو چرخونک
همراه با  DVDمنتخب جشنواره دومینو
کلیپهای آموزشی تکنیکهای دومینو
دو شابلون جهت تنظیم فاصله

مقام دوم گروه
حرکتی-مهارتی
چهارمین جشنواره
ملی اسباببازی
کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

 6مکعب 6 ،تصویر 6 ،جورچین
همراه با برگههای رنگآمیزی و برچسب
وسایل نقلیه ،میوهها ،حیوانات و عددها

 12مکعب 12 ،تصویر 12 ،جورچین
همراه با برچسب و کتابچه کار و رنگآمیزی
آشنایی با شغلها ،خوردنیها ،ورزشها و جانوران

جانوران

خوردنیها

شغلها

ورزشها

بینگو

بازی گروهی با  3تا  36بازیکن
تقویت ارتباطهای اجتماعی و مهارتهای کالمی
 5تا  6نوع بازی گوناگون

بینگو جمع

تقویت مهارت در جمعها با نتیجهی 20
 36کارت بازی 21 ،کارت جمع اعداد،
رههای بازی و راهنمای بازی
مه 

بینگو تفریق

تقویت مهارت در تفریقها با نتیجهی 20
 36کارت بازی 21 ،کارت جمع اعداد،
مهرههای بازی و راهنمای بازی

بینگو ضرب

تقویت مهارت در ضرب اعداد تا 12
 36کارت بازی 60 ،کارت ضرب اعداد،
مهرههای بازی و راهنمای بازی

بینگو کسر

 10سال به باال
درک مفهوم کسر و تساوی کسرها
 36کارت بازی 60 ،کارت اعداد کسری،
مهرههای بازی و راهنمای بازی

ساختنیها

 150قطعه در  5رنگ
ساده ،مقاوم ،همه کاره و انعطافپذیر
برای ساختن انواع وسایل تزئینی و قابل استفاده در خانه
سرگرم کننده ،خالقانه و درگیرکنندهی فکر و دست با یکدیگ

شیوههای تقویت هوش نوزاد

نویسنده :دکتر بئاتریس میلتر
مترجم :طاهره طالعماسوله
 12صفحه ،خشتی ،رنگی

این مجموعهی  12جلدی شامل سه بخش  3تا  6ماهه 6 ،تا 9
ماهه 9 ،تا  12ماهه است که هر بخش دارای سه کتاب کار برای نوزادان
و یک کتاب راهنما برای والدین میباشد .این مجموعه تقویت هوش
براساس توانایی نوزادان ،شناخت شکلها و رنگها و ...میباشد
که حاصل  25سال تحقیق مؤلف روی هزاران نوزاد در دانشگاه
سوربن فرانسه است.

سرودهی :مریم ا سالمی ،زهرا موسوی
تصویرگر :نیلوفر میرمحمدی
 24صفحه ،وزیری ،رنگی
ارتباط کالمی و عاطفی با جنین باید از همان
ماههای نخست بارداری آغاز شود .گفتوگو کردن ،قصه
گفتن ،شعر خواندن ،سالم کردن و بیان اتفاقات روزمرهی
زندگی برای جنین ،تأثیرات بسیار مهمی در ایجاد آرامش
و شکلگیری شخصیت او دارد.
حرف زدن با جنین باعث ایجاد حس آرامش ،رشد بهتر
جسمی و روانی او میشود و استمرار این کار در ماههای
آخر بارداری و پس از تولد ،یادگیری مهارتهای زبانی
و کالمی او را افزایش میدهد .از طرفی این امر از
عوامل مؤثر در تقویت هوش کودک است و
وابستگی و ارتباط عاطفی مادر و کودک را
افزایش میدهد.
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سرودهی شکوه قاسمنیا
تصویرگران :مهدیه صفایینیا ،شیوا ضیایی ،ماهنی تذهیبی
 12صفحه ،خشتی ،رنگی
الاليیهاى كودكانه كه در سه مجموعه ارائه شده ،با رعايت اصول
شعر كودک ،به زبان ساده سروده شده است .الالییهای این
مجموعه با موضوع حيوانات ،اسباببازیها و اعضای خانواده
میباشد تا بچههاى اين روزگار آنها را بشنوند يا خود بخوانند و
خوان
بفهمند و در حافظه نگه دارند ،كه شايد در آينده ،الاليی
ِ
فرزندان خود شوند.

3

سرودهی عزتالله الوندی
تصویرگر :سحر حقگو
 10صفحه ،خشتی ،رنگی
مجموعهی «بغل میخوام ،بوس میخوام» ترانههای شاد و کودکانهاند که ماجراهای
نینی کوچولوی بامزهای را به تصویر میکشد .نینی لپگلی و خندان دوست دارد با همه بازی
کند و همهی خانواده هم او را دوست دارند .در هر کتاب حرفهای نینی با مادر ،پدر ،مادربزرگ،
پدربزرگ و عروسکش به تصویر کشیده شده است.

کتابهای فومی

سرودهی عزتالله الوندی
 12صفحه ،برشی ،رنگی

هر یک کتابهای این مجموعه
به شکل یک حیوان و همراه
اشعاری دربارهی آن حیوان
است .صفحات ضخیم و فومی
برای راحتی استفاده خردساالن
طراحی شده است.

سرودهی مریم اسالمی ،زهرا موسوی
تصویرگران :نیلوفر برومند ،نسیم بهاری
 12صفحه ،خشتی ،رنگی
در جهان امروز ،زندگی کردن یک مهارت است .اگر کودکان در سنین پایین با مهارتهای زندگی
آشنا شوند ،زندگی شاد و موفقی خواهند داشت .این مجموعه با هدف آشنا کردن کودک با مسائل
گوناگونی که روزمره با آنها مواجه میشود ،تهیه شده است .کتابها هدفمند بوده و والدین باید
قبل از خواندن آن برای کودکشان از هدفی که این اشعار دنبال میکند ،آگاهی داشته باشند تا بتوانند
در هدایت کودک به مسیر مورد نظر موفق شوند.

نویسنده :استیو ودریل
ه اربابیفر
مترجم :سمی 
بازآفرین :شکوه قاسمنیا
 24صفحه ،خشتی ،رنگی
غاز کوچولویی که تازه متولد شده و هر لحظه دنبال
کشف چیز تازهای است در این مجموعه با پنج
مفهوم رشد بدن ،شناخت شب و روز ،شناخت
حیوانات ،شمارش اعداد و شکلهای
هندسی آشنا میشود .هر کتاب با زبان
آهنگین برای خردساالن سروده شده
است .صفحههای برشدار ،به
منظور کشف تصویر یا شعری که
زیر صفحهی برش خورده پنهان
شده است ،باعث جذابیت
بیشتر این مجموعه شده
است.

مترجم :رضی هیرمندی ،محبوبه نجفخانی
نویسندگان :روت کوئیل ،ویو هکت ،جوری جان و...
 24صفحه ،خشتی ،رنگی
اگر والدین قبل از خواب فرزندشان در کنار او بنشینند و برایش کتاب بخوانند،
این کار به صورت عادت درمیآید .با کتابخوانی کودک آرامتر شده و بهتر به خواب
میرود .هر یک از کتابهای این مجموعه شامل داستانی جذاب است که با
تصاویر رنگی همراه است.

نویسنده :اِد ویر
مترجم :شیدا رنجبر
 24صفحه ،رحلی ،رنگی
با مکس آشنا شوید .مکس شجاع .مکس نترس .مکسی که
دوست دارد موشها را شکار کند .ولی اول باید ببیند اصال ً موش
چه ریختی است .مکس دوست دارد با پرنده دوست شود .حتی
دوست دارد پرنده را دنبال کند و شاید هم مثل یک لقمهی خوشمزه
بخوردش .ولی اینکه دوستی نمیشود...
از وقت خواب مکس گذشته ،اما او نمیتواد ماه را پیدا کند و به او شب
بخیر بگوید .پس بیرون میرود تا ماه را پیدا کند .این کار آنقدرها هم که
مکس امیدوار بود آسان نیست...
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نویسنده :جین ویلیس،جنیفر گری اوسون ،بریتا تکنتراپ
هیاوین اورام ،ایزابل کمپوی ،ترزا هاول
مترجم :رضی هیرمندی ،شیدا رنجبر ،مهرنوش پارسانژاد
مژگان کلهر ،میترا نوحی جهرمی
 24صفحه ،رحلی ،رنگی
در هر یک از کتابهای این مجموعه اتفاقی برای یکی از
شخصیتهای داستانی رخ میدهد که کودک را با خود همراه میکند و
مفهومی از جمله؛ عشق و دوست داشتن ،تنهایی ،بزرگداشت زندگی و
خاطرات دوستان و ...را به او میآموزد .هر یک از کتابهای این مجموعه
شامل داستانی است که با تصاویر رنگی همراه است.

نویسنده :فانی جولی
مترجم :نسرین گلدار ،مرجان حجازیفر
تصویرگر :رز کپدویال
 48صفحه ،خشتی ،رنگی
این مجموعه شامل داستانها و ماجراهای هیجانانگیز دربارهی رابطهی بچهی اول و
عکسالعمل او با نوزاد تازه به دنیا آمده در تمام لحظههای زندگی ازجمله دوران بارداری ،در سفر،
بیمار شدن و ...میباشد .مسائلی که مشکل بسیاری از خانوادههاست و راهکارهای مواجه شدن با
آن را در قالب داستان شرح داده میشود.

ایباروال
نویسنده :بِگونیا
ُ
ترجمه :نوشین جعفری
تصویرگر :علیرضا اسدی
 36صفحه ،خشتی ،دو رنگ
هر یک از کتابهای این مجموعه
س یا ویژگی خاصی مانند
دربارهی احسا 
شادی ،ترس ،خشم ،خجالت و ...است .در
هر کتاب پنج داستان دربار هِی آن احساس
آمده که کودک را با این حس و نوع برخورد
با آن به صورت غیرمستقیم آشنا میکند.
در پایان هر کتاب سؤالهایی مطرح شده
که بزرگترها با کودکان دربارهی آن به
گفتوگو بنشینند.

دعوا نکنیم ،گفتوگو کنیم!
نویسنده :سیلوی ژیرارده
مترجم :فرزانه مهری
تصویرگر :پوئینگ روسادو
 12صفحه ،خشتی ،رنگی

مجموعهی  5جلدی «دعوا نکنیم ،گفتوگو کنیم» مجموعهای
است که مشکالت کودکان را به تصویر میکشد .در هر یک از این
کتابها مشکلی مطرح میشود و راههای حل آن نشان داده
میشود .ماجراهای این کتابها را بخوانید و دربارهی آن با
فرزندتان گفتوگو کنید.
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زمین عزیز من!

نویسنده :سیلوی ژیرارده
مترجم :مرجان حجازیفر
تصویرگر :پوئینگ روسادو
 12صفحه ،خشتی ،رنگی

مجموعهی  5جلدی «زمین عزیز من» مجموعهای آموزشی است برای
دوست داشتن زمین و مراقبت از محیطزیست ،درختها ،دریاها ،جانوران و آبها.
ماجراهای این کتابها را بخوانید و دربارهی آن با فرزندتان گفتوگو کنید.

نویسنده :سیلوی ژیرارده
مترجم :مرجان حجازیفر
تصویرگر :پوئینگ روسادو
 12صفحه ،خشتی ،رنگی
مجموعهی  5جلدی «غذایی که میخوریم» غذای خوب و خوب غذا
خوردن را همراه با داستان به کودکان آموزش میدهد .هر کتاب شامل
داستانی دربارهی آشنایی با انواع مواد غذایی ،نگهداری از مواد غذایی ،انواع
غذاها ،طعمهای مختلف غذاها ،کمخوری و پرخوری میباشد .ماجراهای
این کتابها را بخوانید و دربارهی آن با فرزندتان گفتوگو کنید.

نویسنده :جن گرین
مترجم :ساناز حکمتشعار
تصویرگر :مایک گوردون
 24صفحه ،خشتی ،رنگی
این مجموعه به خوانندگان کوچک کمک میکند تا به مسائل سادهی
محيط زيست فکر کنند و دريابند چگونه بايد از محيط زيست حفاظت کنند.
هر کتاب با داستانی ساده و تصاويری جذاب ،اهميت محافظت از طبيعت،
بازيافت ،صرفهجويی در مصرف آب و صرفهجويی در انرژی را نشان میدهد.

نویسنده :کیتی دوگالس
ترجمه و تألیف :مریم نوزرآدان
تصویرگر :سام سلماسی
 48صفحه ،رحلی
انجام فعالیتهای عملی این مجموعه به روند تحول مهارتهای زبانی ،ریاضی و علوم در کودکان کمک کرده و یادگیری
آنها را آسان میکند .با آموزش علوم ،کودکان با مهارتهای مشاهده ،تحقیق ،طبقهبندی ،پرسش و ...آشنا میشوند .با
درک مفاهیم ریاضی ،یادگیری آن معنیدار ،سهل و خوشایند میشود .طی فرایند تحول ،شنیدن ،صحبت کردن،
خواندن و نوشتن ،کودک شروع به یادگیری نشانههای گفتاری و نوشتاری میکند.

نویسنده :مریم نوزرآدان
تصویرگر :سام سلماسی
 32صفحه ،تک رنگ ،رحلی
مهارت شنیدن یکی از مهمترین مهارتهای پایهای رشد و تحول کودک است ،به خصوص
رشد زبانی .دانشمندان معتقدند مهارتهای زبانی نه تنها به رشد و تحول مهارتهای
شناختی کودک کمک میکند ،بلکه پیشنیازی برای رشد فکری او نیز هست .آنها
دورهی سنی پیشدبستان را مرحلهی رشد زبان کودک میدانند و کار کردن در این
زمینه را مهم تلقی میکنند .از ابتدای کودکی باید کودک را به خوب شنیدن
و توجه به گفتار دیگران آموزش داد تا به آنچه که میشنود ،توجه و
دقت کند و آن را بفهمد.
هدف عمدهی این کتاب پرورش مهارت
شنیدن ،درک مطلب و سرعت انتقال در
فهم کالم و پاسخ به آن است.

نویسنده :مریم نوزرآدان
تصویرگر :سام سلماسی
 32صفحه ،تک رنگ ،رحلی
نوشتن یکی از مهارتهای مهم برای کودکان است ،چون کودک برای
یادگیری این مهارت به چند مهارت دیگر نیاز دارد از جمله؛ مهارت شناختی،
هماهنگی چشم و دست و مهارتهای حرکتی ظریف .کودک میتواند با
داشتن مهارت حرکتی ظریف ،کشیدن خطوط ،اشکال و نوشتن حروف
را انجام دهد .همچنین پرورش مهارت حرکتی ظریف به رشد مغز
و سازماندهی آن نیز کمک میکند .داشتن مهارت کافی در حرکات
ظریف ،کلید موفقیت در دبستان است.
در این کتاب به پرورش مهارتهای حرکتی ظریف پرداخته شده است.

نویسنده :دلفین گراویه
مترجم :طاهره خدایی
تصویرگر :شارلوت رودره،
سدریک رامادیه و...
 72صفحه ،خشتی ،رنگی
قطع خشتی ،جلد سخت
این مجموعه با تصاویر بزرگ و
زیبایی که دارد به بچههای خردسال
کمک میکند تا با دنیای اطراف خود،
اعضای بدن خود ،وسایل حملونقل،
حیوانات و بچههایشان و طبیعت
آشنا شوند.

نویسنده :لورا آوردک
مترجم :شیدا رنجبر
 96صفحه ،وزیری ،رنگی
توی خانه به بچهها ياد ميدهد عاشق کتاب
همانطور که کتاب خواندن
ِ
شوند ،رياضی کار کردن در خانه هم حتماً به آنها ياد ميدهد عاشق رياضی
شوند .هدف کتاب اين است که رياضی را قسمتی از زندگی روزمرهی بچهها کند،
ِ
تکاليف مدرسهشان ببينند.
نه اينکه فقط آن را در
در کتاب تعدادی مسئلهی رياضی هست که در سه سطح مختلف ارائه میشوند.
خانوادهها در اين کتاب مسائل رياضی خندهدار و شيطنتآميزی را ميبينند
که نه تنها بچهها را به چالش میکشند ،بلکه برای آنها پرکشش و
جالب هم هستند.
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ایزابل گامب دراگو
ترجمهی طاهره طالع ماسوله
 156صفحه /خشتی /رنگی
به محض ورود نوزاد به خانه ،پرسشهای متعددی
برای والدين پيش میآيد؛ روش حمام کردن ،غذا دادن،
لباس پوشاندن ،مداوا کردن ،آرام کردن کودک هنگام گريه،
به گردش بردن و در نهايت آموزش دادن.
برای کمک به والدين ،اين کتاب  100روش پيشنهاد میدهد
که متخصص بهداشت کودک جمعآوری و تدوين کرده
است .با به کارگيری آنها زندگی برای شما و نوزادتان از بدو
تولد تا دو سالگی آسانتر میشود.

نویسنده :کاترین مرشی
مترجم :طاهره طالع ماسوله
 84صفحه ،خشتی ،رنگی
در بدو تولد ،دنیای اطرافش را از طریق هوشیار شدن
حواسش و محبتی که از پدر و مادرش دریافت میکند،
کشف میکند .اولین خندهها ،اولین بازیها و اولین
ارتباطها را نباید از نوزاد دریغ کرد؛ چون همگی ابزاری برای
هوشیارتر شدن نوزادتان هستند .این کتاب شما را با یک
سری پرسش ،پاسخ و بازی در ماجرای شیرین هوشیاری
نوزادتان همراهی خواهد کرد.

آنچه مادر باید در مورد
 12ماه اول زندگی کودکش بداند
نویسنده :دکتر پنی پرستون
مترجم :طاهره خدایی
 144صفحه ،خشتی ،رنگی ،برشی

این کتاب دربردارندهی توصیهها و راهنماییهای عملی مربوط
به تمام حالتها و شرایط سنی نوزاد است و همچنین دارای محل
مخصوص برای ثبت پیشرفتهای ماهانهی نوزاد میباشد.
یک همراه خوب و مفید برای مادران جوان و پاسخگوی تمام
سؤالهایی که ممکن است برای آنان پیش بیاید.

 150بازی
و فعالیت عددی برای تقویت ذهن

نویسنده :دکتر بئاتریس میلتر
مترجم :ابوالفضل امیریان
 192صفحه ،رقعی ،رنگی

این کتاب به کودکان کمک خواهد کرد تا نتایج مشاهدات خود را
بنویسند ،مفاهیم انتزاعی مانند رنگها و مالکیت را شکل دهند
و فراخوانی از حافظه را تمرین کنند .همچنین پیش
زمینههای مهم فراگیری ریاضیات ،شامل
تطبیق دادن و مرتبسازی را یاد بگیرند.
مؤلف کتاب ،متخصص رشد دوران
کودکی و مؤلف پرفروشترین
کتابها در زمینهی بازیهای
کودکان خردسال میباشد.

روشهای تقویت توجه
و تمرکز در کودکان
نویسنده :ماندانا سلحشور
 88صفحه ،رقعی ،دو رنگ

مهارت توجه و تمرکز ،نه تنها مهارتی اساسی
و پایهای برای اندیشیدن ،آموختن و درس خواندن
است ،بلکه مهارتی است که اگر کودکان آن را در
سالهای نخست زندگیشان بیاموزند ،هم کارآیی
و راندمان تحصیلیشان را افزایش میدهد ،هم
چگونگی آموزششان را آسان میکند ،و هم مانع
از فراموشیها و حواس پرتیهای فراوان آنها
میشود.

دنیای من و مادربزرگ

نویسنده :آلموت بارتل ،یولیا یوره
مترجم :لیال لفظی
 128صفحه ،رقعی ،دو رنگ

اگر شما هم دوست دارید برای نوههای خود یک
مادربزرگ محبوب و دوستداشتنی باشید؛ مادربزرگی
که نوهها برای دیدنش لحظهشماری کنند و از بودن
با او لذت ببرند ،مطالعهی این کتاب را فراموش
نکنید.

کودک هوشیار بپروریم

نویسنده :دکتر بئاتریس میلتر
مترجم :فاطمه میری
 192صفحه ،رقعی ،تک رنگ

این کتاب راهنمای والدین جوان برای شناخت و تقویت تواناییها و
ظرفیتهای تربیتی و آموزش نوزاد ،حتی از دوران جنینی ،درک و تقویت
مهارتهای بدنی ،ارتباط اجتماعی و مهارتهای یادگیری نوزاد،
متناسب با نخستین روزهای والدت ،نخستین هفتهها و
نخستین ماهها میباشد و پاسخ به این سؤال
که آیا به راستی آموزش نوزاد به مفهوم
علمی آن حقیقت دارد؟

