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که براساس نیازها و  کار در 5 جلد، با موضوعات مختلف است  کتاب ها شامل 5 طرح  این 
کودکان طراحی شده است. عالیق 

که هرکدام شامل ده ها فعالیت است از این  کار مورد نظر خود را   مربیان می توانند طرح های 
کودکان برگزینند. کار با  مجموعه برای 

کار مربی« مجموعه ی  »کتاب های طرح های 

کار مربی جلد اول طرح های 
کد ۶۶۱   ۲۸۴ صفحه   چاپ۹

كودكان  كار با  برای 
3 تا 5 سال

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

29000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

مربیان
ݢ_یادگیریمبتنیبررویکردرشدمحور 1.روشهاییاددهیݢ

کارمربی)جلد1( 2.طرحهای
کارمربی)جلد2( 3.طرحهای
کارمربی)جلد3( 4.طرحهای
کارمربی)جلد4( 5.طرحهای
کارمربی)جلد5( 6.طرحهای

7.راهنمایزبانآموزی
8.راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا)تولدتاسهسالگی(

9.مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
1٠.مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

کودکان
11.هنر1:رنگ

12.ریاضی1:1و2و3)گروهسنی3تا4سال(
13.ریاضی1:2و2و3)گروهسنی3تا4سال(

14.ریاضی3:اینپنجانگشت)گروهسنی4تا5سال(
15.ریاضی4)گروهسنی5تا6سال(

گیاهانوجانوران)گروهسنی3تا4سال( 16.علوم1:
17.علوم2:انسان)گروهسنی3تا4سال(

18.علوم3:علومفیزیکی)گروهسنی4تا5سال(
19.علوم4:زمینوفضا)گروهسنی4تا5سال(

2٠.علوم5)گروهسنی5تا6سال(
21.زبانآموزی1)گروهسنی3تا4سال(
22.زبانآموزی2)گروهسنی4تا5سال(
23.زبانآموزی3)گروهسنی5تا6سال(

والدین
راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا)تولدتاسهسالگی(

مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

کتاب های پیش از دبستان جلد اولمجموعه  

ل)
 او

لد
(ج

۶۶1

مؤلفان و ويراستاران علمی
دكتر فاطمه قاسم زاده، بتول فتح اهلل،
كيهانی، رقيه يزدان دوست،    فريبا 

شهره يوسفی، و ديگران 

کار مربی جلد دوم طرح های 
کد ۶۶۲   ۲۸۰ صفحه   چاپ۹

کار مربی جلد سوم طرح های 
کد ۶۶۳   ۲۸۰ صفحه   چاپ ۹

کار مربی جلد چهارم طرح های 
کد ۶۶۴   ۲۳۶ صفحه   چاپ ۲

كودكان  كار با  برای 
3 تا 5 سال

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

29000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

مربیان
ݢ_یادگیریمبتنیبررویکردرشدمحور 1.روشهاییاددهیݢ

کارمربی)جلد1( 2.طرحهای
کارمربی)جلد2( 3.طرحهای
کارمربی)جلد3( 4.طرحهای
کارمربی)جلد4( 5.طرحهای
کارمربی)جلد5( 6.طرحهای

7.راهنمایزبانآموزی
8.راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا)تولدتاسهسالگی(

9.مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
1٠.مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

کودکان
11.هنر1:رنگ

12.ریاضی1:1و2و3)گروهسنی3تا4سال(
13.ریاضی1:2و2و3)گروهسنی3تا4سال(

14.ریاضی3:اینپنجانگشت)گروهسنی4تا5سال(
15.ریاضی4)گروهسنی5تا6سال(

گیاهانوجانوران)گروهسنی3تا4سال( 16.علوم1:
17.علوم2:انسان)گروهسنی3تا4سال(

18.علوم3:علومفیزیکی)گروهسنی4تا5سال(
19.علوم4:زمینوفضا)گروهسنی4تا5سال(

2٠.علوم5)گروهسنی5تا6سال(
21.زبانآموزی1)گروهسنی3تا4سال(
22.زبانآموزی2)گروهسنی4تا5سال(
23.زبانآموزی3)گروهسنی5تا6سال(

والدین
راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا)تولدتاسهسالگی(

مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

کتاب های پیش از دبستان مجموعه  

م)
هار

 چ
لد

(ج

۶۶۴

جلد چهارم

مؤلفان و ويراستاران علمی
دكتر فاطمه قاسم زاده، بتول فتح اهلل،
كيهانی، رقيه يزدان دوست،    فريبا 

شهره يوسفی، و ديگران 

کار مربی جلد پنجم طرح های 
کد ۶۶5   ۲۸۴ صفحه   چاپ ۲ 

 

كودكان  كار با  برای 
3 تا 5 سال

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

29000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

مربیان
ݢ_یادگیریمبتنیبررویکردرشدمحور 1.روشهاییاددهیݢ

کارمربی)جلد1( 2.طرحهای
کارمربی)جلد2( 3.طرحهای
کارمربی)جلد3( 4.طرحهای
کارمربی)جلد4( 5.طرحهای
کارمربی)جلد5( 6.طرحهای

7.راهنمایزبانآموزی
8.راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا)تولدتاسهسالگی(

9.مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
1٠.مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

کودکان
11.هنر1:رنگ

12.ریاضی1:1و2و3)گروهسنی3تا4سال(
13.ریاضی1:2و2و3)گروهسنی3تا4سال(

14.ریاضی3:اینپنجانگشت)گروهسنی4تا5سال(
15.ریاضی4)گروهسنی5تا6سال(

گیاهانوجانوران)گروهسنی3تا4سال( 16.علوم1:
17.علوم2:انسان)گروهسنی3تا4سال(

18.علوم3:علومفیزیکی)گروهسنی4تا5سال(
19.علوم4:زمینوفضا)گروهسنی4تا5سال(

2٠.علوم5)گروهسنی5تا6سال(
21.زبانآموزی1)گروهسنی3تا4سال(
22.زبانآموزی2)گروهسنی4تا5سال(
23.زبانآموزی3)گروهسنی5تا6سال(

والدین
راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا)تولدتاسهسالگی(

مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

کتاب های پیش از دبستان مجموعه  

۶۶5

جلد پنجم

مؤلفان و ويراستاران علمی
دكتر فاطمه قاسم زاده، بتول فتح اهلل،
كيهانی، رقيه يزدان دوست،    فريبا 

شهره يوسفی، و ديگران 

م)
نج

پ د 
جل

)

کد ۶۶۰     ۲۰۸ صفحه     چاپ ۱۰ 
  

با مطالعه ی این  کتاب، مربی با نظریه های رایج 
کودکان پیش دبستانی، روش های  در آموزش 
آموزش، چگونگی  یادگیری محیط  و  یاددهی 

ارتباط با والدین و ارزشیابی آشنا می شود. 

کتاب یاددهی- یادگیری

روش های یاددهی -یادگیری 
مبتنی بر  رویکرد رشد محور

کارشناسان و مربیان با تجربه و  گروهی از  کار مربی و روش های یاددهی - یادگیری توسط  کودک، طرح های  کار  کتاب های  مجموعه 
کتاب ها به منظور هر چه غنی تر شدن برنامه های آموزشی مقطع پیش از  کشور تدوین شده است. این  با همکاری سازمان بهزیستی 

کودکان طراحی شده است.  گاهی و دانش مربیان و در جهت رشد و تکامل همه جانبه ی  دبستان، ارتقای آ

کتاب های آموزشی پیش از دبستان زیر نظر سازمان بهزیستی کشور
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ریاضی 1 )1و2و3(
کد ۶۶۷   ۳۲ صفحه   چاپ ۸

گروه سنی ۳ تا ۴ سالگروه سنی ۳ تا ۴ سال

ریاضی 2 )1و2و3(
کد ۶۶۸   ۳۲ صفحه   چاپ ۸

گروه سنی 5 تا ۶ سال

ریاضی 4
کد ۱۲۶۳   ۴۴ صفحه   چاپ5

گروه سنی ۴ تا 5 سال

ریاضی 3 - این 5 انگشت
کد ۶۸۶   ۳۴ صفحه   چاپ5

گروه سنی ۴ تا 5 سال

رنگ )هنر  1(
کد ۹۸۹   ۲۸ صفحه   چاپ ۶

گروه سنی 5 تا ۶ سال

علوم 5
کد ۱۲۶۴   ۴۴ صفحه   چاپ 5

گروه سنی ۳ تا ۴ سال

علوم 2 - انسان
کد ۶۷۲   ۳۶ صفحه   چاپ ۷

گروه سنی ۳ تا ۴ سال

گیاهان و جانوران  علوم 1 - 
کد ۶۷۱   ۳۲ صفحه   چاپ ۷

گروه سنی ۴ تا 5 سال

علوم 4 - زمین و فضا
کد ۶۷۴   ۲۸ صفحه   چاپ ۷

گروه سنی ۴ تا 5 سال

علوم 3 - علوم فیزیکی
کد ۶۷۳   ۲۴ صفحه   چاپ ۷

کودکان است و تکمیل کننده ی آموزش های مربی است و  کتاب ها شامل فعالیت های خالق و آزاد برای  این مجموعه 
گون آشنا شود و از یادگیری لذت ببرد. فرصتی فراهم می آورد تا کودک تجربه و کشف کند، حل مسئله کند و با مفاهیم گونا

کار پیش از دبستان« مجموعه ی »کتاب  های 

گروه سنی 5 تا ۶ سال

زبان آموزی
کد ۱۶۹۶   ۶۸ صفحه   چاپ ۲

دفترچه ارتباط بین اولیا ومربیان
)خانه و مهدکودک(

کد ۹5۳   ۱۶۰ صفحه    چاپ ۴ 
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مجموعه ی »مهد در خانه«
بر  کتاب ها عالوه  از صفحات این  کودک و هم در خانه مناسب باشد. در هر یک  برای استفاده در مهدهای  که هم  کتاب ها طوری طراحی شده اند   این مجموعه 
کودکان خود آموزش  دهند.  فعالیت های سرگرم کننده، راهکارهای آموزشی و پیشنهادهای متنوعی به والدین ارائه شده است تا مفاهیم مورد نیاز برای ورود به دبستان را به 

آموزش ریاضی به زبان ساده 
کریتر کوچولو با 

کد ۱۲5۹   ۶۴ صفحه   چاپ3 

آموزش مفاهیم پایه  
پیش دبستان با کریتر کوچولو

کد ۱۲5۸   ۶۴ صفحه   چاپ 3

 آموزش مفاهیم ریاضی 
کریتر کوچولو با 

کد ۱۲5۷   ۶۴ صفحه   چاپ 3

چند تا می بینی؟ بشمار!
کد ۸۴۶   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

چه اندازه؟ چه شکلی؟ چه رنگی؟
کد ۸۴۷   ۳۲ صفحه   چاپ

چی مثل چیه؟
کد ۸۴۸   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

می خوام برم مدرسه
کد ۸۴۹   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

مجموعه ی »آموزش مفاهیم ریاضی به کمک کریتر کوچولو«
کتاب ها، شامل فعالیت های سرگرم کننده برای آموزش مفاهیم پایه ی ریاضی از جمله شباهت  و تفاوت ، طبقه بندی، شکل های  این مجموعه 

کودکان لذت بخش و آسان می کند. کتاب ، یادگیری را برای  کوچولو و خانواده ی او در همه جای  کریتر  هندسی و اعداد است. حضور 

x4
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شکل های هندسی
کد ۱۲۶۱   ۲۴ صفحه   چاپ2

اعداد 
کد ۱۲۶۰  ۳۲ صفحه   چاپ 2   

کردن و طبقه بندی جور 
کد ۱۲۶۲   ۲۴ صفحه   چاپ 2

مجموعه ی »مفاهیم ریاضی«
کودکان پیش از دبستان  کتاب ها، مفاهیم پایه ریاضی را به زبانی ساده و از راه بازی، سرگرمی و نقاشی به  این مجموعه 
آموزش می دهد. هر  جلد از این مجموعه شامل تعداد زیادی برچسب است که یادگیری را برای کودکان لذت بخش می کند.

موش ها و شکل ها

موش ها و رنگ ها

مجموعه ی »داستانی موش ها«
کودکانه، با  کتاب ها، شکل های مختلف اعداد 1 تا 10 و رنگ های اصلی و مکمل را در قالب داستان و با زبانی ساده و  این مجموعه 
کودکان  که به  کتاب پیشنهادها و فعالیت های متنوعی آورده شده است  کودکان آموزش می دهد. در ابتدای هر  تصاویری زیبا به 

کمک می کند این مفاهیم را بهتر و عمیق تر  یاد بگیرند. 

موش ها و اعداد
کد ۲۳۳   ۳۲ صفحه  

چاپ ۱
کد ۲۳5   ۳۲ صفحه  

چاپ ۱

کد ۲۳۴   ۳۲ صفحه  
x4چاپ ۱

x4
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بیا بچسبانیم )در باغ وحش(22
کد ۱۰۳۸   ۲۴ صفحه   چاپ 2 کد ۱۰۳۹   ۲۴ صفحه   چاپ 2

بیا بچسبانیم )وسایل حمل و نقل(

کنیم 2 بیا تا 
کد ۷۲۷   ۴۸ صفحه   چاپ ۷

کنیم 1 بیا رنگ 
کد ۳5۴   5۶ صفحه   چاپ ۷

کنیم 2 بیا رنگ 
کد ۷۲۶   5۶ صفحه   چاپ ۶

بیا بچسبانیم 2
کد ۷۲۱   ۴۰ صفحه   چاپ ۷

بیا بچسبانیم )آشنایی با غذا(
کد ۷۲۲   ۴۰ صفحه   چاپ ۶

بیا بچسبانیم )آشنایی با حیوانات(
کد ۷۲۰   ۴۰ صفحه   چاپ 5

کاغذ بُبریم 2 بیا 
کد ۷۲۴   5۶ صفحه   چاپ 5

کاغذ بُبریم )آشنایی با غذا( بیا 
کد ۷۲۳   5۶ صفحه   چاپ ۶

بیا کاغذ بُبریم )آشنایی با حیوانات(
کد ۷۲5   5۶ صفحه   چاپ 5

کنیم 1 بیا تا 
کد ۳5۶   ۴۸ صفحه   چاپ7

بیا بچسبانیم 1

کد ۳5۷   ۴۰ صفحه   چاپ ۷

کاغذ ببریم 1 بیا 
کد ۳55   5۶ صفحه   چاپ 7
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علوم)1(
کد ۱۶۸5   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

علوم )2(
کد ۱۶۸۶   ۲۴ صفحه   چاپ  ۱

مازبازی )1(
کد ۱۴۷۹   ۲۴ صفحه   چاپ 2 

مازبازی )2(
کد ۱۴۸۰   ۲۸ صفحه   چاپ 2

کاردستی های ساده 1
کد ۷۷۸   ۲۸ صفحه   چاپ 3

کاردستی های ساده 2
کد ۷۷۹   ۲۸ صفحه   چاپ 3

کنیم 1 رنگ 
کد ۷۸۰   ۲۸ صفحه   چاپ ۴ 

کنیم 2 رنگ 
کد ۷۸۱   ۲۸ صفحه   چاپ ۴

کار کوُمن« مجموعه ی   »کتاب  
گام به گام رنگ آمیزی می کند، چسباندن  در این مجموعه کتاب ها، کودک با روش کوُمن به صورت 
انجام دادن این فعالیت ها لذت  از  تا و برش می زند و  را در جهات مختلف  کاغذ  را می آموزد، 
کمک  کودک  کوُمن به  مهارت های حرکتی ظریف و تطابق چشم و دست  کار  کتاب های  می برد. 

می کند.

بُبریم 1
کد ۷۷۴   ۲۸ صفحه   چاپ ۴

                
      

ُ

بُبریم 2
کد ۷۷5   ۲۸ صفحه   چاپ ۴

بچسبانیم 1
کد ۷۷۶   ۲۸ صفحه   چاپ 5 

بچسبانیم 2
کد ۷۷۷   ۲۸ صفحه   چاپ 5 

x3
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سه آتش نشان کوچولو
کد ۷۹۷   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

کردن  موضوع آشنایی با مفهوم جور 

ساعت چند است؟
کد ۷۹۸   ۳۲ صفحه   چاپ 2

موضوع آشنایی با مفهوم زمان و ساعت

یک جفت جوراب
کد ۸۰۰   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

کردن  موضوع آشنایی با مفهوم جفت 

بهترین رژۀ حشرات
کد ۸۰۱   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

موضوع آشنایی با مفهوم مقایسه ی انداز ه ها

سوپ جلبک دریایی
کد ۸۰۲   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

موضوع آشنایی با مفهوم تناظر

بیب بیب، ویژ  ویژ
کد ۸۰۳   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

موضوع آشنایی با مفهوم الگو

مجموعه ی
 »داستان های آموزش ریاضی«

مفاهیم  مصور،  کتاب های  مجموعه  این 
ریاضی پیش از دبستان را در قالب داستان 

و با زبانی ساده و
کودکانه آموزش می دهد. از این مجموعه   
می توان هم در مهدکودک ها و هم در خانه 

کرد. استفاده 

بلدم بشمارم
کد ۷۹۹   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

موضوع  آشنایی با شمارش اعداد

بهترین ژیمناست دنیا
کد ۸۰۴   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

کوتاه و بلند موضوع آشنایی با مفهوم  باال و پایین و 

هیوالها و صندلی بازی
کد ۸۰5   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

کم شدن موضوع آشنایی با مفهوم یکی یکی 

کمتر، هویج بیشتر  هویج 
کد ۸5۷   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

کمتر  و بیشتر موضوع آشنایی با مفهوم 

یک و دو و سه ... نی نی کوچولو 
تو هم با من بخون و بگو

کد ۹۰۴   ۲۴ صفحه   چاپ ۱ 
موضوع آشنایی با اعداد
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خرسی و حسودی موشی و دلتنگی
کارت   چاپ ۱ کد ۹۶۲  ۱۲  کارت   چاپ ۱ کد ۹۶۶  ۱۲ 

خودم بلدم
کارت   چاپ ۱ کد ۹۶۰  ۱۲ 

مجموعه ی  »کارت های قصه گویی  کامی شی  بایی« 
که در یک طرف آن تصویر و در طرف دیگر آن متن قرار دارد.  کارت بزرگ وجود دارد،  در هر یک از این بسته ها 12 
کوچک و بزرگ قصه بخوانند و  گروه های  کارت ها این امکان را به مربیان و والدین می دهد تا برای  ابعاد بزرگ این 

کودکان بتوانند به راحتی تصاویر داستان را ببینند. 
گوش  کردن دیده ها و شنیده هاست. » من می گویم، تو  کارت های قصه گویی هماهنگ  کردن از  هدف از استفاده 
می کنی و می بینی«، در این فرایند، میزان توجه و تمرکز، تشخیص و درک توالی حوادث، خزانه ی لغات و درک معانی 

کتاب و عادت به مطالعه ایجاد می شود.  کلمات توسعه می یابد و در پی  آن عالقه مندی به 

خرگوش خوشحال، خرگوش غمگین 
کارت   چاپ ۱ کد ۹۶۳  ۱۲ 

مامانم را می خوام
کارت   چاپ ۱ کد ۹۶۱   ۱۲ 

نازک نارنجی
کارت   چاپ ۱ کد ۹۶۷   ۱۲ 

خانۀ سبز
کارت   چاپ ۱ کد ۹۶۴  ۱۲ 

کودکموشی و خودشتقصیر من بود!  کوچولو در مهد  غول 
کارت   چاپ ۱ کارت   کد ۹5۸   ۱۲  کد ۹۶۸  ۱۲ 

چاپ ۱
کارت   چاپ ۱ کد ۹5۹   ۱۲ 

خرسی و ترس
کارت    کد ۹۶5  ۱۲ 

چاپ ۱
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شکل ها و  رنگ ها
کد ۱۴5۶     ۱۲ جورچین   کد ۱۴5۷     ۱۲ جورچین  

حیوانات
کد ۱۴5۸     ۱۲ جورچین

کی ها خورا

بازی  های فکـــری

اعداد 1۰- 1
کارت  کد ۷۸۳   ۲۰ 

Numbers 1-10
کارت  کد ۶۸۷   ۲۰ 

رنگ ها و شکل ها
کارت  کد ۷۸۲   ۴۰ 

کدام دوتا شبیه اند؟
کارت   کد ۱۴5۱     ۲۴ 

کارت   کد ۱۴5۲     ۴۰ 

بازی فکری حافظه

کارت دو رو  کد ۸۲5     ۱۲ 

احساسات ما
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آشنایی با تضاد
کد ۱۴5۴    ۲۰ جورچین  

اعداد و شمارش
کد ۱۴5۳    ۲۰ جورچین   

مجموعه ی »جورچین )پازل(«
جورچین از بازی های مورد عالقه ی کودکان است که سرگرم کننده هم هست و باعث افزایش 
کودک را  افزایش می دهد. مهارت های حرکتی ظریف  دقت و تمرکز می شود. دامنه ی واژگان 
انگشتان دست را تقویت می کند. مهارت حل مسئله و قوت تشخیص شکل، رنگ و اندازه 

کودک افزایش می دهد.  را  در 

926

926 نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   3579464  شماره 

چـون تنهـا ۲ قطعـٔه درسـت بـا هـم جـور می شـوند 
كـودک بـه تنهايـی می توانـد يـاد بگيـرد.

آموزش با جورچين
اين جورچين ها، حيوانات  از  استفاده  با  كودكان 
را   و بچه هايشان را می شناسند. اين جورچين ها 
كرده اند تا مطمئن  كار  كودكان  مربیان طراحی و با 
مطابقت  آنان  سنی  گروه  با  موضوعات  شوند 

دارد.
قطعه های محكم و بادوام

تصاوير  واقعیموضوعات آموزشی ساده برای ايجاد مهارت های پايه

آشنايی با واژه ها

حیوانات و بچه هایشان
کد ۹۲۶   2۰ جورچین 

شناخت رنگ ها 
کد 931   2۰ جورچین

شکل ها 
کد ۹۳۰   2۰ جورچین

مفهوم تضاد
کد ۹۲۸   2۰ جورچین

مفهوم ارتباط
کد ۹۲۷   2۰ جورچین

مفهوم ترتیب
کد ۹۲5   ۱۶ جورچین

ترتیب و توالی
کد ۹۲۴   ۱۶ جورچین

وسایل حمل و نقل
کد 828   2۰ جورچین

مشاغل
کد ۸۲۷   ۱۶ جورچین 

۹۳1 نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   3579308   شماره 

کودکان، به عنوان انگیزه ای برای تسریع و تسهیل  از رنگ ها می توان برای آموزش 
کنید ارتباط آن  کرد. برای آموزِش تشخیص رنگ ها سعی  روند یادگیری، استفاده 
کودک نشان دهید؛ مثاًل برای رنگ زرد،  رنگ را با یک چیز مشابِه همان رنگ به 

کودک نشان دهید. موز و برای رنگ سبز، قورباغه را به 
در این بسته از همین روش استفاده شده است؛ ابتدا رنگ معرفی می شود و سپس 
کرده و دو قطعه را با هم  کودک تصویر یک شیء یا میوه ای به همان رنگ را پیدا 

جفت می کند.

قطعه های محكم و بادوام

۹۳۰ نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   3579460   شماره 

4

کودکان  ۱. آشنایی با شکل ها یکی از مهارت های پایه و پیش نیاِز آموزش ریاضی به 
گیری  است. یادگیری هندسه ابتدا، از شناخت شکل های ساده شروع می شود.فرا

کودک را برای درک مفهوم طبقه بندی آماده می کند. این مهارت، 

را  تنهایی می تواند آن ها  به  این جورچین ها فقط دو قطعه دارند کودک  ۲. چون 
کند. درست 

قطعه های محکم و بادوام

928

928 نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی  3579398   شماره 

چـون تنهـا ۲ قطعـٔه درسـت بـا هـم جـور می شـوند 
كـودک بـه تنهايـی می توانـد يـاد بگيـرد.

آموزش با جورچين
مفهوم  درک  ضمن  جورچين ها  اين  با  كودكان 
تضاد، لغات جديدی می آموزند و مفاهيم مکانی 
مربیان  را  جورچين ها  اين  می گيرند.  ياد  هم  را 
كرده اند تا مطمئن شوند  كار  كودكان  طراحی و با 

گروه سنی آنان مطابقت دارد. موضوعات با 
قطعه های محکم و بادوام

تصاوير  واقعیموضوعات آموزشی ساده برای ايجاد مهارت های پايه

آشنايی با واژه ها

4

927

927 نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   3579456 شماره 

چـون تنهـا ۲ قطعـٔه درسـت بـا هـم جـور می شـوند 
كـودک بـه تنهايـی می توانـد يـاد بگيـرد.

آموزش با جورچين
جديدی  لغات  جورچيـن ها  اين  با  كـودكـان 
آن ها  كاربردی  و  اصلی  مهارت های  و  می آموزند 
مربیان  را  جورچين ها  اين  می شود.  تقويت 
كودكان كار كرده اند تا مطمئن شوند  طراحی و با 

گروه سنی آنان مطابقت دارد. موضوعات با 
قطعه های محكم و بادوام

تصاوير  واقعیموضوعات آموزشی ساده برای ايجاد مهارت های پايه

آشنايی با واژه ها

۹۲۵ نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   3579311   شماره 

۴

کردن قطعات مرتبط با  مفهوم ترتیب یکی از مفاهیم پایٔه ریاضی است. پیدا   .۱
جورچین و چیدن آن ها به ترتیب، به پیشرفت قدرت مشاهده، تفکر و استدالل 
کرده اند تا  کار  کودکان  کمک می کند. این جورچین ها را مربیان، طراحی و با  کودک 

گروه سنی آن ها مطابقت دارد. مطمئن شوند با 

۲. چون این جورچین ها فقط سه قطعه دارند کودک به تنهایی می تواند آن ها را 
کند. درست 

قطعه های محکم و بادوام

۹۲۴ نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   3604847   شماره 

4

که موجب رشد تفکر  ۱. یادگیری ترتیب و توالی یکی از مفاهیم پایٔه ریاضی است 
مشخص  ترتیب  یک  با  جورچین  قطعات  کردن  پیدا  می شود.  کودک  منطقی 
کند. این جورچین ها را مربیان،  کمک  و تعیین شده می تواند به درک این مفهوم 
گروه سنی آن ها مطابقت دارد.  کرده اند تا مطمئن شوند با  کار  کودکان  طراحی و با 

۲. چون این جورچین ها فقط سه قطعه دارند کودک به تنهایی می تواند آن ها را 
کند. درست 

قطعه های محکم و بادوام

۸۲۸ نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   4229621  شماره 

2

قطعه های محكم و بادوام چون تنها ۲ قطعٔه درست با هم جور می شوند كودک به تنهايی می تواند ياد بگيرد.
آموزش با جورچين

كودكان، دارای اهداف و فوايد زير است: بازی با اين جورچين ها عالوه بر ايجاد لذت و سرگرمی در 
۱- شناخت مشاغل

۲- تقويت مهارت حل مسئله
۳- افزايش دقت و تمركز

۴- درک ارتباط اشكال
۵- هماهنگی چشم و دست

۶- افزايش دامنٔه واژگان

4

927

927 نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   3579456 شماره 

چـون تنهـا ۲ قطعـٔه درسـت بـا هـم جـور می شـوند 
كـودک بـه تنهايـی می توانـد يـاد بگيـرد.

آموزش با جورچين
جديدی  لغات  جورچيـن ها  اين  با  كـودكـان 
آن ها  كاربردی  و  اصلی  مهارت های  و  می آموزند 
مربیان  را  جورچين ها  اين  می شود.  تقويت 
كودكان كار كرده اند تا مطمئن شوند  طراحی و با 

گروه سنی آنان مطابقت دارد. موضوعات با 
قطعه های محكم و بادوام

تصاوير  واقعیموضوعات آموزشی ساده برای ايجاد مهارت های پايه

آشنايی با واژه ها

1453 نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   4532136 شماره 

چون تنها ۲ قطعٔه درست با هم جور می شوند 
كودک به تنهايی می تواند ياد بگيرد.

آموزش با جورچين
كودكان با استفاده از اين جورچين ها، اعداد

 ۱ تا ۲۰ را می آموزند. اين جورچين ها را مربیان 
مطمئن  تا  كرده اند  كار  كودكان  با  و  طراحی 

گروه سنی آنان مطابقت دارد. شوند با 

قطعه های محكم و بادوام

1453

1454 نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

کتابشناسی ملی   4532452 شماره 

چون تنها ۲ قطعٔه درست با هم جور می شوند 
كودک به تنهايی می تواند ياد بگيرد.

آموزش با جورچين
كودكان با استفاده از اين جورچين ها، مفهوم 
تضاد را ياد می گيرند. اين جورچين ها را مربیان 
مطـمئـن  تا  كـودكان كـار كـرده اند  با  و  طــراحی 

گروه سنی آنان مطابقت دارد. شوند با 

2

قطعه های محكم و بادوام

1454
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آموزش مفهوم رابطه
کارت   چاپ ۳ کد ۷۶۰   ۳۶ 

آموزش مفهوم طبقه بندی 
کارت   چاپ ۳ کد 55۷   ۳۶ 

آموزش مفهوم تضاد و متضادها
کارت   چاپ ۳ کد 55۸   ۳۶ 

آموزش مهارت های زندگی
کارت   چاپ ۴ کد 55۹   ۳۶ 

مجموعه ی  »کارت  های آموزشی« 
کند. گون از جمله شکل ها، رنگ ها و اعداد آشنا  گونا کودک را افزایش دهد و او را با مفاهیم  کارت ها می تواند دامنه ی لغات  استفاده از این 

1
يك شش

دو هفت

سه هشت

چهار نه

پنج ده

2

3

4

5

6

7

8

9

اعداد

922
www.entesharat.com
T e l : 8 8 5 0 5 0 5 5

10

اعداد
کد ۹۲۲   قطع : ۶۹ × ۴۸/5

رنگ ها
کد ۹۲۳   قطع : ۶۹ × ۴۸/5 

پوسترهای آموزشی پیش از دبستان
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بازی های فکری برای 
دست های کوچک

کد ۱۲۷۷   ۴۸ صفحه   چاپ  ۲

سودوکو
کد ۱۲۷۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

خانه ات کجاست؟
کد ۸۶۲   ۱۶ صفحه  

چاپ ۱

من دیگه پوشک نمی خوام
کد ۱۶۶۱   ۴۲ صفحه  

نی نی چقد ملوسه، مامان اونو می بوسه

کد ۱۶۶5   ۳۲ صفحه   چاپ ۲ 

مجموعه ی »دالی بازی«

کد ۱۶۶۲   ۱۴ صفحه   چاپ  ۲

نی نی قام قاماین سر و دست و پاشه، ناف نی نی کجاشه؟

کد ۱۶۶۴   ۱۴ صفحه   چاپ  ۲ کد ۱۶۶۳   ۱۴ صفحه   چاپ  ۲

تنها شده نی نی ما، مامان جون نی نی بیا

که بخشی از تصویر و شعر را پنهان  کتاب ها از جمله برش ها و باله هایی  اشعار شیرین زهرا موسوی همراه با ویژگی های خاص این 
کمک  کودک  کودک خردسال فراهم می کند. این مجموعه همچنین به  می کند، تجربه ای لذت بخش و سرگرم کننده برای والدین و 
گسترش  می کند از طریق شعر و تصاویر جذاب، دایره واژگان خود درباره اعضای بدن، اسباب خانه، وسایل نقلیه، حیوانات و ... را 

دهد.

هرچیزی را دور نریز!
کد 555     ۱۲ صفحه     چاپ  ۳ 

موضوع بازیافت و بازمصرف

x4

x5
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موضوع   مهارت های زندگیمجموعه ی »ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو    « 

نویسنده: معصومه یزدانی

کودک می شود.  کشش بیشتر  که باعث  داستان زبان بسیار ساده ای دارد 
کوچولو است. آن ها هر دو در طی داستان با  این مجموعه یک شخصیت اصلی به نام ریحانه دارد، نزدیک ترین دوست ریحانه پیشی 
کنند، مهارت های مختلفی از جمله  جرئت ورزی،  که این مسائل برایشان ناآشناست و باید راه حلی برای آن پیدا  مسائلی رو به رو می شوند 
کنند.  کوچولویش باید راه حل مشکل را پیدا  مسئولیت پذیری و سوادآموزی در قالب داستان آموزش داده می شود و پس از آن ریحانه و پیشی 

تصویرگر: سارا خرامان

پیشی کوچولو! بیشتر.. بیشتر...بیشترتر!     

۲

پیشی کوچولو! حوصله ات سر رفته؟

کد ۱۱۳۹   ۲۴ صفحه   چاپ 2

کد 1137   ۲۴ صفحه      چاپ 2

پیشی کوچولو! موشک مال توست

کد 1138   ۲۴ صفحه
چاپ  2

۲

کوچولو! نگو به من چه! پیشی 

کد ۱۱۴۰   ۲۴ صفحه     چاپ 2

پیشی کوچولو انگشت هایت کو؟

کد ۱۴۰۶   ۲۴ صفحه     چاپ ۱

پیشی کوچولو نترس... نترس!

کد ۱۴۰۷   ۲۴ صفحه     چاپ ۱

پیشی کوچولو حسود شدی؟

کد ۱۴۰۹   ۲۴ صفحه     چاپ ۱

پیشی کوچولو به خود خودم دست نزن!

کد ۱۴۰۸   ۲۴ صفحه     چاپ ۱
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مجموعه ی »ماجراهای مهتاب« 

نویسنده: مریم فیاضی

کودکان برای ورود به اجتماع به آن نیاز دارند. در مجموعه ی که  هدف این مجموعه آموزش غیر مستقیم مهارت هایی است 
 »ماجراهای مهتاب« مضامینی چون  جرئت ورزی، حل  مسئله، قانون مداری و مقابله با ترس در خالل این داستان ها گنجانده 

کودکان به راحتی با آن ها ارتباط برقرار می کنند.  که  شده است، داستان ها روایتی شیرین و ساده دارند 
تمام  و  ندارد  آن  برای  راه حلی  که  می شود  روبه رو  مسئله ای  یا  گره  با  کتاب  هر  در  مهتاب  یعنی  داستان  اصلی  شخصیت 
کودکان پیش  روش های مختلف را برای حل مسئله استفاده می کند و در واقع هدف این داستان ها  پاره ای از مهارت ها برای 

از دبستان است. 

تصویرگر: محبوبه یزدانی

همه چیز را نمی شود چسباند اما ...

کد ۱۲۳۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

خوابم نمی آید
کد ۱۰۷۸   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

برویم پارک؟
کد ۱۰۴۷   ۲۴ صفحه

چاپ 1 

کی اول برود؟
کد ۱۱5۶   ۲۴ صفحه

چاپ 2  x3x3
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که من دایناسورم   با این 
می خوام بگم دوست دارم

کد ۸۱۴   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

دایناسورا  یاد می گیرن  
چه جوری »شب به خیر« بگن

کد ۸۱5   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

مدرسه می ره دایناسور 
چی یاد می گیره دایناسور

کد ۸۱۶   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

هیچ می دونی دایناسوره  
چطور غذاشو می خوره

کد 817   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

دایناسور ریزه  میزه
مرتب و تمیزه

کد ۳۹۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۲

دایناسور ریزه میزه
باز دوباره مریضه

کد ۳۲۴   ۳۲ صفحه
چاپ۲

مجموعه  شعر  » مهارت های زندگی بچه دایناسورها«
که زورشان به بچه دایناسورشان  که پدر یا مادری بخواهد به یک بچه دایناسور مهارت های زندگی را آموزش دهد. آن ها وقتی ببینند  در نظر بگیرید 
گوش  گفتن است سرا پا  کسی مشغول شعر  که وجود دارد آموزش با شعر  است. لجبازترین بچه دایناسورها وقتی متوجه شوند  نمی رسد، تنها راهی 

می شوند و همه ی  آن صحبت ها را می پذیرند!
کالمی، و رعایت نظم را در قالب شعر و با تصاویری جالب از انواع  این مجموعه ی ۶ جلدی، مهارت هایی مثل  ادب رفتاری، مراقبت از خود، ادب 

دایناسورها همراه با نام علمی آن ها  مطرح می کند. 

موضوع  آموزش مهارت های  رفتاری و ارتباطی-زبانی

x3 x3

x3

x3
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گاهیمجموعه  شعر  »فری کوچولو« موضوع  آموزش مهارت های ارتباطی و خودآ

نویسنده: سروش خاوری

کودکان ارائه می شود. مهارت هایی همچون رعایت حق تقدم، پشتکار، مهرورزی و رعایت حقوق دیگران در این مجموعه با زبان شعر به 

تصویرگر: نوشین ناهیدی

فر ی کوچولو  مهربونه 
خوش خنده و خوش زبونه

کد 5۳۱   ۳۲ صفحه   چاپ ۲

فری کوچولو نازنازیه 
عاشق هرچی بازیه

کد 5۳۳   ۳۲ صفحه   چاپ ۲

فری کوچولو بخشنده است
 اونکه خسیسه شرمنده است

کد 5۳۴   ۳۲ صفحه   چاپ ۲

کار فر ی کوچولو  تو هر 
 سعی می کنه هزار بار

کد 5۳۰   ۳۲ صفحه  
چاپ ۲

فر ی  کوچولو  راضیه
  تو نوبت بازیه

کد 5۲۹   ۳۲ صفحه  
چاپ ۲
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مجموعه ی »ماجرا  های شوتک« 

نویسنده: معصومه یزدانی

کودک با آن ها آشنا شود.  که الزم است  در این مجموعه مهارت هایی به روش غیرمستقیم آموزش داده می شود 
که با خانواده اش در یک مجتمع مسکونی زندگی می کنند، شوتک دوستانی به نام  قهرمان داستان دختر بچه ای به نام شوتک است 
که در حال رفتن به دبستان است در هر قسمت بامهارت هایی  که در روند داستان او را همراهی می کنند، شوتک  گردالو نیز دارد  شاتو و 
مانند مسئولیت پذیری، ادب رفتاری، حل مسئله، همدلی، خودداری، اعتماد به نفس، بردباری، رعایت انضباط، تفکر خالق، تفکر 

کدام از این مسائل به چه چیزهایی نیاز دارد.  که برای رویارویی با هر  نقاد و ... روبه رو می شود و در طول داستان آموزش می بیند 

کند؟ کی باید سالم  اول 

کد ۱۰۲۸   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

تصویرگر: سمانه صلواتی
کی بروم بازی؟  پس 

تصویرگر: سمانه صلواتی
کنم بروم دعوا 

کد ۱۰۳۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۲

تصویرگر: سمانه صلواتی
کنم  بگذار فکر 

کد ۱۰۲۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

تصویرگر: سمانه صلواتی

چرا و چرا؟ بازم چرا؟

کد ۱۰۳۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۲

تصویرگر: سمانه صلواتی

چرا نمی آی؟

کد ۱۰۳۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۲

گرگانی گلریز  تصویرگر: 

االن ...  االن برمی دارم

کد ۱۰۳۲   ۲۴ صفحه   چاپ  ۲

گرگانی گلریز  تصویرگر: 
من هم نگاه نکرده بودم

کد ۱۰۳۳   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

گرگانی گلریز  تصویرگر: 

فهمیدم چی کار کنم

کد ۱۰۳5   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

گرگانی گلریز  تصویرگر: 

که خوبه کردنم  قیچی 
گرگانی گلریز  تصویرگر: 

کد ۱۰۳۰   ۲۴ صفحه  
چاپ ۳

کد ۱۰۳۴   ۲۴ صفحه  
چاپ ۲
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مجموعه ی  »خرسی و موشی«
به احساسات منفی خود ندارند. پس به سادگی می ترسند،  گاهی چندانی  آ   

ً
کودکان مخصوصا

کودکان یاد بگیرند  عصبانی می شوند، غمگین می شوند و راحت تر حسودی می کنند. برای این که 
کنند، نیاز دارند که احساسات خود را به خوبی بشناسند. چگونه احساسات منفی خود را مدیریت 
در این مجموعه ی۶ جلدی به مهارت های مقابله با حسادت، غم، دلتنگی، ترس، و همدلی 

پرداخته می شود.

خرسی و حسودی
کد ۲۳۶   ۲۴ صفحه

چاپ5

خرسی و ترس
کد ۳۳۹   ۲۴ صفحه

چاپ5

موشی و  خودش
کد ۳۶۶   ۲۴ صفحه

چاپ5

موشی و دردسرهایش
کد ۴۸۹   ۲۴ صفحه

چاپ5

موشی و دلتنگی
کد ۴۹۲   ۲۴ صفحه

چاپ۴

کد ۱۲۰۲   ۱۳۶ صفحه   چاپ ۲

راهنمای مهارت های زندگی 
خرسی و موشی

خرسی و دیگران
کد ۳۸۰   ۲۴ صفحه

چاپ5

x3
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مجموعه ی »کریتر کوچولو « 
که دوست  که خواستند بخوابند، هر وقت  که دلشان می خواهد انجام دهند. مثاًل  آن ها دوست دارند هر وقت  کاری  کودکان دوست دارند هر 
کنند، و ... ولی الزم است  که دوست دارند با خواهر یا برادرشان بازی  کنند، هر طور  که دوست دارند رفتار  کنند، هر جور  دارند اتاقشان را مرتب 
کمک  کودکان  که در دراز مدت به  کتاب های داستانی روشی است  که آن ها هرچه زودتر با رفتار صحیح آشنا شوند. آموزش غیر مستقیم از طریق 

می کند بسیاری از رفتارهای اجتماعی را بیاموزند.

کاشکی بزرگ تر بودم
کد ۸۱۳   ۲۴ صفحه   چاپ 2

شلخته
کد ۶5۲   ۲۴ صفحه

چاپ ۴

نی نی
کد ۶5۳   ۲۴ صفحه

چاپ ۳

۴

یادم رفت
کد ۶5۴   ۲۴ صفحه

چاپ ۳

امان از دست بزرگ ترها: 
کار را نکن کار را بکن، آن  این 

کد ۶5۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

خودم بلدم
کد ۶55   ۲۴ صفحه

چاپ ۴

منم می خوام
کد ۶5۶   ۲۴ صفحه

چاپ ۳

من و دوستم
کد ۶5۸   ۲۴ صفحه

چاپ 3 

x4
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راستش را بگو!
کد ۸۱۰   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

چه خواب بدی دیدم!
کد ۸۱۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

اول تو
کد ۸۱۲   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

راهنمای مهارت های زندگی 
کریتر کوچولو 2 

کد ۱۲۰۱   ۹۶ صفحه   چاپ ۱

راهنمای مهارت های زندگی   
کریتر کوچولو 1

کد ۱۲۰۰   ۹۶ صفحه   چاپ ۱

من و مامانم
کد ۸۰۸   ۲۴ صفحه   چاپ  ۲

کاشکی بلد بودم
کد ۸۰۹   ۲۴ صفحه   چاپ  ۲

که ترس ندارد بیمارستان 
کد ۸۰۷   ۲۴ صفحه     چاپ ۲ 

راهنمای مهارت های زندگی 
کریتر کوچولو 3 

کد ۱5۹۴   ۹۶ صفحه   چاپ ۱
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مجموعه ی  »خرگوش  کوچولو «
کمک می کند  کودک  کند. مدیریت احساسات به  کودک نتواند احساسات خود را بشناسد، نمی تواند آن ها را مدیریت  که  تا وقتی 
کاهش و احساس های مثبت خود را افزایش دهد. این مجموعه ی ۴ جلدی، مهارت هایی همچون مقابله  احساس های منفی خود را 

کوچولو« نام دارد. با ترس، غم، و  نشاط را مطرح می کند. شخصیت اصلی این مجموعه »خرگوش 

موضوع   مدیریت احساسات

راهنمای مهارت های زندگی 
احساس های خرگوشی

کد ۱۲۰5   ۶۴ صفحه   چاپ 3

خرگوش کوچولوی غمگین
کد ۴۳۶   ۱۸ صفحه

چاپ 7

خرگوش کوچولوی ترسو
کد ۴۳۳   ۱۸ صفحه

چاپ 7

خرگوش کوچولوی خوشحال
کد ۴۳۴   ۱۸ صفحه

چاپ 8

خرگوش کوچولوی عصبانی
کد ۴۳5   ۱۸ صفحه

چاپ 7
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مجموعه ی  »مهارت های زندگی در قالب شعر«

کار  که مهارت هایی مثل   کودکان شعر را دوست دارند و راحت تر آن را به خاطر می آورند. بر این اساس در این مجموعه سعی شده است 
گروهی، خودتنظیمی، مسئولیت پذیری، تفکر منطقی، راستگویی، پشتکار، قانون مداری، دوستیابی، و جرئت ورزی  به زبان شعر برای 
که در بزرگسالی از زندگی سالم تری برخوردار   کمک می کند  کودکان به این گونه موضوعات به آن ها  کردن  کودکان مطرح شود. عالقمند 

باشند.

گودرزی کاری از رجینا جی برچ و علی 

با همدیگه یک صدا 
کار می کنیم پا به پا

کد ۷۲۸   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

کن     کن و بعد عمل  فکر 
کن مشکل مارو حل 

کد 729   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

تو می تونی دوست من    
کنی روی من حساب 

کد 730   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

کدومه؟ کار درست 
مورچه اینو می دونه
کد 731   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

تو راست می گی می دونم
از تو چشات می خونم

کد 732   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

کار و تالش کوشش و 
تسلیم چیزی نباش
کد 733   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

نه باال و نه پایین
پیروی از قوانین

کد ۷۳۴   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

تو دوستمی می دونم
دوست خوبت می مونم

کد ۷۳5   ۱۶ صفحه   چاپ ۱

که جرئت داری بگو 
خیلی شهامت داری

کد ۷۳۶   ۱۶ صفحه   چاپ ۱



40

مهار ت  های ز ندگی

خردسال/کودک

40

مجموعه ی  »آداب شهروندی«
کودکی از شما بپرسد »وظیفه شناسی یعنی چه؟« یا »به چه  که  کنید  کلمات برای دوستان ساده نیست. مثاًل تصور  توضیح بسیاری از 
کسی درستکار است؟« یا »من چطور می توانم بچه ی مفیدتری  کیست؟« یا »چه  کسی با معرفت می گوییم؟« یا  »دوست خوب 
کوچک تهیه  کتاب  کدام از این سؤال ها یک جلد  که من با انضباط هستم؟«. ما برای هر  کارهایی نشان می دهد  بشوم؟« یا »چه 

کنید.  کودک ارائه  کنند توضیحات قابل فهمی برای  کمک  کرده ایم تا در نهایت سادگی به شما 

دوست خوبی باشیم
کد ۷۷۲   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

مفید باشیم
کد ۷۷۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

با معرفت باشیم
کد ۷۶۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

با انضباط باشیم
کد ۷۶۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

وظیفه شناس باشیم
کد ۷۶۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

3

درستکار باشیم
کد ۷۶۸   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

آداب شهروندی )مجموعه ۶ جلدی(
کد ۱۶۰۰   ۱۳۲ صفحه   چاپ ۱
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از همه  چیز  بدم می آید!
کد ۱۱۶۹     ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

ترس نداره!
کد ۸۷۲   ۳۲ صفحه   چاپ  ۲

تقصیر آستینم بود!
کد ۸۷۳   ۳۲ صفحه   چاپ  ۲

امان از این همه قانون!
کد ۱۱۷۰   ۳۲ صفحه   چاپ  ۲

مجموعه  ی »احساسات من«

کی« مجموعه ی » ال
که وقتی عصبانی می شوند چگونه  کرد. بسیاری از بچه ها نمی دانند  کردن اشاره  کردن و نوبتی بازی  کودکی می توان به عصبانی شدن، دوست پیدا  از موضوعات مهم دوران 
که اصاًل چرا در بازی  کنند، و بسیاری از بچه ها نمی دانند  که چگونه با دیگران ارتباط برقرار  کمی خجالتی هستند نمی دانند  که  کنند، بسیاری از بچه هایی  کنترل  عصبانیت خود را 

کرد. این مجموعه ی ۳ جلدی، مهارت های  دوست یابی، خودداری و رعایت حق تقدم را آموزش می دهد.  باید نوبت را رعایت 

کی نوبتی بازی می کند ال
کد ۴۹5     ۲۴ صفحه     چاپ  ۶

کی دوست پیدا می کند ال
کد ۴۹۶   ۲۴ صفحه     چاپ ۶

کی عصبانی می شود وقتی ال
کد ۴۹۷     ۲۴ صفحه     چاپ  

مجموعه ی »فرفری«
گاهی یافتن به ترس و  از  آن مهم تر رفتار صحیح در این گونه موقعیت ها را مطرح می کند. کودکی است. این مجموعه ی ۳ جلدی، آ ترس یکی از رایج ترین احساسات در دوره ی 

گم شدن مامانش ترس فرفری از 

کد ۴۶۲     ۳۲ صفحه     چاپ ۳

ترس فرفری از صدای بلند
کد ۴۶۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۴ 

ترس فرفری از چیزهای جدید
کد ۴۶۴     ۳۲ صفحه     چاپ ۳ 
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مجموعه  داستان های »تپلی«
این مجموعه ی 11 جلدی مهارت های مختلفی را مثل  راستگویی، پذیرش سوگ، ابراز هیجان، رعایت بهداشت، سازگاری، سوادآموزی، 
گشودگی، و مقابله با نگرانی، خشم، و بدگویی را آموزش می دهد.شخصیت اصلی مجموعه »تپلی«  رعایت حریم جنسی، پذیرش و 

نام دارد.

گاهی،  مدیریت خشم و استرس موضوع  آموزش خودآ

ُتُپلی به بدنم دست نزن! 
کد ۴۱۹   ۱۶ صفحه   چاپ ۸

کودک می رود ُتُپلی به مهد 
کد ۴۲۰   ۱۶ صفحه   چاپ ۴

کپلی ُتُپلی و تولد 
کد ۴۲۲   ۱۶ صفحه   چاپ ۳

ُتُپلی چه احساسی دارد؟ 
کد ۴۲۳   ۱۶ صفحه   چاپ 5

ُتُپلی و مامان بزرگ
کد ۴۲5   ۱۶ صفحه   چاپ ۴

ُتُپلی عصبانی می شود
کد ۴۲۶   ۱۶ صفحه   چاپ 5

ُتُپلی راست می گوید
کد 5۲۴   ۱۶ صفحه   چاپ ۳

کردن  ُتُپلی و ُچغلی 
کد 5۶۰   ۱۶ صفحه   چاپ ۴

ُتُپلی نگر ان می شود
کد 5۰۹   ۱۶ صفحه   چاپ ۳

ُتُپلی به دستشویی می رود
کد ۴۲۷   ۱۶ صفحه

چاپ ۴

ُتُپلی با سواد می شود
کد ۴۲۴   ۱۶ صفحه

چاپ ۴

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۵

راهنمای مهارت های زندگی تپلی
کد ۱۲۰۴   ۱۸۰ صفحه   چاپ 2
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مجموعه ی آموزش مهارت های زندگی  »تامی االغه و دوستانش«
در مجموعه ی 13 جلدی » تامی االغه و دوستانش« در قالب داستان های بسیار ساده و قابل فهم به مهارت هایی همچون  جرئت ورزی، 
کمک رسانی،  کمک طلبی، ادب رفتاری، تصمیم گیری، مراقبت از خود، احتیاط، سوادآموزی،  گروهی، دوست یابی،  کار  هویت یابی، 

تمرکز، و مقابله با بی حوصلگی پرداخته می شود. 

چه کفش های مسخره ای!
کد ۹۳۸   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

کاره است؟ کی چه 
کد ۹۳۹   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

با هم قلعه می سازیم
کد ۹۴۰   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

لطفًا ، بگو لطفًا!
کد ۹۴۳   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

دوست  تازه  چه خوبه!
کد ۹۴۱   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

گم شدم!  ای وای، 
کد ۹۴۲   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

چی بخورم قوی بشم؟ 
کد ۹۴5   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

باید تصمیم بگیری کامیل! 
کد ۹۴۴   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

به چپ، چپ! به راست، راست!

کد ۹۴۶   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

کره االغ لجباز
کد ۹۴۷   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

آلن تو می توانی! 
کد ۹5۰   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

تامی بی ترمز
کد ۹۴۸   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

نوشتن چه خوبه! 
کد ۹۴۹   ۳۲ صفحه   چاپ ۱

43
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کد ۱۱۱۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

حرف  زدن  از مدرسه
  کنار  آمدن با  تغییرات

کــه در موقعیت های متفــاوت خوب  کــودکان آمــوزش می دهد  گویــا به  مجموعــه ی »خیلــی چیزهــا بلــدم« بــه زبــان ســاده همــراه بــا تصاویــر 
کــه اختــالل اوتیســم دارند نیز مفید باشــد. کودکانــی  گــون بــه  گونا کننــد. ایــن مجموعــه می توانــد در آمــوزش مهارت هــای  رفتــار 

مجموعه ی »خیلی چیزها بلدم«

کد ۱۱۰۹     ۲۴ صفحه       چاپ ۱    

می روم مدرسه
 می روم بخوابم

سؤال و جواب 
سالم و خداحافظی

کد ۱۱۰۷     ۲۴ صفحه     چاپ ۱    

الزم باشد می پرسم
کمک می گیرم، کمک می کنم

کد ۱۱۰5     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

بازی می کنم
گاهی می بازم گاهی می برم 

کد ۱۱۰۶     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

عصبانی هستم ولی...
با دوستم شریک می شوم

کد ۱۱۰۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کد ۱۱۰۸     ۲۴ صفحه     چاپ ۱    

در رستوران 
در سینما

کد ۳۰۱5

مجموعه ی »خیلی چیزها بلدم«
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سارا به دندانپزشکی می رود
کد 5۲۶     ۳۲ صفحه

چاپ ۲ 

خواهر کوچولوی سارا
کد 5۲5     ۳۲ صفحه

چاپ ۲ 

وقتی سارا مریض می شود
کد ۴۱۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۲ 

مامانم بلد نیست
کد ۴5۲   ۳۲ صفحه   چاپ ۳

معلم ها بلد نیستند
کد ۴5۳   ۳۲ صفحه   چاپ ۳

بابام بلد نیست
کد ۴5۱   ۳۲ صفحه

چاپ ۳

نی نی  کوچولو 
کد ۴۸5   ۲۴ صفحه   چاپ ۲

مامانم همیشه دوستم دارد!
کد ۴۸۲   ۲۴ صفحه

چاپ ۴

تاریکی ترس ندارد
کد ۳۶5   ۲۴ صفحه

x3چاپ ۳
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شیرها از آمپول نمی ترسند!
کد 5۶۸   ۳۲ صفحه

 چاپ ۲

۲

دست برای زدن نیست
کد ۴۸۳   ۳۰ صفحه

چاپ ۷

کد ۱۳۲5     ۳۶ صفحه
چاپ ۲  

کیه؟ من تو این مال 
کد ۱۳۲۶     ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

تو کوچولو هستی نیستی

ما با هم فرق داریم
کد ۱۰۱۲   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

لبخند گم شده
کد ۴5۰     ۲۴ صفحه

چاپ۲

قهر  و آشتی!
کد ۴۰۸   ۲۴ صفحه     چاپ ۴ 

تقصیر من بود!
کد ۴۳۱     ۲۴ صفحه

چاپ ۶ 

زبان برای رنجاندن نیست
کد ۱۱۶۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

x4

x3

x4
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وروجک
کد ۴۷۸     ۳۶ صفحه

چاپ ۳ 

کنم وقتی زبان باز 
کد ۳۸۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۴

سکسکه های غول کوچولو
کد ۴۷۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

کودک غول کوچولو در مهد 
کد 5۰۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۴

دست هایت را بشوی
کد ۴۰۱   ۲۴ صفحه   چاپ 5

ایمنی در خانه
کد ۴۷۲   ۲۴ صفحه   چاپ ۴

مامانم را می خوام
کد ۴۰۴   ۲۴ صفحه   چاپ 5

نازک نارنجی
کد ۴۰۷   ۳۶ صفحه     چاپ ۴

بچه فیل خوش تیپ
کد ۴۷۳     ۴۸ صفحه     چاپ۲ 

چرا بترسم
کد ۴5۷     ۳۶ صفحه

چاپ ۴

چرا خوشحال نباشم
کد ۴5۶   ۳۶ صفحه     چاپ ۴ 

اتفاق بد برای همه پیش می آید
کد ۱۱۱۷   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  
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