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مجموعهی  »بچسبان و بیاموز«

هواپیما، بالگرد و ...بچه  های جانوران )بچسبان و بیاموز2(جانوران )بچسبان و بیاموز 1(

وسایل حمل و نقل ماشین آالت سنگین دایناسور )بچسبان و بیاموز 4(

حشراتخزندگانکوسه ها، دلفین ها و ...

کد ۵۳۸   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۴

کد ۵۳۹   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۴

کد ۵۴۰   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۱

کد ۵۴۱   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۴

کد ۶۸۸   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۱

کد ۷۰۴   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۱

کد ۷۰۵   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۱

کد ۷۰۶   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ  2

کد ۷۰۷   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۱
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گربه هاهواپیما هاماشین ها  2 گربه ها و بچه 

گربه ها

2

دنیای جانوران!ستاره ها و سیاره هاماشین ها  1
کد ۷۰۸   ۱۲ صفحه به همراه برچسب  

چاپ 2
کد ۷۰۹   ۸ صفحه به همراه برچسب  

چاپ ۱
کد ۷۶۱   ۸ صفحه به همراه برچسب  

چاپ ۱

کد ۷۶۲   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ 2

کد ۷۶۳   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ ۲

کد ۷۶۴   ۱۶ صفحه به همراه برچسب  
چاپ 2

کد ۷۶۵   ۸ صفحه به همراه برچسب  
چاپ  ۲
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کنی اما... باور نمی  
کد ۲۱۶     ۱۴۴ صفحه     چاپ ۱  

علم و هنر 
کد ۱۰۵     ۱۲۲ صفحه     چاپ ۱ 
 موضوع تجربه ی علم از طریق هنر

مجموعه ی »باور نمی کنی اما...«

گیاهان از نور خورشید تغذیه می کنند 

کد ۱۰۹     ۲۵ صفحه     چاپ ۳  

آب پوسته دارد 
کد ۱۰۷     ۲۵ صفحه     چاپ ۵  

در آسمان خرس بزرگی هست 
کد ۱۱۰     ۲۵ صفحه     چاپ ۳ 

صاعقه از خورشید داغ تر  است
کد ۱۰۸     ۲۵ صفحه     چاپ ۳

مگس  ها با پا مزه ی غذا را می چشند 

کد ۱۱۱     ۲۵ صفحه     چاپ ۳  

معجون های علمی معرکه!
کد ۱۰۶     ۱۵۴ صفحه

چاپ ۲  
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داستان های بازیافت

مسابقه  ی سبز
کد ۴۱۰     ۳۶ صفحه

چاپ ۲  
موضوع  آموزش بازیافت

معّلم سبز
کد ۵۸۳     ۳۲ صفحه

چاپ ۴  

کامیون سبز
کد ۳۳۲     ۳۶ صفحه

چاپ ۲  

شازده آشغال
کد ۴۵۹     ۳۲ صفحه

چاپ ۵  

روباه سبز
کد ۶۰۸     ۳۲ صفحه       چاپ ۲   

موضوع بازیافت

53

خاطرات یک مورچه 
)داستان زندگی من در النه(
کد ۱۲۵     ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

خاطرات یک قورباغه
کد ۲۰۵     ۳۶ صفحه

چاپ ۲  

خاطرات یک بطری پالستیکی
کد ۵۸۸     ۲۴ صفحه

چاپ ۲  

خاطرات یک قوطی آلومینیمی
کد ۶۱۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۳ 

3

 آرتی َنپ    مترجم:هایدهعبدالحسینزاده

ک پشت سبز ال
کد ۲۸۲     ۳۲ صفحه

چاپ ۳  

x3
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شعر

چشم شیشه ای

کد ۵۵۱     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

شاعر  طیبه رضوانی
تصویرگر   سارا خرامان

موضوع صرفه جویی در مصرف برق

دولپی

کد ۷۰۳     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

شاعر   سعیده موسوی زاده 
تصویرگر  نازنین جمشیدی

موضوع صرفه جویی در مصرف برق 

نور مفتکی

کد ۴۶۸     ۲۴ صفحه     چاپ ۳

شاعر  طیبه شامانی 
تصویرگر   المیرا خدیوی

یک عادت بد

کد ۷۵۹     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

شاعر   طیبه شامانی 
تصویرگر  پگاه رخشا

موضوع صرفه جویی در مصرف برق

گر داشت بیشه پایی ا

کد ۱۲۷۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

شاعر  داود لطف اهلل 
تصویرگر  افروز قلی زاده 

با تصویرگری: افروز قلیزاده

کد ۱۲۴۶     ۲۴ صفحه
چاپ ۱  

پیش به سوی عقب
شاعر  زهرا موسوی

تصویرگر  آرزو قلی زاده

موضوع صرفه جویی در مصرف برق

غول پرخور
شاعر   سعیده موسوی زاده 

تصویرگر  سمانه صلواتی

کد ۷۵۸     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  
موضوع صرفه جویی در مصرف برق

خوب ها بله، بدها نه

کد ۱۲۴۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

شاعر  زهرا موسوی
تصویرگر   سمانه صلواتی

x4
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شعر

قصه ی حفظ زمین
کار مهم یعنی این

کد ۵۰۸     ۳۶ صفحه
چاپ ۲  

کار مهم  کوچولو دریافته،  فری 
بازیافته

کد ۵۳۲     ۳۲ صفحه
چاپ ۳  

شاعر   زهرا موسوی 
تصویرگر  نرگس دالوری

بق بقوهارو بردن، سیصدتا بوق آوردن

اشک درخت در اومد

کد ۱۰۹۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

شاعر  مریم هاشم پور
تصویرگر   حدیثه قربان

یک بوس خوشمزه

کد ۷۵۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

شاعر  طیبه رضوانی
تصویرگر   لیلیا داوودیان

موضوع  صرفه جویی در مصرف برق
  

گفته! کی  نه نه نه 
شاعر  مریم اسالمی

تصویرگر   لیلیا داوودیان

کد ۱۲۴۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

این تبر  اجق وجق
شاعر  زهرا موسوی

تصویرگر  افروز  قلی زاده

کد ۱۶۸     ۲۴ صفحه
چاپ ۱  

موضوع  صرفه جویی در مصرف برق

کار آدمای مریخیه
شاعر  عباس تربن 

تصویرگر   محبوبه یزدانی 

کد ۱۰۹۷     ۲۴ صفحه
چاپ ۱  

کد ۱۱۹۱     ۲۴ صفحه
چاپ ۱   x3x3

x3
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موضوع آموزش صرفه جویی در مصرف برق در قالب داستانمجموعه ی  »ماجراهای گودی« 

ک دارد اما اختراعات او ... . ماجراهای »گودی  گودی همسایه ی آقای دانشمند است. به خانه ی او می رود و اختراعات عجیب او را می بیند. آقای دانشمند قلبی پا
که هر یک از آن ها به یکی از موارد صرفه جویی در مصرف برق در قالب داستانی جذاب و تصاویری دیدنی می پردازد. موفرفری و آقای دانشمند« مجموعه ای است 

یخچال تحریر

کد ۸۳۹     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  پیام ابراهیمی    
تصویرگر   زهرا محمدنژاد

هم بازی برق خوار

کد ۸۳۸     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  پیام ابراهیمی    
تصویرگر   زهرا محمدنژاد

گره های سبیل گربه ای

کد ۸۳۳     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده سولماز خواجه وند    
تصویرگر   زهرا محمدنژاد

نگهبان جعبه های پیتزا

کد ۸۳۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱ 

نویسنده سولماز خواجه وند    
تصویرگر   زهرا محمدنژاد

المپیک کامپیوتری

کد ۸۳۷     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  سولماز خواجه وند   
تصویرگر   زهرا محمدنژاد

داستان های صرفه جویی
در مصرف برق

ک پیتزاهای خطرنا

کد ۸۳۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  پیام ابراهیمی    
تصویرگر   زهرا محمدنژاد

موضوع  برق و صرفه جوییمجموعه ی »سپهر«

نویسنده: سمیه سپهروند

سپهر با پدر و مادرش زندگی می کند. آن ها در خانه، در راه سفر و در خارج از شهر درباره ی همه چیز صحبت می کنند. اما این بار توجه 
سپهر  به برق جلب شده است. هر جا می رود درباره ی برق، وسایل برقی خانگی، پست برق، نیروگاه و مانند آن ها حرف می زند. 

این مجموعه وجه آموزشی غیرمستقیمی درباره ی برق و صرفه جویی نیز  دارد.

تصویرگر: بهار  اخوان

خانه با برق، خانه بی برق
کد ۵۱۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۳  

سفر  برق
کد ۵۱۱     ۲۴ صفحه 

چاپ ۲  

برق و آقای بان بان
کد ۵۱۲     ۳۲ صفحه

چاپ ۱  
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موضوع صرفه جویی در مصرف برق )مصرف بهینه ی برق(مجموعه ی »خانه ی کوتوله با شیروانی نارنجی« 

کوتوله  ای زندگی می  کرد با شیروانی نارنجی. دودکش چاقی هم داشت. خانه  ی  وسط شهری شلوغ و معمولی، مثل شهِر من، مثل شهِر تو، خانه  ی 
کوتوله بود،  که در خانه  ی  کوتوله خواب بودند، یا حواس شان نبود، یا به سفر می  رفتند، هر چیزی  کوتوله خانه  ی عجیبی بود. وقتی آدم  های خانه  ی 
که داستان  های خانه  ی  کامپیوتر و ... و این  جوری  ها بود  کره و  گرفته، تا شیشه  ی ترشی و  جان می  گرفت و زنده می  شد. از آباژور و مهتابی و یخچال 

کوتوله با شیروانی نارنجی شکل می  گرفت. داستان  هایی درباره  ی آدم  ها و وسایل زندگی  شان و آشنایی با مصرف بهینه ی انرژی برق.

گورخری خرس نمدار با پیژامه ی  

کد ۱۱۸۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  مسعود ملک یاری
تصویرگر   علی تجدد

کرد گم  که مادرش را  گوریلی 

کد ۱۱۸۹     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  سیدجواد راهنما
تصویرگر   نازنین جمشیدی

بچه گالبی شیشه ای

کد ۱۱۸۸     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  سیدجواد راهنما
تصویرگر   علی تجدد

کره و مجنون مربا لیلی 

کد ۱۱۷۹     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  مسعود ملک یاری
تصویرگر   نازنین جمشیدی

داستان های صرفه جویی
در مصرف برق

موضوع   صرفه  جویی در مصرف برق در قالب داستانمجموعه ی »ماجراهای پادشاه ِپدِپد« 

ک ربیعی نویسندگان  اعظم مهدوی/ رونا

پدرام یا همان » پادشاه ِپدِپد« در امپراطوری خودش با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می کند، او درست مثل تمام پادشاهان به همه دستور می داد،  حتی به برق، انگار انرژی اش 
کردن برق، زندگی خودخواهانه ی پدرام به همین روال ادامه داشت تا این که باالخره یک روز...  گذاشته بود روی بیهوده مصرف  را 

تصویرگر   طراوت جاللی فراهانی

پادشاه سرزمین روشناییآقای اژدها و خانم اسب طالیی
کد ۸۴۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

کیک های کفشدوزکی
کد ۸۴۲   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

ارتش توی یخچال رئیس برق ها
کد ۸۴۴   ۲۴ صفحه   چاپ ۳

شته ی کامپیوتری
کد ۸۴۳   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

کد ۸۴۰     ۲۴ صفحه
چاپ ۱  

کد ۸۴۵     ۲۴ صفحه
چاپ ۱  
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موضوع   آلودگی  آب و هوا و تأثیر آن بر زندگی شهریمجموعه ی»در دسر های شهر روشن«

نویسنده  مسعود ملک یاری

که به مشکالت زیست محیطی می پردازد. زبان داستان فانتزی  »دردسرهای شهر روشن« یک مجموعه ی چهارجلدی است 
که آرامش  است و روایت آمیخته با طنزش از نقاط قوت و جذابیت های آن است.  اما اتفاقاتی در حین داستان رخ می دهد 

این شهر را برهم می زند.

تصویرگر  غزل  فتح اللهی

آدم های معمولی یک طبقه
کد ۱۰۶۶     ۳۶ صفحه     چاپ ۱   

چیزهای مهمی مثل موسیقی
کد ۱۰۶۷     ۳۶ صفحه     چاپ ۱   

گوسفند  که از آسمان  آن روز صبح 
می بارید

کد ۱۰۴۸     ۲۴ صفحه    چاپ  ۱  

تانتانا خوب می داندچگونه می شود از 
کله پوک زبان نفهم راحت شد شر  یک 

کد ۱۰۴۹    ۲۴ صفحه    چاپ  ۱  

موضوع بررسی مسائل محیط زیستی مانند از بین رفتن جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و ...مجموعه ی »ماجراهای تانتانا«

نویسنده  سولماز خواجه وند

که هزار هزار سال است  کهنسال  کوتاه، جنگلی است پر از درخت های چاق و  کوهپایه ی تپه ای خپل و  مجموعه ی تانتانا ۸ جلد است. در جایی دور از شهر، در 
کوفته ای. با  که قدشان بیشتر از یک خربزه رسیده نمی شود؛ با چشم های درشت و دماغ  کوتوله هایی  کوتوله ها زندگی می کنند.  آن جا هستند. در دل درخت ها 

که مثل بستنی قیفی باالی سرشان پیچ خورده و باال رفته. موهایی صورتی و بنفش و نارنجی خال خالی 
کوتوله ای  که همه با هم فامیل هستند و... اما شخصیت اصلی داستان ما  کوتوله  کوتوله ها خیلی زیاد هستند. هزار هزار هزار  اسم این شهر »چلچله« است. 
که زیستگاهش را تهدید  که بسیار باهوش، خالق، بازیگوش و زیرک است و در طول داستان ها با زیرکی و خالقیت مشکالت و خطراتی  است به اسم تانتانا 

می کند، برطرف می کند.

تصویرگر   مهشید راقمی

x3

x3
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داستان

کد ۱۰۶۴     ۲۴ صفحه
چاپ ۱  

ک پشت ها چه خبر؟ از ال
ک ربیعی  نویسنده   رونا

تصویرگر  افروز  قلیزاده لداری

چه جوری برگردم

کد ۱۳۴۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  مهدی طهوری
تصویرگر   سارا خرامان

مامان صدای چیه؟

کد ۱۱۵۲   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

ک ربیعی نویسنده  رونا
تصویرگر   پوپک مقبلی

موضوع آلودگی صوتی

ُاردک ها دارند آب تنی می کنند

کد ۱۱۴۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر  سارا خرامان

موضوع صرفه جویی در مصرف آب

کد ۱۰۷۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  
گیاهی سوسن چلچراغ موضوع ازبین رفتن گونه ی 

گاومیش ها و سوسن
نویسنده مسعود ملک یاری

تصویرگر  پگاه رخشا

گاندو تپله آلبوم عکس های 
نویسنده معصومه یزدانی

تصویرگر  نرگس دالوری

کد ۸۶۰     ۴۸ صفحه     چاپ ۱
موضوع جانوران

شهر نجارها
نویسنده سمیرا  آرامی
تصویرگر  آمنه اربابون

کد ۱۴۸۲     ۵۶ صفحه     چاپ ۱
موضوع نابودی جنگل

قایق شماره ی 5
نویسنده اعظم مهدوی

تصویرگر  پگاه درخشانی رکنی

کد ۱۰۶۱     ۲۴ صفحه     چاپ ۱
موضوع دریاچه ی ارومیه

گاه بازی های یک سوسک کم حافظه کارآ
نویسنده زهرا شاهی

تصویرگر  فاطمه زمانه رو

کد ۱۵۲۶     ۵۶ صفحه     چاپ ۱
موضوع حشره ها

x4
x3

x3x3

جشنواره 

کتاب کاشان
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دزدهای ساحلی

کد ۱۰۶۵     ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

نویسنده  پیام ابراهیمی
تصویرگر   آرزو قلی زاده 

موضوع آلودگی نوری

سفر مرد بی لبخند

کد ۱۰۷۱     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  مسعود ملک یاری 
تصویرگر  محبوبه اسفندیاری 

موضوع شکار حیوانات

کادوی عجیب و غریب تولد لونا

کد ۱۰۶۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

نویسنده  پیام ابراهیمی 
تصویرگر  غزاله بیگدلو 

موضوع آزار حیوانات
                

توتوله و فضانورد غمگین در اسباب بازی 
فروشی آقای آرواره

کد ۱۰۷۶     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کبر نویسنده  سیدنوید سیدعلی ا
تصویرگر  شقایق پورگیو

موضوع آزار حیوانات 
                 

بلوط سبز 
نویسنده   اعظم مهدوی  

تصویرگر   افروز قلی زاده

آقای پیتون پاپیونی

کد ۱۰۵۷     ۲۴ صفحه     چاپ ۱ 

نویسنده  اعظم مهدوی 
تصویرگر   رعنا آذرمنش 

موضوع آزار حیوانات

پلنگ آویزان به چوب لباسی

کد ۱۰۶۹     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  مسعود ملک یاری 
تصویرگر   محبوبه یزدانی 

موضوع جلوگیری از 
تجارت اعضای بدن حیوانات

پرواز را به خاطر بسپار
کد ۲۰۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۴  
موضوع نابودی نسل جانوران

                به دست انسان

داستان های  حمایت از
حیات وحش

کد ۱۰۵۹   ۳۲ صفحه
چاپ ۱

موضوع شکار حیوانات

مهدی طهوری
با تصویرگری سارا خرامان

چه جوری برگردم؟

کد ۱۳۴۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر  سارا خرامان

x3

x3x3 x3

x3
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داستان های  حمایت از
حیات وحش

اشباح جنگلی

کد ۱۰۷۷     ۴۸ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  پیام ابراهیمی 
تصویرگر   محبوبه یزدانی

موضوع معرفی شغل محیط بانی

اندوه باالبان

کد ۱۰۷۳   ۳۲ صفحه  چاپ ۱

نویسنده   مهدی رجبی
تصویرگر  بهزاد شفق 

موضوع قاچاق حیوانات

قولولی

کد ۱۰۲۷     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده   عادله خلیفی
تصویرگر  آتنا شمس 

موضوع  زباله و زندگی حیوانات

سیرک سیاه

کد ۱۰۷۴  ۳۲صفحه  چاپ ۱  

نویسنده مهدی رجبی  
تصویرگر  غزاله بیگدلو 

موضوع آزار حیوانات

تفنگ اهلی

کد ۱۰۲۳     ۵۶ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده   مسعود ملک یاری 
تصویرگر  سحر دانشی

موضوع داستانی درباره ی محیط بانان

انجمن یوزهای شریف

کد ۱۱۴۸  ۱۱۲ صفحه  چاپ ۱  

نویسنده   حمید اباذری
تصویرگر  سیامک فرخجسته

موضوع حفاظت از یوز آسیایی

یک فرار آشغاالنه 
)ماجرای فرار قلم باتری از خانه ی زباله(

کد ۱۲۲۱     ۶۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده   پیام ابراهیمی 
تصویرگر  فاطمه رحمانی

پوشکا

کد ۱۰۵۸     ۵۶ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده   اعظم مهدوی 
تصویرگر  نرگس دالوری 

توتیوشا و جاده ی پر پیچ و خم

کد ۱۱۵۳     ۴۰ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده   پیام ابراهیمی
تصویرگر  بهار اخوان 

x3

x4

x3 x3
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کارگاه کتاب تصویری سپیدار

شکارگاه عجیب

کد ۱۶۳۵   ۲۸ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  سمیرا آرامی
تصویرگر  معصومه صحبتی

یکی مثل من

کد ۷۱۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  مریم بهرامی
تصویرگر  افسانه صانعی

سر من النه ی گنجشک هاست

کد ۷۱۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  مانا مداح
تصویرگر  سولماز جهانگیر

قشنگ ترین لباس دنیا

کد ۱۶۹۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  تهمینه حدادی
تصویرگر  محبوبه یزدانی

پسر دودی و غول نوشابه ای

کد ۱۷۱۰   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  علی باباجانی
تصویرگر  حمیده خسرویان

کی بود؟ این صدای 

کد ۱۷۱۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  شهرزاد شهرجردی
تصویرگر  محمدحسین ماتک

قانون های آبکی

کد ۱۷۱۲   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  زهرا جال ئی فر
تصویرگر  حمیدرضا بهرامی

باغ آدمیزاد

کد ۱۷۱۳   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

کبرپور نویسنده  احمد ا
تصویرگر  فاطمه خسرویان

سر من النه ی گنجشک هاست

کد ۱۷۱۴   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  زهرا غالمی داودآبادی
تصویرگر  فرینا فاضل زاد
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راز آدم فضایی

کد ۱۷۱۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  نیلوفر نیک بنیاد
تصویرگر  بهار نیاورانی

سنجاب کجا رفته بود؟

کد ۱۷۱۶   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  سمیرا قیومی
تصویرگر  محسن دمندان

آلبوم عکس یک روباه خیاالتی

کد ۱۷۱۷   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  زهرا فرد شاد
تصویرگر  طراوت جاللی فراهانی

غول رودخانه و پل آرزو

کد ۱۷۱۸   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  فاطمه سرمشقی
کریمیان شیرازی تصویرگر  سحر 

عروس دریایی خوشمزه ی لعنتی

کد ۱۷۳۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  ملیحه شاهرخی جاوید
کافی زارع تصویرگر  مهرناز 

خرابکارهای دوست داشتنی

کد ۱۷۳۲   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

کبریا شجری نویسنده  
تصویرگر  مسعود قره باغی

ماشین افاده ای

کد ۱۷۳۳   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  فاطمه محمودی
تصویرگر  فرشته جعفری فرمند

بوق نزن، سوت بزن!

کد ۱۷۳۴   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  سمیه یاوری
تصویرگر  نرگس جوشش

چقدر َپر

کد    ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده زهرا قدیری
تصویرگر  غزاله بیگدلو

جایزه 
تصویرگری
براتیسالوا
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داستان های  حمایت از
حیات وحش

نارگل و مرغ مینا 
کد ۱۲۵۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۱

نارگل و شغال 
کد ۱۲۵۳     ۲۴ صفحه     چاپ ۱

نارگل و طوقی 
کد ۱۲۵۱     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کالغ  نارگل و 
کد ۱۲۵۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

مجموعه ی » ماجراهای نارگل «

مجموعه ی چهارجلدی نارگل، بازآفرینی داستان هایی از مثنوی معنوی و کلیله و دمنه است در تلفیقی از آموزه های مهارت  های زندگی در راستای حفظ محیط زیست. 
کهن ایرانی برده است و بستری مناسب را برای آموزش غیرمستقیم آماده ساخته است. در  این مجموعه  با زبانی بسیار شیوا و شیرین بهره ای از فضاهای داستانی 
این مجموعه مسائلی مانند حفظ حریم زندگی حیوانات، جنگل زدایی، نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد،  صید و شکار حیوانات با آمیختگی داستانی برای 

کنند.  کهن ایران را نیز  مطالعه  که آن ها را ترغیب می کند تا ادبیات داستانی  کودکان بازگو می شود 

تصویرگر  محبوبه یزدانینویسنده  آتوسا صالحی

موضوع   حفظ حریم زندگی حیوانات، جنگل زدایی، نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد

کد ۱۱۵۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

جزیره ای زیر   آب
نویسنده   آنیتا یارمحمدی

تصویرگر  افسانه خرمشاهی

من و پنگوئنم
کلر  ژوبرت  نویسنده و تصویرگر  

کد ۱۸۳   ۲۴ صفحه
چاپ ۱

گر جای من بودی ا

کد ۱۰۷۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

ک ربیعی شاعر  رونا
تصویرگر  زهر   ا  محمدنژاد

موضوع  احترام به حیوانات

به خاطر خرس های قطبی

کد ۱۱۴۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر  هدی عظیمی 

موضوع گرمایش زمین

افسانه ی ماهی گیر و مرغ آه

کد ۹۵۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

کلهر نویسنده مژگان 
تصویرگر  علی تجدد 

موضوع  احترام به حیوانات

سر من النه ی گنجشک هاست

کد ۱۴۸۱   ۳۶ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  رفعت هاشمی سی سخت
تصویرگر  سمیه علیپور

موضوع مراقبت از حیوانات

x5

x3

x4
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موضوع بازآفرینی داستان های کهن درباره ی آب و مسائل محیط زیستیمجموعه ی »قصه های نهال«

نویسنده  فاطمه سرمشقی

که مخاطبان عالوه بر این که یک داستان  کهن مدد می گیریم. هدف از ایجاد این مجموعه این بود  ما برای پیشبرد  اهداف آموزشی خود از روایت ها و داستان های 
کاماًل ضمنی با یک روایت کهن نیز  آشنا شوند، باشد که همین اشاره به این روایات فتح بابی برای آشنایی هرچه بیشتر این کودکان  زیست  محیطی می خوانند به صورت 
که در موقعیت های  کهن شود. مجموعه ی »قصه های نهال« در ۴ جلد برای دانش آموزان دبستان نوشته شده است، داستان قهرمانی به نام نهال دارد  با ادبیات 

کم آبی و مسائل این چنینی برهاند.  مختلف قرار می گیرد تا شهر خود را از آلودگی، 

تصویرگر   گلی صفری

کدوی پیرزن است این 
کد ۱۲۲۷    ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

گل های آبی زنی با تاجی از 
کد ۱۲۲۸    ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

قالی هزار و یک شب مادربزرگ
کد ۱۲۲۶    ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

که درخت نداشت باغی 
کد ۱۲۲۹    ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

داستان x4
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کنید کیلکاها رحم  به 
کد ۱۰۸۲     ۲۴ صفحه    چاپ ۱   

مصیبتی به نام دود
کد ۱۰۸۴     ۲۴ صفحه    چاپ ۱   

آبی بسازیم آبستان
کد ۱۰۸۳     ۲۴ صفحه    چاپ ۱   

که دیگر شهر نبود شهری 
کد ۱۰۸۵     ۲۴ صفحه    چاپ ۱   

موضوع  آلودگی آب ها، خطر انقراض ماهی های  کیلکا، آلودگی هوامجموعه ی »دستورالعمل گیج بازی« 

نویسنده  زهرا آقا شاهی

گیج بازی عنوان مجموعه ای چهار جلدی است.  دستورالعمل 
کیلکا است و شغلشان  داستان لحن طنز دارد و در مورد موجودات یک شهر خیلی خاص است که همیشه در حال خرابکاری هستند و غذای اصلی شان 
کیلکا دارند. در نهایت یکی از این  کنسرو  کارخانه ی  کدام یک  که رقیب هم هستند و هر  صادرات آفتابه. در این شهر ساحلی دو طایفه زندگی می کنند 
کاسبی شان رونق داشته باشد، بازاریاب های  کار و  کیلکا پیدا می کند. از آن طرف اهالی این شهر برای این که  کارخانه ها یک روش خوب برای صید بیشتر 

که می توانند آب را هدر بدهند. این طوری بیشتر وقت ها آبشان قطع می شود. خود را به شهرهای بغل دستی می فرستند تا هرجا می روند به هر شکلی 

تصویرگر   محسن میرزایی

داستان های  آلودگی ها

کد ۱۳۱۱     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

قاره ی یخی
کد ۱۳۱۲     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

زیستگاه گوزن شمالی
کد ۱۳۱۳     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

دره ی خیزران

مجموعه ی »آشنایی با زیستگاه ها«داستان های زیستگاه ها
کاماًل تازه یعنی از دید  کتاب، به شیوه ای  گیاهان، حیوانات، و همزیستی آن ها در طبیعت آشنا می کند. در هر  کودکان را با  مجموعه ی آشنایی با زیستگاه ها 

که آن جا زندگی می کند، با زیستگاهی جذاب و دیدنی آشنا می شوید. یکی از حیواناتی 

کد ۱۳۱۹     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

کوه ها ردپایی در بلندای 

آدری ِفَرِگلوش
با تصویرگری  هیگینز باند

مترجم: رؤیا رضوانی

داستان چمنزاری در کوهستان راکی

کد ۱۳۱۵     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

خرس گریزلی
کد ۱۳۶۴     ۳۶ صفحه     چاپ ۱

زیستگاهی بر فراز ابرها
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کد ۱۲۰۹     ۲۴ صفحه     چاپ ۲  

چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟

2

کد ۱۲۱۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۲  

شیلنگ آب فش فشو

2

کد ۱۲۱۱     ۲۴ صفحه     چاپ ۲  

کن گوش  شیر آب حرف 

2

کد ۱۲۱۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

گر  زمین مثل سیب زمینی چروکیده شود! ا

کد ۱۲۱۳     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

با کتلت ها شوخی نکن
کد ۱۲۱۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱

دختری با یک گوشی تلفن و آب بی زبان!

کد ۱۲۱۵     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

تخم مرغ نیمرو باالی پشت بام!
کد ۱۲۱۶     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

بعضی از شیرها را باید بست، بعضی ها را باید خورد!

نردبان سبز
ـ  محیط زیستـ ــ   ـ ـ

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

نردبان  بنفش
ـ  عمومیـ ــ   ـ ـ

نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

شرکت انتشارات فنی ایران 
کتاب های نردبان  را  برای 

مخاطبان مختلف در 
چهار دستۀ کلی
منتشر  می کند:

۱2٠٠٠
۱۲1۶تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های پایدار
 تهیه شده است.

این عمه خانم با تمام عمه خانم های دنیا فرق می کند.
که یک دستگاه   این عمه خانم زنی مهربان و دانشمند است 

گروهی تشکیل داده اند کرده. او و برادرزاده هایش  عجیب اختراع 
 و برای هدفشان مبارزه می کنند.

گروهشان گروه آب بان را دست کم نگیر. شاید تو هم عضو 
کنی.  شدی و خواستی برای نجات زمین تالش 

کتاب های مجموعه 
عمه خانم و ماجراهای آبکی

فرهاد حسن زاده
فرهاد حسن زاده، با آب نسبت جالبی دارد. او بچه ی 
آبادان است و روزی دو لیتر آب می خورد. عاشِق آب 

هویج و آب پرتقال و آب نبات چوبی است. با این که 
نویسندگی برایش مثل آب خوردن است، ولی نوشتن 

داستان های آب دوغ خیاری را دوست ندارد. شاید به 
که در سال 2٠18 یکی از نویسندگان  همین خاطر است 
برگزیده ی نهایی جایزه ی هانس کریستین اندرسن شده 

است. او فکر می کند به بزرگ ترها امیدی نیست، برای 
گرفت. بچه هایی  کمک  ساختن دنیای بهتر باید از بچه ها 

که آبی فکر می کنند.

نازنین جمشیدی
من نازنین جمشیدی هستم، مهر ماه ۱365 در تهران 
به دنیا آمدم. از وقتی که هنوز  بلد نبودم کتاب بخونم 

عاشق مجله های کارتون و کاریکاتور و کمیک بوک ها 
بودم و ساعت ها در دنیای تصاویرشون غرق می شدم. 

کسی بشم مثل  که یک روز  گرفتم  از همون موقع تصمیم 
که خودم دوست دارم را   تصویرگرهای آن ها تا دنیایی 

تصویر کنم.
کارتون برای مجالت  کشیدن  کردم به   از ۱6 سالگی شروع 
کتاب تصویرسازی می کنم  که دارم  و روزنامه ها و تا به امروز 

هیچ وقت از رویاهام دست نکشیدم، تا بتونم شما رو هم 
کنم. در آن ها شریک 

 چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟
 شیلنگ آب فش فشو

گوش کن  شیر آب حرف 
گر زمین مثل سیب زمینی چروکیده شود!  ا

کتلت ها شوخی نکن  با 
گوشی تلفن و آب بی زبان!  دختری با یک 

 تخم مرغ نیمرو باالی پشت بام!
 بعضی از شیرها را باید بست، بعضی ها را باید خورد

کباب  حرف حساب، نان و 
 ده میلیون لیوان آب می شود خیلی!

 ماهی بیرون از استخر
 خرچنگ خوش خط

کد ۱۲۱۷     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کباب حرف حساب، نان و 

موضوع  صرفه جویی در مصرف آبمجموعه ی »عمه خانم و ماجراهای آبکی«

نویسنده  فرهاد حسن زاده

عمه خانم و ماجراهای آبکی عنوان مجموعه ای دوازده جلدی است. 
که  کند. این عمه خانم زنی مهربان و دانشمند است  که با تمام عمه خانم های دنیا فرق می  داستان ها لحن طنز دارد و در مورد یک عمه خانم است 
گروهی تشکیل داده اند و برای هدفشان مبارزه می کنند. این مجموعه به قلم فرهاد حسن زاده  کرده. او و برادر زاده هایش  یک دستگاه عجیب اختراع 

و تصویرگری نازنین جمشیدی در قالب مجموعه ای تصویری چاپ شده است.

تصویرگر   نازنین جمشیدی

نردبان سبز
ـ  محیط زیستـ ــ   ـ ـ

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

نردبان  بنفش
ـ  عمومیـ ــ   ـ ـ

نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

شرکت انتشارات فنی ایران 
کتاب های نردبان  را  برای 

مخاطبان مختلف در 
چهار دستۀ کلی
منتشر  می کند:

۱2٠٠٠
۱۲17تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های پایدار
 تهیه شده است.

این عمه خانم با تمام عمه خانم های دنیا فرق می کند.
که یک دستگاه   این عمه خانم زنی مهربان و دانشمند است 

گروهی تشکیل داده اند کرده. او و برادرزاده هایش  عجیب اختراع 
 و برای هدفشان مبارزه می کنند.

گروهشان گروه آب بان را دست کم نگیر. شاید تو هم عضو 
کنی.  شدی و خواستی برای نجات زمین تالش 

کتاب های مجموعه 
عمه خانم و ماجراهای آبکی

فرهاد حسن زاده
فرهاد حسن زاده، با آب نسبت جالبی دارد. او بچه ی 
آبادان است و روزی دو لیتر آب می خورد. عاشِق آب 

هویج و آب پرتقال و آب نبات چوبی است. با این که 
نویسندگی برایش مثل آب خوردن است، ولی نوشتن 

داستان های آب دوغ خیاری را دوست ندارد. شاید به 
که در سال 2٠18 یکی از نویسندگان  همین خاطر است 
برگزیده ی نهایی جایزه ی هانس کریستین اندرسن شده 

است. او فکر می کند به بزرگ ترها امیدی نیست، برای 
گرفت. بچه هایی  کمک  ساختن دنیای بهتر باید از بچه ها 

که آبی فکر می کنند.

نازنین جمشیدی
من نازنین جمشیدی هستم، مهر ماه ۱365 در تهران 
به دنیا آمدم. از وقتی که هنوز  بلد نبودم کتاب بخونم 

عاشق مجله های کارتون و کاریکاتور و کمیک بوک ها 
بودم و ساعت ها در دنیای تصاویرشون غرق می شدم. 

کسی بشم مثل  که یک روز  گرفتم  از همون موقع تصمیم 
که خودم دوست دارم را   تصویرگرهای آن ها تا دنیایی 

تصویر کنم.
کارتون برای مجالت  کشیدن  کردم به   از ۱6 سالگی شروع 
کتاب تصویرسازی می کنم  که دارم  و روزنامه ها و تا به امروز 

هیچ وقت از رویاهام دست نکشیدم، تا بتونم شما رو هم 
کنم. در آن ها شریک 

 چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟
 شیلنگ آب فش فشو

گوش کن  شیر آب حرف 
گر زمین مثل سیب زمینی چروکیده شود!  ا

کتلت ها شوخی نکن  با 
گوشی تلفن و آب بی زبان!  دختری با یک 

 تخم مرغ نیمرو باالی پشت بام!
 بعضی از شیرها را باید بست، بعضی ها را باید خورد

کباب  حرف حساب، نان و 
 ده میلیون لیوان آب می شود خیلی!

 ماهی بیرون از استخر
 خرچنگ خوش خط

x4
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داستان های گرم شدن 
زمین

کسید کره ی زمین« مجموعه ی »مبارزان راه کاهش کربن دی ا

اثرات ویرانگر آن آشنا می شوید. قهرمانان این مجموعه  با پدیده ی گرم شدن و  در این مجموعه داستان، 
کودکانی هستند که با پدیده ی گرم شدن زمین و افزایش میزان کربن دی اکسید جوّ زمین مبارزه می کنند.

۲

لورل کالس مترجم: الدن مقیمی اسکوئی

گرمایش زمین خرس خشمگین از 

کد ۷۵۴     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کارخانه ی بستنی سازی
کد ۷۵۶     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

دلفین آوازخوان
کد ۷۵۵     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

خرس قطبی دانا 
کد ۳۴۹     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

گرم شدن زمین اتوبوس سحرآمیز  و 

کد ۳۸۲     ۳۶ صفحه
چاپ ۳  

جزیره ی انرژی
کد ۴۸۱     ۳۶ صفحه

چاپ ۳  

زیستگاه خرس قطبی
کد ۵۲۷     ۲۴ صفحه

چاپ ۲  

می خواهم پاندا را نجات دهم
کد ۶۸۹   ۲۴ صفحه

چاپ ۲

کره ی زمین 100 راه برای نجات 
کد ۵۷۰     ۴۸ صفحه

x3چاپ ۴  

x3
x4
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آب چال )درباره ی اهمیت آب(

کد ۳۲۱     ۳۲ صفحه     چاپ ۴     ۱۵۰۰۰ تومان

کتاب بسیار جالب بچه ها با اهمیت آب آشنا  در این 
می شوند. آن ها و مخاطبان بزرگ تر، جانوران بسیاری 
این  زیستگاه های  از  برخی  با  و  شناخت  خواهند  را 

جانوران نیز  آشنا خواهند شد.
و  گونه  معما  وجه  کتاب  این  دیگر   ویژگی  های  از 
کنید،  به تصاویر دقت  گر  ا سرگرم کننده ی آن است. 
که در  کدام سایه ی جانورانی را خواهید یافت  در هر 
حیوان  ده  حداقل  اما  نمی آیند،  چشم  به  اول  نگاه 
در البه الی هر یک از تصاویر پنهان شده اند! تصاویر 
کنید.  توجه  خوب  تصاویر  به  هست!  هم  دیگری 

کنید! کشف  خودتان آن ها را 

گرم بیــس  نویسنده و تصویرگر  
مترجم   فؤاد نظیری

جشنواره 

کتاب کاشان

جشنواره 
کتاب سال 
محیط زیست
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داستان های صرفه جوییداستان
در مصرف برق

بچه ها و  برق
کد ۵۷۶   ۳۲ صفحه     چاپ ۳  

ارزش برق
کد ۱۷۱     ۳۶ صفحه

چاپ ۹  

صرفه جویی در مصرف انرژی
کد ۱۷۰     ۳۶ صفحه

چاپ ۷  

کودکان برق و ایمنی برای 
کد ۶۰۱     ۱۶ صفحه

چاپ ۳  

کودکان برق برای 
کد ۵۸۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۳  

کنجکاو و پرنده ی دانا  پیشی 
)درباره ی برق(

کد ۵۶۱     ۳۲ صفحه
چاپ ۲  

ایمنی و برق
کد ۶۰۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۲  

برق و  ایمنی
کد ۵۷۹     ۱۶ صفحه

چاپ ۶  

انرژی و صرفه جویی
کد ۱۷۴     ۳۲ صفحه

چاپ ۶  

صرفه جویی در مصرف انرژی 
کد ۸۶۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۵  

برق برای کوچولوها
کد ۵۹۸   ۲۴ صفحه   چاپ ۷

برق برای خردساالن
کد ۵۷۸   ۲۴ صفحه

چاپ ۸
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بازیافت

کارتن و مقوا
کد ۸۵۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

پالستیک
کد ۸۵۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

ظرف های قابل بازیافت   
کد ۸۵۱     ۲۴ صفحه     چاپ ۲  

کاردستی با لباس های کهنه  
کد ۸۵۳     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کاغذ 
کد ۹۰۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

مجموعه ی »بازمصرف  دورریختنی ها«
کارتن،  کاغذ،  کاردستی به آموزش روش های بازمصرف می پردازد. این که چطور از  این مجموعه 

کنیم. مقوا، شیشه و پالستیک دور ریخته شده، برای ساختن چیزهای به دردبخور  استفاده 

باب اسفنجی سبز می شود
کد ۵۵۰     ۳۲ صفحه

چاپ ۳  

باب اسفنجی دست به کار می شود 
کد ۵۵۲     ۳۲ صفحه

چاپ ۴  

هیوالی سبز  دنیا را نجات می دهد
کد ۵۵۶     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  

هیوالی سبز دریا را نجات می دهد
کد ۵۲۸     ۲۴ صفحه

چاپ ۲   x3
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بازیافت

زباله و  آلودگی
کد ۲۸۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۹  

سه اصل طالیی )باز مصرف، باز یافت، 
و باز کاهی(

کد ۴۹۳     ۳۶ صفحه
چاپ ۳  

18

گیبونز        مترجم: علی اصغر عطاءالهی جیل 

بازیافت برای کودکان
کد ۱۰۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۷  

زباله و بازیافت
کد ۱۲۶     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۷  

بازیافت چیست؟نگاهی به داخل سطل زباله
کد ۵۸۹     ۲۴ صفحه

چاپ ۵  

سرنوشت زباله
کد ۲۵۱     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۰  
کد ۸۵۶     ۳۲ صفحه

چاپ ۱

امان از دست زباله
کد ۴۷۰     ۳۲ صفحه

باز هم بازیافت  چاپ ۸  
کد ۸۵۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

x4x3
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داستان

موشک کاغذی
کد ۴۹۸     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

مرگ جنگل
کد ۳۲۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  

جنگل مال همه ی ماست
کد ۳۲۵     ۳۰ صفحه

چاپ ۲

آرتور سبز
کد ۲۹۷     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

جودی مودی دنیا را نجات می دهد

کد ۲۷۲   ۱۰۸ صفحه     چاپ ۳  

باغچه ی پسرک
کد ۳۴۸     ۳۶ صفحه

چاپ ۲  

خاندان زمین
کد ۳۸۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

موضوع ستایش جهان با بیان شاعرانه

درخت زندگی )تنوع زیستی(
کد ۵۰۶     ۳۶ صفحه

چاپ ۲  

دانای سبز
کد ۴۵۵     ۱۱۲ صفحه

x4چاپ ۱  

x4 x3
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سبز بودن یعنی چه؟  سبز  باشید
کد ۵۵۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۴

خرس های سبز
کد ۲۲۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۴  

کرافت از سرزمین بازیافت مایکل 
کد ۶۴۰     ۳۲ صفحه

چاپ ۱  

کوچولو و بازیافت دزد دریایی 
کد ۴۱۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  

13

جادوگر دهکده ی سبز
کد ۱۴۹     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۲  

۲۴

سیسیلیا مندن و جوان میر 

ه کروبی 
مترجم: هاید

بازیافت در مغازه ی بابابزرگ
کد ۵۶۶     ۲۴ صفحه

چاپ ۴  

خرگوش و بازیافت
کد ۳۸۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۰  

داستان های بازیافت

کد ۷۷۳     ۲۴ صفحه
چاپ ۲  

خانه ی سبز!
کد ۳۴۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۵

x3
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هیوالی زباله
کد ۴۸۶     ۲۶ صفحه     چاپ ۵  

زباله زباله!
کد ۴۸۷     ۱۶ صفحه

چاپ ۵  

داستان های بازیافت

چرا  بازیافت؟
کد ۵۸۲     ۳۲ صفحه

چاپ ۴  

بازیافت
کد ۵۷۲     ۲۴ صفحه

چاپ ۴  

صرفه جویی در مصرف آب
کد ۵۸۶     ۲۴ صفحه  

چاپ ۳

کنیم در مصرف انرژی صرفه جویی 

کد ۵۷۱     ۲۴ صفحه
 چاپ ۵  

زمین ما
کد ۳۷۶     ۳۲ صفحه

چاپ ۳  
موضوع  افزایش جمعیت

برادر عقاب، خواهر  آسمان 
کد ۲۹۰     ۳۰ صفحه

چاپ ۲  
موضوع ستایش طبیعت

سبز  شدن چه آسان
کد ۶۰۷     ۳۲ صفحه     چاپ ۲  
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مجموعه ی »بچسبان و بیاموز سبز«
تصویرگر: نازنین جمشیدینویسنده: فریبا همتیان

صرفه جویی در مصرف برق
کد ۴۹۱     ۲۴ صفحه

چاپ ۱ 
کتاب دارای برچسب

آموزش سبز
کد ۱۷۲     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۲ 
کتاب دارای برچسب

آموزش بازیافت 
کد ۲۷۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۷ 
کتاب دارای برچسب

گاز صرفه جویی در مصرف 
کد ۱۰۴۱     ۲۴ صفحه

چاپ ۱ 
کتاب دارای برچسب

صرفه جویی در مصرف آب
کد ۴۹۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۴ 
کتاب دارای برچسب

مجموعه ی »زمین ما«
در این مجموعه با مسائل مهم زیست محیطی مانند آلودگی هوا و زباله آشنا می شویم.

کیزه در جستجوی هوای پا
کد ۶۲۴    ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

بوی زباله! پیف!

کد ۶۲۶     ۳۶ صفحه
چاپ ۲ 

مصرف عاقالنه ی انرژی
کد ۶۲۵     ۳۶ صفحه    چاپ ۳ 

x3



 کودک
حفظمحیطزیست

77

مجموعه ی »ماجراهای مارمولک دانا«

در این مجموعه مارمولک دانا، ما را با مسائل مهم زیست محیطی مانند بازیافت، صرفه جویی در مصرف آب، حمایت از 
حیوانات و چگونه سبز بودن آشنا می کند. از ویژگی های این مجموعه فعالیت های عملی و بیان جذاب آن است.

مارمولک و بازیافت

کد ۱۵۱۱     ۳۶ صفحه
چاپ ۹  

مارمولک و حفاظت 
محیط زیست
کد ۹۸     ۳۶ صفحه

چاپ ۴  

مارمولک و صرفه جویی در 
مصرف آب

کد ۱۵۱۲     ۳۶ صفحه
چاپ ۱۰  

مجموعه ی »اقدام سبز«
گوشه هایی از مشکالت زیست محیطی مانند حفاظت از طبیعت، بازیافت، صرفه جویی در مصرف آب و برق آشنا می شویم. در این مجموعه با 

بازیافت در همه  جا
کد ۹۰۱     ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

حفاظت از طبیعت
کد ۹۰۲     ۳۲ صفحه     چاپ ۳  

در مصرف آب صرفه جویی کنید
کد ۹۰۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۳  

انرژی را هدر ندهیم
کد ۹۸۲     ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

مارمولک طرفدار حفظ 
محیط زیست

کد ۱۵۱۴     ۳۶ صفحه     چاپ ۶  

حفظ محیط زیست به روایت
 مارمولک

کد ۳۷۳     ۱۵۴ صفحه
چاپ ۴

x3
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مجموعه ی »یک گام کوچک«
کوچک ما در حل این مسائل می پردازد. به همین منظور  گام های  کوچک به مسائل مهم زیست محیطی و نقش مهم  گام  مجموعه ی یک 
کوچک در راستای حفظ محیط زیست بردارند.  گامی هر چند  کودکان طراحی شده است تا با انجام آن ها،  کتاب چند فعالیت برای  در هر 

ک تر پیاده روی بیشتر، محیط زیست پا

کد ۹۹۲     ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

شیر آب را باز نگذاریم
کد ۹۹۳     ۳۲ صفحه

چاپ ۲ 

آشغال نریزیم!
کد ۹۹۴     ۳۲ صفحه

چاپ ۲ 

المپ اضافی خاموش!
کد ۹۹۶     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

طبیعت را دوست بداریم
کد ۹۹۵     ۳۲ صفحه

چاپ ۲ 
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آنچه می خوریم
کد ۱۰۰۹     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

بازکاهی و بازمصرف
کد ۱۲۵۴     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

پسماند و بازیافت
کد ۱۱۳۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کد ۱۱۳۲     ۳۲ صفحه     چاپ ۱

مصرف آب

مصرف انرژی
کد ۱۰۱۰     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کد ۱۰۰۸     ۳۲ صفحه     چاپ ۱

محیط زیست   ما

مجموعه ی »گروه سبز«

---

x3
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مجموعه ی »انقالب انرژی«
که صرفه جویی  ک آشنا می شویم و در می یابیم  در این مجموعه با انواع انرژی به خصوص انرژی های پا

کنونی و بحران انرژی است. در مصرف انرژی تنها راه نجات محیط زیست از آلودگی 

غذای سبز
کد ۱۰۰۲     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

انرژی امواج
کد ۱۰۰۱     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

انرژی زیست توده
کد ۱۰۰۴     ۳۲ صفحه     چاپ۱      ۵۰۰۰ تومان

انرژی هیدروژنی
کد ۱۱۳۱     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

انرژی برقابی
کد ۹۹۸     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

جامعه ی سبز
کد ۱۰۰۵     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

انرژی زمین گرمایی
کد ۱۰۰۷     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

انرژی هسته ای
کد ۱۰۰۰     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

انرژی خورشیدی
کد ۹۹۷     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

آینده ی سوخت های فسیلی
کد ۹۹۹     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

انرژی باد
کد ۱۰۰۶     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کربن کاهش ردپای 
کد ۱۰۰۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۱   

انرژی زیست توده
کد ۱۰۰۴     ۳۲ صفحه     چاپ ۱   
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بازمصرف، بازیافت، بازکاهی
در مصرف انرژی

کد ۶۵۰   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی
 در مصرف مواد غذایی

کد ۶۹۲   ۳۶ صفحه     چاپ ۲ 

 بازمصرف، بازیافت، بازکاهی
کاغذ  در مصرف 

کد ۳۱۴   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی
 در مصرف آب

کد ۶۹۵   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی 
درمصرف شیشه

کد ۶۹۴   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی 
در مصرف فلزات

کد ۶۹۳   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

کارها که با این  کاهش مصرف، بازیافت و بازمصرف آشنا می شویم و در می یابیم  کتاب ها، با  در این مجموعه 
 می توانیم به حفظ محیط زیست خود کمک کنیم. همچنین با آثار  زیان بار  پسماند، تفاوت بین منابع تجدیدپذیر 

 و  تجدیدناپذیر  و راه های بازمصرف و بازیافت مواد آشنا می شویم. 

مجموعه ی »بازمصرف، بازیافت، بازکاهی«

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی
 در مصرف پالستیک

کد ۳۱۵     ۳۶ صفحه
چاپ۲ 
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به یاد درخت
کد ۳۷۸     ۲۴ صفحه

چاپ ۲  
موضوع ستایش درخت

درخت سرافراز
کد ۳۷۹     ۲۵ صفحه

چاپ ۲  
موضوع ستایش درخت

هدیه های سبز
کد ۶۰۹     ۴۸ صفحه     چاپ ۱  

موضوع کاردستی های زیست محیطی

رؤیای سبز
کد ۲۴۰     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  
موضوع اهمیت حفظ محیط زیست)داستان( 

محیط زیست برای کودکان
کد ۱۶۹     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۶

درخت بخشنده
کد ۲۹۵     ۳۶ صفحه

چاپ ۷  
موضوع ستایش درخت

نامه های سبز
کد ۴۶۷     ۳۶ صفحه

چاپ ۳  

سرود درخت
کد ۱۸۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۴  

نبرد مایکل با پگی قاچاقچی
کد ۱۰۴۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

x5x3
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در سیاره ی ما چه خبر  است؟
کد ۹۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۲  

برنامه ریزی سبز  در مدرسه
کد ۳۰۴     ۹۶ صفحه

چاپ ۱
موضوع آموزش راه های عملی برای

                حفظ محیط زیست

من و زمین
کد ۶۱۱     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

موضوع آموزش حفظ محیط زیست ) داستان(

نیایش زمین
کد ۱۸۲     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  
موضوع ستایش طبیعت

من دنیا را دوست دارم
کد ۴۵۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۶  

ک زمین پا
کد ۵۶۹   ۲۴ صفحه     چاپ ۵  

مادر زمین
کد ۳۶۸   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

موضوع ستایش طبیعت و محیط زیست

ک روز زمین پا
کد ۵۵۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۵  

پارک ما
کد ۵۳۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۲

موضوع آموزش بازیافت در قالب داستان
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بنزین: صرفه جویی و محیط زیست
کد ۵۶۳     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

کد ۲۰۲     ۲۴ صفحه
چاپ ۵     ۲۵۰۰ تومان

آلودگی صوتی
کروبی نویسنده  سیدرضا 

تصویرگر   نازنین جمشیدی
کد ۱۷۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۶  
موضوع خطر ات مواد شیمیایی

                 در خانه

ک ما خانه ی خطرنا
کروبی نویسنده  سیدرضا 

تصویرگر   نازنین جمشیدی

درباره ی آلودگی هوا
کد ۱۲۸۰     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

موضوع آلودگی هوا

گری لوپز  مترجم: فاطمه باغستانی

آلودگی شیمیایی
کد ۲۸۷   ۲۴ صفحه     چاپ ۳  

زمین بیمار ما
کد ۳۵۹     ۲۴ صفحه

چاپ ۲  

به جنگ آلودگی  هوا برویم
کد ۱۳۴۷     ۲۴ صفحه    چاپ ۱ 

ژاكلى بيلى 
مترجم: بهرام معلمى 

غفلت از محیط زیست
کد ۶۱۰     ۹۶ صفحه     چاپ ۱  

بهینه سازی مصرف برق در منازل
کد ۵۰۰   ۳۲ صفحه     
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صحرا زیستگاه ماست
کد ۲۶۶     ۳۰ صفحه     چاپ ۱  

موضوع ستایش زیستگاه ها

نگهبانان طبیعت
کد ۴۶۹     ۴۸ صفحه

چاپ ۳  

جانوران در خطر نابودی
کد ۱۲۸     ۲۴ صفحه

چاپ ۴  

دوستان سبز  ما
کد ۹۸۵     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

موضوع جانوران

آب  
کد ۸۵۵     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

صرفه جویی در مصرف آب
کد ۲۰۶     ۳۲ صفحه

چاپ ۷  

آب یعنی آبادانی
کد ۱۴۶     ۲۴ صفحه

چاپ ۹  

طبیعت در خطر  است
کد ۱۲۷     ۲۴ صفحه

چاپ ۶

کد ۱۵۰۸     ۲۴ صفحه
چاپ ۱  

داستان قنات
نویسنده   محمد رضا افضلی 

تصویرگر  بهار اخوان 

x3

x3

جشنواره 

کتاب کاشان
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نجات دنیا در چند ساعت
کد ۵۳۶   ۲۴ صفحه

چاپ ۳
موضوع  آموزش حفظ محیط زیست 

                در قالب سرگرمی

دایناسور حافظ محیط زیست
کد ۱۰۳   ۲۴ صفحه

چاپ ۶
موضوع  آموزش حفظ محیط زیست

                 در قالب طنز

ک پشت حفظ محیط زیست به روایت ال

کد ۲۴۸   ۴۸ صفحه
چاپ ۷

موضوع  آموزش حفظ
محیط زیست در قالب سرگرمی
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مهارت های زندگی
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مجموعه ی » نگاهی تازه«

کودکان مهم ترین چیزهای زندگی شان را در آن جا یاد می گیرند. بر این اساس رفتارهای والدین و رابطه ی آن ها با یکدیگر  که  کنار مدرسه، خانواده اصلی ترین جایی است  در 
کودک شاهد اتفاقات رایج در خانواده و شیوه ی برخورد والدین با این گونه اتفاقات است. کودکان است. در مجموعه ی » خانواده ی خرسی«  مهم ترین الگو برای 

کنجکاوی، و مقابله با زیاده خواهی و ناتوانی در حل مسئله را آموزش می دهد. کالمی،  این مجموعه ی ۵ جلدی، مهارت هایی همچون  تفکر منطقی، ادب 

مجموعه ی » خانواده ی خرسی «

حرف زشت
کد ۳۰۷     ۲۴ صفحه     چاپ ۵ 

5  

کروبی استن و جن برنستین             مترجم: هایده 

بچه دار شدن مامان خرسه
کد ۳۵۸     ۳۲ صفحه

چاپ 3  

کالس های فوق برنامه  امان از 
کد ۳۰۶     ۳۶ صفحه

راهنمای مهارت های زندگیچاپ ۴ 
خانواده ی خرسی

کد ۱۲۰۳     ۱۳۶ صفحه     چاپ ۲ 

خواب بد
کد ۳۴۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۳ 

غیبت از مدرسه
کد ۳۵۳     ۲۴ صفحه     چاپ ۴ 

من می توانم! چرا دعوا می کنی؟ اذیتم نکن! 
کد ۱۰۹۸     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  
کد ۱۰۹۹     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  
کد ۱۱۰۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  
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مهارت های زندگی
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ما دوست داریم برویم مدرسه!
علم خیلی باحال است!

کد ۷۴۱     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما خواندن را دوست داریم!
ما ریاضی را دوست داریم!

کد ۷۴۲     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما حریف عصبانیتمان می شویم! 
استرس به سراغ بچه ها هم می آید!  

کد ۷۴۳     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

زورگویی آزارمان می دهد!
دعوا  ناراحتمان می کند!

کد ۷۴۴     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما همه با هم فرق داریم!
کس یک جور  است! هر 

کد ۷۴۵     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما وظیفه هایی داریم!
ما بچه های خوبی هستیم! 

کد ۷۴۶     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

کودکان در این مرحله در مقایسه با دوره ی پیش دبستانی، راهنمایی  که  دوره ی دبستان یکی از بهترین دوره ها برای فرزندپروری است، چرا 
که این دوره مهم ترین  گفت  و دبیرستان به لحاظ ویژگی های روانشناختی از پذیرش به مراتب باالتری برخوردارند. بر این اساس شاید بتوان 

کالن زندگی است. دوره ی آموزشی برای پیشگیری از خطرات ریز  و 
گاهیم« مفاهیم مهارت های زندگی در قالب فعالیت های سرگرم کننده و آموزش غیر مستقیم ارائه می شود. در مجموعه کتاب های »ما آ

گاهیم« مجموعه ی » ما  آ
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ما دست هایمان را می شوییم! 
ما غذاهای مفید می خوریم!
کد ۷۵۲     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما به دیگران احترام می گذاریم!
ما مسئول بدن خود هستیم!  

کد ۷۵۳     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما زود آشتی می کنیم!
ما از عهده ی فشار همساالن بر می آییم! 

کد ۷۴۷     ۲۸ صفحه     چاپ ۱

ما خوش رفتاریم!
ما به فکر دیگران هستیم! 

کد ۷۴۸     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

همه از دروغ بدشان می آید!
ما مراقب امنیت خود هستیم! 

کد ۷۴۹     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما از سیگار بدمان می آید!
کاری نداریم! ما با مواد مخدر 

کد ۷۵۱     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  

ما کمربندمان را می بندیم!
ما برای مواقع اضطراری آماده ایم!

کد ۷۵۰     ۲۸ صفحه     چاپ ۱  
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مجموعه ی »کتاب های جولیا«
کوک- با خالقیت تحسین برانگیزی در قالب داستان هایی بسیار   نویسنده ی این مجموعه-جولیا 
کودکان یاد می دهد. او داستان های خود را از تجربیات حاصل  جذاب مهارت های زندگی را به 
که آموزگاران و والدین به آن ها دارند خلق  کودکان و دقت  کردن به مسائل و مشکالتی  کار با  از 
کند.  کودک با آن ارتباط برقرار  می کند. در ترجمه این مجموعه نیز دقت باالیی صرف شده است تا 
کتاب های این نویسنده در قالب یک مجموعه  که تمامی  که برای اولین بار است  الزم به ذکر  است 
گروهی،  کار  کالمی،  به چاپ می رسد. این مجموعه ی ۴۰ جلدی مهارت های مهمی مثل  ادب 
سوگ،  پذیرش  جرئت ورزی،  رفتاری،  ادب  هیجان،  پذیرش  فعال،  دادن  گوش  قانون مداری، 
که با خواندن این  رعایت حریم جنسی، مدیریت خشم، استرس، ... را مطرح می کند. حتم بدانید 

کودک به طرزی شگرف تقویت خواهد شد.   مجموعه، مهارت های زندگی 

گروهی!  کار 
کد ۷۸۴   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

مسخره ام نکن!
کد ۷۸۵   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

اجازه بگیریم!
کد ۷۸۶   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

کاری دوست  دلم می خواهد هر 
دارم بکنم!

کد ۷۸۷   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

کاش حرف گوش کن بودم!

کد ۷۸۸   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

همیشه نگرانم!

کد ۷۸۹   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

بادکنک غمگین چطور خوشحال 
شد؟

کد ۷۹۰   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

ریکی دست کج!

کد ۷۹۱   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

پاستیل های ضد قلدری!

کد ۷۹۲   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

کتاب های جولیا
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کن! فاصله ات را با من حفظ 
کد ۷۹۳   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

کله نوشابه ای لجش می گیرد!
کد ۷۹۵   ۳۶ صفحه     چاپ ۲  

۲3

تلفن همراه مزاحم!
کد ۷۹۶   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

گیر  افتادم!
کد ۸۰۶   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

کاش زنده بود!
کد ۸۸۶   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

وسط حرف دیگران نپر!
کد ۸۸۷   ۳۶ صفحه     چاپ۳ 

چغلی نکن!
کد ۸۸۸   ۳۶ صفحه     چاپ۳ 

همه چیز  درباره ی دماغ  
کد ۹۸۴   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

خالی بندی!
کد ۱۰۲۰   ۳۶ صفحه     چاپ ۳  

گفتم نه! 
کد ۱۱۱۴   ۳۶ صفحه     چاپ ۳ 

کتاب های جولیا
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پسر وول وولکی
کد ۱۳۳۴   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

که بوی بد می داد چنگالی 
کد ۱۳۳۷   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

گفتی؟! واقعًا این را تو 
کد ۱۳۳۸   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

غر می زنم غز می زنم غر می زنم...

کد ۱۳۴۰   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

چه شغلی، چه کفشی؟ 
کد ۱۳۸۸   ۳۶ صفحه     چاپ ۱

ط مثل...
کد ۱۳۸۹   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

که تقصیر ندارم! من 
کد ۱۳۹۷   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

جواب های دردسرساز
کد ۱۳۹۹   ۳۶ صفحه     چاپ ۱   کد ۱۳۹۶   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

رفتارهای سر میزی
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قانون برای من نیست
کد ۱۴۰۲   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

ملکه ی نایلون های تق تقی
کد ۱۴۰۵   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

که آماده ام! چرا بترسم؟ من 
کد ۱۳۳۶   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

حواسم به غریبه هست
کد ۱۳۹۰   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

چیز میز هایم را پیدا نمی کنم!
کد ۱۳۹۲   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

زرنگ جیش و پی پی!
کد ۱۳۹۱   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

جولیا کوک
کریمی مترجم: جواد 

کردم ... که تقلب  روزی 
کد ۱۰۹۲   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  
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من غمگینم
کد ۱۱۱۶     ۲۴ صفحه     چاپ ۱

من حسودم 
کد ۸۷۷     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

من دلسوزم 
 کد ۸۷۸     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

من عصبانی ام
کد ۸۷۹     ۲۴ صفحه     چاپ ۱

من به خود می بالم
کد ۸۷۶     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

مجموعه ی »در باره ی احساسات«
که افراد در زندگی با آن مواجه می شوند به دلیل ناتوانی آن ها در مدیریت هیجاناتشان است. دسته ای از افراد نمی توانند هیجان های منفی مثل  گرفتاری هایی  بسیاری از 
کنند. این که  کنند. و دسته ای دیگر از آن ها نمی توانند هیجانات مثبتی مثل شادی، مهربانی، و افتخار را در خود تقویت  خشم، غم، حسادت و نگرانی خود را مدیریت 
کودکی به آن ها یاد  که در  چرا بسیاری از بزرگساالن در مدیریت احساسات و هیجان های خود ضعف دارند دالیل متعددی دارد ولی شاید یکی از دالیل مهم این باشد 

داده نشده است.
که عبارت ا ند از نگرانی، شادی، حسادت، غم، خشم، خجالت، مهربانی و به خود  در مجموعه ی ۸ جلدی »درباره ی احساسات« هشت احساس مهم مطرح می شود 

بالیدن. در هر یک از جلدها با توضیحاتی روشن یکی از احساسات توضیح داده می شود ضمن این که مدیریت آن هم ارائه می شود.

من خوشحالم
کد ۸۸۰     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

من نگرانم

من خجالتی ام
کد ۸۸۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کد ۸۸۱     ۲۴ صفحه
چاپ ۲  
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کد ۱۱۷۳     ۳۶ صفحه     چاپ ۱

عصبانیو زوروس

کد ۱۱۷۴     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

خجالتیو زوروس

کد ۱۱۷۲     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

کتیل نگرانو دا

کد ۱۱۷۱     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

ترسو زوروس

کد ۱۱۶۲     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

حسودوزوروس

که از  گیری مهارت های مقابله ای است. احساسات دایناسوری مجموعه ای از داستان هاست  مقابله با احساسات ناخوشایند نیازمند فرا
کارگیری قوه ی تخیل  که برای دایناسورها پیش می آید، هم زمان با به  زبان دایناسورها بیان می شود. این مجموعه با طرح مسائل مختلفی 

کودکان به آموزش مهارت هایی همچون مقابله با ترس، خجالت، خشم، و حسادت می پردازد.

x3مجموعه ی » احساسات دایناسوری«
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مجموعه ی »راهنمای مهارت های زندگی دایناسورها«
که  که نابودی دایناسورها از نظر مهارت های زندگی پنج دلیل داشت! دلیل اول این بود  که دایناسورها میلیون ها سال است از بین رفته اند. ما معتقدیم  همه می دانیم 
که دایناسورها از یکدیگر جدا می شدند و چون کسی از بچه های  ک می زدند. دلیل دوم این بود  کارهای خطرنا آن ها نمی دانستند ایمنی چیست، به همین دلیل دست به 
که آن ها بسیار  که آن ها بلد نبودند با یکدیگر دوست شوند و در نتیجه همیشه با هم دشمن بودند. دلیل چهارم این بود  آن ها مراقبت نمی کرد، پس... دلیل سوم این بود 
کسی چه می داند شاید  کنند تا از غصه تلف نشوند.  که آن ها بلد نبودند وقتی یکی از عزیزان خود را از دست می دهند چه کار  بد غذا می خوردند. دلیل آخر هم این بود 

کنیم، نسل مان منقرض شود! گر ما انسان ها هم اشتباهات دایناسورها را تکرار  ا
این مجموعه ی ۵ جلدی مهارت هایی همچون  دوست یابی، رفتار سازنده، سازگاری، پذیرش سوگ و رعایت بهداشت را  آموزش می دهد. 

راهنمای ایمنی دایناسورها
کد ۱۶۳     ۲۴ صفحه

چاپ۳ 

راهنمای دوست یابی دایناسورها
کد ۱۶۵     ۲۴ صفحه

چاپ۴

جدایی بابا داینا و مامان داینو
کد ۱۶۴     ۲۴ صفحه

چاپ۳

مرگ یک دایناسور 
کد ۱۶۷     ۲۴ صفحه

چاپ۳ 

راهنمای بهداشت و تغذیه ی دایناسورها

کد ۱۶۶     ۲۴ صفحه
چاپ۳

راهنمای مهارت های زندگی 
دایناسورها

کد ۱۲۰۶     ۱۲۰  صفحه     چاپ ۱  
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مجموعه ی »دارم بزرگ می شم«
آشنا  موضوعاتی  با  نده  ݐ کںݧ سرگرم  فعالیت های  و  بازی  قالب  در  کودک  می شم«  بزرگ  »دارم  مجموعه ی  در 
که چگونه  کودکی بسیار مهم است. این مجموعه  به او یاد می دهد  گرفتن آن ها در سنین  که یاد  می شود 
کند. ویژگی دیگر  مجموعه، ارائه ی توضیحات تکمیلی به والدین یا مربیان است تا  از مشکالت پیشگیری 

آموزش مطالب به شکلی عمیق تر  انجام شود.

 ما به مهدکودک می رویم! 
ما مقررات زمین بازی را می دانیم! 

ما سرگرمی های علمی داریم!

کد ۷۱۰     ۴۰ صفحه     چاپ ۱  

من و تو با هم فرق داریم!
به بدنم دست نزن!

کد ۷۱۱     ۲۸ صفحه     چاپ ۲  

ما از سیگار بدمان می آید! 
ما با خطرهای سرب آشنا می شویم!

کد ۷۱۲     ۴۰ صفحه     چاپ ۱  

احساس های ما!
دعواهای ما!

کد ۷۱۳     ۲۸ صفحه     چاپ ۲  

خیار پنجه طال 
کد ۷۳۷     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

گمشده در فضا  
کد ۷۳۹     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

برادران خوش خواب 
کد ۷۳۸     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

جنگ قورباغه ها 
کد ۷۴۰     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

مجموعه ی »آداب شهر  سبزی ها«
و...  گوجه  و  خیار   مثل  شخصیت هایی  قالب  در  سبزی ها«  »شهر  جلدی   ۴ مجموعه ی  در 
گروهی، و مقابله با استرس مطرح می شود. نکته ی  کار  مهارت های مهمی مثل مسئولیت پذیری، 
جالب در مورد مجموعه این است که شخصیت های تخیلی داستان خود وارد یک دنیای تخیلی 
دیگر می شوند و در آن دنیا به شکلی عینی و شفاف به یکی از مهارت های اشاره شده پرداخته 

می شود. 
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مجموعه ی »آداب زندگی«
کودکان یاد  کار را یاد نگرفته اند. وقتی  که شیوه ی صحیح انجام آن  کاری را اشتباه انجام می دهند این است  کودکان  بسیاری از اوقات دلیل این که 
که مؤدبانه نباشد. به همین ترتیب وقتی یاد نگرفته  کنند ممکن است حرف هایی بزنند  گفت وگوی تلفنی چه نکاتی را رعایت  نگرفته باشند حین 

کارهای ناشایستی انجام دهند. کنند ممکن است  باشند سر غذا خوردن چه نکاتی را رعایت 
مجموعه ی ۶ جلدی »آداب زندگی«مهارت هایی همچون  موقعیت شناسی و ادب رفتاری را آموزش می دهد.

وقتی غذا می خوریم
کد ۹۵۱   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کتابخانه می رویم  وقتی به 
کد ۱۰۱۹   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

وقتی بازی می کنیم
کد ۳۸۷   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کری فین

2

وقتی بیرون می رویم 
کد ۹۵۲   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

وقتی تلفن می زنیم  
کد ۱۰۱۸   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

وقتی به ناهارخوری می رویم
کد ۱۱۵۸   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

وقتی به خانه دوستمان می رویم  
کد ۱۱۲۵   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  
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کد ۱۱۹۴     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کنار بیا! با دیگران 
کد ۱۱۹۵     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

خرگوشک  نترس!

کد ۱۱۹۶     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

گاهی بگو نه! خرگوشک  
کد ۱۱۹۷     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

خرگوشک  هول نزن!
کد ۱۱۹۸     ۳۲ صفحه     چاپ ۱

خرگوشک به هر قیمتی برنده  نشو!

کد ۱۱۹۹     ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

خرگوشک  دیگر  دروغ  نگو!

کد ۱۱۹۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کن! کنترل  خرگوشک خودت را 

مجموعه ی »ماجراهای دم پنبه ای«

خرگوش بازیگوش
کد ۴۶۶     ۳۲ صفحه     چاپ ۲  
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فرانکلین فراموش می کند
کد ۱۰۱۶   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین می بخشد
کد ۱۰۱۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین شلخته است
کد ۱۴۷۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین و توفان
کد ۱۴۶۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین زود باش!
کد ۱۴۶۴   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین می گوید دوستت دارم
کد ۱۴۵۹   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین حوصله ندارد
کد ۱۴۷۵   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین و محله دوست داشتنی اش
کد ۱۴۶۵   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

كه تولد مادرش نزديک است. فرانكلين متوجه می شود 
گران قيمت بخرد   پس تصميم می گيرد برای مادرش هديه ای 

چون مادرش را خيلی دوست دارد. 
كادوِی  كه بتواند  اما پولش به اندازه ای نيست 

خوبی برای مادرش بخرد.
 پس فرانكلين تصميم می گيرد از تماِم 

دوست هايش بپرسد آن ها چه چيزی برای 
تولد مادرشان می خرند و نهايتًا خودش يک فكر عالی به 

كند. ذهنش می رسد تا بتواند مادرش را خوشحال 
كادوی فرانكلين به مادرش چيست؟  شما می دانيد 

1465 نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

۱۲000
تومان

كاغذ این كتاب  از
 جنگل های  پايدار
 تهيه شده است.

فرانکلین فوتبال بازی می کند
کد ۱۴۶۹   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

فرانکلین و دوست جدیدش
کد ۱۴۷۲   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کارها را  ک پشته می تواند خیلی  فرانکلین ال
به تنهایی انجام دهد اما از تاریکی می ترسد؛ و چون او یک 

ِک تنگ وتاریکش بخزد. برای  ک پشت است، می ترسد توی ال ال
کش را دنبال خودش روی زمین می کشد. باالخره یک روز  همین ال

تصمیم می گیرد برود و از دوستانش کمک بگیرد...

1472 نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

۱۲000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های   پایدار
 تهیه شده است.

فرانکلین از تاریکی نمی ترسد
کد ۱۴۷۴   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

مجموعه ی »فرانکلین«
---
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پنگوئن شکالتی تو دل برو

کد ۱۱۳۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۱ 

نویسنده  فاطمه سرمشقی
تصویرگر   آرزو قلی زاده

کردن بچه غول ناز 

کد ۱۱۳۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  فاطمه سرمشقی
تصویرگر   آرزو قلی زاده

نامه به پاندا

کد ۱۱۳۴   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  فاطمه سرمشقی
تصویرگر   آرزو قلی زاده

حلزونی با موهای بلند

کد ۱۰۴۳   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  فاطمه سرمشقی
تصویرگر   آرزو قلی زاده

مجموعه ی »ماجراهای غول بدجنس مهربان«
---

دیگر سکوت نمی کنم!
کد ۱۷۷۹   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

لمس خوب لمس بد
کد ۱۷۸۳   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

لِون
ی ِک
سند

 متر جم: جواد کریمی

بدن من مال منه!
کد ۱۸۱۲   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

کرد که نباید مخفی  رازهایی 
کد ۱۸۲۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

آیا تو هم رازی داری

کد ۱۱۰۳   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

مجموعه ی »---«
---

بدن تو مال خودته!

کد ۱۰۸۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

باید بگی نه!

کد ۱۱۴۹   ۳۶ صفحه   چاپ ۱



 کودک

102

مهارت های زندگی

 کودک

102

گلســتان ســعدی  کهــن ایرانــی برگرفتــه از  کــه در آن بــا توجــه بــه داســتان های  کوچولــو، مجموعــه ای ۴ جلــدی اســت  مجموعــه ی مــوش 
گــروه ســنی الــف و ب، روایــت می شــود، مضامینــی  کودکانــه بــرای  مضامیــن مهارت هــای زندگــی از طریــق آمــوزش غیرمســتقیم بــا زبانــی 
کنتــرل خشــم، تفکــر خــالق، تفکــر نقــاد، همــکاری و همدلــی در ایــن داســتان ها اصلی تریــن آمــوزه هــا را تشــکیل می دهد.یکــی از  همچــون 
کهــن ادبــی و ایرانــی اســت.  کــودکان بــا داســتان ها و روایــات  اهمیت هــای ایــن مجموعــه عــالوه بــر آمــوزش مهارت هــای زندگــی، آشــنایی 

مجموعه ی »ماجراهای موش کوچولو «

روزی که موش کوچولو به دنیا آمد

کد ۱۲۳۲     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کلهر نویسنده   مژگان 
تصویرگران  افروز قلی زاده و آرزو قلی زاده

 موش کوچولو سوار کشتی می شود

کد ۱۲۳۳     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کلهر نویسنده   مژگان 
تصویرگران  افروز قلی زاده و آرزو قلی زاده

کوچولو به قصر شیر می رود موش 

کد ۱۲۳۴     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کلهر نویسنده   مژگان 
تصویرگران  افروز قلی زاده و آرزو قلی زاده

موش کوچولو دندان پزشک می شود

کد ۱۲۳۵     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

کلهر نویسنده   مژگان 
تصویرگران  افروز قلی زاده و آرزو قلی زاده

ایست! زورگویی ممنوع

کد ۱۲۷۱   ۲۴ صفحه   چاپ ۱ 

نویسنده  بدری مشهدی
تصویرگر   محبوبه یزدانی

همکاری در یک روز شیری

کد ۱۲۷۳   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  بدری مشهدی
تصویرگر   محبوبه یزدانی

کی همه چی را بلده؟

کد ۱۱۴۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  بدری مشهدی
تصویرگر   محبوبه یزدانی

ماسک کاغذی

کد ۱۲۷۲   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  بدری مشهدی
تصویرگر   محبوبه یزدانی

مجموعه ی »ماجراهای پویان«
مجموعه ی چهار جلدی ماجراهای پویان به زندگی پسربچه ای به همین نام می پردازد، پویان با ورود به مدرسه با مسائل و مشکالتی 
گروهی، مقاومت در برابر فشار همساالن و تحمل تمسخر   کار  گاهی،  که باید آن ها را از طریق مهارت هایی مانند خودآ روبه رو می  شود 
کمک آن  کتاب از طریق آموزش غیرمستقیم این مهارت ها را یاد می گیرد و به  کودک و مخاطب  پشت سر  بگذارد، در این مجموعه 

که به واسطه ی ورود به محیط جدیدی مانند مدرسه، پیش می آید به راحتی پشت سر بگذارد. می تواند موانع و مشکالتی 
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مجموعه ی »وقتی من این شکلی ام« 

نویسنده: معصومه یزدانی

کهن مدد می گیریم. هدف از ایجاد این مجموعه این است  ما برای آموزش غیر مستقیم مهارت های زندگی از روایت ها و داستان های 
کهن نیز  آشنا  کاماًل ضمنی با یک روایت  که مخاطبان عالوه بر این که یک داستان با موضوع مهارت های زندگی می خوانند به صورت 
کودکان با ادبیات کهن شود. مجموعه ی »وقتی من  که همین اشاره به این روایات فتح بابی برای آشنایی هرچه بیشتر  این  شوند، باشد 
گریزی بسیار ظریف از داستان های کهن مهارت هایی مانند همدلی، خودداری،  این شکلی ام« در ۶ جلد نوشته شده است، نویسنده با 

کثر حیوانات هستند.  و تفکر نقاد را  آموزش می دهد، قهرمان های این مجموعه داستان ا

دوستی دختر خاله خرسی 

کد ۱۲۷۰   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

تصویرگر: سارا خرامان
ک پشت و مرغابی ها ال

کد ۱۲۶۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

تصویرگر: پگاه رخشا
شتره و بار سنگین

کد ۱۲۶۸   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

تصویرگر: پگاه رخشا

گاوی و تله موش 

کد ۱۲۶۵   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

تصویرگر:  طراوت جاللی  فراهانی
خروسه و روباهه

کد ۱۲۶۶   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

تصویرگر:  پگاه رخشا
ماهی خوار و ماهی طال

کد ۱۲۶۷   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

تصویرگر: طراوت جاللی فراهانی

x3

x3
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بد بیاری!
کد ۱۱۲۳   ۳۶ صفحه     چاپ ۱

کار را خوب بلدم این 
کد ۱۱۲۱   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

تازه وارد
کد ۱۱۲۲   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

از دکتر می ترسی؟
کد ۱۱۲۰   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

این قدر نا امید نباش!
کد ۱۰۱۱     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

خوبه بگویی ببخشید
کد ۱۱۶۶     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  
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گــروه یــا دســته ای در مدرســه  کنــی؟ وقتــی  کســی بــه تــو زور مــی گویــد، چــه کار  چــرا از امتحــان خوشــت نمــی آیــد؟  آیــا می دانــی وقتــی 
کنــی؟ بــرای رهایــی از نگرانــی هــای ریــز و درشــت زندگــی چــه روش هایــی را بلــد هســتی؟ آیــا  تــو را  اذیــت مــی کننــد مــی توانــی چــه کار 

مشــق نوشــتن بــرای تــو مصیبــت اســت؟
کــه توانایــی هــای خــودت را در  گــر مــی خواهــی  هــر یــک از ســؤال های بــاال مشــکل تعــداد زیــادی از هــم سن و ســال های تــو اســت. ا
کتــاب خوانــدن بــه بســیاری  کــه  کنــد. فرامــوش نکــن  کمــک  کتــاب شــاید بــه تــو  برابــر  هــر یــک از آن هــا افزایــش دهــی، خوانــدن ایــن 

کــه در زندگــی رفتــار درســت تــری داشــته باشــند. کــرده اســت  کمــک  کــودکان هم سن و ســال تــو  از 

مجموعه ی  »امان از دست...«

امان از دست زورگوها
کد ۱۹۸     ۸۰ صفحه

چاپ ۴  

امان از دست مشق شب
کد ۱۹۷     ۶۴ صفحه

چاپ ۵  

امان از دست امتحان
کد ۲۰۰     ۸۰ صفحه

چاپ ۶  

امان از دست نگرانی
کد ۱۹۹     ۹۶ صفحه

چاپ ۵  

امان از دست دار و دسته های مدرسه

کد ۲۰۱     ۹۶ صفحه
چاپ ۳  
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امیلی و گل های پرنده ی بن 
کد ۱۱۰۱   ۳۶ صفحه     چاپ ۱

موضوع پذیرش سوگ
کد ۵۴۹     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

موضوع مقابله با خود  کم بینی

گاو بودم! دختری با موهای وزوزیکاش من یک 
کد ۱۱۲۸   ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

موضوع جرئت ورزی

نویسنده  معصومه یزدانی
تصویرگر   غراله بیگدلو

درسا و عمه غوالب

کد ۱۵۱۸   ۸۸ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  نیلوفر نیک بنیاد
تصویرگر   مهناز سلیمان نژاد

من شیر سیرک نیستم

کد ۱۵۲۰   ۸۰ صفحه     چاپ ۱  

زبان برای رنجاندن نیست
کد ۱۱۶۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

جغد پرچونه
کد ۱۱۷۵   ۳۲ صفحه

چاپ ۱  

هشت پای عصبانی
کد ۱۱۲۹   ۲۴ صفحه   چاپ ۱

نویسنده  آنیتا یارمحمدی
تصویرگر   محبوبه یزدانی

خانم آالی شلخته

کد ۱۰۶۲   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  نسترن فتحی
تصویرگر   رودابه خائف

قهرمان جزیرٔه لگوریسه

کد ۱۵۲۱   ۷۲ صفحه     چاپ ۱   x3

x4

x3
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قابل اعتماد باشید
کد ۳۸۸   ۲۴ صفحه     چاپ ۳  

سوپت را هورت نکش
کد ۴۳۹   ۲۴ صفحه     چاپ ۲

شغل ها
کد ۲۶۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۲ 

دانش آموز نمونه
کد ۲۶۵     ۱۸ صفحه

چاپ۵ 

آشنایی با شغل ها
کد ۲۴۱     ۷۲ صفحه

چاپ ۲ 

پسرک شجاع
کد ۴۶۰     ۳۶ صفحه

چاپ ۳ 

برنارد وبر 
مترجم: فراز پنداز

۲۴

کودکان بهداشت روان 
کد ۲۶۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۳

بهداشت دهان و دندان
کد ۲۶۱     ۲۴ صفحه

چاپ۶ 

قول واقعی! 
کد ۸۲۰     ۲۴ صفحه

چاپ ۳ 
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لذت بخشش
کد ۳۶۹   ۳۲ صفحه     چاپ۳  

زرشک خالی بند 
کد ۳۱۳     ۲۴ صفحه

چاپ۳  

همینه که هست
کد ۱۱۷۷     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

مغز تو معرکه  است
کد ۱۱۷۸     ۳۶ صفحه     چاپ ۱  

من بیش  فعالم
کد ۴۷۵     ۳۲ صفحه

چاپ ۳
موضوع  مراقبت از خود 

در خیابان 
کد ۳۲۹   ۴۰ صفحه

چاپ ۵  

بچه ها کمک کنید !
کد ۲۴۶     ۷۶ صفحه

چاپ ۳ 

حسن در خانه
کد ۴۴۵     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

حسن در مدرسه
کد ۴۴۴     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

x3
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دایناسور عینکی
کد ۳۱۰     ۲۴ صفحه

چاپ۲

پروانه تو را می شناسم
کد ۱۱۲۴     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

پسرک تنها
کد ۴۴۹     ۲۶ صفحه     چاپ ۲  

وقتی تو خوشحالی
کد ۴۷۷     ۳۲ صفحه

چاپ ۳ 

همه مرا دوست دارند
کد ۴۴۱     ۳۲ صفحه

چاپ ۳ 

کی بود، کی بود، من نبودم!
کد ۴۶۱     ۳۲ صفحه

چاپ ۴ 

من نبودم، دندونم بود!
کد ۴۴۰     ۳۴ صفحه

چاپ ۳  

امان از دست عصبانیت
کد ۴۴۸     ۲۴ صفحه

چاپ۳ 

چه چیزی خرسی را خوشحال 
می کند؟

کد ۹۶۹   ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

امان  از  بی حوصلگی 
کد ۴۲۸     ۳۲ صفحه

چاپ۳

x4

x3

x3



 کودک

110

مهارت های زندگی

 کودک

110

ایمنی در خیابان
کد ۲۵۷     ۲۴ صفحه

چاپ ۷ 

مواظب باشیم !
کد ۲۶۲     ۲۵ صفحه

چاپ ۳

من بی  نظیرم
کد ۲۵۸     ۲۴ صفحه

چاپ ۳ 

خشونت هرگز!
کد ۲۵۲     ۲۴ صفحه

چاپ ۳ 

کنار آمدن با طالق
کد ۲۵۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۲

آتش سوزی و  ایمنی 
کد ۲۵۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۷  

سیگار
کد ۲۵۶   ۲۴ صفحه     چاپ۳ 

سالمت و ورزش  
کد ۲۵۵     ۲۴ صفحه

چاپ ۲ 

مواظب غریبه ها باشید!
کد ۲۶۳     ۲۴ صفحه     چاپ۵ 



حفظمحیطزیست

111

مهارت های زندگی

 کودک

111

دیدار با احساسات
کد ۱۱۶۸     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

سالمت باشید !
کد ۳۸۶     ۳۲ صفحه     چاپ ۴ 

بچه ها مواظب باشید
کد ۴۱۳     ۱۱۶ صفحه

چاپ ۲  

دورا به دکتر می رود
کد ۶۸۳     ۳۶ صفحه

چاپ ۳ 

مدرسه چه خوبه
کد ۴۷۴     ۳۶ صفحه

چاپ ۳ 

از همه بدم می آید
کد ۴۲۱     ۲۴ صفحه

چاپ ۳ 

رئیس زمین بازی

22

فیلیس رنلدز نیلور
 تصویرگر

 نوال النگنر مالون
مترجم

 الدن مقیمی اسکویی

کد ۹۳۲     ۳۲ صفحه
چاپ ۱ 

یک روز خوب می آید!
کد ۱۱۰۲   ۳۲ صفحه 

چاپ ۱  

۲۲

چری ج. مینرز
 با تصویرگری الیزابت آلن

 مترجم: رؤیا رضوانی

۲۲

جرأت داشته باش!
کد ۹۷۰     ۳۶ صفحه

چاپ ۳

x3

x3

x3



 کودک

112

مهارت های زندگی

 کودک

112

به خاطر دسر شکالتی
کد ۹۷۳     ۴۰ صفحه     چاپ ۱

موضوع   د رباره ی طالق

دختری که هیچ وقت اشتباه نمی کرد

کد ۴۳۸     ۳۲ صفحه
چاپ ۲ 

پس من چی؟
کد ۴۸۸     ۴۰ صفحه

چاپ ۱
موضوع درباره ی طالق

کارونی های خجالتی از ما
تا تخم مرغ های هیجان زده

کد ۱۱۶۱     ۴۸ صفحه     چاپ ۱  

من دیگر  نمی  ترسم
کد ۸۷۱   ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

کاش تنها نبودم
کد ۴۸۰   ۳۲ صفحه     چاپ ۲ 

ابرها و ساعت ها
کد ۹۷۲     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

موضوع درباره  بی اختیاری ادرار و مدفوع

مرا مسخره نکن! 
کد ۴۴۶     ۲۴ صفحه

چاپ ۲ 

گاهی! عجب کارآ
کد ۶۸۴   ۶۴ صفحه     چاپ ۱  

موضوع  ارتباط مؤثر


