
 بسته ی شانزدهم: روز جهانی والدین 

 

 من یپرنده بابای

 

 آلموند دیوید: نویسنده

 جعفری ریحانه: مترجم

 پیدایش: ناشر

 صفحه 168

 تومان 9000

 کودک: سنی گروه

 هاآن با همراهی و کودکان تخیل تقویت: کاربرد

  



 را هاآن پروبال کنندمی سعی پدرومادرها و زنندمی وغریبعجیب کارهای به دست هابچه اوقات بیشتر

 به دختر یک و دارد وجود پردازخیال بابای یک کنید فکر. کنند بند واقعیت زمین روی را شانپای و کنند قیچی

 از هم است ناچار لیزی. کند چه پدرش هایبازیدیوانه دست از داندنمی و داده دست از را مادرش که لیزی نام

 در و کند هایش پروازدست به پر بستن با میخواهد باراین لیزی پدر. پدرش از هم و کند مراقبت خودش

 گیرندمی تصمیم پدر و لیزی ولی است، مخالف هابازیخل این با دورینعمه. شود برنده شهر پرواز یمسابقه

 . بکنند را خودشان کار

 به او هایکتاب نیز این از پیش که است انگلیسی معروف ینویسنده شاهکارهای از یکی من یپرنده بابای

 این در آلموند،. است کرده خود آن از هم را پشتالک طالیی نشان و کرده پیدا راه پرنده پشتالک فهرست

 را دخترش عجیب کارهای و تخیل جلوی فقطنه والدین بیشتر برخالف که کشدمی تصویر به را پدری کتاب،

 میان در و شوند روروبه زندگی وقایع با آزادانه دهدمی اجازه خودش و لیزی به دورینعمه برخالف گیرد،نمی

 و پدر این. باشند داشته دنیا به دیگر نگاهی شیرین، ایتجربه با و کنند شرکت پرواز یمسابقه در ها،تلخی تمام

 . آورنددرمی رقص به هم را دوریندر پایان عمه دختر

 .کندمی آشنا بیشتر آلموند با را مخاطبان که دارد پایان در متفاوت و خواندنی ایمصاحبه کتاب این

 

 

 

 

 

 

 



 

 الکی برتر نیروی

 

  پاترون سوزان: نویسنده

 یارمحمدی آنیتا :مترجم

 پیدایش :ناشر

 صفحه 216

 تومان 11000

 گروه سنی: نوجوان

   بهبود رابطه با مادرخواندهکاربرد: 



 ازدست را خود والدین طبیعی ایحادثه یا طالق یا مرگ دلیل به جهان سراسر در زیادی هایبچه امروزه،

 غذا خانه، مشکل  فقط خوب، فرزندخواندگی خیلی شرایط در .کنندمی پیدا جدید نیاز سرپرستی به و دهندمی

 را خانه امن حس جدید، مادر یا پدر با جدید، یخانه در دیدهآسیب هایبچه. کندمی حل را هابچه این و لباس

 زمان خیلی. دانندنمی پدرومادر واقعی را شانپدرخوانده یا مادرخوانده اول، از همان آورند.نمی دستبه آسان

 .بگیرد شکل هاآن بین و عاطفی عمیق یرابطه تا انجام داد باید کارها خیلی است، الزم چیزها خیلی برد،می

گیرد می شکل مادروفرزندی یا پدروفرزندی عاطفی یرابطه شانتازه و والدین هابچه بین و چگونه چطور اینکه

 جیت بری .پردازدمی مهم موضوع این به الکی برتر نیروی. است نوجوانان داستانی هایکتاب از بسیاری موضوع

وقتی ناگهانی، . کالیفرنیاست اهل الکی. است پدرش سابق و همسر فرانسوی زنی او. است الکی یمادرخوانده

 بیاید خواهدمی او و از زندمی تلفن جیت بری به پدر الکی گیرد،می برق را الکی مادر باران، از پس روز یک

 به آید ومی خوشش جیت بری از الکی. رساندمی را خودش بالفاصله جیت بری. کند مراقبت الکی از و هارپن

 حق الکی .مادرش پیش فرانسه و برود کند ترک را او جیت بری روزی ترسدمی همیشه اما. کندمی عادت او

 او به جیت بری مادر هربار .هستند آنجا اشو خانواده و اقوام شده بزرگ فرانسه در جیت بری زیرا بترسد، دارد

 نگران شدتبه الکی شود،می مادرش دلتنگ جیت بری هروقت فرستد یامی هدیه او برای یا کندمی تلفن

 جیت بری برای پدر که ناقابلی چک و دولتی رایگان کیفیتبی غذایهاردپن،  یفقیرانه زندگی. شودمی

 او. ترسدمی تنهاشدن و از کندمی فکر هااین یهمه به الکی .کنندنمی بندپای را جیت بری مثل زنی فرستدمی

 با که بیندنمی انگیزیشگفت چیز هیچ و کرده ترک را او پدرش داده، ازدست را مادرش زیرا بترسد،  دارد حق

 طوریاین زند، شایدمی فرار به دست طوفانی، در عصری همین، برای. نگهدارد را جیت بری بتواند آن به اتکا

 نیروی چگونه؟ اما .نگهدارد خودش برای را جیت بری شودمی موفق الکی باالخره. شود جیت بری رفتن مانع

 که هاییخانواده برای تواندمی تجربه این چیست؟ داردمی نگه  الکی برای و هاردپن  در را جیت بری که برتری

 .باشد مفید دارند جیت بری و الکی مشابه شرایطی



 

 و عاشق شبم اسم من میناست

 

 نویسنده: دیوید آلموند

 مترجم: مریم رفیعی

 ناشر: ایرانیان

 صفحه 372

 تومان 13000

 گروه سنی: نوجوان

 والدهای منزوی و تککاربرد: کمک به نوجوان



کند، مدرسه را ترک کرده، چون ای است که پدرش را از دست داده و با مادرش زندگی میدختربچه مینا

او عاشق طبیعت و حیوانات  مثل قفس است و چرا باید آواز پرنده را در قفس زندانی کرد؟ کند مدرسهفکر می

نشیند و به دنیای دوروبرش فکر ی درختی بها روی شاخهتواند ساعتها و پرندگان. میخصوص درختاست، به

 شدن زیر نور ماه، رؤیاها، دایناسورها، دنیای اطرافش... و به کلمات!کند: به پرواز پرندگان در شب، دیوانه

به شکل دفتر خاطرات نوشته شده و ما  قرار  میناست من اسممینا عاشق نوشتن و کلمات است. درواقع، 

های اطرافش متفاوت است و دنیا را جور انیم! دختری که با آدماست دفترخاطرات این دختر عجیب را بخو

 بیند. شاید برای همین است که تنهاست و جز مادرش هیچ دوستی ندارد.دیگری می

های اساسی است. مینا مرتب در مورد دنیای دوروبرش ی نوجوان سرشار از سؤالاین کتاب برای خواننده

 بیند.ها و طبیعت و هر چیزی که در دنیا میطورهپرسد: در مورد جهان و خلق آن، اسمی

تفاوت نگذرد، راز هر چیز را کشف کند. انگار او عضوی از دهد از کنار چیزی بیاش یاد میمینا به خواننده 

 کند دنیا را خوب ببینیم!ای هماهنگ به نام جهان است و به ما یادآوری میمجموعه

هایش جواب بدهد و او را نوجوان کتاب را با خود همراه کند، به سؤال یتواند خوانندهاین نگاه متفاوت می

هایی است که دوران بلوغ را کم به او تلنگر بزند. مینا همراه خوبی برای نوجوانبه آگاهی برساند یا دست

ردن بر ککشند. مینا با غلبههای دیگر خجالت میگذرانند، دوستی ندارند و از ارتباط برقرارکردن با آدممی

 های اطرافش هم ارتباط برقرار کند.فهمد الزم است در کنار داشتن جهانِ شخصی خودش، با آدمهایش میترس

ای است که مینا های خارج از برنامهتواند برای نوجوان جذاب باشد فعالیتهای کتاب که میاز جمله بخش

کننده بنویس! صفحه از کلمات خوشحال گوید یکدهد. برای مثال میهنگام نوشتن خاطراتش پیشنهاد می

 ها، عالوه بر درکِ بیشترِ جهان مینا، بیشتر به خودش فکر کند.تواند با اجرای این فعالیتخواننده می

بندی متفاوتی منتشر شده است که با شخصیت مینا هماهنگی دارد. اما انتخاب این کتاب با قلم و صفحه

 کند.ی کتاب سخت میخواننده این قلم گاهی خواندن کلمات را برای

 



 

 بزنم لبخند نخواهید من از

 دیگر هایبدبختی و مادرم ازدواج

 

 نویسنده: باربارا پارک

 مترجم: نازنین دیهیمی

 ناشر: ماهی

 تومان 6500هر جلد 

 های آخر دبستان، نوجوانانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: کمک به کودکان طالق



ساله است مثل خیلی از پسرهای دیگر. او تک فرزند است، با پدر و مادرش زندگی پسری یازده چارلی

افتد که زندگی کردن و ماکارونی پنیری را دوست دارد. اما اتفاقی میرود و فوتبال بازیکند، به مدرسه میمی

ادر چارلی قرار است ازهم جدا ریزد و آن شنیدن خبر جدایی پدر و مادرش است. پدر و مهم میآرام او را به

 شان خوشایند نیست.شوند چون دیگر همدیگر را دوست ندارند و زندگی با هم برای

زند؛ از اینکه بعد از ، چارلی بیشتر از احساساتش حرف میبزنم لبخند نخواهید من ازدر جلد اول یعنی 

ای برایش سخت شده، چیزهایی مثل لبخندزدن یا چیزهای ساده شنیدن این خبر از پدر و مادرش چه

شناس ، روانجراردکند. مجبور است با کسانی مثل دکتر کردن با پدر و مادرش او را اذیت میزدن. صحبتحرف

خواهد کنند کاری کنند احساس راحتی کند، اما او چیزی نمیند. پدر و مادرش سعی میکودکان، هم حرف بز

 جز اینکه پدرش دوباره به خانه برگردد و با او و مادرش زندگی کند. 

وارد زندگی  بنشود. مردی به نام تر می، اوضاع پیچیدهدیگر هایبدبختی و مادرم ازدواجدر جلد دوم یعنی 

هم کنار بیاید.  توماسو  لیدیا، حاال چارلی باید با همسر جدید مادرش و فرزاندان او، شودمادر چارلی می

توماس پسر کوچکی است که چارلی مجبور است اتاقش را با او شریک شود و این تغییرات برای چارلی زیاد 

 است!

اش روایتی که هسته آید، استفاده از طنز درچشم میدر این دو کتاب، بیش از هرچیز لحن طنز نویسنده به

ی تیغ است. اما همین نکته خواندنِ این کتاب را برای رفتن بر لبهموضوعی مثل طالق است شاید مثل راه

با  پارک بارباراکند. زند، مخاطب را درگیر میکند. وقتی چارلی از شرایطش حرف میمخاطب دلپذیر می

 دهد هیچ چیزی صفروصد نیست.نشان میهای داستان پردازی دقیق و ترسیم احساسات آدمشخصیت

چارلی باید تالش کند شرایط جدیدش را بپذیرد و کاری کند زندگی برای همه آسان شود، نه فقط برای 

 خودش، برای پدر و مادر و حتی خواهر و برادر جدیدش!

 



  

 هامرغتخم

 

 اسپینلی نویسنده: جری

 اشرفی فریده: مترجم

 بانایران ناشر:

  صفحه 224

 تومان 11000

 گروه سنی: نوجوان

 والد، کنارآمدن با مرگ والدینهای تککاربرد: کمک به بچه



 دیوید. نوجوان دختری رزپریم و است پسربچه دیوید. است رزپریم و دیوید همراهی داستان هامرغتخم

 و آشتی و قهر و رسندمی همبه هاآن. است ندیده را پدرش هاستسال رزپریم و داده ازدست را مادرش تازه

 هایشخصیت و ماندگار هایحس با تأثیرگذار داستانی. گیردمی شکل شانبین طوالنی هایصلح و جنگ

 . یادماندنیبه

 دختری. است افزوده کتابش ماندگاری بر یخچالی جان و رزپریم شخصیت خلق با خصوصبه نویسنده

 ینقطه او. است فالگیر او مادر. دارد کمبودهایش با کنارآمدن برای جالبی هایراه که اندوهگین اما پرشروشور

 برادر و خواهر هم با گاه هاآن. کندمی زندگی مادربزرگش با و است آرام ایپسربچه که است دیوید مقابل

 پناه او به نفر دو این که است مسن مردی یخچالی جان. کندمی ایفا را دیوید مادر نقش رزپریم گاه و شوندمی

 کتک را همدیگر بینند،می تلویزیون اش،خانه در. هاستآن حامی و راهنما و کندمی زندگی تنها او. برندمی

 . دربیاورند پول تا گردندمی کرم دنبال هم با و زنندمی

 عمیق و تیز هاینفرت و عشق از پر و دارد باالوپایین واقعی دنیای مثل هامرغتخم کتاب در انسانی روابط

 تجربه را فرازوفرودهایی هرکدام دیوید با رزپریم پدرش، با دیوید مادرش، با رزپریم مادربزرگش، با دیوید. است

 و سخت دورانی از پس که روابطی و است خانه به هابچه بازگشتن است مهم کتاب آخر در آنچه. کنندمی

 .رسندطوفانی به تعادل می

 

 

 

 

 

 

 



 

 نهنگترین آواز طوالنی

 

 نویسنده: ژاکلین ویلسون

 تصویرگر: نیک شرت

 مترجم: نسرین وکیلی

 ناشر: افق

 صفحه 368

 تومان 10500

 های آخر دبستان، نوجوانانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: لذت و سرگرمی، کمک به کودکان برای کنار آمدن با مشکالت



، که آثار دیگری نیز از او به فارسی ترجمه شده، بیشتر به خاطر پرداختن به مسائلی چون ژاکلین ویلسون

هم کتاب دیگری از این  ترین آواز نهنگطوالنیمرگ والدین، طالق، و کودکان ناسازگار شناخته شده است. 

کند، منتشر می ، که حال و هوای کتاب را به خوبی منتقلنسرین وکیلیی روان نویسنده است که با ترجمه

 شده است.

رود. گیرد: مادرش موقع به دنیا آوردن برادرش به کما میدختری است که در موقعیت دشواری قرار می اال

که مراقبت از نوزاد مانند و باید با این موضوع کنار بیایند؛ ضمن این، با هم تنها میجکاش، حاال اال و ناپدری

 هاست.ی آن، وظیفهتازه به دنیا آمده، در غیاب مادر

شود، داستان همین موقعیت است. او باید با جدایی ، که از زبان اال روایت میترین آواز نهنگطوالنیداستان 

کند با مادر و پدرش، حضور ناپدری و نوزاد، و بیماری مادرش کنار بیاید. او که عاشق نقاشی است سعی می

 ها روزهایش را بگذراند.طراحی نهنگ

کند. گذارد و مخاطب را با او همراه میکتاب، نویسنده به خوبی روحیات و افکار اال را به نمایش میدر این 

شوند. های اال، و ... ، نیز از دید او به خوبی توصیف میهای دیگر، مانند جک، همکالسیچنین، شخصیتهم

ها برای  و دیگر شخصیتشود سرنوشت االپردازی دقیق از نقاط قوت این کتاب است و باعث میشخصیت

 های دشوار فکر کند، و داستان را دنبال نماید.ها در موقعیتهای آنالعملخواننده مهم شود، به عکس

ها درگیرند ـ چنین نویسنده، با پرداختن به مسائلی که کودکان در مرز میان کودکی و نوجوانی با آنهم

د مخاطب ایرانی، با وجود فضای غربی کتاب، با آن ارتباط شوساالن در مدرسه ـ باعث میمثل ارتباط با هم

 کند.هایی هم برای این مشکالت ارائه میی اال ببیند. ویلسون راه حلبرقرار کند و گاه خودش را در آیینه

ها و چه در که موقعیت توصیف شده در کتاب دشوار است، لحن طنزآمیز نویسنده، چه در دیالوگبا این

ی احساسات صرف نجات ها، نمایان و باعث جذب مخاطب شده و کتاب را از افتادن به ورطهپردازیشخصیت

 داده است.



 

 کنسرو غول

 

 نویسنده: مهدی رجبی

 ویراستار: مژگان کلهر

 ناشر: افق

 تومان 9000

 صفحه 136

 گروه سنی: نوجوان

 نفساعتمادبهوالد و بیهای تککاربرد: کمک به نوجوان



کند، مادری که بعد از مرگ همسرش افسرده شده و چاق و بیمار پسری است که با مادرش زندگی می توکا

خورد و آرزویش این است شبیه هایش کتک میکالسیاست. توکا از مدرسه متنفر است، دوستی ندارد، از هم

 دار.کارها شود: خشن، نترس و پولجنایت

کاری مشهور به نام کند پیداکردن کتاب خاطرات جنایتمی چیزی که این آرزو را در ذهن توکا تقویت

خوانیم. یکی داستان توکا که کتاب از زبان او دو داستان موازی می غول، کنسرواست. درواقع در کتاب  پرویز

 خواند.شود و دیگری داستان پرویز که توکا آن را میروایت می

پردازی کند؟ یکی شخصیتبرای مخاطب جذاب میچه چیزی داستان این نوجوان ناسازگار و منزوی را 

کند، های امروزی میحال که شبیه خیلی از نوجواناست. لحنی که نویسنده برای توکا انتخاب کرده او را درعین

شود های دیگر متفاوت باشد؛ نوجوانی که  هروقت عصبانی میهای کتابشود از خیلی از نوجوانباعث می

کند. هایی مثل لعنتی زیاد استفاده میاست، از لغت اکوتگوید اسم من ای مثال، میزند و بربرعکس حرف می

 خواهد خالف جریان آب شنا کند.راه نیست و دلش میسربه

دهد، نه از آن تغییراتی که از جورهایی تغییر میپیداشدن غول از داخل یک کنسرو زندگی توکا را یک

وحسابی با او حرف کند، حتی درستغول هیچ کاری برای توکا نمی های چراغ جادو انتظار داریم! اینغول

 گوید: بوگولی بوگولی!شود، میزده میزند. عاشق اعداد و شمردن است و هروقت از چیزی هیجاننمی

تواند کس حتی غول نمیشود. هیچکند به یکی از نقاط قوت کتاب تبدیل میاینکه غول هیچ کاری نمی

ند و او را از وضعیتی که گرفتارش شده نجات دهد. توکا باید به خودش بیاید و برای برای توکا کاری بک

کند راه تغییر اوضاع را پیدا کند، او با ی غول به ریاضیات به توکا کمک میبهترشدن اوضاعش تالش کند! عالقه

 گرداند.ادرش برمیکند و همین موضوع امید را به زندگی توکا و ماش همه را مبهوت میهوش عجیبِ ریاضی

های آخر دبستان هم جذاب باشد، پیشنهاد خوبی برای نوجوانانی تواند برای کودکان سالاین کتاب، که می

 های تألیفی تجربه کنند.خواهند فضای متفاوتی را در داستاناست که می



 

 زدهشگفت

 

 برایان سلزیکنویسنده: 

 مترجم: رضی هیرمندی

 تصویرگر: برایان سلزیک

 ناشر: نشر افق

 صفحه 696

 تومان 14000

 گروه سنی: نوجوان

 یابی نوجوانکاربرد: کمک به هویت



ی تازه و جذابی هستیم که ناشی از شهامت و خالقیت آقای سلزیک است. شاهدِ تجربه« زدهشگفت»در 

ی از ماجرای کند و بخشآخر، او برای روایتِ داستانی که در ذهن داشته از رویکردی ابتکاری استفاده می

سینما »کند. مترجمِ کتاب این شیوه را هایش را در قالب تصویر و بخشی دیگر را در قالب متن تعریف میقهرمان

گیرد انگار در حالِ تماشای یک که وقتی خواننده کتاب را دست میگذاری کرده است. شاید برای ایننام« رمان

 فیلم سینمایی است. 

که یک از گوش ناشنواست و مادرش را به « بن»شویم به نام با پسری نوجوان آشنا می« زدهشگفت»در 

شود و با تازگی از دست داده و بعد از این همه وقت، باخبر شده که پدری هم دارد. رُمان با این آگاهی شروع می

درست است که این موضوع کمی تکراری  کند. نه، اشتباه نکنید.وجوی بن به دنبالِ پدرش ادامه پیدا میجست

داشتنی و معمایی خلق کند و ذوق و شوقِ رسد، ولی نویسنده به خوبی توانسته فضایی جذاب، دوستنظر میبه

زمان با داستانِ این پسر، نویسنده روایت ی کتاب حفظ کند. همگیری ماجرا تا آخرین صفحهخواننده را برای پی

گردد. این دختر هم کامالً گوید که به دنبال مادرش میرده که از ماجرای دختری میریزی کدیگری را نیز طرح

رُمانی عاطفی و درونی هم « زدهشگفت»ی مادر و پسر با مادر و دختر باعث شده تا ناشنواست. توصیفِ رابطه

 باشد. 

ها و گشتگیخوبی گمپردازد و بهیابی نوجوانان میکه، بخشی از رُمان به موضوع هویتی دیگر ایننکته

« سینما رمان»که، دو قهرمانِ اصلی در این خصوص ایندهد. بههای درونی در این گروه سنی را نشان میتنهایی

های این گروه ویژه از نوجوانان ی زبان و محدودیتاند و نویسنده به خوبی دربارهاز دنیای ناشنوایان انتخاب شده

 سخن گفته است.  

 پیشنهاد خوبی برای دو گروه از نوجوانانِ یازده تا چهارده ساله است؛ یکی، گروهی که به کتاب« زدهشگفت»

عماییِ ای ندارند. بله، هر دو گروه هم از فضای نو و داستانِ معالقه دارند. دومی، گروهی که به کتاب عالقه

 لذت خواهند برد.« برایان سلزیک»

 



 

 در انتظار یک زندگی طبیعی

 

 نویسنده: لسلی کانر
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 ویراستار: مژگان کلهر
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 تومان 11000
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 ی بلوغکاربرد: کمک به دختران نوجوان برای حل مشکالت دوره

 



گیرند کنند و یا در خیال خود از آن فاصله میزندگی یکنواخت و روزمره فرار میها از ها بیشتر وقتآدم

زنند، کوله بار شان بدهند. گاه دست به کارهای عجیب و غریب میای به زندگیبلکه هیجان و جان تازه

ه احساس کنند تا بلکای برای خود درست میروند و یا سر و شکل تازهدارند و به سفرهای ناگهانی میبرمی

اش از این همه تغییر پر است و به شان تغییر کند. حاال تصور کنید نوجوانی هست که زندگییکنواختی زندگی

 گردد.دنبال زندگی طبیعی می

دختر نوجوانی است که از زندگی نامتعادل مادرش به ستوه آمده  ادی داستان در انتظار یک زندگی طبیعی

پولی مجبور است تن به زندگی در یک کاروان ده و به خاطر بیکاری و بیاست. مادری که از پدر ادی جدا ش

گذراند و گه کند، روزهایش را پای اینرنت میشان نمیکوچک بدهد. مادری که هیچ تالشی برای تغییر زندگی

گی گذارد. اما ادی در پی یک زندگی بهتر است، یک زندزند و ادی را در کاروان کوچک تنها میگاه غیبش می

طبیعی. او دوست دارد در همین محیط کاروان هم زندگی خوبی برای خودش بسازد، برای همین با همسایگان 

 ی جدیدش عضو شود.گیرد در گروه موسیقی مدرسهشود و تصمیم میجدیدشان دوست می

ای مادرش کند به خاطر رفتارهای فکر میادی دوست دارد دوباره در یک خانواده زندگی کند. او به زندگی

اش به تازگی از مادرش جدا شده و خواهران کوچک ادی را هم با خودش برده. ناپدری از هم پاشیده... ناپدری

های بالغ شدن مهربانی که دوست دارد کاری برای بهبود زندگی ادی بکند، دختری که با مشکالتی مثل بحران

و به دور از هیاهو است و در این راه امیدش را از کند و در به در سراغ یک زندگی طبیعی دست و پنجه نرم می

 دست نمی دهد.

ای گرفته است که در شهری نزدیک پل ی این داستان را از زندگی مردم سادهی این کتاب، ایدهنویسنده

ی کتاب خانوادگی ی جایزهکه برنده در انتظار یک زندگی طبیعیکنند. فریمن، به دور از زرق و برق زندگی می

دهد همراه با قهرمانان کتاب باال و پایین اش فرصت میایدر شده است، رمان نوجوانی است که به خوانندهاشن

خوان شدن یک زندگی را تجربه کنند و برای حل مشکالت خود راه حل پیدا کنند، رمان نوجوانی جذاب و خوش

 هایی به یادماندنی دارد.که شخصیت



 

 بابا برای هاییبوسه

 

 واتس فرنسس: نویسنده

 لگ دیوید: تصویرگر

 پورشعبانی مینا: مترجم

 مبتکران: ناشر

 صفحه 24

 تومان 1700

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: بهبود رابطه کودک و والدین



 و جذاب کودکان برای که قدر همان هاداستان این. نیستند کودکان برای فقط کودکان هایداستان از بعضی

 عنوان به ما، به کتاب این. هاستکتاب این از بابا برای هاییبوسه .دارند چیزی هم هابزرگتر برای مفیدند، احتماالً

 شماردبرمی را اصولی کنید خیال که نه. کنیم تنظیم مانهایبچه با را خود یرابطه چگونه که آموزدمی بزرگتر،

 بیان با کتاب، این دهد؛می درس ما به مشاور یا شناسروان یا معلم همچون و دهدمی یادمان هایینکته یا

 دهد.می تکان را آن و گذاردمی دست ما قلب روی داستانی،

 اخالقی بد خوابیدن، موقع سال، چهار سه ـ زیر هایبچه از خیلی مثل او، و است خرس بچه خوابیدن وقت

 اصال شاید کتاب این کرد؟ باید کار چه گیرند،می بهانه هابچه که موقعی راستی. گیردمی بهانه و کندمی

 کنیم. استنباط باباخرسی رفتار از را سوال این جواب توانیممی ما اما بدهد، جواب سوال این به خواهدنمی

 یک خرسی بچه از او. است بازی نوعی کند،می انتخاب خرس بچه هایبهانه برابر در باباخرسی که راهی

 بخوابد! و ببوسد را او خواب از قبل خرسی بچه که کندمی شروع را ایبازی و خواهدمی گنده بوس

 همچون بسیاری هایشب و هاروز تواندمی کتاب این. نیست داستان یک خواندن تنها کتاب این خواندن

 شیرین. بازی یک سرگرفتن از برای ایبهانه و باشد کودکتان و شما بین مشترکی رمز

 هایبچه برای اما کنید، نگاه هم با را تصاویرش و بخوانید سال پنج زیر کودکان برای توانیدمی را کتاب این

 است. جذاب هم تربزرگ

 

 


