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 های تصویریپشت پرنده: بهترین کتابی بیست و سوم الکبسته 

 

 است خوشمزه سس با من بابای

 

 اکبرسیدعلی نوید سید: نویسنده

 مفاخری علی: تصویرگر

 شباویز: ناشر

 صفحه 24

 تومان 4000

 های اول دبستانان سالکودک خردسال،: سنی گروه

 خالقیّت پرورش سرگرمی، و لذّت خواندن، هایمهارت تقویت: کاربرد
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 تو لک لکی یا دارکوب

 

 علی خدایی : نویسنده و تصویرگر

 ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 صفحه 48

 تومان  5600

 خردسال: گروه سنی

 ، بازی و سرگرمیکاربرد: آشنایی با حیوانات مختلف
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 فلیکس یمجموعه

 

 لنگن آنت: نویسنده

 ، منیژه نصیریخانینجف محبوبه:  مترجم

 دروپ کنستانزا: تصویرگر

 زعفران: ناشر

 های اول دبستانخردسال، کودکان سال: سنی گروه

 کودک عمومی اطالعات گسترش: کاربرد
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 اتفاق تازهیک 

 

  براون آنتونی:  تصویرگر و نویسنده

  هیرمندی رضی: مترجم

   آفرینگان: ناشر

  صفحه  32

 تومان  8000

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 خانواده در جدید نوزاد پذیرفتن خالقیت، پرورش سرگرمی، و لذت: کاربرد
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 بپوشند لباس نباید جانوران

 

  بارت جودی: نویسنده

 بارت ران: تصویرگر

 ابراهیمی فرزانه: مترجم

 صندوقی صادق: بازتصویرگر

  نوجوانان و کودکان با همگام: ناشر

 صفحه 36

 تومان 2500

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 حیوانات و زیست محیط به نسبت کودکان توجه برانگیختن: کاربرد
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 بابا برای هاییبوسه

 

 واتس فرنسس: نویسنده

 لگ دیوید: تصویرگر

 پورشعبانی مینا: مترجم

 مبتکران: ناشر

 صفحه 24

 تومان 5000

 گروه سنی: خردسال

 های قبل از خواببهبود رابطه با والدین، قصهکاربرد: 
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 را درمان کرد؟ یابال شکسته توانیم چگونه

 

 : باب گراهامرگریو تصو سندهینو

 یآباد: بهمن رستممترجم

 کودکان و نوجوانان ی: کانون پرورش فکرناشر

 صفحه 40

 تومان 6000

 اول دبستان یها: خردسال، کودکان سالیسن گروه

 یاطراف، لذت و سرگرم طیمخاطب نسبت به مح تیحساس ختنیبرانگ: کاربرد
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 کنندما! گاوهایی که تایپ میتقتق

 

 نویسنده: دورین کرونین

 مترجم: اکرم حسن

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 32

 تومان 7000

 های اول دبستانان سالگروه سنی: خردسال، کودک

 کاربرد: تمرین اندیشیدن، تقویت تخیل
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 فکری هایداستان

 

 نویسنده: مرتضی خسرونژاد

 یا بیژنی، سیمین شهروان، نیلوفر میرمحمدیؤتصویرگران: مهرنوش معصومیان، علی خدایی، ر

 های پروانه(نشر )کتاببهناشر: 

 فحهص 240

 تومان  28000

 ان دبستانیگروه سنی: کودک

 کاربرد: رشد قدرت تفکر انتقادی
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 یاددس دسی باباش می

 

 بان ثمینه باغچه گردآوری:

 تصویرگر: فرشید شفیعی 

 های خروس(ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب

  یصفحه 44

 تومان  12000

 گروه سنی: خردسال

 های سنتی ایرانی و ریتمکاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با بازی
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 آمد سفر از باران در

 سَفر

 

  یاحمد احمدرضا:  نویسنده

  یکاظم ید: ناهیستو گراف تصویرساز

 (سارا های)کتاب ثالث: ناشر

 صفحه 24هر کتاب 

 تومان  4000 هر کتاب

 گروه سنی: کودکان دبستانی

 ، نگاه شاعرانه به دنیای اطرافپرورش تخیل کاربرد:
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 رؤیاها سوی به

 

  تامپسون کولین: تصویرگر و نویسنده

 پورعلی پروین: مترجم

 مدرسه: ناشر

 صفحه 32 

 تومان 5000

 های اول دبستانان سالکودک: سنی گروه

 تخیل پرورش سرگرمی، و لذت: کاربرد
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 شب در ایخانه

 

 اسوانسون مری سوزان: نویسنده

 کرامز بت: تصویرگر

 هیرمندی رضی: مترجم

 آفرینگان: ناشر

 صفحه 38

 تومان 8000

 های اول دبستانان سالکودک: سنی گروه

 انگیزی، کمک به احساس امنیتخیال: کاربرد
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 کتابخانه شیر

 

 نودسن میشل: نویسنده

 هوکس کوین: تصویرگر

 نجفخانی محبوبه: مترجم

 آفرینگان: ناشر

  صفحه 48

 تومان 7000

 های اول دبستانان سالکودک: سنی گروه

 لذت و سرگرمی، آشنایی با محیط کتابخانه: بردرکا
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 پردمی پدرش خواندنکتاب وسط قرمزیکاکل

 

 استالین ازرا دیوید: تصویرگر و نویسنده

 خانینجف محبوبه:  مترجم

 آفرینگان: ناشر

 صفحه 40

 تومان 8000

 دبستان اول هایسال کودک خردسال،: سنی گروه 

 گوییو قدرت داستان تخیل پرورش سرگرمی، و لذت: کاربرد
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 ماندم همیشه برای خانه این در

 

 احمدی احمدرضا: یسندهنو

 موسوی سیدمیثم: تصویرگر

 نوجوانان و کودکان فکری رورشپ کانونناشر: 

 صفحه 54

 تومان 5500

 ان دبستانیکودک: سنی گروه 

 تخیل نیروی ارزش یادآوری: کاربرد
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 سیاوش

 

 نویسنده: آتوسا صالحی

 تصویرگر: عطیه مرکزی

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 32

 تومان 8300

 آخر دبستانهای گروه سنی: کودکان سال

 ی فردوسیهای شاهنامهکاربرد: آشنایی با ادبیات کهن، آشنایی با داستان
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 رستم و اسفندیار

 

 نویسنده: مرجان فوالدوند

 تصویرگر: پژمان رحیمی

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 40

 تومان 9200

 های آخر دبستانکودکان سال گروه سنی:

 ی فردوسیهای شاهنامهبا ادبیات کهن، آشنایی با داستانکاربرد: آشنایی 
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 یننشزرافه ییسندهنو یکخاطرات  یاز دفترچه

 

 اکبر نویسنده: نوید سیدعلی

 ناهید کاظمی تصویرگر:

 آفرینگان ناشر:

 صفحه 24

 تومان 6000

 ان دبستانیکودک گروه سنی:

 ، پرورش تخیلترویج صلحکاربرد: 
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 به هوای دیدن جغد

 

 نویسنده: جین یولن

 تصویرگر: جان اسکونر

 پورمترجم: پروین علی

 ناشر: سروش

 صفحه 32

 تومان 7000

 های اول دبستانان سالگروه سنی: کودک

 کاربرد: یادآوری ارزش سکوت برای رسیدن به معرفت
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 من پدربزرگ

 

 آلتس مارتا: تصویرگر و نویسنده

 کالهدوز هدا: مترجم

 ادبیات پیک: ناشر

 صفحه 24 

 تومان 9000

 های اول دبستانان سالکودکخردسال، : سنی گروه

 خانواده سالکهن افراد با کودکان ارتباط: کاربرد
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  والهایه و ییایدر دزد مادربزرگ

 

 ورثتید نیجرالد: سندهینو

  یخرم دهیفرمترجم: 

 فرشال رز: رگریتصو

 آفرینگانناشر:  

 صفحه 34

 تومان 8000

 های اول دبستانان سالکودکخردسال، : یگروه سن

  ترس بر غلبه، خانواده مسن افراد و کودک نیب ارتباط شیافزاکاربرد: 
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 کوتى(کوتى، دنیا را بلرزان کوتىهای کوتی کوتی) سرما نخورى کوتىقصه

 

 زادهنویسنده: فرهاد حسن

 تصویرگر: هدى حدادى

 ناشر: کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

 تومان 5000هر جلد: 

 های اول دبستانان سالکودکخردسال، گروه سنى: 

 های کودکان، مطرح کردن دغدغهپرورش خالقیت لذت و سرگرمی،کاربرد: 

 



24 
 

 

 بازرگان وآقای خانم طوطی یقصه

 

 زاده حسن فرهاد: نویسنده

 قربان حدیثه: تصویرگر

 همشهری: ناشر

  صفحه 44

 تومان 10000 

 های اول دبستانخردسال، کودکان سال: سنی گروه

 گوییبازی و سرگرمی، افزایش قدرت داستان: کاربرد



25 
 

 

 های توی کتاب قصه باشید!ترسد؟/ مواظب گرگکی از کتاب بد گنده می

 

 نویسنده و تصویرگر: لورن چایلد

 خانیمترجم: محبوبه نجف

 ناشر: زعفران

 صفحه 32هر کتاب: 

 های اول دبستانسالگروه سنی: خردسال، کودکان 

 کاربرد: پرورش قوه تخیل، غلبه بر ترس
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  من سبز بابابزرگ

 

 اسمیت لین: و تصویرگر نویسنده

 پورشعبانی مینا: مترجم

  مبتکران: ناشر

 صفحه 36

 تومان 8500

 دبستان اول هایسال کودکان: سنی گروه

 ترهابزرگ به عشق و احترام تقویت ساالن،میان با کودکان یرابطه بهبود: کاربرد
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 آفتابگردان هایگل یمزرعه

 

 احمدی احمدرضا: شاعر

 طاهری لیدا: تصویرگر

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: ناشر

 صفحه 48

 تومان 5500

 کودکان دبستانی: سنی گروه

 شاعرانه رویاهای در شدن شریک ادبی، خالقیت به کمک و تخیل پرورش: کاربرد



28 
 

 

 ...چون ننوشتم را شبم مشق

 

 کالی دیوید: نویسنده

 چاد بنجامین: تصویرگر

 هیرمندی رضی: مترجم

 (فندق هایکتاب) افق: ناشر

  صفحه 26

 تومان 7000

 های اول دبستانان سالکودک: سنی گروه

 مخاطب بصری سواد تقویت تخیل، پرورشلذت و سرگرمی، : کاربرد
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 هستم من من

 

  پاتریک فیتز لوییس ماری: تصویرگر و نویسنده

 معتمدی ناهید: مترجم

 مبتکران: ناشر

 صفحه 36

 تومان 8000

 دبستان اول هایسال کودکان: سنی گروه

 دوستی از زیبا تصویری یارائه خودخواهی، عواقب با مخاطب آشنایی صلح، مفهوم آموزش: کاربرد



30 
 

 

 کوچولو سیاه ماهی و صمد آقا

 

 گلستان لیلی: نویسنده

 نعیمایی نعیمه: تصویرگر

 (خروس کتاب)نظر نشر: ناشر

 صفحه 36

 تومان 15000

 کودک: سنی گروه

 دوستی ارزش بر تاکید: کاربرد
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 شد بیمار آموس که روزی

 

 استید. سی فیلیپ: نویسنده

 استید. ای ارین: تصویرگر

 ابراهیمی سمیرا: مترجم

 صفحه 36

 تومان 6500

 (شکوفه هایکتاب) امیرکبیر: ناشر

 های اول دبستان، کودکان سالخردسال: سنی گروه

 مشاغل با آشنایی جانوران، با آشنایی فداکاری، و دوستی مفهوم آموزش خواندن، لذت: کاربرد
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 ،!بغلی داگلی داریم، دوستت خیلی ما بغلی، داگلی نباش نگران بغلی، داگلی)داگلی مجموعه

 پرماجرا( خواب و بغلی داگلی

 

 ملینگ دیوید: تصویرگر و نویسنده

 لویه ابراهیمی نسرین: مترجم

 تومان 9500: جلد هر

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 مشارکت و دوستی ارزش یادآوری والدین، با روابط بهبود: کاربرد
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 فرمانده خیر به شب

 

 احمداکبرپور: نویسنده

 محمدی نرگس: تصویرگر

 افق: ناشر

 صفحه 24

 تومان 7000

 دبستان اول هایسال کودکان: سنی گروه

 خشونت با مبارزه صلح، ترویج: کاربرد
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 هابازی با رنگ

 هابازی با شکل

 

 نویسنده: هریت زیفرت

 طراح: حسین نیلچیان

 ناشر: شهر قلم

 تومان 15000هر کتاب: 

 گروه سنی: خردسال

 های مختلفها و شکلکاربرد: آشنایی با رنگ
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 سفید کوچولوسیاه کوچولو، 

 

 طراح و تصویرگر: سمانه قاسمی

 نویسنده: حمیده زاهد شکرابی

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانونناشر: 

 صفحه 36

 تومان 4000

 گروه سنی: خردسال

 ، لذت و سرگرمیهاکاربرد: شناخت تفاوت
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 نقاشی هیولولوها( همه، ما، های نترسناک)تاریکی،مجموعه قصه

 

 تصویرگر: نازنین آیگانینویسنده و 

 (کتاب زرافه)سیمای شرقناشر: 

 صفحه 32هر جلد: 

 تومان 17000هر جلد: 

 گروه سنی: خردسال

 های کودکانهرد: کنار آمدن با ترسکارب
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 ی سه تا خرسقصه

 

 ایوان موریسون: نویسنده

 تصویرگر: دونووان بیکسلی 

 فریده خرمی: مترجم

 ناشر : آفرینگان

 صفحه 36

 تومان 7000 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 مناسب برای بلندخوانی و ایجاد تعامل، گری و نگاه انتقادیتقویت پرسشکاربرد: 
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 فیل مثل ف

 

 طراح و تصویرگر: علی خدایی

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 72

 تومان 16000

 اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودک سال 

 کاربرد: آشنایی با حروف الفبا، آشنایی با حیوانات، تقویت سواد بصری
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 چند حیوانو یک جنگل 

 

 نویسنده : نورا حق پرست

 تصویرگر: ندا عظیمی

 کودکان و نوجوانان ناشر: کانون پرورش فکری

 صفحه 32

 تومان 5100

 های اول دبستانخردسال، کودکان سالگروه سنی: 

 ، بازی و سرگرمیآشنایی با اعداد و حیواناتکاربرد: 
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 بهبه

 

 نویسنده و تصویرگر: سمانه قاسمی

 صفحه 22

 تومان 20000

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 گروه سنی: خردسال

 کاربرد: افزایش سواد بصری، تقویت حس مشارکت و همدلی
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 خوش مزه می خواهد

 

 فائزه واشهری: و طراح کتاب نویسنده

 سمانه قاسمی تصویرگر:

 عکاس: بهنام سامیان

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانناشر: 

 صفحه 32

 تومان 16000

 خردسالگروه سنی: 

ی درک لذت ها، ایجاد دوستی کودکان با جانوران، تجربهآشنایی با رژیم غذایی جانوران و انسانکاربرد: 

 کمک و مهربانی با جانوران
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 ز را

 

 نویسنده و تصویرگر: اریک باتو

 مترجم: شراره وظیفه شناس

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 32

 تومان 3500

 خردسالگروه سنی: 

 تشویق به رازداری، افزایش درک سواد بصریربرد: کا
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 ایاره کله عینکی اژدهای

 

 نویسنده: حمید اباذری

 تصویرگر: مریم یکتافر

 های پرنده آبی(ناشر: علمی و فرهنگی)کتاب

 صفحه 32

 تومان 7500

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت
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 افتاد راه که شهری

 

 نویسنده: کبری بابایی

 تصویرگر: محیا طلوع کیان

 ناشر: چکه

 صفحه 28

 تومان 6000

 دبستانهای اول گروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: پرورش تفکر خالق
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 رویا یک از فراتر

 

 نویسنده: جف آرتس

 ماریت تورن کویستتصویرگر: 

 مترجم: زهره قایینی

 کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی ناشر: موسسه

 صفحه 44

 تومان 13000

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: کنار آمدن با مرگ نزدیکان
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های سال نو/ پستچی و نامه ها/ جالیپستچی و ماجراهای نامه پستچی)جالی مجموعه جالی

 شود(پستچی کوچک می جالی

 

 نویسنده: الن البرگ 

 تصویرگر: جانت البرگ 

 مترجم: شیدا رنجبر

 ناشر: زعفران

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 های دیگرآشنایی با فرهنگ ای،های افسانهها و شخصیتکاربرد: آشنایی با قصه
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جادویی )بشقاب میگو/ بطری عجیب/ پر جادویی/ روز پنجم/ نان بربری  هایداستان مجموعه

 کوچولو(

 

 نویسنده: هدی حدادی

 تصویرگران: کمال طباطبایی، الهه زاهدی، رضا دالوند، مریم طباطبایی، غزاله بیگدلو

 ناشر: خانه ادبیات

 صفحه 20هر جلد: 

 تومان 3000 هر جلد:

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت
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 خوابی پر از گوسفند

 

 زادهپژمان رحیمینویسنده و تصویرگر: 

 ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(

 صفحه 28

 تومان 10000جلد نرم: 

 تومان 14000جلد سخت: 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: پرورش  تخیل، افزایش سواد بصری
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 رودکالغ سیاه به سفر می

 

 نویسنده: بابک صابری

 تصویرگر: شبنم چایچیان

 ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(

 صفحه 24

 تومان 9000جلد نرم: 

 تومان 13000جلد سخت: 

 های اول دبستانکودکان سالخردسال، گروه سنی: 

 و همراهی متفاوت به دنیای اطراف، یادآوری اهمیت دوستیکاربرد: پرورش خالقیت و نگاه 
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 لیندبرگ، افسانه موش پرنده

 

 نویسنده و تصویرگر: توربن کولمان

 مترجم: مونا توحیدی صفت

 ناشر: هوپا

 صفحه 92

 تومان 20000

 گروه سنی: کودک

 نفس و توانمندی، افزایش سواد بصریکاربرد: افزایش اعتمادبه
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 خندیدمی که موزی

 

 تصویرگر و طراح داستان: حسن موسوی

 آبادینویسنده: حمیدرضا شاه

 ناشر: افق

 صفحه 28

 تومان 7000

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 هاکاربرد: تقویت قدرت تفکر و پذیرش تفاوت
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 شودمی وحشی ببر آقای

 

 براون پیتر: تصویرگر و نویسنده

 جوزدانی عذرا: مترجم

 کاغذی قایق: ناشر

 صفحه 44

 تومان 13000

 کودک: سنی گروه

 اجتماعی زندگی در هاتفاوت پذیرش: کاربرد
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 المر

 

 کینویسنده و تصویرگر: دیوید مک

 مترجم: هورزاد عطاری

 صفحه 34

 تومان 16500

 ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

 دبستانهای اول گروه سنی: خردسال، کودکان سال

 ها، پذیرش دیگریکاربرد: پذیرش تفاوت
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 انتظار عروسکی

 

 کوین هنکس: نویسنده

 آناهیتا حضرتی: مترجم

 پرتقال: ناشر

 صفحه 32

 تومان 19000

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 ت تعلق به گروه، افزایش سواد بصریکاربرد: درک اهمی
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 پرواز

 

 احمدینویسنده: احمدرضا 

 تصویرگر: راشین خیریه

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 28

 تومان 9500

 گروه سنی: کودک

 زیستکاربرد: ترویج صلح و دوستی، توجه به محیط
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 جناب قورباغه

 

 خرامان مصطفی: نویسنده

 تصویرگر: سارا خرامان

 های طوطی()کتابفاطمی: ناشر

 صفحه 32

 تومان  10000 جلد نرم:

 تومان 14000جلد سخت: 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کار جمعی و مهربانی و دوستی ارزش با آشنایی: کاربرد
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خوابد، پری را دیدی، های من و برادرم)شب به خیر داداش، آدم برفی کجا میمجموعه داستان

 دارد(رم کوچولو بود، چه کسی نخ ماه را نگه میرسند، وقتی خواهآسمان و دریا کجا به هم می

 

 نویسنده و تصویرگر: ماری لوئیز گی

 مترجم: ریحانه جعفری

 ی آبی(های پرندهناشر: علمی و فرهنگی)کتاب

 صفحه 32هر جلد: 

 تومان 8500هر جلد: 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 خانواده، افزایش کنجکاویکاربرد: بهبود رابطه بین اعضای 
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 ی تولدی که داستان شدهدیه

 

 فلمینگ کندیس: نویسنده

 کاراس برایان. جی: تصویرگر

 زاده همدانی مینو: مترجم

 ی آبی(های پرندهفرهنگی)کتاب و ناشر: علمی

 صفحه 36

 تومان 8500

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 گوییارزش قصهکاربرد: پرورش خالقیت، توجه به 
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 پرندگان همایش

 

 پیترسیس: تصویرگر و نویسنده

 قایینی زهره: مترجم

 کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی موسسه: ناشر

 صفحه 160

 تومان 35000 

 ان دبستانیکودک: سنی گروه

 بصری سواد افزایش تازه، قالبی در کهن متون با آشنایی: کاربرد
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 یک پارک و چند صدا

 

 براون آنتونی: تصویرگر و نویسنده

 وکیلی نسرین پور،مهین پارسا: مترجمان

 ناشر: مبتکران

 صفحه 32

 تومان 7000

 های اول دبستانان سالگروه سنی: کودک

 وگو و عدم قضاوت دیگرانکاربرد: ایجاد همدلی، فراهم کردن امکان گفت
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 آیند؟ها از کجا میبچه

 

 نویسنده و تصویرگر: سوفی بلکال

 پورمترجم: شبنم حیدری

 ناشر: پرتقال

 صفحه 32

 تومان 16000

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 ی تولد نوزادهای کودکان دربارهکاربرد: آمادگی برای تولد نوزاد جدید در خانواده، پاسخ به پرسش
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 است؟ خبر چه پایین آن

 

  بارنت مک: نویسنده

  کالسن جان: تصویرگر

 حضرتی آناهیتا: مترجم

 پرتقال: ناشر

 صفحه 40

  تومان 15000

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 اطراف دنیای به متفاوت نگاه تقویت خالقیت، و تخیل پرورش: کاربرد
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 پر

 

  شوان ون چائو: نویسنده

  ملو راجر: تصویرگر

 ترهنده سحر: مترجم

 طوطی: ناشر

 صفحه 40

 (نرم جلد)تومان 12000

 (سخت جلد)تومان 17000

 کودک: سنی گروه

 وگوگفت به تشویق فلسفی، نگاه تقویت: کاربرد
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 (بازگشت /ماجراجویی /سفر) سفر تصویری یگانهسه

 

 بکر آرون: پدیدآور

 مبتکران: ناشر

 (جلد 3) خیال زیبای رنگ یمجموعه

 

 بکر آرون: آور پدید

 پرتقال: ناشر

 صفحه 40: جلد هر

 تومان 15000: جلد هر

 گروه سنی: کودک

 کاربرد: آشنایی با روایت، پرورش تخیل و خالقیت
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 هاقایق راز

 

  بَگلی جسیکا: تصویرگر و نویسنده

 حضرتی آناهیتا: مترجم

 پرتقال: ناشر

 صفحه 32

  تومان 15000

  دبستان اول هایسال کودکان: سنی گروه

 عزیزان مرگ پذیرفتن: کاربرد
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 دیوار توی هایگرگ

 

 گیمن نیل: نویسنده

 کینمک دیوید: تصویرگر

 فربد فرزاد: مترجم

 پریان: ناشر

 صفحه 56

 تومان 25000

 ان دبستانیکودک: سنی گروه

 بصری سواد افزایش خالقیت، و تخیل پرورش اطراف، دنیای به متفاوت نگاه تقویت: کاربرد
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 داری چی به /پرسی؟می من از چرا /کندنمی پیدایم کس هیچ) کاله سه کتاب، سه یمجموعه

 (کنی؟می فکر

 

 کالسن جان: تصویرگر و نویسنده

 بنایی مریم: مترجم

  پرتقال: ناشر

 تومان 15000: جلد هر

 بگیرم پس را کالهم خواهممی /نیست من کاله این

 

 کالسن جان: تصویرگر و نویسنده 

 پورعلی پروین: مترجم

 (نگاربه)سنجاقک: ناشر

 تومان 10000: جلد هر

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 اخالقی هایارزش و مفاهیم یدرباره وگوگفت به تشویق: کاربرد
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 شیطون بزرگ مامان از مواظبت

 

  ریگان جین: نویسنده

  وایلدیش لی: تصویرگر

 الحسینی عطیه: مترجم

 پرتقال: ناشر

 صفحه 28

 تومان 15000

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 سرگرمی و لذت سالمندان، با رابطه بهبود: کاربرد
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 جنگل در عصرانه مهمانی

 

  میاکوشی آکیکو: تصویرگر و نویسنده

 ترهنده سحر: مترجم

 طوطی: ناشر

 صفحه 36

 (نرم جلد)تومان 11000

 (سخت جلد)تومان 15000

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 بصری سواد افزایش خالقیت، و تخیل پرورش: کاربرد
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 دیدند گربه یک هاآن یهمه

 

 ونزل برندن:  تصویرگر و نویسنده

 آشتیانی عبیدی کیوان: مترجم

 طوطی: ناشر 

 صفحه 36

 (نرم جلد)تومان 14000

 (سخت جلد)تومان 15000

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 وگوگفت امکان کردن فراهم جزئیات، به توجه جهان، به فلسفی نگاه تقویت: کاربرد

 



71 
 

 

 سفید و سیاه

 

 نویسنده و تصویرگر: دیوید مکالی

 مترجم: شیدا رنجبر

 (فرهنگی و علمی انتشارات)آبی یپرنده: ناشر

 صفحه 36

 تومان 6500

 دبستانی کودکان: سنی گروه

 های مختلف روایت، تمرین جور دیگر دیدنشیوهکاربرد: آشنایی با 
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 کوچک جادوگر پیکو،

 

 گنتله توننویسنده: 

 کویست تورن ماریتتصویرگر: 

 صابری توبا، برومند آرشمترجمان: 

 کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی موسسه: ناشر

 صفحه 44

 تومان 18500

 گروه سنی: کودکان دبستانی

 نفس، توجه به ارزش تعقل و آزادیکاربرد: افزایش اعتماد به 
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 پیرزن خاله

 

 نویسنده و تصویرگر: راشین خیریه

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: ناشر

 صفحه 24

 تومان 4800

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل و خالقیت
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 باش مراقبم

 

 پائولی لورنز: نویسنده

 زدلیوس میریام: تصویرگر

 کتال نگین: مترجم

 مبتکران: ناشر

 صفحه 32

 تومان 10000

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: بهبود رابطه با والدین و اطرافیان، لذت و سرگرمی، افزایش سواد ادبی
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 پچ پچ

 

 زاگارنسکی پامالنویسنده و تصویرگر: 

 مترجم: رضی هیرمندی

 (فرهنگی و علمی انتشارات)آبی یپرنده: ناشر

 تومان 6500هر جلد: 

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش قدرت تخیل و خالقیت
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 باشد سیب شاید

 

 تکه یوشی شینسوکهو تصویرگر:  نویسنده

 هیرمندی رضی: مترجم

 افق: ناشر

 صفحه 36

 تومان 10000

 های اول دبستانسنی: کودکان سالگروه 

 یابیکاربرد: نگاه فلسفی به دنیای اطراف، تقویت تفکر خالق، هویت

 

 


