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 *خوانی خانوادگیکتاب: پشت پرندهالک ی بیست و نهمبسته*

 

 

 های ایرانترانه بازیی مجموعه

 

 نویسنده: شهرداد میرزایی

 تصویرگر: مهسا منصوری

 ناشر: دیبایه

 صفحه 24هر جلد: 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 سرگرمیهای عامیانه، بازی و کاربرد: آشنایی با متل
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 بابا برای هاییبوسه

 

 

 واتس نسسافر: نویسنده

 لگ دیوید: تصویرگر

 پورشعبانی مینا: مترجم

 های میچکا()کتابمبتکران: ناشر

 صفحه 24

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 مناسب برای بلندخوانی قبل از خوابی کودک و والدین، کاربرد: بهبود رابطه
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 من با سس خوشمزه است یبابا

 

 

 اکبریدعلیس دینو دی: سسندهینو

 یمفاخر ی: علرگریتصو

 زی: شباوناشر

 صفحه 24

 های اول دبستانان سال: خردسال، کودکیسن گروه

 تیپرورش خالق ،برانگیختن تفکر انتقادی ،خواندن یهامهارت تی: تقوکاربرد
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 گورخر در قفس 

 

 

 مادو شاعر: میچیو

 پوریمترجم: احمد 

 ناشر: امرود

 صفحه 63

 گروه سنی: کودکان دبستانی

 لذت و سرگرمیادبیات جهان، شنایی با : آکاربرد
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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

 اول دبستان یهاخردسال، کودکان سال: یسن گروه

 ی همدلیتقویت روحیهاطراف،  طیمخاطب نسبت به مح تیحساس ختنی: برانگکاربرد
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 کنندما! گاوهایی که تایپ میتقتق

 

 

 نویسنده: دورین کرونین

 مترجم: اکرم حسن

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 32

 های اول دبستانان سالگروه سنی: خردسال، کودک

  ، تقویت تخیلگریو پرسش تمرین اندیشیدنکاربرد: 
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 فکری هایداستان

 

 

 نویسنده: مرتضی خسرونژاد

 تصویرگران: مهرنوش معصومیان، علی خدایی، رؤیا بیژنی، سیمین شهروان، نیلوفر میرمحمدی

 های پروانه(نشر )کتابناشر: به

 صفحه 240

 ان دبستانیگروه سنی: کودک

 فلسفی و انتقادی کاربرد: رشد قدرت تفکر
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 یاددس دسی باباش می

 

 

 بان گردآوری: ثمینه باغچه

 تصویرگر: فرشید شفیعی 

 های خروس(ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب

 صفحه 44

 گروه سنی: خردسال

 های سنتی ایرانی و ریتمکاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با بازی
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 شب در ایخانه

 

 

 اسوانسون مری سوزان: نویسنده

 کرامز بت: تصویرگر

 هیرمندی رضی: مترجم

 آفرینگان: ناشر

 صفحه 38

 های اول دبستانکودکان سال: سنی گروه

 انگیزی، کمک به احساس امنیتخیال: کاربرد
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 پردمی پدرش خواندنکتاب وسط قرمزیکاکل

 

 

 استالین ازرا دیوید: تصویرگر و نویسنده

 خانینجف محبوبه: مترجم

 آفرینگان: ناشر

 صفحه 40

 دبستان اول هایسال کودک خردسال،: سنی گروه

 با مخاطب تعاملایجاد تخیل،  پرورش سرگرمی، و لذت: کاربرد
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 فلیکس  یمجموعه

 

 

 لنگن آنت: نویسنده

 دروپ کنستانزا: تصویرگر

 خانی، منیژه نصیرینجف محبوبهان: مترجم

 های زعفرانی(زعفران)کتاب: ناشر

 های اول دبستانکودکان سالخردسال، : سنی گروه

 کودک، بازی و سرگرمی عمومی اطالعات گسترش: کاربرد
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 اسپراکت آنجلیکا هایجیب

 

 

 بلیک کوئنتین: تصویرگر و نویسنده

 رزاقی مریم: مترجم

 های زعفرانی(زعفران)کتاب: ناشر

  صفحه 32

 های اول دبستانان سالکودک خردسال،: سنی گروه

 و خالقیت تخیل پرورش: کاربرد



13 
 

 کوتى(کوتى، دنیا را بلرزان کوتىهای کوتی کوتی) سرما نخورى کوتىقصه

 

 

 زادهنویسنده: فرهاد حسن

 تصویرگر: هدى حدادى

 ناشر: کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

 های اول دبستانان سالکودکخردسال، گروه سنى: 

 کاربرد: سرگرمى و پرورش خالقیت
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 وآقای بازرگانی طوطی خانم قصه

 

 

 نویسنده: فرهاد حسن زاده

 تصویرگر: حدیثه قربان

 ناشر: همشهری

 صفحه  44

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: قصه و بازی
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 تو لک لکی یا دارکوب

 

 

 علی خدایی : نویسنده و تصویرگر

 ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 صفحه 48

 خردسال: سنیگروه 

 ، بازی و سرگرمیکاربرد: آشنایی با حیوانات مختلف
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 های توی کتاب قصه باشید!ترسد؟/ مواظب گرگکی از کتاب بد گنده می

 

 

 نویسنده و تصویرگر: لورن چایلد

 خانیمترجم: محبوبه نجف

 های زعفرانی()کتابناشر: زعفران

 صفحه 32هر کتاب: 

 های اول دبستانسالگروه سنی: خردسال، کودکان 

 کاربرد: پرورش قوه تخیل، غلبه بر ترس
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 مشق شبم را ننوشتم چون...

 

 

 نویسنده: دیوید کالی

 تصویرگر: بنجامین چاد

 مترجم: رضی هیرمندی

 های فندق(ناشر: افق )کتاب

 صفحه  26

 های اول دبستانان سالگروه سنی: کودک

 کاربرد: پرورش تخیل، تقویت سواد بصری مخاطب 
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 ی داگلیجموعهم

 

 

 ملینگ دیوید: تصویرگر و نویسنده

 لویه ابراهیمی نسرین: مترجم

 های میچکا(ناشر: مبتکران)کتاب

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 مشارکت و دوستی ارزش یادآوری والدین، با روابط بهبود: کاربرد
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 سیاه کوچولو، سفید کوچولو

 

 

 سمانه قاسمیطراح و تصویرگر: 

 نویسنده: حمیده زاهد شکرابی

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانونناشر: 

 صفحه 36

 گروه سنی: خردسال

 ها، لذت و سرگرمیکاربرد: شناخت تفاوت
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 ی سه تا خرسقصه

 

 

 ایوان موریسون: نویسنده

 تصویرگر: دونووان بیکسلی 

 فریده خرمی: مترجم

 ناشر : آفرینگان

 صفحه 36

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 مناسب برای بلندخوانی و ایجاد تعامل، گری و نگاه انتقادیتقویت پرسشکاربرد: 
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 بهبه

 

 

 نویسنده و تصویرگر: سمانه قاسمی

 صفحه 22

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 گروه سنی: خردسال

 تقویت حس مشارکت و همدلیکاربرد: افزایش سواد بصری، 
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 خواهدمزه میخوش

 

 

 فائزه واشهری: و طراح کتاب نویسنده

 سمانه قاسمی تصویرگر:

 عکاس: بهنام سامیان

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانناشر: 

 صفحه 32

 خردسالگروه سنی: 

ی درک لذت کمک و با جانوران، تجربهها، ایجاد دوستی کودکان آشنایی با رژیم غذایی جانوران و انسانکاربرد: 

 مهربانی با جانوران
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 راز 

 

 

 نویسنده و تصویرگر: اریک باتو

 شناسمترجم: شراره وظیفه

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 32

 خردسالگروه سنی: 

 تشویق به رازداری، افزایش درک سواد بصریربرد: کا



24 
 

 های سال نو/ جالیپستچی و نامه ها/ جالیو ماجراهای نامهپستچی  پستچی)جالی مجموعه جالی

 شود(پستچی کوچک می

 

 

 نویسنده: الن البرگ 

 تصویرگر: جانت البرگ 

 مترجم: شیدا رنجبر

 های زعفرانی(زعفران)کتاب: ناشر

 های اول دبستانان سالکودکخردسال، گروه سنی: 

 های دیگرای، آشنایی با فرهنگافسانههای ها و شخصیتکاربرد: آشنایی با قصه
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 ایاره کله عینکی اژدهای

 

 

 نویسنده: حمید اباذری

 تصویرگر: مریم یکتافر

 های پرنده آبی(ناشر: علمی و فرهنگی)کتاب

 صفحه 32

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت
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)بشقاب میگو/ بطری عجیب/ پر جادویی/ روز پنجم/ نان بربری جادویی  هایداستان یمجموعه

 کوچولو(

 

 

 نویسنده: هدی حدادی

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

 ناشر: خانه ادبیات

 صفحه 20هر جلد: 

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 خالقیتکاربرد: پرورش تخیل و 
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 خوابی پر از گوسفند

 

 

 زادهپژمان رحیمینویسنده و تصویرگر: 

 ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(

 صفحه 28

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 تخیل، افزایش سواد بصری کاربرد: پرورش



28 
 

 رودکالغ سیاه به سفر می

 

 

 نویسنده: بابک صابری

 تصویرگر: شبنم چایچیان

 فاطمی)کتاب طوطی(ناشر: 

 صفحه 24

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: پرورش خالقیت و نگاه متفاوت به دنیای اطراف، یادآوری اهمیت دوستی و همراهی
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 خندیدمی ی کهموز

 

 

 تصویرگر و طراح داستان: حسن موسوی

 آبادینویسنده: حمیدرضا شاه

 ناشر: افق

 صفحه 28

 های اول دبستانخردسال، کودکان سال گروه سنی:

 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

 های اول دبستانان سالکودک: سنی گروه

 اجتماعی زندگی در هاتفاوت پذیرش: کاربرد
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 المر

 

 

 کینویسنده و تصویرگر: دیوید مک

 مترجم: هورزاد عطاری

 صفحه 34

 ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

 های اول دبستانگروه 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

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: درک اهمیت تعلق به گروه، افزایش سواد بصری
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 پرواز

 

 

 نویسنده: احمدرضا احمدی

 تصویرگر: راشین خیریه

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 28

 های اول دبستانان سالگروه سنی: کودک

 زیستترویج صلح و دوستی، توجه به محیطکاربرد: 
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 جناب قورباغه

 

 

 خرامان مصطفی: نویسنده

 تصویرگر: سارا خرامان

 های طوطی()کتابفاطمی: ناشر

 صفحه 32

 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، آسمان برادرم)شب به خیر داداش، آدم برفی کجا میهای من و مجموعه داستان

 دارد(رسند، وقتی خواهرم کوچولو بود، چه کسی نخ ماه را نگه میو 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: 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: بهبود رابطه بین اعضای خانواده، افزایش کنجکاوی
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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

 های اول دبستانکودکان سالخردسال، گروه سنی: 

 گوییکاربرد: پرورش خالقیت، توجه به ارزش قصه
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 پرندگان همایش

 

 

 پیترسیس: تصویرگر و نویسنده

 قایینی زهره: مترجم

 کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی موسسه: ناشر

 صفحه 160

 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

 های میچکا()کتابناشر: مبتکران

 صفحه 32

 های اول دبستانان سالگروه سنی: کودک

 دیگرانوگو و عدم قضاوت کاربرد: ایجاد همدلی، فراهم کردن امکان گفت
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 است؟ خبر چه پایین آن

 

 

  بارنت مک: نویسنده

  کالسن جان: تصویرگر

 حضرتی آناهیتا: مترجم

 ناشر: پرتقال

 صفحه 40

 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

 فاطمی)کتاب طوطی(: ناشر

 صفحه 40

 های اول دبستانان سالکودک: سنی گروه

 وگوگفت به تشویق فلسفی، نگاه تقویت: کاربرد
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 دیوار توی هایگرگ

 

 

 گیمن نیل: نویسنده

 کینمک دیوید: تصویرگر

 فربد فرزاد: مترجم

 پریان: ناشر

 صفحه 56

 ان دبستانیکودک: سنی گروه

 بصری سواد افزایش خالقیت، و تخیل پرورش اطراف، دنیای به متفاوت نگاه تقویت: کاربرد
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 جنگل در عصرانه مهمانی

 

 

  میاکوشی آکیکو: تصویرگر و نویسنده

 ترهنده سحر: مترجم

 فاطمی)کتاب طوطی(: ناشر

 صفحه 36

 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

 فاطمی)کتاب طوطی(: ناشر 

 صفحه 36

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

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

 

 پائولی نویسنده: لورنز

 زدلیوس تصویرگر: میریام

 کتال مترجم: نگین

 های میچکا()کتابمبتکران: ناشر

 صفحه 32

 های اول دبستانکودکان سالخردسال، گروه سنی: 

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

 

 

 تصویرگر و بازآفرین: راشین خیریه

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: ناشر

 صفحه 24

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل و خالقیت
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 باشد سیب یدشا

 

 

 تکه یوشی نویسنده و تصویرگر: شینسوکه

 هیرمندی مترجم: رضی

 افق: ناشر

 صفحه 36

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

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

 

 

 زولو، آلبرتین تصویرگر: جرمانونویسنده و 

 ژوبرت مترجم: کلر

 ناشر: کودکان

 صفحه 40

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 های معمولیدیگر دیدن، فرار از روزمرگی، نگاه متفاوت به پدیدهکاربرد: جور 

 

 



48 
 

 (طوقی و نارگل /مینا مرغ و نارگل /کالغ و نارگل /شغال وگر نارگل) نارگل ی ماجراهایمجموعه

 

 نویسنده: آتوسا صالحی

 تصویرگر: محبوبه یزدانی

 (ایران فنی انتشارات شرکت)نردبان: ناشر

 صفحه 24هر جلد: 

 های اول دبستانسنی: کودکان سالگروه 

 کاربرد: توجه به حافظت از محیط زیست، نزدیکی به طبیعت و جانوران، آشنایی با متون کهن ادبیات فارسی
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 ی من زی هستم )برادر زی/ مامان زی/ بابا زی/ مامان بزرگ زی/ بابابزرگ زی(مجموعه

 

 نویسنده: عذرا جوزدانی  

 تصویرگر: حدیثه قربان

 ناشر: شهر قلم 

 صفحه 10هر جلد: 

 گروه سنی: خردسال

 بهبود رابطه بین اعضای خانواده : کاربرد 
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 بسازم؟ دیگر من یک توانممی

 

 

 تکه یوشی نویسنده و تصویرگر: شینسوکه

 مترجم: رضی هیرمندی

 ناشر: افق

 صفحه 36

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 هویتکاربرد: خودشناسی، طرح مفهوم 

 

 



51 
 

 همه برای جنگل

 

 

 عباسی نازنین: پرداز و تصویرگرایده

 عالءالدینی علیرضا: اوریگامی سازنده و طراح

 شیرمحمدی بهداد: عکاس

 ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(

 صفحه 48

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: توجه به محیط زیست، آشنایی با اوریگامی، پرورش تخیل 
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 پرندگان

 

 

 نویسنده و تصویرگر: جرمانو زولو/ آلبرتین

 مترجم: کوروش عاکف

 ناشر: کودکان

 صفحه 68

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: نگاه متفاوت به دنیای اطراف، تقویت سواد بصری
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 قوه چراغ

 

 

 نویسنده و تصویرگر: لیزی بوید

 ناشر: دیبایه

 صفحه 42

 های اول دبستانکودکان سالخردسال، گروه سنی: 

 وجوگری، غلبه بر ترس از تاریکیی کشف و جستکاربرد: برانگیختن روحیه
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 پرنده و پاندورا

 

 

 ترنبول نویسنده و تصویرگر: ویکتوریا

 حضرتی مترجم: آناهیتا

 ناشر: پرتقال

 صفحه 32

 های اول دبستانکودکان سالخردسال، گروه سنی: 

 به محیط زیست، توجه به ارزش دوستی و مفاهیم انسانی کاربرد: توجه


