










کتاب پارچه ای نی نی کوچولو
کتاب کردن  کتاب نوزاد برای دیدن و لمس    نخستین 

کودک    صفحه های پارچه ای نرم و قابل انعطاف در دست 
  تصاویر جذاب با رنگ های شاد

که باعث ایجاد صدا در    دارای الیه ی مخصوص زیر پارچه 
کودک می شود. کتاب توسط  کردن  صورت لمس 

  قابل شست وشو
کردن به    همراه با حلقهِ ی مخصوص برای آویزان 
کودک و... کالسکه و صندلی همراه  تخت خواب، 

مکعب های ابری
  مکعب های پارچه ای نرم و قابل انعطاف

  دارای الیه ی مخصوص زیر پارچه برای ایجاد صدا
کودک کوچک دست    برای تقویت ماهیچه های 

  تصاویر جذاب همراه با رنگ های شاد
  برای زبان آموزی

  هر بسته شامل دو مکعب
  قابل شست وشو

  نرم، سبک و بی خطر
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مکعب های رنگی 
  برای تقویت مهارت های دستی و ذهنی

کودکان زیر یک سال کاماًل بی خطر برای    یک وسیله ی 
کودک گرد شده برای امنیت بیشتر  گوشه های    با 

  در چهار رنگ اصلی برای آموزش رنگ ها
  در دو بسته ی 8 عددی و 16 عددی

  قابل استفاده در خانه و مهدکودک
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آجره
  قطعات بزرگ، محکم و بادوام

  برای رشد مهارت دستی، خالقیت ذهنی و تقویت  هماهنگی چشم و دست
  در بسته بندی های مختلف

  همراه با چرخ و قطعات اضافی برای اتصال های مختلف آجره ها به یکدیگر
  همراه با قطعات دارای چاپ )فقط در یک بسته بندی(

22 قطعه

25 قطعه

31 قطعه
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آجره کیفی
  قطعات جدید برای خالقیت بیشتر

کیف محکم و زیبا  همراه با یک 
  برای رشد مهارت دستی، خالقیت ذهنی و تقویت هماهنگی چشم و دست

  همراه با چرخ و اتصاالت مخصوص آجره
  به همراه دفترچه راهنمای استفاده از قطعات تکمیلی آجره و ارائه مدل های پیشنهادی

  قطعات دارای چاپ

33 قطعه

70 قطعه
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آجره سطلی
  قطعات جدید برای خالقیت بیشتر

  45 قطعه درون یک سطل محکم و زیبا
  برای رشد مهارت دستی، خالقیت ذهنی و تقویت هماهنگی چشم و دست

  همراه با چرخ و اتصاالت مخصوص آجره
  به همراه دفترچه راهنمای استفاده از قطعات تکمیلی آجره و ارائه مدل های پیشنهادی

  قطعات دارای چاپ
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قطار اعداد
  قطعات آجره همراه با چرخ و اتصال جدید برای ساخت قطار

  اعداد چاپ شده بر روی قطعات از یک تا ده برای یادگیری اعداد
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مکعب اشکال
  18 شکل متفاوت، 6 صفحه ی قابل اتصال به یکدیگر

  قابل استفاده به دو صورت: مکعب، جورچین تخت
  نرم، بی خطر، بی صدا، با رنگ های دلپذیر

  برای رشد مهارت های دستی و ذهنی از طریق: 
گذاری شکل ها تطبیق، مقایسه، تشخیص و جا

  برای تقویت ارتباط چشم و دست
کودک   برای تقویت هوش 3 بعدی 
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مکعب تصویری
  12 قطعه مکعب

  آشنایی با مشاغل
خلبانی، آتش نشانی، پلیس،  دندان پزشکی، معلمی، آرایشگری

  همراه با دفتر رنگ آمیزی و راهنمای تصاویر مکعب ها
کننده، خالقانه   سرگرم 
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چیدنی ها
  100 قطعه در 5 رنگ به همراه یک عدد چرخونک

  150 قطعه در 5 رنگ به همراه یک عدد پل
  1000 قطعه در 10 رنگ، همراه دو پل و چرخونک

      و DVD منتخب جشنواره دومینو
  سرگرم کننده، هیجان انگیز برای همه ی سنین

  تمرین حوصله و دقت
  تقویت مهارت دستی

100 قطعه

150 قطعه

1000 قطعه
)سطلی(
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چیدنی ها /حرفه ای
  200 قطعه در 10 رنگ به همراه یک پل و دو چرخونک

 همراه با DVD منتخب جشنواره دومینو
کلیپ های آموزشی تکنیک های دومینو   

  سرگرم کننده، هیجان انگیز برای حرفه ای ها



اشکال خندان
  قطعات بزرگ، اتصال آسان

  25 قطعه در 5 رنگ و 5 شکل
  آشنایی با طبقه بندی رنگ ها و شکل ها

  آشنایی با شکل های ساده ی هندسی
  برای پرورش قوه ی تخیل

  قابل اتصال به قطعات سایر بازی ها 
مانند ستاره های خندان، ستاره ها، 

بزرگ ستاره ها و ساختنی ها

ستاره های خندان
  قطعات بزرگ، اتصال آسان

  30 قطعه در 5 رنگ
  برای پرورش قوه ی تخیل

  قابل اتصال به قطعات سایر بازی ها مانند اشکال خندان، 
  ستاره ها، بزرگ ستاره ها و ساختنی ها
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بزرگ ستاره ها
  50 قطعه در 5 رنگ، همراه با نخ مخصوص

  برای پرورش خالقیت
  آشنایی با طبقه بندی رنگ ها

کردن   تمرین نخ 
  قابل اتصال به قطعات سایر بازی ها مانند اشکال 

خندان، ستاره های خندان، ستاره ها و ساختنی ها

ستاره ها
  250 قطعه در 5 رنگ، همراه با نخ مخصوص

  برای پرورش خالقیت
کردن   تمرین نخ 

کردن،    دارای قابلیت آموزش های جانبی مانند حساب 
کردن و... دسته بندی 

  قابل اتصال به قطعات سایر بازی ها مانند اشکال خندان، 
ستاره های خندان، بزرگ ستاره ها و ساختنی ها
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بینگو
گروهی با 3 تا 36 بازیکن   بازی 

کالمی   تقویت ارتباط های اجتماعی و مهارت های 
گون گونا   5 تا 6 نوع بازی 

بینگو تفریق
  تقویت مهارت در تفریق ها با نتیجه ی 20
کارت جمع اعداد،   کارت بازی، 21   36  

مهره های بازی و راهنمای بازی

بینگو جمع
  تقویت مهارت در جمع ها با نتیجه ی 20
کارت جمع اعداد،  کارت بازی، 21   36  

      مهر ه های بازی و راهنمای بازی
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بینگو ضرب
  تقویت مهارت در ضرب اعداد تا 12

کارت ضرب اعداد،  کارت بازی، 60   36  
      مهره های بازی و راهنمای بازی

بینگو کسر
  10 سال به باال

کسرها کسر و تساوی    درک مفهوم 
کسری،  کارت اعداد  کارت بازی، 60   36  

مهره های بازی و راهنمای بازی



ساختنی ها
  150 قطعه در 5 رنگ

کاره و انعطاف پذیر   ساده، مقاوم، همه 
  برای ساختن انواع وسایل تزئینی و قابل استفاده در خانه

کننده، خالقانه و درگیرکننده ی فکر و دست با یکدیگر   سرگرم 
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شیوه های تقویت هوش نوزاد
  نویسنده: دکتر بئاتریس میلتر
  مترجم: طاهره طالع ماسوله

  12 صفحه، خشتی، رنگی

کار برای  کتاب  که هر بخش دارای سه    این مجموعه ی 12 جلدی شامل سه بخش 3 تا 6 ماهه، 6 تا 9 ماهه، 9 تا 12 ماهه است 
کتاب راهنما برای والدین می باشد. این مجموعه تقویت هوش براساس توانایی نوزادان، شناخت شکل ها و رنگ ها و...  نوزادان و یک 

که حاصل 25 سال تحقیق مؤلف روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه است. می باشد 
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ترانه های بارداری 
  سروده ی: مریم ا سالمی، زهرا موسوی

  تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی
  24 صفحه، وزیری، رنگی

کالمی و عاطفی با جنین باید   ارتباط 
از همان ماه های نخست بارداری آغاز 

گفتن، شعر  کردن، قصه  گفت وگو  شود. 
کردن و بیان اتفاقات  خواندن، سالم 

روزمره ی زندگی برای جنین، تأثیرات 
بسیار مهمی در ایجاد آرامش و شکل گیری 

شخصیت او دارد.
حرف زدن با جنین باعث ایجاد حس 

آرامش، رشد بهتر جسمی و روانی او 
کار در ماه های آخر  می شود و استمرار این 

بارداری و پس از تولد، یادگیری مهارت های 
کالمی او را افزایش می دهد. از  زبانی و 
طرفی این امر از عوامل مؤثر در تقویت 

کودک است و وابستگی و ارتباط  هوش 
کودک را افزایش می دهد. عاطفی مادر و 
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الالیی های کودکانه
  سروده ی شکوه قاسم نیا

  تصویرگران: مهدیه صفایی نیا، شیوا ضیایی، ماهنی تذهیبی 
  12 صفحه، خشتی، رنگی

که در سه مجموعه ارائه شده، با رعایت  کودکانه   الالیی هاى 
کودک، به زبان ساده سروده شده است. الالیی های  اصول شعر 

این مجموعه با موضوع حیوانات، اسباب بازی ها و اعضای خانواده 
می باشد تا بچه هاى این روزگار آن ها را بشنوند یا خود بخوانند و 
که شاید در آینده، الالیی خواِن  بفهمند و در حافظه نگه دارند، 

فرزندان خود شوند.

مجموعه ی 3 جلدی
)با جلد سخت(
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بغل می خوام بوس می خوام
  سروده ی عزت اهلل الوندی

  تصویرگر: سحر حقگو
  10 صفحه، خشتی، رنگی

که ماجراهای  کودکانه اند   مجموعه ی »بغل می خوام، بوس می خوام« ترانه های شاد و 
کوچولوی بامزه ای را به تصویر می کشد. نی نی لپ گلی و خندان دوست دارد با همه  نی نی 

کتاب حرف های نی نی با مادر،  کند و همه ی خانواده هم او را دوست دارند. در هر  بازی 
کشیده شده است. پدر، مادربزرگ، پدربزرگ و عروسکش به تصویر 
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کتاب های فومی
  سرورده ی قیصر سربازی
  12 صفحه، برشی، رنگی

کتاب های این مجموعه به شکل یک حیوان و همراه اشعاری درباره ی آن حیوان   هر یک 
است. صفحات ضخیم و فومی برای راحتی استفاده خردساالن طراحی شده است.
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غازکوچولو
  نویسنده: استیو ودریل
  مترجم: سمیه  اربابی فر

  بازآفرین: شکوه قاسم نیا
  24 صفحه، خشتی، رنگی

کشف چیز تازه ای است در این مجموعه با پنج مفهوم رشد بدن، شناخت شب و روز،  که تازه متولد شده و هر لحظه دنبال  کوچولویی   غاز 
شناخت حیوانات، شمارش اعداد و شکل های هندسی آشنا می شود. هر کتاب با زبان آهنگین برای خردساالن سروده شده است. صفحه های 
که زیر صفحه ی برش خورده پنهان شده است، باعث جذابیت بیشتر این مجموعه شده است. کشف تصویر یا شعری  برش دار، به منظور 
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مهارت هایی برای زندگی بهتر
  سروده ی مریم اسالمی، زهرا موسوی

  تصویرگران: نیلوفر برومند، نسیم بهاری
  12 صفحه، خشتی، رنگی

کودکان در سنین پایین با مهارت های زندگی آشنا شوند، زندگی شاد و موفقی  گر  کردن یک مهارت است. ا  در جهان امروز، زندگی 
کتاب ها  که روزمره با آن ها مواجه می شود، تهیه شده است.  گونی  گونا کودک با مسائل  کردن  خواهند داشت. این مجموعه با هدف آشنا 
گاهی داشته باشند تا بتوانند در  که این اشعار دنبال می کند، آ کودکشان از هدفی  هدفمند بوده و والدین باید قبل از خواندن آن برای 

کودک به مسیر مورد نظر موفق شوند. هدایت 

جلدهای 1 تا 6
)با جلد سخت(
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جلدهای 7 تا 12
)با جلد سخت(

جلدهای 1 تا 6
)با جلد سخت(
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قصه های قبل از خواب
  نویسنده: جین ویلیس، تریشا رانلر، جین یولن

  مترجم: رضی هیرمندی
  تصویرگران: مری ریس، سارا دیالرد، مارک تیگ

  24 صفحه، خشتی، رنگی

کتابخوانی کودک  کار به صورت عادت درمی آید. با  کتاب بخوانند، این  کنار او بنشینند و برایش  گر والدین قبل از خواب فرزندشان در   ا
که با تصاویر رنگی همراه است. کتاب های این مجموعه شامل داستانی جذاب است  آرام تر شده و بهتر به خواب می رود. هر یک از 
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اولین آشنایی ها
گراویه   نویسنده: دلفین 
  مترجم: طاهره خدایی

  تصویرگر: شارلوت رودره، 
        سدریک رامادیه و...

  72 صفحه، خشتی، رنگی
  قطع خشتی، جلد سخت

  این مجموعه با تصاویر بزرگ 
که دارد به بچه های  و زیبایی 

کمک می کند تا با دنیای  خردسال 
اطراف خود،  اعضای بدن خود، 

وسایل حمل ونقل، حیوانات و 
بچه هایشان و طبیعت آشنا شوند.
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ماجراهای موش موشک
 نویسندگان:  دوگالد استیر، لیبی َهمیلتون

 مترجم: محبوبه نجف خانی
کارولین َانستی  تصویرگر: 

  24 صفحه، خشتی، رنگی
کوچولو خیلی دوست دارد    موش 

همیشه پیش مامان و بابا و مامان بزرگ 
و بابابزرگش باشد. او دوست های خیلی 

که همیشه با هم بازی  خوبی هم دارد 
کوچولو به دردسر  می کنند، یا وقتی موش 

کمکش می آیند. می افتد، به 
این مجموعه شامل 5 قصه از ماجراهای 

موش کوچولو، خانواده و دوست هایش 
است.
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چرا من باید؟
گرین   نویسنده: جن 

  مترجم: ساناز حکمت شعار
گوردون   تصویرگر: مایک 

  24 صفحه، خشتی، رنگی

کمک می کند تا به مسائل  کوچک    این مجموعه به خوانندگان 
کنند و دریابند چگونه باید از محیط  ساده ی محیط زیست فکر 

کتاب با داستانی ساده و تصاویری  کنند. هر  زیست حفاظت 
جذاب، اهمیت محافظت از طبیعت، بازیافت، صرفه جویی در 

مصرف آب و صرفه جویی در انرژی را نشان می دهد.



من و داداشم
  نویسنده: فانی جولی

گلدار، مرجان حجازی فر   مترجم: نسرین 
کپدویال   تصویرگر: رز 

  48 صفحه، خشتی، رنگی

 این مجموعه شامل داستان ها و ماجراهای 
هیجان انگیز درباره ی رابطه ی بچه ی اول و 

عکس  العمل او با نوزاد تازه به دنیا آمده در تمام 
لحظه های زندگی ازجمله دوران بارداری، در سفر، 

که مشکل بسیاری  بیمار شدن و... می باشد. مسائلی 
از خانواده هاست و راهکارهای مواجه شدن با آن را 

در قالب داستان شرح داده می شود.
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دعوا نکنیم، گفت وگو کنیم!
  نویسنده: سیلوی ژیرارده

  مترجم: فرزانه مهری
  تصویرگر: پوئینگ روسادو
  12 صفحه، خشتی، رنگی

 مجموعه ی 5 جلدی »دعوا نکنیم، 
که  کنیم« مجموعه ای است  گفت وگو 

کودکان را به تصویر می کشد.  مشکالت 
کتاب ها مشکلی مطرح  در هر یک از این 

می شود و راه های حل آن نشان داده 
کتاب ها را بخوانید  می شود. ماجراهای این 

کنید. گفت وگو  و درباره ی آن با فرزندتان 

 

  برگزیده ی دوران نخست 
جشنواره ی کتاب های 

مناسب)1384 ( انجمن فرهنگی 
ناشران کتاب کودک و نوجوان  
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زمین عزیز من!
  نویسنده: سیلوی ژیرارده

  مترجم: مرجان حجازی فر
  تصویرگر: پوئینگ روسادو
  12 صفحه، خشتی، رنگی

 مجموعه ی 5 جلدی »زمین عزیز من« 
مجموعه ای آموزشی است برای دوست 
داشتن زمین و مراقبت از محیط زیست، 

درخت ها، دریاها، جانوران و آب ها. 
کتاب ها را بخوانید و  ماجراهای این 

کنید. گفت وگو  درباره ی آن با فرزندتان 
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غذایی که می خوریم
  نویسنده: سیلوی ژیرارده

  مترجم: مرجان حجازی فر
  تصویرگر: پوئینگ روسادو
  12 صفحه، خشتی، رنگی

که   مجموعه ی 5 جلدی »غذایی 
می خوریم« غذای خوب و خوب غذا 
کودکان  خوردن را همراه با داستان به 

کتاب شامل داستانی  آموزش می دهد. هر 
درباره ی آشنایی با انواع مواد غذایی، 

نگهداری از مواد غذایی، انواع غذاها،  
کم خوری و  طعم های مختلف غذاها، 

کتاب ها  پرخوری می باشد. ماجراهای این 
را بخوانید و درباره ی آن با فرزندتان 

گفت وگو کنید.
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احساسات خود را بشناسیم
  نویسنده: ِبگونیا ایباُروال 
  ترجمه: نوشین جعفری

  تصویرگر: علی رضا اسدی
  36 صفحه، خشتی، دو رنگ

کتاب های این مجموعه درباره ی احساس     هر یک از 
یا ویژگی خاصی مانند شادی، ترس ، خشم، خجالت و... 

که  کتاب پنج داستان دربارهِ ی آن احساس آمده  است. در هر 
کودک را با این حس و نوع برخورد با آن به صورت غیر مستقیم 

که  کتاب سؤال هایی مطرح شده  آشنا می کند. در پایان هر 
گفت وگو بنشینند. کودکان درباره ی آن به  بزرگ ترها با 
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مجموعه فعالیت های عملی برای
آموزش علوم، ریاضی پایه، شنیدن، صحبت کردن و خواندن 

کیتی دوگالس   نویسنده: 
  ترجمه و تألیف: مریم نوزرآدان

  تصویرگر: سام سلماسی
  48 صفحه، رحلی

کرده و یادگیری آن ها را  کمک  کودکان   انجام فعالیت های عملی این مجموعه به روند تحول مهارت های زبانی، ریاضی و علوم در 
کودکان با مهارت های مشاهده، تحقیق، طبقه بندی، پرسش و... آشنا می شوند. با درک مفاهیم ریاضی،  آسان می  کند. با آموزش علوم، 

کودک شروع به یادگیری  کردن، خواندن و نوشتن،  یادگیری آن معنی دار، سهل و خوشایند می شود. طی فرایند تحول، شنیدن، صحبت 
گفتاری و نوشتاری می کند.  نشانه های 

) برای پیش دبستانی ها( 
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با خط خوب بنویس 
  نویسنده: مریم نوزرآدان
  تصویرگر: سام سلماسی

  32 صفحه، تک رنگ، رحلی
کودکان است، چون    نوشتن یکی از مهارت های مهم برای 

کودک برای یادگیری این مهارت به چند مهارت دیگر نیاز دارد از 
جمله؛ مهارت شناختی، هماهنگی چشم و دست و مهارت های 

کودک می تواند با داشتن مهارت حرکتی ظریف،  حرکتی ظریف. 
کشیدن خطوط، اشکال و نوشتن حروف را انجام دهد. همچنین 

پرورش مهارت حرکتی ظریف به رشد مغز و سازماندهی آن نیز 
کلید  کافی در حرکات ظریف،  کمک می کند. داشتن مهارت 

موفقیت در دبستان است.
در این کتاب به پرورش مهارت های حرکتی ظریف پرداخته شده است.

بشنو و جواب بده
  نویسنده: مریم نوزرآدان
  تصویرگر: سام سلماسی

  32 صفحه، تک رنگ، رحلی
 مهارت شنیدن یکی از مهم ترین مهارت های پایه ای رشد 

کودک است، به خصوص رشد زبانی. دانشمندان  و تحول 
معتقدند مهارت های زبانی نه تنها به رشد و تحول مهارت های 

کمک می کند، بلکه پیش نیازی برای رشد فکری  کودک  شناختی 
او نیز هست. آن ها دوره ی سنی پیش دبستان را مرحله ی رشد 

کردن در این زمینه را مهم تلقی  کار  کودک می دانند و  زبان 
کودک را به خوب شنیدن و توجه  کودکی باید  می کنند. از ابتدای 

که می شنود، توجه و دقت  گفتار دیگران آموزش داد تا به آنچه  به 
کند و آن را بفهمد. 

کتاب پرورش مهارت شنیدن، درک مطلب و  هدف عمده ی این 
کالم و پاسخ به آن است. سرعت انتقال در فهم 
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مکعب های تصویری همراه با کتاب
  باز آفرین: مژگان صالحی

  تصویرگر: سعید رزاقی
  12 صفحه، رنگی

کتاب ها روایت جدیدی از افسانه ها ی »ماه  پیشانی«، »مهمان های    این 
ناخوانده« و »نخودی« است.

گر آن ها را با توجه به نشانه های  که ا در پایان هر فصل، پازلی طراحی شده 
کنار هم بچینید، می توانید ماجرای بعدی داستان را بفهمید و  رنگی داده شده 

به خواندن ادامه دهید.
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 برگزیده ی دروه ی نخست 
جشنواره ی کتاب ها مناسب 

1384 انجمن فرهنگی ناشران 
کتاب کودک و نوجوان 

  تقدیر شده در 
ششمین جشنواره ی 
کتاب های آموزشی 

رشد وزارت آموزش و 
پرورش  

اطلس سه بعدی جهان
  نویسنده: تئودور و رولند انتویسل

  مترجم: سیدعلیرضا ریاضی
  24 صفحه، رحلی، رنگی، برشی

کتاب دارای سه نیم کره ی برجسته، ده ها عکس رنگی،   این 
چندین نقشه ی جغرافیایی و صدها نکته ی مفید و 

کاملی از دنیای  جالب و همچنین تصویر 
کشورها، زبان ها،  ما، آدم ها، 

فرهنگ ها، کشاورزی، 
صنعت، تاریخ و... 

می باشد.
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خوب نگاه کن
کوری کریستین مک    نویسنده: 

  مترجم: مجید عمیق
  32 صفحه، رحلی، رنگی

کن« مجموعه ای  کتاب های »خوب نگاه   مجموعه 
کتاب ها مفاهیمی چون  است آموزشی و علمی. در این 

کردن  کردن، سنجش قدرت حافظه، پیدا  مقایسه 
شباهت ها و تفاوت ها، سنجش قدرت تشخیص، 

با بازی و سرگرمی آموزش داده می شود. هم چنین در 
کودک به چالش  کتاب با طرح سؤالی  هر صفحه از 
انداخته می شود تا با شیوه های مختلف به جواب 

کند. درست دست پیدا 
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تقویت هوش 
و حواس کودک

کاترین مرشی   نویسنده: 
  مترجم: طاهره طالع ماسوله

  84 صفحه، خشتی، رنگی

 در بدو تولد، دنیای اطرافش را از طریق هوشیار شدن حواسش 
کشف می کند. اولین  که از پدر و مادرش دریافت می کند،  و محبتی 

کرد؛  خنده ها، اولین بازی ها و اولین ارتباط ها را نباید از نوزاد دریغ 
چون همگی ابزاری برای هوشیارتر شدن نوزادتان هستند. این 

کتاب شما را با یک سری پرسش، پاسخ و بازی در ماجرای شیرین 
کرد. هوشیاری نوزادتان همراهی خواهد 

کودک، آرامش و راحتی
)100 روش ساده و کاربردی برای والدین(

گو گامب درا   ایزابل 
  ترجمه ی طاهره طالع ماسوله
  156 صفحه/ خشتی/ رنگی

 به محض ورود نوزاد به خانه، پرسش های متعددی برای 
کردن، غذا دادن، لباس  والدین پیش می آید؛ روش حمام 

گردش  گریه، به  کودک هنگام  کردن  کردن، آرام  پوشاندن، مداوا 
بردن و در نهایت آموزش دادن.

که  کتاب 100 روش پیشنهاد می دهد  کمک به والدین، این  برای 
کرده است. با به  کودک جمع آوری و تدوین  متخصص بهداشت 

کارگیری آنها زندگی برای شما و نوزادتان از بدو تولد تا دو سالگی 
آسان تر می شود.
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150 بازی و فعالیت عددی برای 
تقویت ذهن

  نویسنده: دکتر بئاتریس میلتر
  مترجم: ابوالفضل امیریان
  192 صفحه، رقعی، رنگی

کرد تا نتایج  کمک خواهد  کودکان  کتاب به   این 
مشاهدات خود را بنویسند، مفاهیم انتزاعی مانند رنگ ها 

و مالکیت را شکل دهند و فراخوانی از حافظه را تمرین 
گیری ریاضیات،  کنند. هم چنین پیش زمینه های مهم فرا

شامل تطبیق دادن و مرتب سازی را یاد بگیرند.
کودکی و مؤلف  کتاب، متخصص رشد دوران  مؤلف 
کودکان  کتاب ها در زمینه ی بازی های  پرفروش ترین 

خردسال می باشد.

روش های تقویت توجه 
و تمرکز در کودکان
  نویسنده: ماندانا سلحشور

  88 صفحه، رقعی، دو رنگ

مهارت توجه و تمرکز، نه تنها مهارتی اساسی 
و پایه ای برای اندیشیدن، آموختن و درس 

گر  که ا خواندن است، بلکه مهارتی است 
کودکان آن را در سال های نخست زندگی شان 
کارآیی و راندمان تحصیلی شان  بیاموزند، هم 
را افزایش می دهد، هم چگونگی آموزش شان 

را آسان می کند، و هم مانع از فراموشی ها و 
حواس پرتی های فراوان آن ها می شود. 
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دنیای من و مادربزرگ
  نویسنده: آلموت بارتل، یولیا یوره

  مترجم: لی ال لفظی
  128 صفحه، رقعی، دو رنگ

گر شما هم دوست دارید برای نوه های خود یک   ا
که  مادربزرگ محبوب و دوست داشتنی باشید؛ مادربزرگی 

کنند و از بودن با او لذت  نوه ها برای دیدنش لحظه شماری 
کتاب را فراموش نکنید. ببرند، مطالعه ی این 

کودک هوشیار بپروریم
  نویسنده: دکتر بئاتریس میلتر

  مترجم: فاطمه میری
  192 صفحه، رقعی، تک رنگ

کتاب راهنمای والدین جوان برای شناخت و تقویت   این 
توانایی ها و ظرفیت های تربیتی و آموزش نوزاد، حتی از دوران 

جنینی، درک و تقویت مهارت های بدنی،  ارتباط اجتماعی و 
مهارت های یادگیری نوزاد، متناسب با نخستین روزهای والدت، 

که  نخستین هفته ها و نخستین ماه ها می باشد و پاسخ به این سؤال 
آیا به راستی آموزش نوزاد به مفهوم علمی آن حقیقت دارد؟
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آنچه مادر باید در مورد
 12 ماه اول زندگی کودکش بداند

  نویسنده: دکتر پنی پرستون
  مترجم: طاهره خدایی

  144 صفحه، خشتی، رنگی، برشی

کتاب دربردارنده ی توصیه ها و راهنمایی های عملی   این 
مربوط به تمام حالت ها و شرایط سنی نوزاد است و همچنین 

دارای محل مخصوص برای ثبت پیشرفت های ماهانه ی 
نوزاد می باشد. یک همراه خوب و مفید برای مادران جوان و 
که ممکن است برای آنان پیش  پاسخگوی تمام سؤال هایی 

بیاید.
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