کتاب  -وسایل کمک آموزشی  -سرگرمی های فکری
فهرست کتاب های انتشارات با فرزندان -فروردین ماه 1400

ردیف

قیمت

عنـوان کتــاب

توضیـحات

(ریال)

دوره سنی

نام مجموعه  :شیوه های تقویت هوش نوزاد
شیوه های تقویت هوش نوزاد  3تا  6ماهه
1

شیوه های تقویت هوش نوزاد  6تا  9ماهه

2

کودک هوشیار بپروریم

3

400/000

شیوه های تقویت هوش نوزاد  9تا  12ماهه

آنچه مادر باید در مورد  12ماه اول
زندگی کودکش بداند .

• 3مجموعهی  4جلدی دارای یک کتاب راهنما برای والدین و سه کتاب کار
•برای نوزادان  3تا  6ماهه 6 ،تا  9ماهه 9 ،تا  12ماهه
•تقویت هوش ،براساس تواناییهای نوزادان :شناخت شکلها و رنگها
•حاصل  25سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر در دانشگاه سوربن فرانسه

والدین

500/000

•زمینههای علمی و راهنماییهای عملی شیوههای تقویت هوش نوزاد
مترجم  :فاطمه میری
نویسنده :دکتر بئاتریس میلتر
نوع کتاب  :رقعی  -تک رنگ
تعداد صفحات  821 :صفحه

والدین

350/000

این كتاب مصور شامل توصیههای عملی و همراه خوبی برای مادرهای جوان امروزی
است و در عین این كه یك راهنماست ،یك یادداشت روزانه و تقویم نیز میباشد.
مترجم  :طاهره خدایی
نویسنده  :دکتر پنی پرستون
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی
تعداد صفحات  ۱۴۴ :صفحه

والدین

500/000

این کتاب شما را با یک سری پرسش ،پاسخ و بازی در ماجرای شیرین هوشیاری
نوزادتان همراهی خواهد کرد.
مترجم  :طاهره طالع ماسوله
نویسنده  :کاترین مرشی
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی
تعداد صفحات  8۴ :صفحه

والدین

4

تقویت هوش و حواس کودک

5

 150بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن
(مناسب پیش دبستانی ها)

6

دنیای من و مادربزرگ

90/000

7

کودک  ،آرامش و راحتی

800/000

پیش زمینههای مهم فراگیری ریاضیات مناسب پیشدبستانیها
مترجم  :ابوالفضل امیریان
نویسنده  :جین کمپ  -کلیر والترز
نوع کتاب  :رقعی  -رنگی
تعداد صفحات  128:صفحه

والدین
و مربیان

بازیهای ساده و سرگرم کننده برای شادی نوهها
مترجم  :لیال لفظی
نویسنده  :آلموتبارتل  -یولیا یوره
نوع کتاب  :رقعی  -دو رنگ
تعداد صفحات  128 :صفحه

والدین

 100روش ساده و کاربردی برای والدین از متخصص بهداشت کودک
مترجم  :طاهره طالع ماسوله
نویسنده  :ایزابل گامب دارگو
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی
تعداد صفحات  156 :صفحه

والدین

نام مجموعه  :ترانه های بارداری
ماه اول :سالم نینی من مامان تو هستم
قد یه دونه زیتون
ماه دوم :نینی دارم ّ

ماه سوم :تاالپ رتاالپ صدای قلب نینی
ماه چهارم :وای خدا جون! نینی من تکون خورد

150/000

ماه پنجم :نینی من مسافر دل من
8

ماه ششم :صدای سکسکهت میآد نینی جون
ماه هفتم :یه اسم خوب میخوام برای نینی
ماه هشتم :نینی یه ماه دیگه دنیا میآد

100/000

ارتباط کالمی و عاطفی با جنین باید از همان ماههای نخست بارداری آغاز شود .
گفتوگو کردن ،قصه گفتن ،شعر خواندن ،سالم کردن و بیان اتفاقات روزمرهگی
زندگی برای جنین ،تأثیرات بسیار مهمی در ایجاد آرامش و شکلگیری شخصیت
او دارد.
حرف زدن با جنین باعث ایجاد حس آرامش ،رشد بهتر جسمی و روانی او میشود
و استمرار این کار در ماههای آخر بارداری و پس از تولد ،یادگیری مهارتهای
زبانی و کالمی او را افزایش میدهد .از طرفی این امر از عوامل مؤثر در تقویت
هوش کودک است و وابستگی و ارتباط عاطفی مادر و کودک را افزایش میدهد.
سروده  :مریم اسالمی  -زهرا موسوی
تعداد صفحات :هر عنوان  24صفحه
نوع کتاب  :وزیری  -رنگی

مادران
باردار

ماه نهم :خونهی ما در انتظار نینی
سیدی صوتی مجموعه ترانههای بارداری

90/000

مجموعه کامل همراه با سیدی رایگان و جعبه 1/150/000

برنده سه الک پشت پرنده

صفحه  1از 5

فهرست کتاب های انتشارات بافرزندان -فروردین ماه 1400
ردیف

قیمت

عنـوان کتــاب

توضیـحات

(ریال)

دوره سنی

نام مجموعه  :الالیی های کودکانه
جلد  : 1گربه الال موش الال
9

هر
عنوان
150/000

جلد  : 2دو چشم و ابرو الال
جلد  : 3خونه به خونه الال
الالیی های کودکانه (جلد سخت)

برنده سه الک پشت پرنده

سروده  :شکوه قاسم نیا
تعداد صفحات :هر عنوان  16صفحه
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی

از نوزادی

نام مجموعه  :غاز کوچولو
تولدت مبارک
10

دنبال چی میگردی ؟

هر

وقتی که تو بزرگ شدی ...

عنوان

شب شده  ،وقت خوابه

200/000

چی دیدی  ،چند تا دیدی ؟

مجموعهی  5جلدی ،با هدف آموزش پنج مفهوم مهم آموزشی شامل:
•تولّد ،رشد بدن ،شناخت شب و روز ،شمارش اعداد و اشکال هندسی
•دارای ماجراهای شیرینّ ،
جذاب و خواندنی دربارهی تجربههای تازهی غاز
کوچولویی که تازه متولد شده و هر لحظه چیز تازهای را کشف میکند.
•به زبان آهنگین و شعرهای کودکانه
•دارای صفحههای برشدار ،به منظور کشف تصویر یا شعری
•که زیر صفحهی برش خورده پنهان شده است.
بازآفریدهی شکوه قاسمنیا
تعداد صفحات  :هر عنوان  16صفحه
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی

 2تا  7سال
با کمک
بزرگترها

نام مجموعه  :من و داداشم
یه بچه دیگه ؟ چه بامزه !
بیا جشن تولد بگیریم !
بچه بگیر بخواب !

هر

بیا آشپزی کنیم !

11

عنوان

روزی که رفتیم سفر !

250/000

من معلم  ،تو شاگرد !
پوشک دیگه بسه !

تو مریضی  ،من دکتر !

داداش کوچولوی خرابکار !

مجموعه کامل من و داداشم

حق با بچهی اول است!
•تولد نوزاد جدید و عکسالعمل بچه ی اول ،مشکل خانوادههای جوان
•آموزش بچه ی اول ،برای كنارآمدن با نوزاد جديد ،در تمام لحظههای زندگی:
•وقت بارداری ،در سفر ،در خانه و ...
•داستانها و ماجراهای هيجانانگيز ،دربارهی روابط بچه ی ا ّول با...
نویسنده  :فانی جولی
تصویرگر  :رز کپدویال
مترجم  :نسرین گلدار -مرجان حجازیفر
تعداد صفحات  :هرعنوان  48صفحه
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی

 2تا  7سال
با کمک
بزرگترها
و
 8تا  11سال

2/250/000

نام مجموعه  :دعوا نکنیم  ...گفت و گو کنیم !
دو پرنده و یک کرم خاکی

شترهای دو کوهانه و شتر یک کوهانه
12

گربه شکمو و موش کوچولو

هر
عنوان

•در هر کتاب ،یک داستان ستیزه جویانه ،همراه با چند سرانجام گوناگون خشونت
آمیز!
•و نیز یک سرانجام دیگر ،راه حل صلح آمیز
•مورد توصیه ی سازمان یونسکو برای زندگی صلحآمیز به جای روابط خشونت بار
•مورد سفارش روانشناسان برای حل مشکالت رفتاری کودکان
•برگزیدهی نخستین دوره جشنوارهی « کتاب برتر» انجمن فرهنگی ناشران کتاب
کودک و نوجوان برای متن
مترجم  :فرزانه مهری
تعداد صفحات  :هرعنوان  12صفحه
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی

گرگی دشمن گرگ دیگر

60/000

مجموعه کامل همراه با جعبه

300/000

13

با خط خوب بنویس

140/000

•فعالیتهایی برای پرورش مهارتهای حرکتی ظریف
تعداد صفحات  32 :صفحه
نویسنده  :مریم نوزرآدان
نوع کتاب  :رحلی  -تحریر-تک رنگ

14

بشنو و جواب بده

140/000

فعالیتهایی برای پرورش مهارت شنیدن و فهم مطالب
تعداد صفحات  32 :صفحه
نویسنده  :مریم نوزرآدان
نوع کتاب  :رحلی  -تحریر-تک رنگ

موش کور و چند میمون

 4تا  7سال
با کمک
بزرگتر ها
و
 7تا  11سال

 3تا  5سال
پیش

دبستان

صفحه  2از 5

فهرست کتاب های انتشارات بافرزندان -فروردین ماه 1400
ردیف

قیمت

عنـوان کتــاب

توضیـحات

(ریال)

دوره سنی

نام مجموعه  :مهارت هایی برای زندگی بهتر
جلد  : 1کجا بگم ببخشید
جلد  : 2کجا بگم حق با منه
جلد  : 3کجا تحمل کنم
جلد  : 4کجا بگم نمیشه
جلد  : 5کجا کمک بگیرم
15

جلد  : 6کجا یه دوست خوب هست
جلد  : 7چی میخوام  ،چی نمیخوام
جلد  : 8حرف بزنم  ،جیغ نزنم

هر
عنوان
120/000

جلد  : 9مهم هست  ،مهم نیست

در جهان امروز ،زندگی کردن یک مهارت است .
این مجموعه با هدف آشنا کردن کودک با مسائل گوناگونی که روزمره با آنها
مواجه میشود تهیه شده است .کتابها هدفمند بوده و والدین باید قبل از
خواندن آن برای کودکشان از هدفی که این شعرها دنبال میکنند ،آگاهی داشته
باشند تا بتوانند در هدایت کودک به مسیر مورد نظر موفق شوند .اگر کودکان در
سنین پایین با این مهارتها آشنا شوند ،زندگی شاد و موفقی خواهند داشت.

 3تا  5سال

سرودهی مریم اسالمی  -زهرا موسوی
تعداد صفحات  :هرعنوان  12صفحه
مجلد 72 :صفحه  -جلد سخت
نوع کتاب  :خشتی  -رنگی

جلد  : 10می ترسم  ،نمی ترسم
جلد  : 11میتونم  ،نمی تونم
جلد  : 12میدونم  ،نمی دونم
مجموعه کامل

1/440/000
نام مجموعه  :مکس شجاع

16

جلد  : 1مکس و پرنده
جلد  : 2مکس و موش
جلد  : 3مکس و ماه

هر
عنوان
120/000

نویسنده و تصویرگر  :ا ِد ویر
مترجم  :شیدا رنجبر
تعداد صفحات  :هرعنوان  32صفحه
نوع کتاب  :رحلی  -رنگی

گروه سنی
الف و ب

نام مجموعه  :احساسات خود را بشناسیم
جلد  : 1خجالت
جلد : 2شادی
جلد  : 3خشم
جلد  : 4حسادت
17

جلد : 5غرور
جلد  : 6غم
جلد  : 7ترس
جلد  : 8اعتماد به نفس

هر یک از کتابهای این مجموعه درباره ی احساس یا ویژگی خاصی مانند شادی،
ترس ،خشم ،خجالت و  ...است.
در هر کتاب پنج داستان دربارهی آن احساس آمده که کودک را با این حس و نوع
برخورد با آن به صورت غیرمستقیم آشنا میکند.
در پایان هر کتاب سؤالهایی مطرح شده که بزرگترها با کودکان دربارهی آن به
گفتوگو بنشینند.
نویسنده  :بگونیا ایبارو
مترجم  :نوشین جعفری
تصویرگر  :علیرضا اسدی
تعداد صفحات  :هرعنوان  36صفحه
نوع کتاب  :خشتی  -دو رنگ

جلد  : 9مقصر بودن
مجموعه کامل همراه با جعبه

صفحه  3از 4

فهرست کتاب های انتشارات بافرزندان -فروردین ماه 1400
ردیف

قیمت

عنـوان کتــاب

توضیـحات

(ریال)

دوره سنی

نام مجموعه  :قصه های قبل از خواب
جلد  : 1دایناسورها چه طور شب بخیر می گویند ؟
جلد  : 2حاال دیگر شب بخیر

اگر والدین قبل از خواب فرزندشان در کنار او بنشینند و برایش کتاب بخوانند،
این کار به صورت عادت درمیآید .با کتابخوانی کودک آرامتر شده و بهتر به خواب
میرود .
هر یک از کتابهای این مجموعه شامل داستانی جذاب است که با تصاویر رنگی
همراه است.

جلد  : 3اگر گفتی چقدر دوستت دارم ؟
جلد  : 4بیب بیب برو بخواب
جلد  : 5وقت خوابه  ،بابا

نویسندگان  :جوری جان  -جین یولن  -سم مک برتنی  -تاد تارپلی  -ویو هکت
جویس دانبار  -م.کریستینا باتلر  -دیوید بدفورد  -ادل گرس  -تیم وارنز
کاترین والترز  -کلر فیریدمن  -مری لوک  -سباستین براون  -لیبی گلیسون
تیمونی نپمن  -روت کوئیل  -مگ مکینلی  -تریشا رانلز

جلد  : 6قبل از اینکه بخوابم چیزی بگو خوشحالم کند
جلد  : 7نترسید کوچولو های من
جلد  : 8سر جای من چه کار می کنی ؟
18

جلد  : 9خوب بخوابی پیشی زنجبیلی
جلد  : 10خوابت نمی برد هاپو کوچولو ؟
جلد  : 11وقت خواب است خرس کوچولو

هر
عنوان
180/000

تصویرگران  :مری ریس  -بنجی دیویس  -آنیتا جرام  -جان روکو  -دبی گلیوری
کارولین پدلر  -دنیل هاوارد -کاترین والترز  -تیم وارنز  -جین مسی
پامال زاگارنسکی  -سباستین براون  -فریا بلک وود  -لوا هیوز  -آلیسون فرند
لیال راج
مترجمان  :رضی هیرمندی  -محبوبه نجفخانی
تعداد صفحات  :هرعنوان  24صفحه

جلد  : 12شب بخیر امیلی

 4تا  7سال
با کمک
بزرگتر ها
و
 7تا  11سال

نوع کتاب  :خشتی  -رنگی

جلد  : 13بخواب مثل ببر
جلد  : 14برگرد به تختخواب  ،ا ِد
برنده چهار الک پشت پرنده

جلد  : 15بگیر بخواب جسی
جلد  : 16شب بخیر  ،ببر عزیز !
جلد  : 17این خرس نمیتواند بچه نگه دارد
جلد  : 18بگذارید بخوابم گوسفند ها !
پنج ستاره ی آرزو

نام مجموعه  :قصههای دوست داشتنی

19

جلد  : 1می خواهی چه کاره شوی برایان ؟

200/000

جلد  : 2نینجا خرگوشه

200/000

جلد  : 3اسکار عاشق چه چیزهایی است ؟

250/000

جلد  : 4درخت خاطره

200/000

جلد  : 5روز بد خرس کوچولو

200/000

جلد  : 6شاید چیزی زیبا ...

250/000

جلد  : 7گربه ای که تقلید می کرد

250/000

جلد  : 8اسکار و مو

250/000

در هر یک از کتابهای این مجموعه اتفاقی برای یکی از شخصیتهای داستانی
رخ میدهد که کودک را با خود همراه میکند و مفهومی از جمله  :عشق و دوست
داشتن ،تنهایی ،بزرگداشت زندگی و خاطرات دوستان و ...را به او میآموزد.
نویسندگان  :جین ویلیس  -جنیفر گری اوسون  -بریتا تکنتراپ  -هیاوین اورام
ایزابل کمپوی  -ترزا هاول -آلی پای
مترجمان  :رضی هیرمندی  -شیدا رنجبر  -مهرنوش پارسا نژاد
طاهره طالع ماسوله  -میترا نوحی جهرمی
نوع کتاب  :گالسه  -رنگی

گروه سنی
الف و ب

برنده چهار الک پشت پرنده

صفحه  4از 5

فهرست کتاب های انتشارات بافرزندان -فروردین ماه 1400
قیمت

عنـوان کتــاب

ردیف

توضیـحات

(ریال)

دوره سنی

نام مجموعه  :بغل می خوام  ،بوس می خوام
•کتابهای «بغل میخوام ،بوس میخوام» ترانههای شاد و کودکانهاند که ماجراهای
نینی کوچولوی بامزهای را به تصویر میکشد.
•نینی لپگلی و خندان دوست دارد با همه بازی کند و همهی خانواده او را دوست
دارند.
•تقدیر شده در بخش شعر خردسال نهمین دوره جشنواره کتاب برتر انجمن
فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
تصویرگر :سحر حقگو
سروده عزت ا ...الوندی
تعداد صفحات  :هرعنوان  12صفحه
نوع کتاب  :خشتی  -صفحه سخت  -دو رنگ

آهای آهای بابایی  ،بازی میخوام کجایی
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هر
قند و نبات تو قندون  ،دوست دارم مامان جون
عنوان
بابابزرگ خوبم  ،برام کتاب می خونه
250/000
قصه بگو مادر جون  ،نی نی میخاد بخوابه
عروسک نازنازی  ،بیا بریم آب بازی

 1تا  3سال

نام مجموعه  :اولین آشناییها
•اولین آشناییها مجموعهای است  ۵جلدی برای کودکان .با تصاویر زیبا و دارای
جزئیات آموزشی .به کودک شما کمک میکند تا طبیعتی که در آن زندگی میکند،
دنیای حیوانات ،اعضای بدن خودش ،وسایل حمل و نقل و پیرامون زیستی فرهنگی
اجتماعی خود؛ کودکانه آشنا شود.
•کتاب به گونهای آماده شده که در رفت و آمدهای مکرر از ابتدا تا انتها و برعکس
کمتر آسیب ببیند و کودک شما بارها آن را تجربه کند.
تصویرگر :شارلوت رودره
نویسنده :دلفین گراویه
تعداد صفحات  :هرعنوان  72صفحه
مترجم  :طاهره خدایی
نوع کتاب  :خشتی جلد سخت  -رنگی

جلد  : 1طبیعت
جلد  : 2بدن من
جلد  : 3بچه های حیوانات

21

جلد  : 4وسایل حمل و نقل
جلد  : 5دنیای اطراف من

 3تا 5
سال

نام مجموعه  :ریاضی خیلی خیلی بامزه
جلد  : 1دستگاه جیغ زنی

22

هر
عنوان
390/000

جلد  : 2غذای پشمالو
جلد  : 3مغز پرنده

ما میخواهیم ریاضی برای بچه ها مثل دسر بعد از غذا باشد .
نویسنده  :لورا آوردک
مترجم  :شیدا رنجبر
تصویرگر  :جیم ِپیلوت
نوع کتاب  :وزیری  -رنگی

گروه سنی
بوج

نام مجموعه  :تاکسی فضایی
جلد  : 1آرچی پرواز میکند
جلد  : 2نجات سیارهی آبی
جلد  : 3آرچی فضایی می شود
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جلد  : 4آرچی در سفینهی مادر

این مجموعه شامل واقعیت های علمی جالبی ست که دوستان و حتی معلم هایتان
را تحت تاثیر قرار میدهد !

هر
عنوان
200/000

نویسنده  :وندی مس  -مایکل بروور
مترجم  :شیدا رنجبر
تصویرگر  :الیز گرول
نوع کتاب  :رقعی  -تک رنگ

گروه سنی
بوج

جلد  : 5سازمان بی.یو.آر.پی مقابله به مثل میکند
نشانی  :تهران  -میدان انقالب  -ابتدای خیابان انقالب  -بین خیابان منیریجاوید و  12فروردین  -ساختمان  - 1348طبقه 6
تلفن :

021-66950877

کانال تلگرام :

پیامک :

021-66950877

تلگرام حسابداری:

دورنگار 021-66950877 :

اینستاگرام:

@Bafarzandan
@bafarzandan_acc
@Bafarzandan

صفحه  5از 5

