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 آشنایی با قطعه گمشده

 

 زهرا فرمانی :یموضوع یطراح

 ی شل سیلور استایننوشته بر اساس کتاب آشنایی با قطعه گمشده  ی:تصویر طراحی

 زهرا غفوری مشاور گرافیک نابینایی:

 مینا توکلی، ستاره اقتداری ساز:نمونه

 .1389گروه حسی لمسی بادبادک، : تهران،مشخصات نشر: 

 .س.م 16×23، .ص 40 :مشخصات فیزیکی

 گیر، چشم متحرک، انواع بافتته )روی تصاویر کاغذ کتاب( جورابماژیک برجس مواد مصرفی:

 :معرفی

یک قطعه است.  سازی شدهشده برجستهتکه مثلث گمدر این کتاب بعضی از عناصر تصویری کتاب اصلی همانند دایره و 

سیربه دنبال چیزی می شکال مختلفی گردد که او را کامل کند. در م ست با ا شنا می پیدا کردن دو شود ولی با هیچ یک از آ

شکال جود درنمی سیر آنقدر حرکت میآن ا شکل می کندآید. در نهایت در این م دایره دهد و تبدیل به یک تا خود تغییر 

  کند.  د که کسی او را کاملشود و دیگر نیازی ندارکامل می

 ، خودشناسی.شل سیلوراستاین، قطعه گم شده کلیدواژه:
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 بازی تاس و مهره

 

 

 

 میترا عطایی :و تصویری یموضوع یطراح

 زهرا غفوری اور گرافیک نابینایی:مش

 ضیایی، شیرین دهقان، ژینوس کرباسیمیترا  نمونه ساز:

  س.م. 29 ×46 فیزیکی: مشخصات

 .1389گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

 پارچه با جنسیت های مختلف، چسب، بندکفش، چرم، چسبک، دکمه، جوراب 4 مواد مصرفی:

 : معرفی

که با تاس چهارنوع بازی اند. ها بر اساس کتاب بازی های تاس و مهره و بازی منچ نوشته زهرا فرمانی طراحی شدهاین بازی

و برجسته است کفشدوزک است. تصاویر و خانه ها و تاس و  ماروپله، منچ، ماه و ستاره و کرمو مهره انجام می شود شامل 

 توان برروی کتاب چسباند. را میمهره ها 

 ، منچ.مهرهتاس و  بازی، ماروپله، کلیدواژه:
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 (3×3) سودوکو فکری بازی

 

 

 

 اقتداری ستاره :و تصویری موضوعی یطراح

 اقتداری ستاره :سازنمونه

 محمدی شاهاکرم  :نابینایی گرافیک مشاور

 .1391 ،گروه حسی لمسی بادبادکتهران:  مشخصات نشر:

 س.م. 20×20 مشخصات فیزیکی:

 مختلف های جنسیت با پارچه ، ای قابلمه دکمه فوتر، پارچه :مصرفی مواد

 : معرفی

ها های مختلفی از پارچههای این بازی با جنسمهرهدارد.  بستتتیار توجه و تمرکز به نیاز که استتتت فکری این کتاب بازی

 .جا کردجابه ایقابلمه دکمهها را با استفاده از توان مهرهمی اند ودرست شده

 بازی فکری، پارچه، مهره. کلیدواژه:
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 (9×9) سودوکو فکری بازی

 

 

 اقتداری ستاره :و تصویری موضوعی طراح

 اقتداری ستاره :ساز نمونه

 محمدی شاهاکرم   :نابینایی گرافیک مشاور

 . 1395گروه حسی لمسی بادبادک، تهران:  مشخصات نشر:

 .م.س 40×40 مشخصات فیزیکی:

 مختلف های جنسیت با پارچه ، ای قابلمه دکمه فوتر، پارچه :مصرفی مواد

 : معرفی

های ها و بافتدر اشتتکال و اندازهها مهره . در این کتابدارد بستتیار توجه و تمرکز به نیاز که استتت فکری این کتاب بازی

 .جا کردای جابهقابلمه با استفاده از دکمهتوان ها را میاند. این مهرهمتنوعی ساخته شده

 بازی فکری، مهره کلیدواژه:
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 هابازی

 

       فریبا کیهانی طراحی موضوعی و تصویری:

 آبان 13شرکت تعاونی زنان  ساز:نمونه

 1378تهران: موسسه پژوهشی کودکان دنیا،  مشخصات نشر:

 نمد، پارچه مواد مصرفی:

 معرفی:

هایی مانند چرخ کند. بازیهای مختلفی را تجربه میرود و از ابتدا تا انتهای کتاب بازیعروستتتکی از جای خود بیرون می

رستتد.کودک این دنبال کردن یک مستتیر و در صتتفحه آخر به خانه خود میبازی، بازی با اشتتکال، فلک، االکلنگ، کش

ها و پاهایش را خم و راستتت کند. کودک و عروستتک در طول امکان را دارد تا ابتدا با عروستتک خود بازی کند. دستتت

مراه شتتود و در عین حال به هکنند و در هر صتتفحه کودک با مفاهیم حرکات و اشتتکال مختلف آشتتنا میکتاب حرکت می

 برد.کند و لذت میعروسک بازی می

  حرکت، اشکالعروسک، بازی،  کلیدواژه:
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 بگرد و پیدا کن

 

 

 

 : ستاره اقتداری، محبوبه ابراهیمیو تصویری یطراح موضوع

 ستاره اقتداری، محبوبه ابراهیمی، ژینوس کرباسی نمونه ساز:

 زهرا غفوری مشاور گرافیک نابینایی:

 .م.س 20× 20 مشخصات فیزیکی:

 .1389گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

 انواع پارچه با جنسیت های مختلف مواد مصرفی:

 : معرفی

شده است و معرفی  جنس از پارچهدر هر صفحه یک  .های مختلفاست از پارچه های مختلف با جنس کتاب مجموعه ای

گرفته استتتت. کودک مشتتتابه آن جنس از پارچه را باید بین ر دیگر قرا در کنار چند جنس در صتتتفحه مقابل، آن جنس

 شود.ها آشنا میها مختف و تفاوت میان آنو از این طریق با بافت های دیگر پیدا کندجنس

 بازی ها،پارچه کلیدواژه:
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 گویی(تابلوی قصه) تخم مرغ

 

 

 

 علی کندی :و تصویری موضوعی یطراح

 علی کندی :سازنمونه

 .1395موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 پارچه، فوتر،کاموا مواد مصرفی:

 متر سانتی 55 × 35 مشخصات فیزیکی:

 معرفی:

تابلو شامل مرغی است که روی تخم ها نشسته تا به موقع تبدیل به جوجه شوند. کودک باید ترتیب شخصیت ها را طوری 

 روی تابلو بچسباند که مراحل تکامل تخم را نشان دهد تا در نهایت به جوجه برسد. 

 مرغ، جوجه. تخم مرغ، کلیدواژه:
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 تابلوی قصه گویی() فصل چهار

 

 

 

 رویا کفایتی، علی کندی :و تصویری حی موضوعیطرا

 رویا کفایتی، علی کندی  ساز:نمونه

 .1394موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 ، خزپارچه، فوتر :مواد مصرفی

خاله نوبهار نزدیک بهار که می شد، شروع این کتاب بر اساس افسانه عمونوروز و خاله نوبهار )ننه سرما( ساخته شده است. 

می کرد به تمیز کردن خانه و منتظر دیدن عمو نوروز می شتتتد. ولی وقتی عمو نوروز به خانه خاله می آمد او به خواب رفته 

خاله سالها در حسرت دیدن او مانده بود. در  دامن خاله می انداخت و می رفت. بود  همیشه شاخه ای از گل همیشه بهار در

وقع روی صفحه بچسباند.تابلو منظره حیاط و خانه خاله نوبهار را نشان می دهد که این تابلو کودک باید شخصیت ها را به م

 خاله در ایوان آن سفره هفت سین را می چیند و به متکا تکیه می دهد و به خواب می رود. 

 عمونوروز، خاله نوبهار، بهار، نوروز. کلیدواژه:
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 هاچهره

 

 

 آبان 13تعاونی زنان  ساز:نمونه

 تهران: موسسه پژوهشی کودکان دنیا  نشر:مشخصات 

 پارچه، نمد، کاموا مواد مصرفی:

 معرفی:

شود و کودک را با عواطف مختلف انسانی از قبیل شادی، غم، هر صفحه از این کتاب شامل یک حالت از صورت انسان می

 کند.عصبانیت، تعجب و ... آشنا می

 : صورت انسان، عواطف انسانیکلیدواژه
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 با من دوست بشی؟حاضری 

 

 

 

 گلنار باجالن موضوعی:ی طراح

 نوشته اریک کارل. "حاضری با من دوست بشی؟" بر اساس تصاویر کتاب اصلی تصویری: یطراح

 گلنار باجالن، شیرین دهقان، ستاره اقتداری ساز:نمونه

 1389تهران: گروه حسی لمسی بادبادک،  مشخصات نشر:

 جوراب گیر، انواع پارچه ها مواد مصرفی:

 :معرفی

رود ولی گیرد میهای مختلفی که ستتتر راهش قرار میاو به دنبال دمدر این کتاب موش کوچکی دنبال دوستتتت می گردد. 

شتتود تا آنکه ستترانجام به حیوان مورد نظر خود اش شتتود ختم نمیها به حیوانی که دوستتت و همبازیهیچ کدام از آن دم

 بر دم حیوانات است.  این کتاب تاکیدکند. مالقات می

 .حیوانات ،دم دوستی، موش، کلیدواژه:
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 گویی()تابلوی قصه حسنی نگو یه دسته گل

 

 

 

 رویا کفایتی، علی کندی :و تصویری ی موضوعیطراح

 رویا کفایتی، علی کندی ساز:نمونه

 1395موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 س.م. 50 × 70 :فیزیکیمشخصات 

 ، پنبهپارچه، فوتر مواد مصرفی:

 معرفی:

سیاین کتاب  سته گل"از کتاب  اقتبا سنی نگو یه د صیت "ح شخ ست.  شان  ها روی تابلویی که محله زندگیا سن را ن ح

که به حمام و دهد داستان، کودکی را نشان میشوند. ترتیب روی صفحه تابلو چسبیده می دهد با توجه به شعر داستان بهمی

نهایت در کمال تنهایی به حمام کند. هیچ کس تمایلی به دوستی با او ندارد. در هایش را کوتاه نمیرود و ناخنمیسلمانی ن

 رود. کند و به بازی با دوستانش میود را کوتاه میرود و مو و ناخن خمی

 . یابی، حیواناتپاکیزگی، دوست کلیدواژه:
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 گویی(قصهتابلوی ) حضرت یونس

 

 رویا کفایتی، علی کندی :و تصویری موضوعی یطراح

 رویا کفایتی، علی کندی ساز:نمونه

 .1394موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 س.م. 50× 75 مشخصات فیزیکی:

 پارچه، فوتر مواد مصرفی:

شکم ماهی این کتاب  ضرت یونس در  شدن ح ستان گرفتار  صیتکند. را روایت میدا سب به تابلو شخ ستانی با چ های دا

 کند. فحه تابلو، داستان را بازسازی میچسبند و کودک روی صمی

 .، کشتیهای قرآنی، حضرت یونس، ماهیداستان کلیدواژه:
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 هاطخ

 

 

 

 زهرا فرمانی :و تصویری یموضوع یطراح

 خانم حسینی نمونه ساز:

 زهرا غفوری مشاور گرافیک نابینایی:

  س.م. 16× 11ص.؛  12 فیزیکی:مشخصات  

 .1389گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

 مقوا و کاموا مواد مصرفی:

 :معرفی

با استتتفاده از کاموا بر روی صتتفحه چستتبانده شتتده استتت و کودک با دنبال کردن این خط  در این کتاب اشتتکال مختلف 

 شود.خطوط برجسته با انواع خط آشنا می

 کاموا.، وطخط کلید واژه:
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 داستان دکمه

 

 زهرا فرمانی طراحی موضوعی:

 ستاره اقتداری، محبوبه ابراهیمی طراحی تصویری:

 ایستاره اقتداری، محبوبه ابراهیمی، ستاره افجه ساز:نمونه

 زهرا غفوری مشاور گرافیک نابینایی:

  س.م. 25× 25ص.؛  4 مشخصات فیزیکی:

 .1392گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

 فوتر، پارچه، دکمه مواد مصرفی:

 معرفی:

ساس کتاب ارزش  ستان گردیاین کتاب بر ا شهر ها و غیرگردیهای زندگی، دا شده است. گردی کوچولو در  ها طراحی 

آشنا شد. این کتاب در های دیگری کرد. او از شهر خودشان به شهرهای دیگر مسافرت کرد و با دکمهها زندگی میگردی

 آمیز موجودات در کنار یکدیکر در عین متفاوت بودن است. مورد همزیستی مسالمت

 هاآمیز، پذیرش تفاوتهای زندگی، زندگی مسالمتارزش کلید واژه:
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 در جستجوی قطعه گمشده

 

 

 

 زهرا فرمانی :یموضوع یطراح

 نوشته شل سیلور استاین؛  "در جستجوی قطعه گمشده"بر اساس کتاب ی: طراحی تصویر

 مینا توکلی، ستاره اقتداری نمونه ساز:

 زهرا غفوری مشاور گرافیک نابینایی:

  س.م. 23× 16 ؛ص. 40:مشخصات فیزیکی

 1389گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

صرفی: سنگ ریزه، طلق،  مواد م شم متحرک، انواع بافت،  صاویر کاغذ کتاب(، جوراب گیر، چ سته )روی ت ماژیک برج

 .پنبه و غیره

 :معرفی

ستجوی قطعه ای  ست که جای خالی درونش را پر کند. یک دایره با یک قطعه خالی در ج سیر  اوا شیبی را طی م پرفراز و ن

ستترانجام او قطعه مناستتبش را پیدا اش نیستتتند. خورد که مناستتب جای خالیبه قطعات مختلفی بر میکند و در این مستتیر می

 کند.داستان سفر خودشناسی را روایت می شود.کند و با او یکی میمی

 خودشناسی، دایره. ،شل سیلوراستاین کلیدواژه:
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 درخت و حیوانات

 

 زهرا فرمانی :یموضوع یطراح

 ژیال فقیهی ساز:نمونه

 زهرا غفوری نابینایی:مشاور گرافیک 

 .1389گروه حسی لمسی بادبادک، : تهران مشخصات نشر:

 پارچه، جوراب گیر، چسب داغ مواد مصرفی:

 معرفی:

دهد. حیوانات شتتتامل موش، ها، تنه و ریشتتته نشتتتان میگ ارتباطش را با حیوانات در شتتتاخهیک درخت بزر در این کتاب

قابلیت آویزان کردن تصویر و  های مختلف بر روی تصویر اصلی استتک تصویر که بخش سنجاب، کالغ و جغد هستند. 

  توان در آن پنهان کرد.صفحه کتاب متحرک است و حیوانات را میرا دارد. 

 توضیح: این کتاب قبال توسط زهرا فرمانی با دانشجویان دانشگاه الزهرا ساخته شده بود. 

 بازی ،درخت حیوانات، کلید واژه:
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 گویی(تابلو قصه) قورباغهگردیسی د

 

 

 

 رویا کفایتی، علی کندی: و تصویری ی موضوعیطراح

 رویا کفایتی، علی کندی : سازنمونه

 1394موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 س.م. 60×40 مشخصات فیزیکی:

 پارچه، فوتر مواد مصرفی:

 معرفی:

ها تغذیه دهد با حشتتراتی که قورباغه از آناستتت که یک برکه کوچک را نشتتان می تابلوی دگردیستتی قورباغه صتتفحه ای

صیتکند. کودک بایمی شخ سباند. د به ترتیب  صفحه بچ صیتها را از مرحله تخم تا یک قورباغه بالغ روی  ی تابلو هاشخ

بی که در قسمت پشت دارند، به صفحه مرحله از رشد نوزاد قورباغه که هر کدام با چس 5: قورباغه، تخم قورباغه، عبارتند از

 چسبند. میتابلو 

  دگردیسی، تخم قورباغه، نوزاد قورباغه. قورباغه، کلیدواژه:
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 دویدم و دویدم

 

 

 

 زاده بزازیمینا اسماعیلطراحی موضوعی و تصویری: 

  زاده بزازیمینا اسماعیلساز: نمونه

 ص. 8مشخصات فیزیکی: 

 .1396زاده، اسماعیلا نتهران، میمشخصات نشر: 

 نمد، نخ، چرم، کاغذ، دکمه، چشم عروسک، تور، چسب حرارتی، الک، روبان، پنبه.مواد مصرفی: 

 معرفی:

های اصلی متل که کودک کتاب بر اساس متل دویدم و دویدم ساخته شده است. در هر صفحه از کتاب یکی از شخصیت

های مختلفی دارند که به وسیله ابزار خاص آن شغل ها شغلاین شخصیت برخی ازخورد قرار دارد. در مسیر خود به او برمی

 شوند. شناسایی می

  ، طبیعت.متل، شغل، ابزار، حیوانات کلیدواژه:
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 زال و سیمرغ

 

 

 

  علی کندی؛ :موضوعیطراح 

 کفایتی هاجر حی تصویری:طرا

 هاجر کفایتی ساز:نمونه

   1392موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 س.م. )در حالت باز( 47×  115 ص.؛ 4: مشخصات فیزیکی

 پارچه، فوتر واد مصرفی:م

  معرفی:

این کتاب دارای چهار صفحه است:  زال و سیمرغ با اقتباس از داستان زال و سیرغ شاهنامه فردوسی ساخته شده است.کتاب 

صفحه اول قصد سالم، صفحه دوم خبری که سام در مورد تولد نوزادش می گیرد، صفحه سوم کوهی که زال نوزاد را پای 

آن قرار می دهند که خوراک حیوانات وحشی شود و صفحه آخر قله قاف کوهی که آشیانه سیمرغ به همراه جوجه هایش 

شتتخصتتیت های داستتتان رغ زال را به آنجا می برد و از او مانند فرزندان خود نگهداری می کند. را نشتتان می دهد که ستتیم

 عبارتند از:  زال نوزاد، زال جوان، سام )پدر زال(، مادر زال در حالت بارداری، سیمرغ.

 زال، سیمرغ، قاففردوسی،  شاهنامه، کلیدواژه:
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 سیمرغ

 

 

 

 زهرا فرمانی :یموضوع یطراح

 زهرا فرمانی، محبوبه ابراهیمی :یتصویر یطراح

 ستاره اقتداری، سمیرا ابراهیمی، محبوبه ابراهیمی، الهه ساالر، مارال فیروزیه ساز:نمونه

 اکرم شاه محمدی مشاور گرافیک نابینایی:

 س.م. 21× 29 :مشخصات فیزیکی

 1394گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

 جوراب گیر، چسب چوب، فوتر، سیم مفتول، چشم عروسک مواد مصرفی:

 :معرفی

صفحه از کتاب پرنده ست. در چند  شده ا ساخته  سیمرغ  سانه  ساس کتاب اف صورت تکی وجود دارند و در کتاب بر ا ها به 

 سازند.گیرند و سیمرغ را میها در کنار هم قرار میصفحه آخر همه پرنده

 هپرند سیمرغ، شاهنامه، کلیدواژه:
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 شنل قرمزی

 

 

 فریبا کیهانی طراحی موضوعی و تصویری:

 آبان 13شرکت تعاونی زنان  ساز:نمونه

 تهران: موسسه پژوهشی کودکان دنیا مشخصات نشر:

 معرفی:

این کتاب بر اساس داستان معروف شنل قرمزی تنظیم شده است. در این کتاب عروسک انگشتی وجود دارد که هر یک  

های تواند با عروسکشود )شنل قرمزی، مادربزرگ، گرگ، شکارچی(. کودک میداستان را شامل میهای از شخصیت

 انگشتی این تصویر را نمایش دهد.
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 شنل قرمزی

 

 کفایتی هاجر :و تصویری طراحی موضوعی

 کفایتی هاجر ساز:نمونه

 1390موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 ، خزپارچه، نمد، تور، مخمل مواد مصرفی:

 (در حالت باز) 45 × 130.؛ ص 3  مشخصات فیزیکی کتاب:

 معرفی:

صفحه بزرگی که یک النه، پرنده و جوجه درخت سوم داخل و خارج خانه مادرهایش روی آن وجود دارد.   بزرگدوم و 

شان می صیتتواند بکودک میدهد. شنل قرمزی را ن شخ ستفاده از اجزاء کتاب و  ستانها ا ا سازد دا و لذت های دیگری ب

 ببرد. 

 های کهن، شنل قرمزیافسانه کلیدواژه:
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 ضامن آهو )امام رضا(

 

 

  

 رویا کفایتی، علی کندی :طراحی موضوعی و تصویری

 رویا کفایتی، علی کندی ساز:نمونه

        1392موسسه کودکان خالق امروز، : تهران مشخصات نشر:

 خز ،:پارچه، فوترمواد مصرفی

  س.م. 40×  65 مشخصات فیزیکی:

 معرفی:

های ستتبز صتتفحه کتاب درختانی را با برگاین کتاب بر استتاس داستتتان ضتتامن آهو امام رضتتا )ع( ستتاخته شتتده استتت. 

شان میدوزیتکه شت علفزار بچه ودهد شده ن شان تا به آندر پ ستند و منتظر مادر ستراحت ه شیر آهوهایی که در حال ا ها 

دهد ها شیر میرود و به آنت امام رضا به نزد کودکان خود میگیرد اما با وساطهدف شکارچی قرار می مادر بدهد. آهوی

 شود. هایت شکارچی از کشتن او منصرف میگردد. در نو دوباره برمی

 ، شکارچیآهو ،)ع( امام رضا کلیدواژه:
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 گویی(زن )تابلوی قصهکدوی قلقله

 

 

 زادهزهرا شفیعطراح موضوعی و تصویری: 

 زادهزهرا شفیعساز: نمونه

 زادهمائده حسینمدیر تولید: 

 پارچه، نمد، نخ، مهرهمواد مصرفی: 

 1396بابل: کارگاه دوخت و دوز گل خندان مازندران، مشخصات نشر: 

 معرفی:

 و دختر دیدار قصد به که است پیرزنی داستان متل اینتهیه شده است.  زنداستان کدوی قلقلهخوانی بر اساس این پرده قصه

 کندمی مجاب را آنان ولی. دارند را او دریدن قصد که کندمی برخورد وحشی حیوانات با راه در و رودمی سفر به دامادش

 ولی. کنندمی قبول حیوانات. بخورند را او شد «چله و چاق» دخترش پذیرایی اثر در او وقتی و بازگشت در و کنند صبر که

 .رسدمی خانه به و کندمی فرار آنان میان از کدو یک در شدن مخفی با بازگشت در پیرزن

 حیوانات متل، گیاهان، کلیدواژه:
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 گیاهان

 

 

 

  نادری سمانه :تصویری و موضوعی طراحی

 بزازیزادهاسماعیل مریم :سازنمونه

 1396تهران: سمانه نادری، مشخصات نشر: 

 س.م. 27×  34ص. 16 مشخصات فیزیکی:

 اسفنج، کنف نخ، مروارید، کاموا، پارچه، نمد، :مصرفی مواد

 معرفی:

 آموزش میوه و ساقه و برگ ریشه، انواع بریل است و در آن و عادی الخطرسم دو با( انگلیسی - فارسی) این کتاب دوزبانه

 گیاهانی. است شده کشیده تصویر به گیاهان مختلف انواع نیز و( افشان و راست) هاریشه انواع کتاب این در. شودداده می

 و کاهو مانند گیاهانی. دارند غذایی استتتفاده هاانستتان برای هاریشتته این و دارند راستتت هایریشتته که تربچه و هویج مانند

 و بادمجان مانند گیاهانی و. گیرندمی قرار هاانستتان استتتفاده مورد هایشتتانبرگ و ستتاقه و دارند افشتتان ریشتته که کرفس

 نیز نخودفرنگی و ذرت مانند گیاهانی. گیردمی قرار هاانسان استفاده مورد هایشانمیوه و دارند افشان ریشه که فرنگیگوجه

 آموزش راستای در کتاب این. دارد قرار غالف داخل در نیز هایشانمیوه است، استفاده قابل هایشانمیوه و دارند افشان ریشه

 .است شده تهیه بینایانکم و نابینایان برای ابتدایی اول علوم کتاب در گیاهان

  گیاهان، ساقه، ریشه، برگ کلیدواژه:
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 الک پشت

 

 فریبا کیهانی  طراحی موضوعی و تصویری:

 آبان هتعاونی سیزدشرکت  ساز:نمونه

 نمد، پولیشمواد مصرفی: 

 موسسه پژوهشی کودکان دنیا تهران: مشخصات نشر:

 معرفی:

 که دکری زندگی میپشتالکدر یک دشت سرسبز پشت نوشته اریک کارل است. کتاب الکبرگرفته از داستان این کتاب 

وی پشتش برداشت و با خوشحالی را از ر شک. برای همین  الاز اینکه نمی توانست مثل دیگران تند راه برود خیلی ناراحت بود

حاال می توانست کمی تندتر از قبل را ه برود ولی نمی  وم  دنیا را ببینم. اخیلی راحت می توانم بدو آزاد شدم. حاال :گفت

، مخفی می شد از دیدن خرگوش، ماهی ترسو شده بود. همین که زنبوری را می دید زیر سنگی می رفت و ردانست چرا اینقد

ر افتاب بایستد. از دست باران، مار و اسب نیز وحشت کردو نتوانست با آنان بازی کند و دوست شود. الک پشت نتوانست زی

ام بهتر است بروم  که بدون الک اینقدر سختی کشیدهالک پشت به خود گفت : حاال هباد و سرما نیز در امان نبود. باالخر

ب پشت وقتی زیر الکش رفت دیگر نگران چیزی نبود و به آرامی خوابش برد. در این کتارا بردارم. الک مدوباره الک

رای تواند ب.کودک میهای مختلفی به کمک حیوانات بسازد.شود. او می تواند قصهحیوانات مختلف آشنا میکودک با 

 ها قصه را بیان نماید.سازی کند و سپس با حرکات عروسکحیوانات روی صفحه کاغذ زمینه

 پشت، خرگوش، ماهی، مار، اسب کال اریک کارل، کلید واژه:
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 مرغ سرخ پاکوتاه

 

 

 ستاره اقتداری :یموضوع یطراح

 ستاره اقتداری، نعیمه برزگر، سمیرا شایان، محبوبه ابراهیمی :یتصویر یطراح

 ستاره اقتداری، سمیرا شایان، مارال فیروزیه ساز:نمونه

 محمدیاکرم شاه مشاور گرافیک نابینایی:

 س.م. 17×24 مشخصات فیزیکی:

 1394گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

 چرم، فوتر، چشم عروسک، چسب، مقوا، نخ نامرئی، تور مواد مصرفی:

 : معرفی

با موضوع  این کتابداستان منظوم این کتاب بر اساس کتاب مرغ سرخ پاکوتاه نوشته پروین دولت آبادی ساخته شده است. 

داستان یک مرغ در مزرعه دانه گندم پیدا می کند و از حیوانات  در این ت گندم تا تهیه و آماده سازی نان است.مراحل کاش

نان تهیه  مزرعه برای کاشتتت دانه تا مرحله پخت نان کمک می خواهد اما حیوانات از همکاری ستترباز می زنند. در انتها که

سهمی نمیشود، مرغ هم به آنمی ساخته دهد. ها  ستفاده از مواد مختلف  ستان با ا صلی دا صر ا ست و هر یک از عنا شده ا

 اند. های اصلی در یک صفحه قرار گرفتهشخصیت

 ، گندم، نان مشارکت همکاری، حیوانات، طبیعت، کلیدواژه:
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 گویی()تابلوی قصه نخودی

 

 زادهزهرا شفیعطراح موضوعی و تصویری: 

 زادهزهرا شفیعساز: نمونه

 زادهمائده حسینمدیر تولید: 

 نخ، مهرهپارچه، نمد، مواد مصرفی: 

 1396بابل: کارگاه دوخت و دوز گل خندان مازندران، مشخصات نشر: 

 معرفی:

صه سانه نخودی این پرده ق ساس اف ست. نخودی و خوانی بر ا شده ا ستان فارس تهیه  ستان ا سرو ساس روایتی از منطقه  بر ا

پدر و مادرش را از حاکم بگیرد. رود تا حق و حقوق کودکی بسیار کوچک، به اندازه یک نخود است که به قصر حاکم می

 کنند. کند که او را همراهی میدر این راه دوستان زیادی پیدا می

 های کهن، نخودی، ظلم، دادخواهیافسانه کلیدواژه:

 

  



32 
 

 های بازیها و کارتشانهن

 

 

 زهرا فرمانی ی موضوعی:طراح

 پرند رشیدی، ستاره اقتداری  ویری:تص یحاطر

 ستاره اقتداری، ژینوس کرباسی ساز:نمونه

 زهرا غفوری مشاور گرافیک نابینایی: 

 س.م. 7×  7 :مشخصات فیزیکی

  1389 لمسی بادبادک، -گروه حسی :تهران مشخصات نشر: 

 گیر، چسب چوبجوراب ،مقوا مواد مصرفی:

 : معرفی

نشانه مختلف همراه با  22در این کتاب  نوشته زهرا فرمانی ساخته شده است. "کارت بازی"این کتاب بر اساس کتاب 

 پردازد.و به معرفی عالئم ریاضی و هندسی متنوع می کارت های بازی ارائه شده است

 سرگرمی هندسه،کارت بازی، ریاضی، :کلیدواژه
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 نقشه کوچک من

 

 ستاره اقتداری، زهرا غفوری :یموضوع یطراح

 گلنار باجالن، ستاره اقتداری :یتصویر یطراح

 ستاره اقتداری، گلنار باجالن ساز:نمونه

 : زهرا غفوریمشاور گرافیک نابینایی

 1389گروه حسی لمسی بادبادک،  :تهران مشخصات نشر:

 کاغذ، جوراب گیر، پارچه، طلق، ماکت چمن، مقوا، چوب مواد مصرفی:

 :معرفی

شن  ستانامکان بازی و  شه ا سته. در این نق شه برج شدهاخت و فعالیت در یک نق سته  صورت پازل برج اند و های مختلف به 

 ها را در جای درست خود قرار دهد.تواند بر اساس شکل آنکودک می

 ایران، پازل نقشه، کلیدواژه:
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 نقطه

 

 

 زهرا فرمانی موضوعی و تصویری: یطراح

 خانم حسینی ساز:نمونه

 زهرا غفوری :شاور گرافیک نابیناییم

  س.م. 11×16 .؛ص 11 مشخصات فیزیکی:

 1389تهران، گروه حسی لمسی بادبادک،  مشخصات نشر:

 مقوا و شمع آب شده مواد مصرفی:

 : معرفی

این نقطه برجسته در مکان های جغرافیایی یک ای در یک قسمت صفحه گذاشته شده که با استفاده از شمع آب شده نقطه

 یک حرف است. صفحه حرکت می کند. حرکت این نقطه شبیه به حرکت نقطه بریل در 

 بازی بریل،نقطه،  کلیدواژه:
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 نمکی

 

 

 اقتداری  ستاره :موضوعی طراحی

  فرمانی زهرا ابراهیمی، محبوبه اقتداری، ستاره :تصویری طراحی

  درده حدیثه ابراهیمی، محبوبه اقتداری، ستاره: سازنمونه

 .1396تهران، گروه حسی لمسی بادبادک، مشخصات نشر: 

 .م.س 21× 21 مشخصات فیزیکی:

 چوب. متنوع، های مدل در دکمه فلز، متنوع، های پارچه فوم، نمد، مایع، چسب ، گیر جوراب ، مقوا :مصرفی مواد

 : معرفی

صه ساس بر نمکی ق سی دارد وجود همدان کبودرآهنگ در که روایتی ا ست شده بازنوی ست  .ا نمکی دختر زبر و زرنگی ا

 تصتتتمیم روزی نمکی اما. ببندد را دَرها تمام غروب، هر باید که دارد دَر هشتتتت هاآن خانه. کندمی زندگی مادرش که با

 ... و نبندد را دَرها از یکی گیردمی

ست. ایرانی سنتی ابزارهای و معماری از در این کتاب شده ا ستفاده  صفحه ا  و باز در یک عنوان به ابزاری یک با کتاب هر

سته سکو  شود می ب صیت که هاییعرو صلی هایشخ صه ا ستند ق صفحات حرکت می ه تواند کنند و کودک میدر کل 

سک ستفاده از این عرو صه، با ا صهعالوه بر این ق شد. های ق شته با صه متنوع های روایت امکان گویی خالق هم دا  گویی ق

 استفاده ، کودک خود وسیله به خالق

 گویی خالق، دیوهای کهن، قصهنمکی، افسانه کلیدواژه:
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 رستمفت خوان ه

 

 

 علی کندی :طراحی موضوعی

 کفایتی هاجر ساز:حی تصویری و نمونهطرا

 1391موسسه کودکان خالق امروز،  :تهران مشخصات نشر:

 س.م. )در حالت باز( 47×  115ص.  8  مشخصات فیزیکی:

 پارچه، فوتر :مواد مصرفی

 معرفی:

دهد که هایی را نشان میشاهنامه فردوسی ساخته شده است و مراحل و سختی هفت خوان رستم این کتاب بر اساس داستان

دهد که باید با دگی را نشتتان میکند و هر کدام مبارزه ای استتت که به نوعی مراحلی از زنرستتتم برای نجات شتتاه طی می

شاه، دشتبان، شیر، اژدها، های داستان عبارتند از: رستم، اسب رستم، اوالد، کاووس شخصیتقدرت و بردباری طی شوند. 

 دیو سفید، ارژنگ دیو، جادوگر )دو چهره: یک چهره زیبا و مهربان و دیگری چهره پیرزن جادوگر( میش.

 فردوسی ،ادبیات کهن شاهنامه، کلیدواژه:

 


