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به کوشش فهیمه سیدناصری

مدير هنري :مهيار قلمی  طراح جلد :حسين نيلچيان
ليتوگرافي :كارا  چاپ و صحافي :قدياني
تيراژ 2000 :جلد  چاپ سی و چهارم1393 :
كد66/008 :
شابك978-964-307-007-6 :
شابك دوره978-964-307-014-4 :
كليهی حقوق محفوظ است.
قيمت 1500 :تومان

سرشناسه :سیدناصری ،فهیمه ،1330 ،گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور :حواستو جمع کن  /به کوشش فهیمه سیدناصری؛ تصویرگر مهیار قلمی.
مشخصات نشر :تهران :ذکر ،کتابهای قاصدک.
مشخصات ظاهری 12 :جلد مصور.
شابک :جلد  ،978-964-307-007-6 :1جلد  ،978-964-307-008-3 :2جلد ،978-964-307-009-0 :3
جلد  ،978-964-307-010-6 :4جلد  ،978-964-307-011-3 :5جلد ،978-964-307-012-0 :6
جلد  ،978-964-307-356-5 :7جلد  ،978-964-307-357-2 :8جلد ،978-964-307-358-9 :9
جلد  ،978-964-307-359-6 :10جلد  ،978-964-307-360-2 :11جلد 978-964-307-361-9 :12
شابک دوره978-964-307-014-4 :
وضعیت فهرستنویسی :فیپا
خالصه :شامل تمرینهایی جهت ایجاد هماهنگی حرکات چشم و دست ،آموزش روابط بین اشیا ،مفاهیم ابتدایی
علوم ،ریاضیات ،طبقهبندی و  ...همراه با تکمیل و رنگآمیزی تصاویر.
مندرجات :ج  .1تشخیص و ارتباطات ـ تطابق و هماهنگی .ج  .2تمرکز و دقت ـ مفاهیم کاربردی .ج  .3شناخت
شکلها ـ تفاوت و تشابه .ج  .4آموزش مفاهیم ریاضی ـ مفاهیم متضاد .ج  .5آموزش مفاهیم علوم ـ شناخت و
طبقهبندی جانوران .ج  .6آموزش ریاضی ـ شناخت اعداد  1تا  .5ج  .7آموزش ریاضی ـ شناخت اعداد  5تا .9
ج  .8آموزش ریاضی ـ شمارش و ترتیب اعداد  1تا  .9ج  .9آموزش مفاهیم علوم ـ شناخت و طبقهبندی گیاهان.
ج  .10آموزش مفاهیم علوم ـ آشنایی با کاربرد وسایل مختلف .ج  .11آموزش مفاهیم علوم ـ ارتباطات محیط اطراف
ما .ج  .12آمادگی برای نوشتار ـ هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطهچین.
موضوع :آموزش قبل از مدرسه .نقاشی .اعداد .رنگ.
شناسه افزوده :قلمی ،مهیار ،1361 ،تصویرگر.
ردهبندی دیویی 1378 :ح  919س 372
شماره کتابشناسی ملی 11486 :ـ 78م

