
أنشودة الّصباح
تأليف: نبيهة جّبارين  

رسومات: شارلوت شاما
ُيوّزع في أيلول - تشرين األّول

القنفذ الّصغري
تأليف ورسومات: زِمانيل 

ترجمة: إياد برغوثي
يوّزع في تشرين األّول - تشرين الّثاني

هدايا صغرية
تأليف: شهربان معّدي 

رسومات: فاتن جريس جّروس
يوّزع في تشرين الّثاني - كانون األّول

أين صاحب أرنوب؟
تأليف ورسومات: سالينا يون

ترجمة: الياس بّسام مطر
يوّزع في كانون الّثاني

ما أجمل العامل!
تأليف ورسومات: باول كور

ترجمة: فاضل علي
يوّزع في شباط - آذار

نتشابه ونختلف 
تأليف: كاْرل ْنيوُسن

 رسومات: كيت ِهْندلي
يوّزع في آذار

 أّمي، كيف يعمل هذا؟
تأليف: مايا ميتاف | رسومات: أفيِئل 
بَسيل | ترجمة: فتحّية خورشيد طبري

يوّزع في نيسان – أيّار

يف بيتنا ضيوف
تأليف: لنا زريق 

رسومات: بنان حّمص
يوّزع في أيّار - حزيران

ــوات حيواناتهــا وناســها  ــها وأصــــ تصحــو الطبيعــة مــن ســباتها، وُتــْيِقـــــظ بشـمســـ
الّطفَل صالح. كّل ذلك عبر مقطوعات شــعريّة بســيطة وسلســلة، ُتدخل طفل 

الّروضــة إلـــى عالــم الّشــعر مــن بــاب ممتــع.

يســعد القنفــذ حيــن يجــد تّفاحــًة حمــراء ويهــّم بأكلهــا، لكــّن أصدقــاءه يرغبــون 
بتذّوقهــا أيًضــا، فمــاذا يفعــل؟ قّصــة عــن المشــاركة، وعن معنى كســب األصدقاء 

مقابــل خســارة األشــياء.

الوردة الجوريّة في الحديقة، وحلوى غزل البنات، والفراشات الملّونة هي بعض 
الهدايــا الّصغيــرة الّتــي ُتفاجــئ رفيــف فـــي الّصبــاح. كتــاٌب عــن الهدايــا المّجانّيــة 

الّتــي تمنحهــا لنا الّطبيعة والحياة.

يجــد دبــدوب دميــة أرنــٍب ويتعلّــق بهــا، لكّنــه دائــم الّتفكيــر بصاحبهــا، فيخــرج 
للبحــث عنــه. تدعــم القّصــة الّطفــل فـــي مســار الّتخلّـــي عــن غــرٍض يحّبــه لكّنــه 

ليــس لــه.

يدعــو الكتــاب الّطفــل إلـــى تأّمــل جمــال العالــم مــن حولــه، مــن خــالل اســتعادة 
قّصة الخلق بأسلوٍب شّيٍق يعتمد الرّسم بفرشاة، ويعرّف الّطفل على عناصر 

الّطبيعــة األساســّية مــن ســماء، وبحــر، ونبــاٍت، وإنســان.

»أنــا كبيــرة/ وأنــِت صغيــرة مثــل حّبــة بازيــاّلء«، »أنــا قصيــرٌ/ وأنــت طويــٌل مثــل 
صارية الّســفينة«. كتاٌب بأســلوٍب مرح عن الفروقات بين الّناس الّتي تجعلهم 

مختلفيــن لكــن متشــابهين فـــي العديــد مــن الّصفــات واألفعــال.

وتذكــر  األغــراض  تســّمي  األّم  ــا:  إبداعيًّ عمــاًل  ُيحّفــز  والّطفــل  األّم  بيــن  حــوار 
اســتخدامها في الواقع، فتمّهد للّطفل أن يراها على نحٍو آخر في خياله، وتشــاركه 

االحتفــاء بمــا أنتجــه.

تنفعــل تمــارا حيــن تعلــم بقــدوم ضيــوٍف، وتجتهــد لتســليتهم بعــرض مواهبهــا 
بأســلوٍب احتفالــيّ، لكــّن الحفلــة ســرعان مــا تنقلــب إلـــى »كارثــة« صغيــرة. قّصــة 

بأســلوٍب مضحــٍك عــن خبــرة حياتّيــة يعيشــها األطفــال.

كتــب الرّوضة لعام 2020-2021
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03-6417580  054-6872191  03-6478555   

www.al-fanoos.org :مشروع مكتبة الفانوس"  زوروا موقعنا" 

حّملوا تطبيق »Qr Code« مّجانًا، وامسحوا 
الّشريط المربّع على الغالف الخلفيّ للكتاب، 

لتسمعوا القّصة.


