
حذاء لينا متوتِّر
تأليف: كيت سالبرس   

رسومات: جوانا مدينا
ترجمة: منيرة بّجالي نّصار

ُيوّزع في أيلول-تشرين األّول

هذا ليس صندوًقا
تأليف وُرسومات: انطوانيت بورتِس 

ترجمة: تمارا ناصر
يوّزع في تشرين الّثاني-كانون األّول

رامي ولٌد كبري
تأليف: لو بيكوك

رسومات: كريستين بيم 
ترجمة: لبنى الناشف 

يوّزع في كانون الّثاني

دّب الكبري ودّب الّصغري وأنا
تأليف مارغاريتا دل مازو

رسومات: روِسيو بونِيا
ترجمة: ناردين ضو

يوّزع في كانون الّثاني

جّديت تعايل عندنا
تأليف: فتحية خورشيد طبري

رسومات: عدن ضاهر
يوّزع في شباط 

اثنتان يل، وواحدة لك
تأليف وُرسومات: يورغ مول

 ترجمة: كفاح عبد الحليم
يوّزع شباط-آذار

الغيمة تبحث عن أصدقاء
تأليف: كوثر زادت عزّة
يوّزع في نيسان – أيّار

بسكويت ملاما
تأليف: طارق مهلوس 

رسومات: هبة شحتوت
يوّزع في أيّار 

يشــعر حــذاء لينــا بالقلــق مــن الّذهــاب إلـــى البســتان فـــي اليــوم األّول، لكّنــه 
يتغلـّـب علـــى ذلــك بمســاعدة طــوق شــعرها. قّصــة تدعــم الّطفــل فـــي الّتغلـّـب 
علـــى خوفــه مــن الخبــرة الجديــدة. مــا يمّيــز الكتــاب هــو وســاطة األب الجميلــة فــي 

تشــجيع لينــا مــن خــالل طــرح األســئلة ومجــاراة لعبهــا الخيالـــيّ.

يلعب الطفل بالصندوق الكرتونـــيّ ويتخّيله ســفينًة وقطاًرا وأشــياء أخرى، فـــي 
حيــن يعجــز البالــغ عــن رؤيتــه »خــارج الّصنــدوق«. كتــاب عــن خيــال األطفــال 

الواســع وعــن لعبهــم اإليهامــي، ومــا يطــّوره مــن قــدرات تفكيــر وإبــداع لديهــم.

كبــر مــن أخته الّصغيرة، لكّن بعض األمور  أصبــح رامــي ولــًدا »كبيــًرا«، بالّتأكيــد أ
مــا زالــت صعبــة عليــه. قّصــة عــن رحلــة الطفــل نحو االســتقاللّية ومــا يرافقها من 

تحّدياٍت، خاّصة بوجود أخ/أخت صغير/ة يشارك الّطفل اهتمام الوالدين.

تخــرج الطفلــة فــي نزهــة مــع دبدوبهــا ومــع دبّهــا الكبيــر الّذي يّتضــح في النهاية أنه 
أبوهــا. يمكــن أن تكــون قّصــة عــن الّصديــق الموجــود فــي حيــاة الّطفلــة: دبدوبهــا 
الـّـذي تعتنــي بــه، وأبيهــا الـّـذي يعتنــي بهــا. ويمكــن أن تخاطــب القّصــة موضــوع 

الّطفــل األوســط  فـــي العائلــة، أو الّطفــل الـّـذي يعتنــي بأخيــه الّصغيــر. 

حوار طريف بين الجّدة وحفيدتها بصيغة حّزورة، تكشــف الّطفلة على صفاٍت 
لحيوانــاٍت مختلفــة، وتنتهــي باحتفالّيــة زيــارة الجــّدة. يتنــاول الكتــاب موضــوع 
العالقــة الّدافئــة بيــن الطفلــة وجّدتهــا، ويطــّور مهــارات الّتخميــن واالســتنتاج 

لــدى الّطفــل.

يختلف الّدب والّنمس على تقاسم حّبات الفطر إلـى أن يرغمهما الّثعلب علـى 
حــّل الخــالف، لكّنهمــا يتعلّمــان درًســا. كتــاب يطــّور القــدرة علـــى رؤيــة األمــور مــن 
وجهتــي نظــر مختلفتيــن، وعلــى فهــم الحجــج، ويترك الّطفل فـــي نهايته مع تحّد 

فـــي الّتفكيــر: كيــف سيتقاســم الــّدّب والّنمــس ثــالث حّبات مــن الّتوت؟

تخــرج الغيمــة الَمرحــة للبحــث عــن أصدقــاٍء يلعبــون معهــا، وُتفاَجــأ بــأّن الكثيريــن 
يخافــون مــن بلــل المطــر الـّـذي تحملــه، إلـــى أن تجــد َمــن ُيرّحــب بــه ويلعــب معها. 
قّصــة عــن بنــاء الّصداقــات الّــذي ُيشــغل األطفــال ـفـي عمــر الّروضــة والبســتان، 

وتطــرح الّســؤال حــول َمــن ُيمكــن أن يكــون صديقنــا.

تريد الّطفلة أن تحّضر مفاجأة ألمها، وتقرّر أن تصنع بسكويًتا، فتعمل بنشاٍط. 
لكّن النتيجة تأتـي على غير ذلك. قّصة عن مبادرة األطفال، وعن تعبيرهم عن 

مشاعرهم الّدافئة تجاه أهلهم.

كتــب الرّوضة لعام 2021-2022
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03-6417580  054-6872191  03-6478555   
حّملوا تطبيق ماسح »Qr Code« مّجانًا، وامسحوا 

الّشريط المربّع على الغالف الخلفيّ للكتاب، 
لتسمعوا القّصة.

زوروا موقعنا: www.al-fanoos.org وتابعونا


