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معرفی:
بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال و عنایــات 
آقــا علــی بــن موســی الرضــا)ع(، مجموعــه 
ــون  ــال 59 تاکن ــب از س ــای اینجان ــت ه فعالی
ــال 1388  ــده و از س ــام ش ــتمر انج ــور مس بط
ایــن فعالیــت هــا بــا تاســیس مؤسســه کشــوری 
ــر و  مــرآت )مکتــب الرضــا( بصــورت متشــکل ت
گســترده تــر و منحصــراً در قالــب ایــن مؤسســه 

ــه خواهــد شــد. ارائ
ــم( در دو  ــودک 1و2 )قدی ــاب کار ک ــاً کت ضمن
ــن و  ــد مجــزا بصــورت مصــور و رنگــی تدوی جل
ــام  ــا ن کتــاب حاضــر جلــد اول ایــن مجموعــه ب
ــار شــما  ــاده و در اختی ــودک 1 آم ــاب کار ک کت
قــرار گرفتــه اســت . ســایر تالیفــات و تولیــدات 
ــای  ــت ه ــد فعالی ــروه تولی ــی گ ــک آموزش کم
یاددهی-یادگیــری ایــن موسســه بشــرح مقابــل 

ــی مــی گــردد. معرف

تألیفات)سنین 3 تا 5 (:
1- سری کتاب های »حرف های خوب برای بچه های خوب«

2- کتاب نماز ویژه ی کودکان 3 جلد
3- کتاب سفارش های خداجون دو جلد ویژه ی مربی

4- کتاب سفارش های خداجون دو جلد ویژه ی کودکان و240 کارت تصاویر
5- کتاب آموزش مفاهیم قرآن کریم به روش سرود، قصه نقاشی)ویژه مربیان(

6- کتاب اطالعات مربی )ویژه ی مربیان(
CD -7 خانه های بهشت یک راهنمای مربی

تألیفات)سنین 5 تا 6 (:
1- کتاب کار کودک 1 )کتاب حاضر(

2- کتاب کار کودک 2
3- کتاب قرآن برای کودکان

4- کتاب کار تجوید
5- کتاب اولین پله تا خدا

6- کتاب بازی و آموزش )ویژه ی مربیان (

تولیدات:
1- مجموعه ی باغ گلها )19 سی دی، روش تدریس(
2- سی دی قرآن برای کودکان )سه بار تکرار کتاب(

3- گردونه های آموزشی
4- کارت های آموزشی ویژه ی کودک 
5- کارت های آموزشی ویژه ی مربیان

6- مجموعه CD باغ گلها ویژه ی کودکان
7- مجموعه CD رضوان راهنمای معلم

8- الفباکده ی نور یک CD آموزش حروف الفبا
9- کتاب الف سرگردون ب را تو چه کردی، اولین کتاب در کشور

    فهم مهربانانه حفظ جزئ سی ام همراه با روش کدگذاری و تصویرخوانی 
    ویژه ی دانش آموزان دوره های اول و دوم مقطع ابتدایی

CD- 10 گامی به سوی نور )راهنمای تدریس معلم و خانواده( مجموعه ی الف   
    سرگردون

با آرزوی توفیق 
گروه فعالیت های یاددهی- یادگیری پیش 
دبستان موسسه ی مرآت )مکتب الرضا«ع« (

تلفاکس:
      051 -38414704

 تلفن های تماس:
09151200348-09153112584  

09157074230 
  تلفن کارشناس:

     09153671200





ک 1 - ویژه روخوانی قرآن کریم ) کودکان 5 تا 6 سال (
ب کار کود

کتا
8


