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«  با من بخوان»برنامه ی 
بیرجنددر 

نگاهدر یک 
کارگاه های برگزار شده

1395بهمن:عمومی-نخستدور های کارگاه

1395اسفند 6و 5: اختصاصی-کارگاه های دور دوم

، ادبیات کودک، کتاب های باکیفیت، عناصر داستان، بلندخوانی
کارگاه ساخت انواع ماسک، ساخت صحنه،کارگاه نمایش، 

ز، آواورزی و الفباورزی، فارسی آمو: مجموعه  کارگاه های سواد پایه شامل
و ریاضی آموز لولوپی و واژه نامه چیستانی،  شیوه های مستندسازی

گزارش نویسی

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1395ماه بهمن :دور نخست
فعالیتهمراه دستنامه و برگه های به جلد کتاب1200

کالسیکتابخانه ی پارچه ای و 

1396اردیبهشت بازدید 

96-95سال تحصیلی 



.رداختندپکودکانبابلندخوانینشست هایبرگزاریوبرنامهاجرایبهآموزگارانکارگاه ها،برگزاریازبعد
مناب»برنامه یاجرایازکودکانوآموزگاراناستقبالازحکایتمنطقه،ازارسالیگزارش هایوتصاویر
.داشتکتابخوانیبامرتبطفعالیت هایانجامو«بخوان

.کردندسفرمنطقهبهحضوریبازدیدوارزیابیبرای،1396ماهاردیبهشتدر«بخوانمنبا»کارشناسان

ومربیانکاروآمدعملبهبازدیدپیش دبستانودبستان14درکالس21ازمجموعدربازدیدهاایندر
گرفتقرارارزیابیموردآموزگاران

1396اردیبهشت ماه -بازدید



خوانی کودکان با عالقه به بلند
خانم زری به گردش »کتاب 

گوش سپرده اند و « می رود
فعاالنه در خوانش آن 

.مشارکت دارند

مدرسه امام هادی -بیرجند
(الله)



ا کودکان پیش دبستانی ب
عالقه کتاب های خود را ورق 

...می زنند

مدرسه رودکی-بیرجند



مربی در حال خواندن کتاب المر و انجام 
.فعالیت های نمایشی در پیوند با آن

پیش دبستانی صالحین-بیرجند



کتاب ها و فعالیت ها به کالس ها 
...رنگ و رویی دیگر بخشیده اند

مدرسه والیت-بیرجند



انجام فعالیت های در پیوند با کتاب سبب رشد مهارت های دستورزی در کودکان می شود
(الله)مدرسه امام هادی -بیرجند



.مشارکت می کنند« مرغ سرخ پاکوتاه»کودکان با عالقه و اشتیاق در اجرای نمایش کتاب 
پیش دبستانی-بیرجند، روستای اوجان



پیش دبستان مدرسه ی قدسیه-بیرجند 

فعالیت های انجام شده در پیوند با کتابخوانی بر دیوار کالس

پیش دبستان مدرسه ی عدالت-بیرجند 



پیش دبستانی-، روستای اوجان« مرغ سرخ پاکوتاه»نمایش 



«خانم زری به گردش می رود»توالی رخدادهای داستان 
«  مرغ سرخ پاکوتاه»و صحنه ی نمایش 

«خانم زری به گردش می رود»

پیش دبستانی-فعالیت های اجرا شده توسط مربی بیرجند، روستای اوجان

انواع ماسک در پیوند با بلندخوانی



.ن می کنندکودکان با انجام نمایش های در پیوند با کتاب، افزون بر برقراری بیش تر با داستان، کار گروهی را نیز تمری
پیش دبستانی مدرسه حضرت قاسم-بیرجند



کودکان در حال انجام 
فعالیت های نمایشی کتاب 

«آنجا که وحشی ها  هستند»

(الله)مدرسه امام هادی -بیرجند



نمایش کتاب 
«مرغ سرخ پاکوتاه»

(الله)مدرسه امام هادی -بیرجند



در برنامه ی با من بخوان 
کتاب ها همواره در معرض دید 

.ددر دسترس کودکان قرار دارنو 



:  یکی از مربیان می گوید
خانه هیچ چیزبچه ها دیگر در »

ر و هنمی ریزند بازیافتی را دور 
روز با خود پاکتی از وسایل 

«  .می آورندبازیافتی به کالس 



ارزیابی کلی برنامه



دستاوردها
:از ارزیابی ها، بازدیدها و مصاحبه با مربیان نتایج مثبت و دستاوردهای زیر استخراج شده است

 مهوزش در آ( آواورزی و الفبهاورزی)آموزگاران و مربیان پیش دبستانی و کالس اول به خوبی از بسته های آموزش خالق سواد پایهه
.پیشرفت کرده اندآواها کودکان در تلفظ و بیان واک ها و . کودکان بهره گرفته اند

ن گفتدر بازدید یکی از آموزگاران از تجربه شیرین بهبود لکنت یکی از کودکان در نتیجه ی کار با بسته های الفباورزی سخ.

به اعتقاد مربیان، بسته های آواورزی و الفباورزی در روان خوانی کودکان هم موثر بوده است.

داده انهد و برخی آموزگاران ساعت مشخصی را به بلندخوانی اختصاص. کودکان به کتاب ها و فعالیت های آن عالقه نشان می دهند
کتهاب، ی یکی از آموزگاران می گوید که شرورترین دانش آموز کهالس در زمهان بلنهدخوان. بچه ها با اشتیاق منتظر این ساعت هستند

.است و با دقت گوش می دهدآرام ترین 



دستاوردها

کودکان کتاب ها را به امانت می برند و در خانه نیز می خوانند.

 ودکهان بسهیاری از کالس هها بها فعالیت ههای ک. استبخشیده کالس ها به تازه ای به دبستان رنگ و روی یفیت با ورود کتاب های
.تزئین شده است

در اغلب کالس ها فعالیت های نمایشی انجام شده است و کودکان فعاالنه در آن مشارکت دارند.

 و ههوای کودکان را برای بلندخوانی به حیاط می برند و  بهه ایهن ترتیهب حهالو مربیان وقتی هوا خوب باشد، آموزگاران بسیاری از
.متفاوتی برای کودکان می آفرینند

 استشده تقویت ریزحرکتی کودکان انجام کاردستی و فعالیت بعد از کتابخوانی مهارت با.



دستاوردها

ش از این آن ها تا پی. به عقیده ی یکی از مربیان مهمترین اتفاقی که برای بچه ها افتاده، جدا شدن آن ها از گوشی های موبایل است
جهی نشهان اما اکنون با فعالیت های کتابخوانی دیگر به گوشی تلفن و بازی های آن تهو. مدام در حال بازی با گوشی مادرشان بودند

.  نمی دهند

ه طور بیکی از مربیان می گفت که یکی از مادران . و اثرات مثبت آن را مشاهده کرده اند. خانواده ها نیز از اجرای طرح راضی هستند
سهه ای جلاجرای طرح با والهدین مربی دیگری برای می فرستد و مرتب از کودکش در حال کتاب خوانی عکس می گیرد و برای آموزگار 

.شوندبرگزار کرده و همین جلسه به او کمک کرده است تا والدین با او همراه 



جمع بندی و ارزیابی نهایی

گارانآموز بیش ترکلیطوربه.می شودارزیابیمثبتبیرجندمدارسدربرنامهاجرایکلینگاهیکدر
.می کردنداستقبالآنادامهوطرحاجرایازوبودندشدهمتوجهخوبیبهرابرنامهرویکردوهدف

.هستندبیشترآموزش هایدریافتخواهانمربیانازبسیاری



در بیرجند« من بخوانبا »
یبانی خراسان جنوبی با پشت

موسسه مهرگیتی و 
همراهی آموزگاران و مربیان 

امی دلسوز توانسته است گ
در جهت عالقه بیشتر 

کودکان به کتاب و 
واد کتابخوانی و تقویت س

...پایه ی آنان بردارد

همه کودکان حق دارند 
!ندکتاب های با کیفیت بخوان


