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 :«با من بخوان» یبرنامهی هپیشین -4

در  ژهویبه کمبود این. ندارد جایگاهی ایران رسمی آموزش نظام کودکان، در اجتماعی و عاطفی و ذهنی رشد هدف با ادبیات خواندن
نشان  تربیش را خود شود،می پایمال شانحقوق اغلب و شوندکار می به وادار برند،می سربه فقر در کودکان که محروم مناطق و جوامع
 از تا گذاشت بنیان را« بخوان من با» یبرنامه 1931 از سال کودکان ادبیات تاریخ موسسه پژوهشی هاواقعیت این اساس بر .دهدمی
 کرده و تقویت را هاآن مطلب و درک پایه سواد کند، خواندن یادبیات آشنا و شیفتهرا با لذت  محروم نوجوانان و ادبیات، کودکان راه
 .سازد زندگی توانمند هایدشواری از گشایی خالقانهگره و انتقادی تفکر چونهایی هممهارت فراگیری در را هاآن
. ستا بحران در کودکان و محروم کودکان درآمد،کم هایکودکان خانواده با کتابخوانی ترویج برای ایبرنامه« بخوان من با»
 معمول وضعیت در که است و نوجوانان کودکان از گروه این به باکیفیت و مناسب هایکتاب رساندن یپایه برنامه بر این

دارند  حق کودکان یهمه» که شعار این تحقق برای« بخوان من با»ی برنامه. دسترسی ندارند باکیفیت هایکتاب به زندگی
 است. شده ایران اجرا مختلف نقاط در و آغاز 1931 مردادماه از «بخوانند باکیفیت هایکتاب
 خالق هاییتفعال انجام و وگوگفت با که دارد تمرکز بلندخوانی روش نوجوانان با و کودکان با کتاب شدن سهیم بر« بخوان من با»

 معنایی و ناختیشزیبایی هایانگیزش و برانگیختن خواندن شوق لذت، ایجاد و ترعمیق تاثیرگذاری برای کتاب، با پیوند هنری در
 دو انکودک ویژه به کودکان نوشتن و خواندن هایپایه و مهارت سواد تقویت« با من بخوان»رویکرد دیگر . شودمی همراه کتاب،

 بر افزون رویکردها، و اهداف این اساس بر برنامهمحور است. این های آموزش خالق کودکی بستهزبانه از راه ادبیات و به وسیله
 هایاهبرگزاری کارگ با کوشدمی محروم، مناطق کودکان دست به آن رساندن و باکیفیت مناسب و هایکتاب یآگاهانه گزینش
 کند. توانمند آن با پیوند های درفعالیت و بلندخوانی یزمینه در را آموزگاران و مربیان گوناگون،

 اجرا به محمودآباد کودک یخانه در شکل آزمایشی )پایلوت( به 1933 سال در بار نخستین برای« بخوان من با» یبرنامه
 تاییروس محروم هایمنطقه از دیگر بسیاری به« بخوان من با» یبرنامه تدریج به منطقه، این در طرح موفق اجرای با. درآمد
 یافت. گسترش شهری ایران و
 یط. است یافته دست چشمگیری هایبه موفقیت و شده اجرا کشور استان 19 آموزشی مراکز از شماری در تاکنون« بخوان من با»
 اندبوده این برنامه پوشش زیر سال 11 تا 4 سنین در پسر و دختر نوجوان و کودک هزار 25 به از زمان آغاز برنامه، نزدیک سال 5
 آموزش« بخوان من با»های کارگاه در داوطلب و آموزگار مربی، 1111 به نزدیک همچنین تاکنون .اندشده مندبهره آن امکانات از و

 ناطقم به راهنما هایدستنامه و فعالیت هایبرگه همراه و به سازیآماده گزینش، باکیفیت کتاب جلد هزار 41 به اند و نزدیکدیده
اند و مراکز جدیدی برای سال آینده به این برنامه پیوسته« با من بخوان»تاثیر است. با درک  شده فرستاده هاکتابخانه و زیر پوشش

 برنامه از نظر شمار کودکان و مربیان و آموزگاران و نیز جغرافیای تحت پوشش در حال گسترش است.
 المللیینب دفتر سوی شد که از «آساهی-ایبی» کتابخوانی ترویج المللیی بینی جایزهبرنده 2111در سال « با من بخوان»

 همس چشمگیر، هایفعالیت انجام با که شودمی اهدا ایموسسه یا گروه دو به بار یک سال دو هر جوان نسل برای کتاب
 .باشند داشته نوجوانان و کودکان کتابخوانی ترویج هایبرنامه اجرای در پایداری
 و همراهی، با انگیزه و امید «آساهی-ایبی»ی دریافت جایزهبا همچنان در حال گسترش است و  «با من بخوان» یبرنامه

ها شمرده ای که در آن دانایی برترین ارزشکند تا هر چه بیشتر در راستای دستیابی به جامعهتالش میپشتیبانان برنامه 
منتقد،  ایجامعه ورزی،ندیشههای دیگر تا با کتابخوانی و اخواهد گامی باشد در کنار گامکند. این برنامه میشود، حرکت می
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و  های انسانیای که کودکان و نوجوانان، ارزشخالق و شکوفا، سازنده و آفرینشگر و به دور از خشونت ساخته شود. جامعه
  .اندوزی و ادبیات بیاموزند و در وجود خود بارور و شکوفا کننداخالقی را از راه دانش
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 محمودآباد حمایتی آموزشیدر خانه  «با من بخوان»ی همعرفی کوتاه برنام -2

در تهران اسییت. در بهمن ماه « با من بخوان»حمایتی آموزشییی محمودآباد شییهرری)خانه فرهنز( از مراکز موفق  ی هخان

ست      1939 ش ستین ن شهرری(    ی هها، مذاکرت و بازدیدها از خانه فرهنز محمودآباد)خاننخ شی محمودآباد  حمایتی و آموز

محمودآباد با    خانه فرهنز   محور ی کودککتابخانه    1934انجام شییید. در تیرماه    «با من بخوان » برای پیوسیییتن به طرح 

«  با من بخوان»ی هپشتیبانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و یکی از نیکوکاران دوستدار کودکان در چارچوب برنام     

های کارگری ی به کودکان و نوجوانان محله و خانوادهرسییانکار خدمات 34تیرماه  یگشییایش یافت. این کتابخانه که از نیمه

 نوجوان وی هکتابخان و (از صییفر الی نه سییال )کودک ی هکتابخان ،بخش مودآباد را آغاز کرد، دارای دوهای محپزخانهکوره

سال  ست  بزرگ ست    جلد کتاب در گروه 1445این کتابخانه در مجموع دارای  .ا سنی مختلف ا ست    وهای  ش های گوناگون ن

 شود.های در پیوند با کتاب در آن برگزار میکتابخوانی و فعالیت

های شود. فعالیتاجرا می «با من بخوان» یدبستانی، برنامهمحمودآباد، در دو مقطع مهد)کودکستان( و پیش خانه فرهنزدر 

ها سآموز لولوپی در کالورزی و ریاضیییباالفهای آواورزی و های تقویت سییواد پایه با بسییتهبرنامه در پیوند با بلندخوانی و

 شود.انجام می

های کتابخوانی برگزار سال، در کنار نشست    14تا  7های آموزش نمایش برای کودکان همچنین در این مرکز سلسله کارگاه  

 شود.می

ست که تاکنون برای   «خواندن با نوزاد و نوپا» یدر این مرکز برنامه «با من بخوان» هایبخش دیگری از فعالیت  گروه ودا

 به اجرا درآمده است. نفر( 59از مادران )در مجموع 

 های منطقه به طور کلیویژگی -9

 روستای محمودآباد -شهرری موقعیت جغرافیایی:

 رتباطی به این روستا وجود دارد:دو راه ا

 رضا، خاورشهر و محمودآبادبزرگراه امام  11کیلومتر  -

 آباد و یک راه فرعی به قلعه نوی ورامینآباد، اشرفشهرری، اسد -

ستا پراکندگی جغرافیایی:  شده    در این منطقه چندین رو صله از هم واقع  ستای محمودآباد در مرکزیت این  با فا اند و رو

 .قرار داردروستاها 

 های آجرپزی متمرکز شده است.ست که به ویژه در کورهنفر ا 9511الی  9111: جمعیت این روستا بین جمعیت

تهران و کشور است و بیشتر مردم آن در فقر     ی: این منطقه از جمله مناطق محروم حاشیه اجتماعی شرایط اقتصادی و  

 گری یا نجاری اسیییت، دو یا سیییه نفر پزخانه، کارگر ریختهبرند. شیییغل اغلب مردم کارگر ف،یییلی، کارگر کورهبه سیییر می

 .استچند نفر کارمند ساده هم در این روستا وجود دارد. سطح درآمد به طور میانگین کمتر از حداقل دستمزد  و نظامی
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 اند که بیشترشان از قوم هزاره هستند.ساکنان این منطقه ایرانی)ترک و خراسانی( و مهاجران افغانی: قومیت

 فارسی)معیار( زبان بیشتر ساکنان این منطقه است. زبان:

سواد    سواد زنان باالتر از مردان       ای از افراد بی: تعداد قابل مالحظهسطح  سطح  ستند.  سواد و تعداد کمی در حد دیپلم ه

 .است

سرانه ی ه، یک مدرس دو مدرسه این روستا دارای   :وضعیت آموزشی کل روستا    سوم راهنمایی( و یک   پ ستان تا  )اول دب

س  ستان پیش)انهدختری همدر ،یل      ی ودب ست. در مقاطع باالتر نوجوانان برای ادامه تح سوم راهنمایی( ا ه ب از اول ابتدایی تا 

 روند.شهر میخاور

 اهداف برنامه برای یک سال اجرا در منطقه -1

 کند:در محمودآباد اهداف زیر را دنبال می« با من بخوان»ی هاجرای برنام
، کودکان مهاجر بحران در و کودکان درآمدکم هایخانواده در کودکان محروم، میان کودکان در خوانیکتاب ترویج -

 نشین منطقهو حاشیه

ساندن  - سب  و باکیفیت هایکتاب ر ا روش انان بنوجو و کودکان با کتاب شدن  سهیم  ،محروم کودکان دست  به منا
 هاهای هنری در پیوند با کتابوگو و انجام فعالیتبلندخوانی، گفت

 زندگی، محیط زیست و صلح و... با توجه به نیاز منطقههای ها و مهارتارزش آموزش -

   پایه سواد تقویت -

 
 هواد پایتقویت سیی ،گذاریترین هدفمهم (،دبسییتانیپیش و مهد)این مرکز کودکان سیینی گروه به توجه با ،

ست آن  و شناخت آواها  ،ویر  ،هاشناخت واک  ،هارانش در ضی  آموزش پیش و خوانیت سته با ریا ی کتاب ب
 .لولوپی بوده است

 سییرگرمی ایجاد لذت و ها،خوانی آنتقویت روانو کتابخوانی، نوجوانان به کتاب  مند کردن کودکان وعالقه ،
آنان برای آموزش و کتابخوانی با آگاه و توانمند کردن ، در راسیییتای نوزاد و نوپاهای  در کارگاه  آموزش مادران  

 مرکز بوده است. فرزندانشان، از اهداف دیگر برنامه در این

 اطالعات و آمار افراد تحت پوشش برنامه -1

 دبستانیکودک در مهد و پیش 33 تعداد کودکان تحت پوشش با من بخوان:

 مختلف های سنیعضو در گروه 151تعداد اعضای کتابخانه: 

 سال 14تا  7کودک  21 های نمایش:در کارگاه کنندهشرکتتعداد کودکان 

 مادر 59خواندن با نوزاد و نوپا: ی هدر برنام کنندهشرکتتعداد مادران 

 آمده است.( 1ی ه)اطالعات دقیق تر در پیوست شمار مربی و یک نفر کتابدار 1 ها:تعداد مربی
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 روند اجرای برنامه -6

 تشکیل کتابخانه -باکیفیتهای ارسال کتاب -6-4

ن کودکابا پشتیبانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات      1934تیرماه ی همحمودآباد در نیم خانه فرهنزمحور ی کودککتابخانه

شایش یافت و کار خدمات « با من بخوان»ی هو یکی از نیکوکاران در چارچوب برنام سانی به کودکان و نوجوانان محله و  گ ر

 های محمودآباد را آغاز کرد.پزخانههای کارگری کورهخانواده

ن     خا تاب افزون بر « بخوانبا من  »محور کودکی هدر ک

تاب  کافی         وجود ک قدار  به م یت  باکیف   یبرای همه های 

های سنی، به طراحی فضا و چیدمان نیز توجه ویژه   گروه

هایی ویژه برای ها قفسییهشییده اسییت. در این کتابخانه 

شده      های کودکان پیشکتاب ساخته  سفارش و  ستانی  دب

سترس    ست تا د ها پذیری این گروه از کودکان به کتابا

دیداری از فضییای ی هتر شییود و کودکان از جنبآسییان

نه نیز بهر     خا تاب ند ی هک کل در این   .بیشیییتری ببر در 

 مختلفجلد کتاب با موضیییوعات      1445کتابخانه تعداد     

  وجود دارد. مختلفهای سنی برای گروه

  

 های آموزشیکارگاهبرگزاری  -6-2

های آموزشییی را برای مربیان این مرکز برگزار کارگاه« با من بخوان» ریزی کتابخانه، کارشییناسییان پس از تجهیز و برنامه

مربیان این مرکز کارگاه بلندخوانی،  .کردند تا مربیان در ترویج کتابخوانی و ایجاد شیییوق خواندن در کودکان تواناتر شیییوند      

های تئوری و ورزی، کارگاهباالفهای باکیفیت، آشنایی با عناصر داستان، نمایش، آواورزی و    آشنایی با ادبیات کودک و کتاب 
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ی ههای هنری با وسییایل دورریز وکارگاه آموزش فرهنگنامعملی کتابداری، بازی و ق،ییه، تربیت کودک، اوریگامی، فعالیت

 اند.کودکان و نوجوانان را گذرانده

 های در پیوند با کتابهای کتابخوانی، سواد پایه و انجام فعالیتبرگزاری نشست -6-9
 

 محمودآبادهای مهد)کودکستان( خانه فرهنگ کالس
قرار گرفت. یک کالس در شیفت صبح و یکی   « با من بخوان»در این مرکز دو کالس مهد در سال تح،یلی تحت پوشش    

کودک  21پسییرندک که  25دختر و  24کودک  43کودک از مهر ماه شییروع به فعالیت کردند. از  43در شیییفت رهر با تعداد 

 کودک ایرانی)خراسانی و آذری( هستند. 29افغان و 

سته      ،یلی ب سال تح شوند و یاد       آواورزیی کتاب در طی  شنا  شد تا کودکان با آواهای موجود در طبیعت آ آموزش داده 

ستفاد ند آواها را چگونه تلفظ کنند و چگونه از اندامبگیر انه بودند، بعد بیگ« آوا» یه کنند. کودکان در ابتدا با واژههای زبانی ا

سته       ست. در کنار کتاب آواورزی ب صدا ا شدند که آوا همان  ودکان به ک لولوپی صفر آموز ریاضی ی از توضیحات متوجه 

ها متنوعی در پیوند با آنهای فعالیت شییده و بلندخوانی  «با من بخوان» ر طرحهای دیگآموزش داده شیید. همچنین کتاب 

ست.    شده ا سه آواورزی،  انجام  صفر و    در طول هفته دو جل سه لولوپی  سه کتاب  یک جل شد با کودکان خوانی دو جل ه انجام 

 .است

 ها که در این مدت با کودکان اجرا شده است:در پیوند با کتابهای فعالیت

 لولوپیآموز ریاضیی ورزی بستهدستهای فعالیت انجام -

ستان  خواندن - شغل خیاطی و     آوردن چرخ خیاطی در کالس و و لولوپی کتاب از خانم مرمر دا شنایی کودکان با  آ

 دوزندگی

 کاغذ و خمیر هندسی با هایو ساخت شکل هندسی اشکال با آشنایی نهم داستانک خواندن -

 آموختهبا آواهای تازه هر بارباف بازی عموزنجیر اجرای -

 های کتاب آواورزیکارت با بازی کارت -
 اند با استفاده از خمیرها را یاد گرفتههای جانورانی که آوای آنو ساخت شخ،یت بازی خمیر -

برای دیدن  ها  بردن کودکان به یکی از کوره  ، «پختن نان توسیییط مادربزر   »آواورزی  از درس آخرین خواندن  -
 هاتقسیم کردن نان بین بچه نان و و پختمراحل تهیه 

 .کوتاه پا سرخ مرغ نمایش اجرای -

  های خرگوش حکیم، آوردن خرگوش خانگی یکی از کودکان در کالس و پرسش و پاسخ در مورد  کداستان  خواندن -
شارکت دادن کودکان در گفت    ضای بدن خرگوش و... راهنمایی مربیان و م سخ وغذا، محل زندگی، اع  گوییگو و پا

 هاپرسش به

ستان، ساختن ماسک شخ،یت      ،کاردستی  - ستان      های دا   ق،نمایش خال ،هاو شخ،یت   نقاشی و کشیدن فضای دا
 .کالژ
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 های همیاریهای تعادلی، بازیآرامی و ورزش، بازینت -

 جا یا یکی از اشییییای درون کالس جابه    ها  یکی از بچه  و رودیک نفر از کودکان بیرون می  : تمرکز و دقت  بازی  -
 متوجه شود که چه تغییری اتفاق افتاده است. شود، بایدکالس میوارد  رفته دوباره وقتی کودک بیرونشود. می

 

 دبستانی خانه فرهنگ محمودآبادپیش

ستان پیشی هتعداد کودکان پای ست ) 41چهل ) دب سرک از این تعداد  21( نفر بود، بی ست پ کودک افغانی، شش   29 ( دختر و بی

سال قبل در خانه فرهنز با کتاب آواورزی آموزش دیده بودند.      سانی بودند. حدود ده کودک  سه کودک خرا کودک آذری و 

دیگر . همچنین آموزش داده شییداین کودکان  بهسییال تح،یییلی  طول لولوپی در  ورزی وباالفی کتاب آواورزی، بسییته

  ،وپییک جلسه لول  ی آواورزی وای دو جلسه بسته  هفتهدر این مدت  ن بلندخوانی شد. برای کودکا«با من بخوان» هایکتاب

سه   ست.  با کودکان برگزار  «با من بخوان» های دیگرکتاببلندخوانی دو جل سته  شده ا ن به ی اول بهمورزی در نیمهی آواب

سید و  سته ی دوم بهمن ماه از نیمه اتمام ر ست و    (هر روز یک واک)ورزی باالفی ب شده ا تا آخر  به کودکان آموزش داده 

 به پایان رسید.نیز ورزی باالفی کتاب اردیبهشت بسته

 ها که در این مدت با کودکان اجرا شده است:های در پیوند با کتابفعالیت

 بازی فرشته و شیطان بعد از آموختن هر واک -

 ها با خمیر بازیساخت واک -

 «ل»و «  » هایواکبرای  انواع گل اوریگامی -

 ورزی لولوپی کتاب لولوپیدستهای انجام تمام فعالیت -

به شییکل  را های روی دیوارکودکان این واک)اغذ رنگی و ن،ییب آن به دیوار کالسسییاخت هر واک آموخته با ک -

 شد.(و لذت کودکان می مفهومی نداشت، باعث خنده معنی و هاجاکه بسیاری از آناز آن ،خواندندکیبی میتر

 کردند.میمشاعره خواندند و میشعر یک واک را شدند و هر گروه تقسیم می گروهبه چند ان کودک -

 کالژستی، نقاشی، نمایش خالق، ساختن ماسک و دبازی، کار -



3 

 

 
 کنند.های حیوانات آواهای گوناگون را تمرین میکودکان با ساخت ماسک -های در پیوند با آواورزیفعالیت

 

 با بلندخوانیهای در پیوند فعالیت
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 لک شخ،یت کتاب آواورزیبیکودکان در نقش سی  آموز لولوپیهای ریاضیمربی در حال بلندخوانی یکی از داستانک

  
 با بدن« ب»بازی ساخت واک 

  
 های بامزهفعالیت در پیوند با کتاب قیافه   فعالیت انجام شده برای کتاب المر فیل رنگارنز
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 مربی در حال بلندخوانی کتاب جمجمک بر  خزون

 

 

 پس از بلندخوانی هایفعالیت
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 های نمایش برای کودکان و نوجوانانکارگاه -6-1

  ندگرفت ت،میم «با من بخوان» کارشناسان گروه ری، شهر محمودآباد فرهنز خانه در «با من بخوان» هایبرنامه یادامه در

 سلسله   د،کننمی زندگی بحرانی شرایطی  در که کودکانی ویژه به کودکان، اجتماعی و گفتاری هایمهارت باالبردن برای که

شست     14تا  7برای کودکان را ای آموزش نمایش هکارگاه های کتابخوانی اجرا خواهد سال برگزار کنند. این برنامه در کنار ن

 .شدبرگزار  1934مهرماه  17آموزش نمایش در تاریخ ی هشد. نخستین جلس

 :های زیر را در دستور کار خود قرار دادیک بار تشکیل شد، هدف دو هفته هر که آموزشی کارگاه این

 ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای رشد خالقیت 

 افزایش قدرت بیان و بدن 

 افزایش قدرت تخیل و تمرکز 

 افزایش اعتماد به نفس 

 توانایی اندیشیدن خالق 

 شناخت اقوام مختلف 

 های گروهیشرکت در فعالیت 

 همکاری و همیاری با یکدیگر 

 های مختلف نمایشیو شناخت تکنیک 

شرکت در این کارگاه  شناس نمایش برنام    کودکان و نوجوانان با  صتی پیدا کردند تا به کمک کار شی فر با من »ی ههای آموز

های گوناگون همکاری و مشییارکت با ای نمایشها با اجربا خلق لحظاتی ناب، لذت ببرند و تجربه کسییب کنند. آن« بخوان

 .گو کنندوها با یکدیگر گفتآنی هکنند و دربارها و عالیق خود را بیان یکدیگر را تجربه کردند و آموختند چگونه خواست
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 «آهنز تار کولی»ساخت عروسک نمایشی برای کتاب 

 
 «تار کولیآهنز »تمرین اجرای نمایش با عروسک دست ساز برای کتاب 
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 خواندن با نوزاد و نوپا یبرنامه -6-1

گروه از مادران و نوزادان به اجرا    دو، برای 35-34 در خانه فرهنز محمودآباد در سیییال     «خواندن با نوزاد و نوپا   » یبرنامه  

ست. تیرماه   ست با نام گروه   1934درآمده ا ساس این طرح را   خوانی برکتاب« هاجوجه»مادران گروه نخ آغاز کردند. گروه ا

 .نخستین نشست خود را برگزار کرد 1934هم در دی ماه « هاپروانه»دوم با نام 

 تا 1 کودکان دارای که شود می برگزار مادرانی برای محمودآباد فرهنز خانه در نوپا و نوزاد با خواندن هاینشست   مجموعه

ستند  سال  9 شرکت می    نخست در چهار  ی هرح مادران در دورط این در. ه شست هفتگی  صول اولی ن خواندن با ی هکنند و ا

ی هخانکتاب نخسییتین»ی ه، مجموع«کتاب خواندن با نوزاد و نوپا»اول کتاب شییامل ی هگیرند و کیسیینوزاد و نوپا را فرا می

با کودکان خود بپردازند. دوره        را دریافت می  « های ت،یییویری مکعب »و « من ندن  تا به خوا کدام به   های بعدی هر   کنند 

های مناسییب برای جدیدی حاوی کتابی هشییوند و مادران در هر نشییسییت کیسیی برگزار می الی سییه ماه دوهر ی هفاصییل

گیرند و شان قرار می خوانی با نوزادانکنند. بدین ترتیب طی یک سال مادران در مسیر درست کتاب   شان دریافت می کودکان

سه کودکان      س شگران مؤ سال    شان را از زیر نظر آموز ستین  در این  کنند.مند میهای باکیفیت بهرههای کودکی از کتابنخ

ست    ش شیو شود. مادران عالوه بر کتاب ها آموزش تئوری و عملی در پیوند با کتاب به مادران ارائه مین ست  دی هخوانی با  ر

شنا می       سک آ ،ه با عرو شعر و گفتن ق شان برای شوند و یاد می خواندن الالیی و  س   کودکان گیرند خود ایل شان کتاب و و

 بازی خالق بسازند.

صل  در سته  مادران از هاکارگاهی هفا ست  شان نفرزندا برای ایپارچه هایکتاب تا شد  خوا   یکتابخوان هایتجربه و کنند در

 .دهند قرار مادران دیگر اختیار در را مدت این طول در کودکشان با خود

 زده شییده و به تاثیرفرزندشییان شییگفت ی جانبهدیدن واکنش، تغییرات و رشیید همهن برنامه با ای در کنندهشییرکت مادران

  اند.مند شدهههای این برنامه بهرمادر از آموزش 59 کنون تا .اندبلندخوانی درست بر تمرکز و توجه کودکان پی برده
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 مادران در کارگاه خواندن با نوزاد و نوپا
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 ساز مادران محمودآباد برای نوزادانوسایل دست
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 کنند.های خواندن با نوزاد و نوپا شرکت میشان در کارگاهنوزادان و نوپایانمادران به همراه 

 مستندسازی و دفترهای مشاهداتی -6-6

 بوده است.ول پروژه ئمسنظارت  و مشاهدات مربیان وگزارش  ،عکس فیلم،ی هوسیله سازی بمستند نظارت و ینحوه

 آمده است. 2ی های از دفتر مشاهداتی پر شده در پیوست شمارنمونه

 

 هاسایر فعالیت -6-7

 های کودکان، مربیان و مادراننمایشگاه فعالیت

برنامه در این مرکز کودکان، مربیان و مادران تحت پوشش   هایاز فعالیتنمایشگاهی   1934بهمن ماه  21و  21در روزهای 

شد. کودکان با  شحال می  برگزار  دن شان دی هایکردند که از فعالیتمادران خود را ترغیب می وشدند  دیدن فعالیت خود خو

شاهده از این فعالیت کنند،  ضایت می   ها مادران هم با م ساس ر شگاه، اح سایل و کتاب  کردند. در این نمای ست و از س های د

 خواندن با نوزاد و نوپا هم به نمایش درآمده بود که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.ی هدیده در برناممادران آموزش
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 جشن نوروز

آجیل  ،نیزقاشق  تکانی،)خانهسوری و چهارشنبه  نوروزعید ی هفلسف  وآشنایی کودکان با مراسم   هدف از برگزاری این جشن  

 از آن پس جرا شد. ا موسیقی و نمایش که با  بود (و... گرفتن عیدی ،آن ز رویروشن کردن آتش و پریدن ا  ،سوری چهارشنبه 

شدن  هایکورهیکی از مربیان به  کودکان همراه با مادران و شن کردن   ،دنزدیک خانه فرهنز برده   وهفت بوته آتش و با رو

 را تجربه کردند. روز شادی «سرخی تو از من ،زردی من از تو»خواندن شعر ها و پریدن از روی آن

 

 

 

 

 جشن پایان سال تحصیلی

در سال جاری، در خانه فرهنز  « با من بخوان» یجشن پایان سال تح،یلی و پایان دوره    1935خرداد ماه  7در روز جمعه 

 45تعدادی از مهمانان برگزار شد. در این مراسم   و «با من بخوان» محمودآباد با حضور کودکان، مادران، مربیان، کارشناسان   

ستانی،  کودک پیش ستند، و نزدیک به      21کودک مهد،  41دب ضو کتابخانه ه ستانی که ع نفر از مادران  51نفر از کودکان دب

 .شرکت داشتند

پایه  یت سواد های تقوبر اساس آموزش  اجرای نمایش و موسیقی توسط یک گروه دعوت شده به برنامه، شعرخوانی کودکان    

 هایاز جمله برنامه« مرغ سییرخ پاکوتاه»ورزی، و اجرای نمایش بر اسییاس کتاب باالفهای آواورزی و از راه ادبیات با بسییته

 این روز بودند.

های مناسییب تدارک دیده شییده بود. در پایان از مادران با قیمت باکیفیتهای در کنار این مراسییم نمایشییگاه کتابی از کتاب

ادگار شییان به ییادماندنی را برای کودکانانگیز و بهد تا با بازدید از این نمایشییگاه و خرید یک کتاب، روزی خاطرهدعوت شیی

محمودآباد بود، بسیییار مورد اسییتقبال قرار گرفت و مادران و ی هبگذارند. این نمایشییگاه که اولین نمایشییگاه کتاب در منطق

 .آشنا کردکودکان زیادی را با نمایشگاه کتاب 
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 پاکسازی زبالهی هبرنام

محیط زیسییت و روز جهانی محیط زیسییت، کودکان خانه فرهنز محمودآباد در  ی هبه مناسییبت هفت 35خرداد ماه  17در 

ست        جمعی هبرنام ستای ترویج فرهنز زی شرکت کردند. در این برنامه که در را ستا  سازی رو اجرا  محیطیآوری زباله و پاک

شامل کودکان در گروه  211نزدیک به شد، در مجموع   سه نفر از پدران، مربیان     نفر  شان،  سنی مختلف به همراه مادران های 

 .و شماری از مهمانان شرکت داشتند« با من بخوان»خانه فرهنز محمودآباد، کارشناسان 

 
های اطراف یکی از صییبح آغاز شیید و به هر نفر کیسییه، ماسییک و دسییتکش داده شیید. نخسییت زباله  11برنامه در سییاعت 

ساکنان بود، جمع  پزخانهکوره شماری از  ستا را از       ها که محل زندگی  ستا رفتند و سطح رو سپس گروه به درون رو شد.  آوری 

شرکت    زباله سازی کردند.  سماندها پاک شعار    کنندگان دها و پ سردادن  سمان آبی، هوای پاک حق همه »ر حال حرکت با   یآ

باعث جلب توجه اهالی شییدند. پس از پایان یافتن کار پاکسییازی، گروه به پارک نزدیک روسییتا رفتند و کودکان با  «ماسییت

شاد و به بازی، این روز را با خاطرهآب ستقبال زیادی کردند و ها از این یادماندنی به پایان بردند. کودکان و خانوادهای   برنامه ا

 .کنندگان در خانه فرهنز پذیرایی شدهایی از این دست شدند. در پایان هم از شرکتبرنامهی هخواهان ادام
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 برای مادران سوادآموزی هایکالس

تشکیل شده    خانمنفر  21رفته با تعداد کالس پیش  فرهنز دایر است.  در خانه پیشرفته(  آموزی )مبتدی،کالس نهضت سواد  

رفته ا قرار گهمورد استقبال آنکند که بسیار میجویان استفاده جهت روخوانی هنر« با من بخوان» هایاز کتاب مربی و است

ست.  ستفاده تعدادی از واکجهت آموزش ورزی باالفجو دارد که از کتاب هنر 12 کالس مبتدی ا ست.    ها ا کل تعداد  شده ا

  .اندنفر افغانستانی 23 نفر ایرانی و 5که از این تعداد هستند نفر  99 های سوادآموزیکالس هنرجویان
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 ارزیابی برنامه -7

 کمی یدستاوردها -7-4

  ذکیر  انید. قابیل   گرفتیه قیرار  آبیاد  در خانیه فرهنیز محمود  « بیا مین بخیوان   » نفر تحت پوشش طرح 911در مجموع

ای از اییین طییرح اص و بییه صییورت دورهمییادران بییه علییت مهییاجرت در مقییاطع خیی اسییت کییه تعییدادی از کودکییان و

 .اندمند شدهبهره

 هیای در پیونید بیا آن بیا     کتاب در طول زمیان اجیرای برنامیه بیرای کودکیان خوانیده شیده و فعالییت         32 مجموع در

سیتانی خوانیده   دبدو ییا بییش از دو بیار بیرای کودکیان مهید و پییش        هیا کتیاب کودکان انجام شده است. هر کیدام از  

 آمده است.( 4ی ههای خوانده شده در پیوست شمارکتابفهرست )شده است.

 شده استبرگزار  بلندخوانیجلسه نشست  31الی  31بین « با من بخوان» هایکتاب برای. 

 در هفتیه ییک روز اجیرا    نییز  جلسه بیه پاییان رسییده اسیت و کتیاب لولیوپی صیفر         11 در نزدیک بهآواورزی  یبسته

ی را ورزبیا الیف  ،و لولیوپی دبسیتانی عیالوه بیر آواورزی    هیای پییش  کیالس  به پایان رسیده اسیت. تقریبا کتاب  شده و

 ند.اههم به پایان رساند

 

 کیفی یدستاوردها -7-2

   شتند، به شد. فقط دو ن کمک کتاب آواورزی مشکالت تلفظی آن  کودکان مهد مشکالت تلفظی زیادی دا فر ها برطرف 

د که کردنل( را بد تلفظ می -ک -های )ردرمانی نیاز داشییتند. کودکان واکز کودکان با تشییخیپ پزشییک به گفتار ا

 سال مشکلشان برطرف شد. یمیانهتمرین و تکرار در  خوشبختانه با کمک کتاب آواورزی و

 بردند و بیشییتر مواقع از مربی های آن لذت میهای آن، کارورزی و داسییتانکو فعالیت پی صییفرکودکان از کتاب لولو

ش  می ستند که کتاب لولوپی را برای سته نبخوا انخوا سال تح،یلی به پای  د و کارورزی انجام بدهند. ب ان ی آواورزی طی 

 های لولوپی باقی مانده بود.رسید و تنها سه درس از کارورزی

  چه یک بچه، بچه باتالق،       چه و  کودکان، المر فیل رنگارنز، مرغ سیییرخ پا کوتاه، چه و        ی هورد عالق های م کتاب

ستانک  ستانک دا ستم داری، چه خوب که    های خرگوش حکیم، دا سو، مامان چقدر دو شت های نخودی، ایزی و را  پاه

 ورزی، آواورزی و لولوپی بوده است.باالفهایی برای بابا، نیستی، بوسه

  دبسیییتانی  ها به کودکان پیش   آواها و واک  آموزشورزی در با الف آواورزی و های ها کتاب  ی مربیان و خانواده  فته به گ

 بسیار موثر بوده است.

 دو لهجه بودن -دالیل این مسیییاله دو زبانهیکی از . دانسیییتندرا نمی هاتلفظ واژه و معنی کودکان از زیادی تعدادی

ربی وقتی مو در آغاز  ،«پیشیییک»گفتند میافغانسیییتانی به گربه ی هکودکان به لهجبه عنوان مثال ) .کودکان اسیییت
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ویند این گکودکان می ،گویدمربی عکس گربه و آوای گربه را می قتیو .دانسییتندنمی ؟ای گربه چیسییتد آویپرسییمی

ا با ام«( خورونر»گویند میبه خروس « خورو»گویند میبه مرغ افغانسییتانی  یپیشییک اسییت  یا مثال  در لهجهصییدای 

  لعل از دیگر یکی .اندآواها را به خوبی فرا گرفته کودکاندرک و شییناخت این مسییاله از سییوی مربیان و تکرار آواها، 

کاربرد نداشییته ها آن یمرهروز زندگی در هاواژه از بعضییی که باشیید این تواندمیها شییناخته بودن برخی از واژهنا

ست.)مانند واژ  ستا »یا « دکان»ی ها ست.   نمیکودکان  ،«او ستند که دکان همان مغازه ا   ،هایی مانند میکروبواژه( دان

تکرار  ن وبا تمری شناختند وهایی بود که کودکان نمیی جرئت نکردن از دیگر واژهیا واژه منقار، ریسی،چرخ نخ کثافت،

  5ی هو معنا در پیوست شمار های ناآشنا از نظر تلفظت واژهاند.)فهرس ها را فرا گرفتهآنکودکان  ،از سوی مربیان ها واژه

 آمده است.(

  دند. به زهمدیگر را کتک میتنها رو و خجالتی، ناسازگار و پرخاشگر بودند. برای دفاع از خود   کودکان در اوایل سال کم

 کنند و نظروگو کنند، ارهارمرور زمان و خواندن کتاب، کودکان رشیید اجتماعی بسیییار خوبی داشییتند. یاد گرفتند گفت 

به دیگران، صییبوری کردن،  احترام گذاشییتنو به ارزش ، مند شییدندعالقه کار گروهیبه  .همدیگر را دوسییت بدارند

 پی بردند.هداشت شخ،ی و مراقبت از بدن خود بخشش، حفظ محیط زیست، ب

 ستان یک کودک کم پیشی هدر پای ش     توان ذهنی و یک کودک با اختالالت دب سایی  شنا و به  نددیادگیری در کالس 

ها حضییور داشییتند و با دیگر . اما این دو کودک همچنان در کالسنددرمانی ارجاع داده شییدپزشییک گفتاردرمانی و کار

 کردند.گرفتند و تجربه میکودکان یاد می

  شگاهی که در بهمن ماه از فعالیت شد نمای ستق  کودکان و مربیان در پیوند با کتی ههای انجام  شد، مورد ا بال اب برگزار 

ی در ی بیشییتری برای یادگیرانگیزه بردند وهایشییان لذت میها و کودکان قرار گرفت. کودکان با دیدن فعالیتخانواده

پرسیییدند که آیا این فعالیت در نمایشییگاه دادند از مربی خود میای که هر فعالیتی انجام میوجود آمد، به گونهه ها بآن

 ببینند. مادرشان آن را د تا پدر یاشوگذاشته می

   ی خوانای به کتاب  که قبال عالقه   مربیان اذعان دارند    .بر مربیان نیز تاثیر داشیییته اسیییت     «با من بخوان » یبرنامه

  ،اندهبا کودکان خندید اند،کودکان در خواندن همراه شییده با «با من بخوان» یبرنامهبا  و پس از آشیینایی ،اندنداشییته

به خواندن  مندعالقهو  نداهبا کودکان رشیید کرد ،دناهپنداری کردهمذات ند،ادهلذت بر ،اندهگریه کرد ،اندهکردشییادی 

  لذت و گیرند تا در منزل اوقات فراغتشییان را پر کننددر هفته چند کتاب از کتابخانه امانت میاکنون مربیان  .اندشییده

ه کارگیری اند و در بکردهعمل  انهها خالقبا کتاب در پیوند فعالیت   در  اند و مربیان در بلندخوانی پیشیییرفت کرده    ببرند. 

 .اندها فعال بودهدستنامه

 ادرانداشته است. مگیری تاثیر چشم و کودکان نوزادان بر مادران وها و ارتباط با خانوادهخواندن با نوزاد و نوپا  یبرنامه 

در دند، مند شو کودکانشان عالقه به خواندن برای نوزاد خواندن پی بردند وبه ضرورت  سواد، هنگامی که  یا کم سواد بی

شرکت کردند تا بتوانند برای خود و     کالس سواد آموزی  ضت  شان کتاب بخوانند.  های نه ضو کتاب  آنان کودکان خانه ع
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ت رفتاری کودکان التوجه به نیازهای کودکانشان و مشک  با  و داشته باشند   یتا بتوانند به کتاب دسترسی بیشتر    شدند 

 را بهتر بشناسند. د تا بتوانند کودک و نیازهایشهای رفتار با کودک را داشتنکارگاه درخواست برگزاری

 شته         هادر نهایت خانواده سیار خوبی دا شد ب شان ر شتند که کودکان ضایت می   اذعان دا ساس ر کردند و خواهان اند و اح

 برنامه هستند.ی هادام

 ببینید. 9 یتوانید در پیوست شمارههای انجام شده را میتاثیرات و فعالیتهایی از نمونه
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 هاچالش – 7-9

ی سن  هایگروه کهاست   شده  محمودآباددر خانه فرهنز « با من بخوان» با توجه به استقبال خوبی که از طرح  -1

شش داده  شتری عالقه ، متفاوتی را پو ضی افراد بی ستند. اما     مند و متقا سفانه به د شرکت در برنامه ه لیل متا

 .طرح وجود نداردبیشتر ترش سمربی در حال حاضر امکان گ کمبود های جانبی وو فعالیت محدود بودن مکان

و متقاضییییان شیییرکت در     بودن تعداد زیادی از مراجعین   و موقتی مهاجر   یکی از مشیییکالتی که وجود دارد  -2

ست.  فعالیت حضور   هادر کالس یماه چند آید وتعدادی ثبت نام به عمل میاز  برای مثالهای خانه فرهنز ا

ساله روند  ها را میدیگری جای آنو افراد  کنندپس از مدتی مهاجرت می دارند و  اجرای برنامهگیرند که این م

 کند.میبا مشکل مواجه  را کمی

 

 مجریان(پیشنهاد به  -)پیشنهاد به حامیان مالیهادهاپیشن -7-1

 در تابستان عناصر داستان بلندخوانی و ،محیط زیست ،های زندگیها و ارزشمهارتی هدر زمین هاآموزش مربی -9

 توانمند کردن مربیان در آموزش -4

شویق به   های مختلف مانند خیاطی وبانوان در مهارتمادران و د کردن نتوانم -5 شتر آن  شرکت ت ر د هاهر چه بی

 برای خود و کودکانفعال شدن در کتابخوانی برای  سوادآموزیهای کالس

سات رفتار با کودک و برگزاری  -1 شوند    نوجوان لدین تا با نیازهای کودک وبرای وا نوجوان، جل شنا  های رفتار و آ

 .داشته باشند آنانتری با ناسبم

 نوپا های خواندن با نوزاد وکارگاه یادامه -7
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 هاپیوست -8

 پیوست شماره یک: آمار کل و تفکیکی تعداد کودکان و مربیان 

 از دفتر مشاهداتی تکمیل شده توسط مربی  ای نمونه پیوست شماره دو:

 هایبر کودکان بر اساس نظرات و خاطره« با من بخوان»ی ها و تاثیرات برنامهای از فعالیتنمونه پیوست شماره سه:
  مربیان

  های بلندخوانی شدهفهرست کتاب پیوست شماره چهار:

 های ناآشنا از نظر معنا و تلفظواژه پیوست شماره پنج:
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 مربیان و آمار کل و تفکیکی تعداد کودکان -4ی هپیوست شمار

 و مادران تحت پوششکودکان، مربیان کلی آمار  -1جدول 

 اعضای کتابخانه مربی مادر و نوزاد های نمایشکارگاه دبستانپیش مهد

 نفر 151 کتابدار 1مربی،  1 مادر 45 نفر 22 نفر 41 نفر 43

 
 

 تحت پوشش افرادجنسیت  -2 جدول

 

 

 

 

 

 

  

 کل مادر پسر دختر 

 مهد
 - نفر 25 نفر 24

 نفر 43
 - درصد 51 درصد 43

 دبستانپیش
 - نفر 21 نفر 21

 نفر 41
 - درصد 51 درصد 51

 کارگاه نمایش
 - نفر 12 نفر 11

 نفر 22
 - درصد 55 درصد 45

 اعضای کتابخانه
نفر 41 نفر 51 نفر 11  

 نفر 151
 درصد 21 درصد 92 درصد 42
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 ملیت افراد تحت پوشش -9 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار اعضای کتابخانه -4جدول 

 
اعضای مهد و 

 دبستانپیش
 سال به باال و بزرگسال 19 سال 12-7 سال 9-7

 پسر/مرد دختر/ زن پسر دختر پسر دختر پسر دختر

داد
تع

 
21 11 11 3 24 9 22 25 

  

 کل افغان -مهاجر ایرانی 

 مهد
 نفر 21 نفر 29

 نفر 43
 درصد 54 درصد 41

 دبستانپیش
 نفر 29 نفر 17

 نفر 41
 درصد 5/57 درصد 5/42

 کارگاه نمایش
  

 
  

 اعضای کتابخانه
 نفر 77 نفر 73

 نفر 151
 درصد 43 درصد 51

 ی خواندن با نوزادمادران برنامه
 نفر 29 نفر 22

 نفر 45
 درصد 51 درصد 43

 مربیان
 نفر 9 نفر کتابدار 1+  9

 نفر 7
 درصد 49 درصد 57
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 تکمیل شده توسط مربیاز دفتر مشاهداتی ای نمونه   -2ی پیوست شماره
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بر اساس  کودکانر ب« با من بخوان» یتاثیرات برنامهها و فعالیتای از نمونه -9ی هپیوست شمار

 مربیانهای و خاطرهنظرات 

 های بلندخوانیهای مربیان از نشستتجربه-9-4

 .وست داشتندد بسیاررا آن ورزی های دستفعالیت قرار کردند.ا این کتاب ارتباط بسیار خوبی برکودکان ب :کتاب لولوپی

 ستان مرمر خانم  فعالیت برای سر عمو کوکو که ) دا ست و   و هم چرخ خیاطی به یک مربی (، دوزدلباس میخیاط ا

زنی و را به گمانه هامربی آن و .مطرح شد شان  زیادی برای هایپرسش کودکان با دیدن چرخ خیاطی آورد. کالس 

ار که جا چبه نظر شییما این چرخ خیاطی این»هایی مانند یافتن پاسییخ هدایت کرد. مربی با مطرح کردن پرسییش 

  ، دیگری گفتلباس بدوزیدخواهید یکی گفت می را مطرح کنند. دهای خوکودکان را واداشییت تا حدس «؟کندمی

ربی م  سپس  مان را با آن بدوزید که حرف نزنیمخواهید دهانمیگفت که کودکی حتا  ش را بشنویم، قرار است آوای 

ستان مر  شروع به  شدند   کودکان کرد. مر خانم خواندن دا ستان  ستان مربی   از خواندنپس  .جلب دا از کودکان دا

 «؟برای دوختن به چه وسایلی نیاز داریم» ،«گویند؟چه میکند می کسی که خیاطی به» :پرسید

  بلند با صدای بقیه آوای چرخ را  و چرخاندندی چرخ را دسته  نشستند و   خیاطی شت چرخ سپس کودکان به نوبت پ 

 انگیزتر است.هیجان و ترملموس مربی معتقد است آموزش عینی بسیار موثرتر، .کردندبیان 

 ز کودکان امربی  .کردندتلقی میبا ن،ف کردن یکی   قسمت کردن را  د وندانست ن،ف کردن را نمی مفهوم  کودکان

ست   ساوی    کاغذ راکه یک خوا سمت م سیم کنند  به دو ق   ،از طول کودکان از جهات مختلف کاغذ را تا کردند. .تق

 عرض ن،ف کردند. سپس اتاق را از طول و مفهوم نیم یا ن،ف را یاد گرفتند.بدین ترتیب  و قطر عرض و

 کتاب آواورزی:

 ستانک  5 بخش توپ که نمادی از خورشید   جغرافیایی وی هبا کر و روزچگونگی تشکیل شب    نمایش خالق،، 2 دا

 )خانم ساکت( ، با کودکان کار شده است.است

  و گفتهر گروه آوای یک حیوان را می شدند و بندی میکودکان گروه ،«ترسید میصدای کدام حیوان   از»در بازی 

 .گذاشتندسمفونی حیوانات را کنسرت این  . اسمدادندهمه با هم آواها را سر می

 ،کتاب  با گذاشتنشد. میهمراه با بازی به کودکان آموزش داده  کنار و جلو پشت، رو، مفاهیم پیش ریاضی مثل زیر

ی زمین رو عرفان ،زینب کنار عرفان ،کودک و بیان این که علی جلوی زینب است  کنار یا جلو روی سر کودکان یا 

 کردند.را تمرین می کودکان مفاهیمو...  عرفان پشت احسان است نشسته،
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  سوت قطار،      صدای زلزله،  برق، صدای رعد و  :و در محیط پیرامون طبیعت در صداها صدای  صدای  صدای قطار، 

برگشییت آب به  )مراحل بخار شییدن آب وآب در طبیعتی هنمایش چرخ شییود،باران چگونه تشییکیل می باران،

 آموختند.به این طریق  نکودکا همه مفاهیمی بود که ،(طبیعت

  را « ریل»و  کردتلفظ می «ل»را  «ر»یکی از کودکان  «؟رودقطار روی چی راه می»از کودکان پرسیییده شیید که

 کرد.ادا می« لیل»

  سیار عالقه های ریتمیک بازیو کتاب این کودکان به شده بودند. به ویژه  نمآن ب ستنی »شعر  د  که  «وشفرعمو ب

 انگیخت.شوق خاصی را در کودکان برمی شور و

  گویید؟واغ واغ می گفتند صدای سز واق واق است چرامیکودکان 

 عنی چه؟، ی«دوستانه بوده استزده غیربا گربه که حرف می که سز این: »می پرسیدندششم کودکان  کداستان در 

 را اژدها و کرد تغییر نظرشیان  خواندن از بعداما  .دانسیتند می خطرناک را اژدها داسیتان  خواندن از پیش کودکان 

 .دارد زیادی دوستان کهدیدند می مهربانی موجود

  ستان  آواورزی کتاببرای ،ویر ، مربی سوم  بخش سوم،  دا ،ویر را روی کاغذ  جالب درس، با توجه به ت  A3 ت

 خوانی کنند. این فعالیت برای کودکان هیجان زیادی داشت.ها پردهخوانمثل شاهنامهکودکان کشیده تا 

  تا یاد  دادندخوب گوش می و برای برخی از کودکان دشوار بوده، ،چرومپ چرومپ گرومپ و گرومپ،ی هاواژهتلفظ

پس یک س  .جالب بودنازک است   صدای مادر نرم و  بلند است و  سنگین و  پدرصدای   کهبرای کودکان این. بگیرند

ای صد تفاوت کودکان دیگری در دست،   با ضربه زدن به آن در دو حالت روی زمین و  و شد  قابلمه به کالس آورده

 .شدندنازک و کلفت را متوجه 

  جذاب سیار  بخوانی برایشان  ت،ویر  شوند و خوانی به خوبی متوجه متن داستان می و ت،ویر  کودکان با دیدن ت،اویر

 ی بسیار کارآمدی است.کان شیوهدوبرای ایجاد تمرکز ک است و

 ست  «ن» اورزی واکآو کتاب از درس آخرین های پزخانهبه کورهاین واک کودکان مهد را برای آموزش مربیان  .ا

مراحل  مادرانبا مشارکت  . سپس  م توسط مربی خوانده شد  ابتدا داستانک هشت  در آنجا زندگی ساکنان بردند.   محل

ی ی از دوران بچگیهاههمزمان خاطرهم ها مادربزر یکی از  .ه شد داها آموزش دپخت نان به شکل واقعی به بچه 

شده را  کودکان نان. ها تعریف کردبرای بچه ،پختنان می و زمانی که مادرشخود   خوردند وبا لذت میهای پخته 

را  یبسیییار مفرح روز ها خوش گذشییت وبه بچه بسیییارای نخورده بودند. چنین نان خوشییمزه به حالگفتند تا می

 گذراندند.
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 ی:دبستانپیشکالس  ورزیباالفکتاب 
  پرسییند،می و شییودکودکان به فرفره جلب می توجه .شییودمربی با فرفره وارد کالس می «ف»ش واک آموزبرای  

ی اژهو یا ستند تلفظ کنند،نتوای خرطوم را نمیبعضی از کودکان واژه خواهید یادمان بدهید؟را می «ف»امروز واک 

سش  کردند،تلفظ می« چاقاله»را  «چاقالو» سال     شخ،یت  ی هدربارهایی مربی با طرح پر ،لی از  ستان و ف های دا

 و شییخ،یییت طوطی.کودکان با دیدن ت،ییاویر داسییتان وگو کردآن اتفاق افتاد با کودکان گفت که داسییتانک در

ست    گویندمی سبزی جان ا سبزی جان بوده و       این  ،یت در لولوپی با نام  شخ  به همین دلیل برای کودکان این 

شنا  ساخت  شیوه مربی  شناختند. طوطی را کامال میو  ه باغ پرندگان رفته بودندکودکان قبال بهمچنین  ست. آ ی 

 کردند.را درست  «ف»واک  ،با خمیرداد. کودکان همچنین به عنوان کاردستی به کودکان آموزش  فرفره را

  پ» با ادای واک وگذاشییتند کف دسییتشییان  و کردندها را خرد ذکاغبا راهنمایی مربی کودکان « پ»برای واک  »

دند. کررا تمرین می« پ»و ادای واک  برندکودکان از این فعالیت لذت می .ندیدپرها از توی دسییت بیرون میکاغذ

کودک دیگر در گوش « پ»با واک ای را واژه ،کودکبود. هر  «پ»هم فعالیت دیگری برای واک  اجرای پانتومیم

ان دیگرتا  کرداجرا میو بازی  واژه را مفهوم کودک برای دوسییتانش با اسییتفاده از پانتومیم گفت. سییپس آن می

 ای است.حدس بزنند چه واژه

 نیستی پاهشت که خوب چه کتاب

  اویر  دیدن با مهد کالسکودکان، شتند    خوا با. آمدند وجد به ت ست دا شتر کودکان دو یا  پاتهش که  ندن کتاب بی

شند،   شند   یا بچه کانگورو کوسه با شوند پیاده  با شان نمی  تا مدرسه بروند. تا دیگر مجبور ن ست ب دل شند خوا که  بر با

چند  .دامشب مسواک بزنند و غذایشان را خوب بخورنکودکان ت،میم گرفتند که در نهایت زند. مادرشان لیسشان ب

سید ی به مربی مراجعه روز بعد مادر سواک می     کرد و پر ست که هم م سر من چند روز ا  زند وچه اتفاق افتاده که پ

 خورد؟خوب میهم غذایش را 

 

 ی(دبستانپیش مهد و هایجمک برگ خزون)بچهکتاب جم

  ه از هایی کدر مسیییر کودکان خانه .رفتند که درخت انگور داشییت اهکوره تا یکی ازپیاده مربیان به همراه کودکان

شده بودند می    ساخته  ضیح می   گل و آجر  شان تو ساخت از چه موادی  ونه وگدادند که چدیدند و مربیان برای ن برای 

مربیان  .شدند نگهداری میآن  در خروس و مرغ و ای بود که گوسفند در نزدیکی کوره طویله کنند.خانه استفاده می 

سش جلب  هاآنتوجه کودکان را به    یهجربت کودکان در حد دانش و این جانوران مطرح کردند.ی ههایی دربارو پر

 نپس از رسید  .گفتندلذت می شادی و  همراه با ریتم و را خروس و مرغ بز و ،رهب ،، آوای سز دادندمیپاسخ  خود 

 از مربیان ندو ت ،زنده وجود داشت ون به شکل واقعی وآنجا تمام عناصر کتاب جم جمک بر  خز  به مق،د که در 
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ستان و المانها خواندن شخ،یت  هنگام در  و کتاب را با ریتم خواندند   اه،گی وگل  غوره، مانند درخت انگور، های دا

دادند. بعد از کتابخوانی کودکان به چند گروه کودکان نشییان می را بهغیره  و ماسییت ،گنجشییک، شیییر ،مادربزر 

ها را یتبا خمیر شخ،  . گروهی دیگر هم پشم گوسفند کاردستی درست کردند     و بر  تازه  ،و با مقواتقسیم شدند   

 درست کردند.

بسیار خوشحال بودند و    و  «حمدی از زندگی ما شعر ساخته است   که آقای م است  چقدر خوب»گفتند ها میبچه و

ضای باز می  ضای باز برای هم ا هکتاب بردند و خواهان این بودند که دیگرلذت زیادی از کتابخوانی در ف شان  در ف

ده زیادی برایشان مطرح ش   هایپرسش کنجکاو شده بودند و  بسیار   محیط پیرامونکودکان نسبت به   خوانده شود. 

 را ترک کنند. آن محلو اصال دوست نداشتند  بود

  



91 

 

شرکت کرده خی هدر زیر تعدادی از نظرات مادرانی که در برنام-9-2 شده  واندن با نوزاد و نوپا  اند، آورده 

 :است

  صله سبت به فرزندم بعد از گذراندن این کارگاه حو شده و با لذت با او گفت   ام ن شتر  شعر  کنم، بمیگو وبی رایش 

 .قراری او کمتر شده استام آرامش پیدا کرده است و بیام که بچهخوانم و متوجه شدهمی

 تری خوانم و محبت و عشق بیش تر میتر و با احساس خوانم نسبت به گذشته درست   وقتی برای نوزادم کتاب می

ها ده و خوشییحال اسییت که به این کالسام با فرزندمان تعجب کرکنم. همسییرم از تغییرات رفتارینثارش می

 .آیممی

 وگو، لحظات خوبی را با   خندد. من هر روز با شیییعر و گفت   خوانم، او میوقتی برای نوزادم الالیی و شیییعر می

 .برمکنم و لذت میفرزندم تجربه می

 دارم برای فرزندم  ام دوسییتدهبود. اما از وقتی به این کالس آممن سییواد ندارم، تا االن هم برایم خیلی مهم ن

 .های سوادآموزی برومخواهم به کالسکتاب بخوانم، برای همین می

 شده هر روز پیش   تا ابتدایی درس خوانده ستم از روی کتاب بخوانم، این کالس باعث    ام، اما خیلی خوب بلد نی

 .بخواهم تا روخوانی را با من کار کنداو ترم بروم و از فرزند بزر 

 ستم که باید برایش کتاب بخوانم یا  نمی آمد دنیا به اولم دکوقتی کو الس آمدم وقتی به ک .حرف بزنمبا او دان

شروع کردم به خواندن کتاب،  و ست. حرف زدن با  الالیی و شعر،  آموزش دیدم  فرزند  فرزند دومم که نوزاد ا

به کتاب عالقه پیدا  د و بسیییاردهخوانم او هم گوش میپنج سییالش اسییت وقتی برای نوزادم میحاال که  اول

 د.گذراننهای قشنگی را با هم میدخترم لحظه پسر و .خواندادمان میکتاب را از روی ت،ویر برای نوز و ،کرده

 

 ای کالس سوادآموزی مادرانهتجربه-9-9
  شد. یکی از هنر  توسط مربی   «قرمز پرنده»کتاب ن چرا ایآخر » اشک ریخت و گفت: جویان برای حاضران خوانده 

 کرد.س همدردی احساها با آن و ...«مادر ندارند پدر و هابچه

 ده که بتواند کتاب داستان بخواندسواد نبوتا کنون باکند که چرا جویان احساس تاسف میکی دیگر از هنری. 

   خوانی کتاب گویند به   می برند تا در خانه بخوانند و     را از کتابخانه به امانت می      «با من بخوان » های هنرجویان کتاب

های شییود تا بتوانند کتاببیشییتر  و سییوادشییانشییان قوی خوانیاند و آرزو دارند هر چه زودتر روانهمند شییدهعالق

 سن خودشان را بخوانند.متناسب با 
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 های بلندخوانی شدهفهرست کتاب -1ی هپیوست شمار

 کتاب نام ردیف
 خوانده دفعات
 شده

 کتاب نام
 خوانده دفعات
 شده

 9 کتابخانه موش 7 جدیدها بازی 4

 9 هاخرگوش شورش 12 بزر های خواب و کوچک آدم 2

 14 کریسمس ماجرای و فیلکس 25 است خواب وقت شیطون گوسفندهای آها 9

 12 دکنمی سفر گذشته به فلیکس 91 پاکوتاه سرخ مرغ 1

 1 نیکوال مدرسه 4 تار کولی آهنز 1

 9 شودمی خوب چیز همه که روزی 2 کوچولو قطره خیر به سفر 6

 91 دندان هیوالی 1 آورددرمی تخم از جوجه هورتون 7

 3 پرماجرا خواب و بغلی داگلی 4 سبز معلم 8

 3 ماه به زندمی بوسه که دستی 1 بوراتینا ماجرای 3

 9 ترسو کوچولوی خرگوش 1 بخشش لذت 41

 25 داری دوستم چقدر مامان 13 دسوتو دکتر 44

 9 بزر  پدر 7 بزر  خرس و کوچولو خرس یهاق،ه 42

 5 کوچولو خرس خواب وقت 1 موزه از دیدار 49

 9 دیگر جور همه این 17 بابا برای یهایبوسه 41

 11 پلی و زرافه و من 21 من همیشگی لباس 41

 4 ع،بانی کوچولوی خرگوش 3 هادروغ و واقعیت 46

 7 پرنده چمدان و فلیکس 3 قرمز پرنده 47

 9 شودمی صاف دوباره استنلی 22 محشر داستان یک 48

 14 داگلی داریم دوست خیلی ما 91 بچه یک چه و چه و چه 43

 9 قورباغه بچه قول 25 المر 21

 2 خرس سرماخوردگی 17 باتالق بچه 24

 19 ترسدمی گنده کتاب از کی 11 کن صبر دقیقه یک 22

 11 باغی به رفتم 19 نوروز عموهای بنفشه 29

 3 حکیم خرگوشهای داستانک 15 تازه اتفاق یک 21

 1 نخودیهای داستانک 2 کرد هاپ هاپو 21

 9 میردمی سه پدربزر  12 نیستند کردن پخش برایها میکروب 26

 12 خواهممی تازه مامان یک من 22 جهانهای افسانه 27

 3 خرما و بزی درخت افسانه 28
 کتاب عاشق خرگوشک باستر

 خواندنه
7 

 3 دهدمی نجات را دریا سبز هیوالی 7 کالغ رویای هفت 23

 17 شد نقاش مانیا که روزی 2 کنم پرواز چطور 91
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 15 شد دکتر مانیا که روزی 2 شکرگزاری روز و فرانکین 94

 3 باش ق،ه توهای گر  موارب 1 موزه از دیدار و یوالنته 92

 14 رود می گردش به حنا خانم 11 همه برای توپ یک 99

 3 رودمی جنوب به پارهآتش سنجاب 1 گمشده لبخند 91

 29 بشوی را یتهادست 9 نیست هیوال یک این 91

 11 بزر مامان برای هدیه 7 یوسکینز آقای 96

 12 دارشاخ گوزن 4 شیطون نینای 97

 2 براند اتوبوس نده اجازه کبوتر به 1 دابودیم 98

 21 خزون بر  جمک جم 1 همیشگی آلفونس آن کجاست 93

 4 بادبادک یک نجات 12 پرنده خرس 11

 11 زمینی بادام 9 اسپراکت آنجلیکا هایجیب 14
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 ناآشنا از نظر معنا و تلفظ هایواژه -1پیوست شماره 

 :دانستندها را نمیها و اصطالحاتی که کودکان معنای آنواژه

سانه، انگار، دل   رفت و در میروزگار نداری، مرغزار، کاالورا، بیتل، فرو می ست و شد، ملوس، اف سابی، دوزنده،   نواز، در ح

نیم کردن،   چانه، گیسییو، ایوان، با ارزش، فاصییله، تمشییک، گنده، اژدها، دو ، قون، قاصییدک، اعتماد، غوره دهل، قان و

وئل، بهی، بابان ،جرئت ،قالده ،باتالق ،دلقک ،وردنه ،کریسییمس ،کنجکاو، شیییروانی ،ادهپرافناچار، غمباد کرد، ترامپولین 

تر، چانه، سانتیمتر، قرقاول، مغرور، اوستا، دکان، گردونک، هندوانه، دوان دوان، برکه،   قیرهای کثیف، معاینه، مضر، دقیق 

سگزاری، کم      سپا ستاذئب، زاغ، مقبول، جنباندن،  ، غم، فکریپرچین، منقار، ارغوانی، کواال، مهاجرت، ایمو، الیکا، الم، او

 .کشتزار، فرعون، چراگاه، قند توی دلش آب شد ،، مرزهعطر

 

 :توانستند تلفظ کنندهایی که کودکان نمیواژه

ریسی، ویلسون، قاروقیر، عمیق، دیو، غوره خاتون، ایوان، ته دریا، گنده، تفاوت، خرطوم، میکروب، کانگورو،   وقون، نخقان

شاالپ و             سوت،  سکیت،  سفند، ا شیطون، گو ست،  سه، دو شولوپ، غاز، گلم، حوض، قارچ، دلقک، قناد، وردنه، بچه  کی

شت، تیر، ویژه        سمس، گوژپ سو، کری ضچه، را ستوا، دم، کول، یاب، گرومپ     ،باتالق، حو سو، قدقدقدا، کواال، ا غوره، گی

 پچ پچ، فریب، پنهان، کبک، کوکب ،گرومپ، بی بول

 به یا «کچالو» گفتندمی زمینیسیب به مثال برای. نبودند بلد ایرانی یلهجه با فارسی به افغانی کودکان را هاواژه از بعضی

 «.پیشک» گفتندمی گربه


