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 :بخوان من با برنامه یپیشینه -4

 ودکمب این. ندارد جایگاهی ایران رسمی آموزش نظام کودکان، در اجتماعی و عاطفی و ذهنی رشد هدف با ادبیات خواندن

 شود،یم پایمال شانحقوق اغلب و شوندکار می به وادار برند،می سربه فقر در کودکان که محروم مناطق و در جوامع ویژهبه

 .دهدنشان می بیشتر را خود

 راه از تا گذاشت بنیان را« بخوان من با» یبرنامه 1931 از سال کودکان ادبیات تاریخ موسسه پژوهشی هاواقعیت این اساس بر

کرده  ویتتق را هاآن مطلب و درک پایه سواد کند، خواندن یبا لذت ادبیات آشنا و شیفته را محروم نوجوانان و ادبیات، کودکان

 .سازد زندگی توانمند هایدشواری از گشایی خالقانهگره و انتقادی تفکر چونهایی هممهارت فراگیری در را هاآن و

 رانبح در کودکان و محروم کودکان درآمد،کم هایکودکان خانواده با کتابخوانی ترویج برای ایبرنامه« بخوان من با»

 وضعیت در که است و نوجوانان کودکان از گروه این به باکیفیت و مناسب هایکتاب رساندن یپایه برنامه بر این. است

 کودکان یمهه» که شعار این تحقق برای« بخوان من با»ی برنامه. دسترسی ندارند باکیفیت هایکتاب به زندگی معمول

 است. شده ایران اجرا مختلف نقاط در و آغاز 1931 مردادماه از «بخوانند باکیفیت هایدارند کتاب حق

 هایعالیتف انجام و وگوگفت با که دارد تمرکز بلندخوانی روش نوجوانان با و کودکان با کتاب شدن سهیم بر« بخوان من با»

 شناختیباییزی هایانگیزش و برانگیختن خواندن شوق لذت، ایجاد و ترعمیق تاثیرگذاری برای کتاب، با پیوند هنری در خالق

 ویژه هب کودکان نوشتن و خواندن هایپایه و مهارت سواد تقویت« با من بخوان»رویکرد دیگر . شودمی همراه کتاب، معنایی و

 و اهداف این اساس بر ست. این برنامهمحور اهای آموزش خالق کودکی بستهزبانه از راه ادبیات و به وسیله دو کودکان

 با کوشدمی محروم، مناطق کودکان دست به آن رساندن و باکیفیت مناسب و هایکتاب یآگاهانه گزینش بر افزون رویکردها،

 ند.ک توانمند آن با پیوند های درفعالیت و بلندخوانی یزمینه در را آموزگاران و مربیان گوناگون، هایبرگزاری کارگاه

 اجرا به محمودآباد کودک یخانه در شکل آزمایشی )پایلوت( به 1933 سال در بار نخستین برای« بخوان من با» یبرنامه

 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 روستایی

 یافته دست چشمگیری هایبه موفقیت و شده اجرا کشور استان 19 آموزشی مراکز از شماری در تاکنون« بخوان من با»

 پوشش زیر سال 11 تا 4 سنین در پسر و دختر نوجوان و کودک هزار 25 به از زمان آغاز برنامه، نزدیک سال 5 طی. است

 در داوطلب و آموزگار مربی، 1111 به نزدیک همچنین تاکنون .اندشده مندبهره آن امکانات از و اندبوده این برنامه

 همراه و به سازیآماده گزینش، باکیفیت کتاب جلد هزار 41 به اند و نزدیکدیده آموزش« بخوان من با»های کارگاه

با من »تاثیر است. با درک  شده فرستاده هاکتابخانه و زیر پوشش مناطق به راهنما هایدستنامه و فعالیت هایبرگه

اند و برنامه از نظر شمار کودکان و مربیان و آموزگاران و نیز مراکز جدیدی برای سال آینده به این برنامه پیوسته« بخوان

 جغرافیای تحت پوشش در حال گسترش است.

 المللیبین ردفت ویس 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
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راهی و هم، 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 

ای عهجام ورزی،ندیشههای دیگر تا با کتابخوانی و اخواهد گامی باشد در کنار گامکند. این برنامه میشود، حرکت می

های ای که کودکان و نوجوانان، ارزشمنتقد، خالق و شکوفا، سازنده و آفرینشگر و به دور از خشونت ساخته شود. جامعه

  .اندوزی و ادبیات بیاموزند و در وجود خود بارور و شکوفا کنندانسانی و اخالقی را از راه دانش
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 با من بخوان در منطقه یمعرفی کوتاه برنامه -2

هرستان شدر  «با من بخوان»ی ی فرشته یوسفی، مسئول برنامههای پیوستهگیریبا پی «با من بخوان»ی برنامه

در  1934ماه تنکابن و با پشتیبانی آقای مالحسینی، معاون امور پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان از بهمن

 هاتاببرای خرید و فرستادن ک پشتیبان مالی این پروژه عالیت خود را آغاز کرد.استان مازندران، شهرستان تنکابن، ف

 آمده است( 1ها در پیوست شماره .)آمار دقیق کتاببود صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم

 زار کردند.برگ داوطلبانههای طرح را به صورت رایگان و آموزشگران موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان نیز کارگاه

تو و محله و لشزنگشاآباد، در این شهرستان سه دبستان در سه روستای سلیمان «با من بخوان»ی با اجرای برنامه

 «با من بخوان»های مربی و یک معاون در کارگاه 15پسر( زیر پوشش قرار گرفتند و  174دختر و  192کودک ) 911

برگزار شد و  1934ماه بهمن 15به صورت فشرده در یک روز و در تاریخ  «بخوانبا من »های کارگاه شرکت کردند.

 بازدید کردند. ی برنامههای اجراکنندهبه از مدرسه 1935اردیبهشت  23کارشناسان موسسه نیز در تاریخ 

  به طور کلیهای منطقه ویژگی -9

امحله روستای زنگش دوهزار واقع شده است. یجنوب غربی شهرستان تنکابن در جاده مازندران استان در روستا سه این

 باشد. این جاده می 3و لشتو کیلومتر  1آباد کیلومتر سلیمان ،9در کیلومتر 

کشاورز هستند. محصول اصلی این منطقه پرتقال است. وضع معیشتی غالب باغدار و مابقی خرده هاآن از کمی عده

باشد. از لحاظ اجتماعی مشکالت این منطقه اعتیاد و طالق است که تعداد زیادی از محروم مینیمه روستامردم 

 ها را درگیر کرده است. خانواده

  برای یک سال اجرا در منطقهاهداف برنامه  -1

های اجتماعی و فرهنگی بحراناثرات در جهت کاهش و استفاده از کتاب و کتابخوانی  «با من بخوان» طرح عرفیم

 این منطقه. 

 افراد تحت پوشش برنامه اطالعات و آمار -1

آباد، زنگشامحله در شهرستان تنکابن در سه روستای سلیمان 1934-35در سال تحصیلی  «با من بخوان»ی برنامه

 های این برنامه بهره بردند.از سودمندی ی سوم دبستاندبستان تا پایهدر آمد. کودکان از پیش و لشتو به اجرا

 کننده در برنامه آمده است.تعداد کودکان به تفکیک جنسیت، پایه تحصیلی و مدارس شرکتهای زیر در جدول
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 آموزان به تفکیک جنسیتتعداد دانش - 1جدول 

 پایه مدرسه نام روستا نام
 آموزاندانش تعداد

 کل پسر دختر

 ادآبسلیمان
 دبستان

 الزمانصاحب

 92 17 15 دبستانپیش

 22 19 3 یک

 21 3 11 دو

 91 13 11 سه

 زنگشامحله
 شهید دبستان

 بهادری

 99  99 (دختران) یک

 99 99  (پسران) یک

 21  21 (دختران) دو

 25 25  (پسران) دو

 لشتو
 شهید دبستان

 مدرس

 22 14 3 یک

 99 22 11 دو

 95 22 19 سه

 911 174 192 مجموع

 ی تحصیلیآموزان به پایهتعداد دانش -جدول دو 

 مدرسه نام روستا نام
 آموزاندانش تعداد

 کل سه دو یک اندبستپیش

 ادآبسلیمان
 دبستان

 الزمانصاحب
92 22 21 91 114 

 زنگشامحله
 شهید دبستان

 بهادری
 11 41  112 

 لشتو
 شهید دبستان

 مدرس
 22 99 95 31 

 911 15 33 111 92 مجموع
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 برنامهاجرای روند  -6

در شهرسااتان تنکااابن در اسااتان  «بااا ماان بخااوان»ی ی فرشااته یوساافی، مساائول برنامااههااای پیوسااتهبااا پیگیااری

در ساه مدرساه از روساتاهای     «مان بخاوان  باا  »ی بااخخره مجاوز اجارای برناماه    ، 1934مهار   23مازندران از تاریخ 

گرفتااه گااروه آموزشااگران  هااای صااورتصااادر شااد. بااا هماااهنگی  1934بهماان  1شهرسااتان تنکااابن در تاااریخ  

 15هاا ماریم اخگاری، مهاری صافایی و فرشاته یوسافی، روز        موسسه پژوهشی تاریخ ادبیاات کودکاان شاامل خاانم    

در دبسااتان شااهید بهااادری در روسااتای زنگشااامحله  «نبااا ماان بخااوا»هااای باارای برگاازاری کارگاااه 1934بهماان 

عناصاار »، «ادبیااات کودکااان»، «هااای باکیفیااتآشاانایی بااا کتاااب »هااای . صاابا ایاان روز کارگاااه حاضاار شاادند

و کارگاااه هناار شااامل کارگاااه  « باااورزیالااف»، «آواورزی»هااای و بعاادازرهر، کارگاااه« بلناادخوانی»و « داسااتان

 توسط این آموزشگران برگزار شد.« ماسک ساخت»و « اخت صحنه و اجرای نمایشس»

دسااتنامه  177و کتاااب 135ایاان روز در  معاااون مدرسااه، حدااور داشااتند. 1مرباای و  15نفاار،  11هااا در ایاان کارگاااه

 بین مربیان توزیع شد.من بخوان  ای بادر کیسه پارچه

وساافی باارای بازدیااد از  مهااری صاافایی و فرشااته ی هااا شااهریور نیااز کارشناسااان موسسااه، خااانم   23در تاااریخ 

شارکت کارده بودناد و بناا باوده در       «باا مان بخاوان   »هاای  هایی که آموزگارانشاان پایش از ایان در کارگااه    کالس

شاده را باا کودکاان بلنادخوانی کنناد، باه ایان        هاای فرساتاده  ماناده تاا پایاان ساال تحصایلی کتااب      چند مااه بااقی  

. آموزگاااران در ایاان بازدیاادها کتااابی را بااه عنااوان نمونااه  کااالس بازدیااد کردنااد 11هااا اعاازام شاادند و از مدرسااه

شااان را توضاایا هااای مااورد عالقااه و علاات عالقااهبلناادخوانی کردنااد و کودکااان نیااز بااه مساائوخن برنامااه، کتاااب

 دادند.

 
 خانم وهابی، ی اولالزمان، پایهآباد، دبستان صاحب، روستای سلیمان«یک دقیقه صبر کن»آموزگار در حال بلندخوانی کتاب 
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 دوم، خانم کامرانیی الزمان، پایهآباد، دبستان صاحب، روستای سلیماناندهای با من بخوان کشیدههایی که کودکان از کتابنقاشی

 
 ، ی دومالزمان، پایهآباد، دبستان صاحبکشند داستانی بنویسند، روستای سلیمانای که میآموزگار از کودکان خواسته برای هر نقاشی

 خانم کامرانی
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 پورسوم، خانم ولیی الزمان، پایهآباد، دبستان صاحبروستای سلیمان ،«خرگوش حکیم»های پس از بلندخوانی کتاب فعالیت

 
 پورسوم، خانم ولیی الزمان، پایهآباد، دبستان صاحبروستای سلیمان ،«خرگوش حکیم»کودکان در نشست بلندخوانی کتاب 
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 کوریاش، خانم دبستانپیشالزمان، آباد، دبستان صاحبروستای سلیمان ،«مرغ سرخ پاکوتاه»بلندخوانی کتاب  کودکان در نشست

 
 وریدبستان، خانم اشکپیشالزمان، آباد، دبستان صاحبروستای سلیمان ،«المر، فیل رنگارنگ»کتاب  هایحال انجام فعالیتکودکان در 
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 دوم، خانم حسینیی ، پایهشهید مدرس، دبستان لشتو، روستای اندبا من بخوان کشیده هایهایی که کودکان از کتابنقاشی

 ارزیابی برنامه -7

 دستاوردهای کمی -7-4

 روستایی منطقه تحت پوشش یدر سه مدرسه دبستان تا سوم دبستانپیش هایکودک در پایه 911مجموع  در

های فعالیت دستنامه و به همراه برگه 177و  کتاب 135 و در مجموع مربی آموزش دیدند 11برنامه قرار گرفتند و 

 .(1ی )پیوست شمارهتوزیع شد 

 دستاوردهای کیفی -7-2

یج دقیاق کیفای قابال    نتاا  کاه آموزگااران دفترهاای مشااهداتی خاود را تکمیال نکارده بودناد،        علت این به

 کودکاان  بارای  را هاا کتااب تار  بایش  موزگااران آ اغلاب  ،بر اسااس مشااهدات بازدیادها    اما ،استخراج نیست

همچناین   باا کودکاان اجارا کارده بودناد.     را هاا  ی در پیوناد باا کتااب   هاا فعالیات هاا  آنو تعدادی از  خوانده

اساتقبال خاوبی از طارح     ،هاا مربیاان و باه ویاژه بچاه     .گرفتاه باود   قارار  آماوزان داناش  اختیاار  در هاا کتاب

 داشتند و خواستار ادامه طرح هستند.

 آمده است.( 2بازدیدها در پیوست شماره جزئیات )

 هاچالش -7-9

 همین دلیل به شدند، تعطیل شده زمان تعیین از زودتر هاامسال کالس کردند یادآوری مدارس این مدیران -

 ها میسر نشد.بازدید و دریافت بازخورد از تعدادی از کالس

 و دفترهای مشاهداتی را تکمیل نکرده بودند.  ننوشته گزارش روستا سه مربیان از یک هیچ -
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 پیشنهادها -8

 وانجمن اولیا اعدای تعدادی از های نخست، روز برگزاری کارگاهمحروم در : در مناطق نیمهمجریان به پیشنهاد -

 و از آن حمایت کنند. آشنا شوندمربیان نیز به کارگاه دعوت شوند تا از نزدیک با طرح 

، «با من بخوان»برای اجرای برنامه با دادن آموزش ضمن خدمت توان مییشنهاد به مسئوخن آموزش و پرورش: پ -

 کرد.انگیزه بیشتری در مربیان ایجاد 
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 هاپیوست -3

 ارسالی هایکتاب تعداد و عناوین فهرست -1 شماره پیوست

 جمع بندی از تاثیرات کتاب ها  -2ی پیوست شماره
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های ارسالیفهرست عناوین و تعداد کتاب -4ی پیوست شماره  

 
 

ن
ستا

دب
ل 

 او
س

ال
ک

 

 ها کتاب
 9 آواورزی 

 3 الفباورزی 

 3 چه و چه و چه یک بچه

 3 کتاب المر

 3 مرغ سرخ پاکوتاه  

 3 خانم حنا

 3 بوسه هایی برای بابا  

 3 ایزی و راسو  

 3 هشت پا نیستیچه خوب که 

 3 اینجا مال من است   

 3 دقیقه صبر کن 1 

 3 خشم قلنبه
  

ن
ستا

دب
م 

دو
س 

ال
ک

 

 کتاب ها
 4 خواست قصه بگویدخرسی که می 

 4 یک داستان محشر 

 4 تک و تنها توی دنیای به این بزرگی 

 4 های نخودی+ دستنامه و فعالیتداستانک

 4 یک چیز دیگر 

 4 ای را درمان کرد + دستنامه و فعالیتتوان بال شکستهمیچگونه 

 4 سار کوچولو 

 4 یم را بشویمهاچرا باید دست

 4 کسی پنگوین گم نکرده   

 4 بچه باتالق

 

ن
ستا

دب
م 

سو
س 

ال
ک

 

 کتاب ها
 4 های قرآنیقصه 

 4 برسد به دست معلم عزیزم  

 4 ها دست از کار کشیدند+ دستنامه و فعالیتروزی که مداد شمعی 

 4 آبی کوچولو 

 4 موش مترو 

 4 خفاش دیوانه + دستنامه و فعالیت

 4 پرنده قرمز+ دستنامه و فعالیت 

 4 خرگوش حکیم+ دستنامه و فعالیت

 4 پسر ماجراجو+ دستنامه و فعالیت 

 4 فعالیتدرخت بخشنده + دستنامه و 
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 کتاب+ دستنامه+ فعالیت

 17 های با کیفیتدستنامه کارگاه ادبیات کودک و کتاب

 17 دستنامه با من بخوان 

 17 دستنامه کارگاه عناصر داستان 

 17 دستنامه چگونه با کودکان کتاب بخوانیم 

 17 رنگ  4ساک دستی 
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 جمع بندی از تاثیرات کتاب ها -2ی پیوست شماره

 

4- 

 دوم: تحصیلی یپایه - آبادسلیمان ا:روستنام 

 (پسر 3 و دختر 11) نفر 21 :آموزدانش تعداد -الزمانصاحب: دبستان نام

  کامرانی معصومه :م آموزگارنا

 U حالت به نیمکت و میز کافی، نور با بزرگ،: کالس فدای

 .داشت اختصاص بخوان من با طرح به هاآن از بخشی که بودشده  تزیین نقاشی و کاردستی با کالس دیوارهای

سی " ،"کوچولو سار "کتاب چهار کنون تا او. کندیم اجرا ی راخوانبلند کالس و نمازخانه در آموزگار ست می که خر  خوا

 خوانده هاهبچ برای را "ای را درمان کردهشکست   بال توانچگونه می"و  "بشویم  را هایمدست  باید چرا" ،"قصه بگوید 

ست  سی » کتاب بازدید در .ا ست می که خر صه بگوید  خوا  وانیخبلند کارگاه که این به توجه با و کرد خوانی بلند را «ق

 .کرد اجرا خوب را بلندخوانی مربی بود فشرده و کوتاه هاآن برای

سیار  هابچه درس برای طرح اینت که گف او ست  مفید ب ست  مند عالقه خیلی طرح ادامه به هم او خود و ا  قابل نکته. ا

 .کنند می بدل و رد یکدیگر با را ها کتاب خودشان آموزاندانش که است این کالس در توجه

ست  اینداده  انجام مربی ه اینک جالبی کار ضمن  در سته تا   هابچه از که ا شی هر  برایخوا شند می که نقا ستانی  ک  دا

 .بود همراه داستان یک با هانقاشی تمام .بنویسند

 پیشبرد  در توانسته  طرح اجرای به عالقه و سایت  طریق از موسسه   با آشنایی  دلیل به فرد پویان آقای مدرسه  این معاون

 .باشد تاثیرگذار آن
 

2- 

 : اولتحصیلی یپایه - آبادسلیمان  ا:روستنام 

 پسر( 19دختر و  3) 22ز: آمودانش تعداد -الزمان: صاحبدبستان نام
  : نیره وهابیمربی نام

 نیمکت و میز ،و دمای مناسب  نور با بزرگ،: کالس فدای

 را "نیستی اپ شتچه خوب که ه" و "هاسفر به سرزمین وحشی  "، "صبر کن  دقیقه یک "،"المر "کتاب چهار مربی این

 .استکرده  استفادهالفباروزی  هایز کارتا و کرده بلندخوانی

 درکه  شد  توضیا داده  وی به .کرد گوییقصه  واقع در اما. کرد بلندخوانیدر بازدید  را « صبر کن  دقیقه یک» کتاب او

 ها عیناً مانند متن کتاب خوانده شوند. باید واژه کتابخوانی
 .باشدمی طرح ادامه خواستار و است عالی بسیار هابچه درس و خوانیروان برای خوانیکتاباین آموزگار معتقد است 

 

9- 

 دبستان: پیشتحصیلی یپایه - آبادسلیمان ا:روستنام 

 ( پسر 17دختر و  15نفر ) 92ز: آمودانش تعداد -الزمان صاحب: دبستان نام
 اشکوری سمانه ی:مربنام 
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 کوچک پنجره یک و تایی سه صندلی و میز ناکافی، نور ،بنامناس بسیار س: کال فدای

، "صااابر کن دقیقه  یک  "،"پاکوتاه   سااارخ مرغ" ،"رودبه گردش می حنا  خانم " ،"المر" های کتاب  کالس این در

ستی  اپ شت چه خوب که ه" و ،"هایی برای بابابوسه " ستی،  و شده  خوانی بلندرا  "نی شی  کارد سک  و نقا ساخته  ه ما م 
 کند و بلندخوانی را هم به خوبی اجرا کرد.ه میاستفاد زیاد خیلی را آواورزی شعرهای و هاکارت مربیت. اس شده

  «هستند.صبر کن(  دقیقه یک)شخصیت کتاب ها را خیلی دوست دارند و عاشق آقای کاخورا ها کتاببچه»گوید: او می

 .شود اجرا سال هر باید طرح این است معتقد و است مندعالقه بسیار طرح به مربیاین 
 

1- 

 : سوم دبستان تحصیلی یپایه - آبادسلیمان ا:روستنام 

 پسر(  13دختر و  11نفر ) 91ز: آمودانش تعداد -الزمانصاحب: دبستان نام
 پورولی الهام ی:مرب نام

 نیمکت و میز کوچک، پنجره دو کم، نور کوچک، بسیار س:کال فدای 

 .است شده داده قرار طناب روی طرح هایکتاب و ن شده تزیی کالس دیوارهای

 .است بوده نمایش اجرای و نقاشی ماسک،ساخت  هابچه با او هایفعالیت کند،می اجرا نمازخانه در را بلندخوانی مربی

 خفاش" ، "دست از کار کشیدند   هاروزی که مداد شمعی " ،"قرمز پرنده "،"حکیم خرگوشهای داستانک  "های کتاب

 ی کودکان بوده است.آخر بسیار مورد عالقه کتاب دو کهدر این کالس خوانده شده " بخشنده درخت" و "دیوانه
 است. طرح ادامه معلم پیشنهاد

 

1- 

 : اول دبستانتحصیلی یپایه - محلهنگشاز ا:روستنام 

 پسر 99ز: آموشدان تعداد  -بهادری شهید:دبستان نام
 فدایی ناهید: مربی نام

المر را با ها تنها ماسک های در پیوند با کتابت و اما از فعالیتاس خوانده آموزاندانش برای را هاکتاب همه مربی این
 اجرا فارسی درس ساعت در را بلندخوانی او .است کرده استفادههای آن از کتاب الفباورزی و کارت کودکان ساخته است.

 کند.یم
 خود سکونت محل سوم و دوم یپایه ایهبچه برای را هاکتاب آموزگار ضمن درت. اس کالسی خانهکتاب دارای کالس

 دهد.ها را امانت میکتاب هم هابچه از یکی مادر به که داشت ارهار و است خوانده
 

6- 

 : اول دبستانتحصیلی یپایه - زنگشامحله ا:روستنام 

 دختر 99ز: آمو دانش تعداد - بهادری شهید: دبستان نام
  آهنگر سکینه: مربی نام

  نیمکت و میز و کافی نور با بزرگ س: کال فدای
 کرده بلندخوانی را "رخ پاکوتاهس مرغ "و"هایی برای بابابوسه" ،"المر "سه کتاب کنون تا مربیاست.  شده تزیین دیوارها

 است. نداده انجام شده خوانده هایبکتا مورد در فعالیتی هیچ ت. امااس
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  «ت.اس مطلق سکوت خوانی بلند هنگام ولی هستند شرور و شلوغ بسیار من کالس هایبچه»گوید: او می
 

7- 

 دبستان دوم: تحصیلی یپایه - زنگشامحله ا:روستنام 

 پسر 25ز: آمو دانش تعداد  -بهادری شهید: دبستان نام
 محمدی صغری: مربی نام

 نیمکت و میز ، بزرگ روشن،: کالس فدای 

 فعالیتی هیچ مربی ولی برند.یم خانه به را هاکتاب مرتب هابچه ت.اس خوانده هابچه برای را هاکتاب همه مربی این

 که خرسی"کتاب  آموزاندانش ازسه تن  شد که کدام کتاب را دوست دارند و چرا. با کودکان مصاحبه .نداده انجام

 .خواندند داستان یک روند صورت به را "محشر داستان یک" و "ت قصه بگویدواسخمی
 

8- 

 : دوم دبستانتحصیلی یپایه - زنگشامحله ا:روستنام 

 دختر 21ز: آمو دانش تعداد  -بهادری شهید: دبستان نام
 : نجمه خدابندهآموزگار نام

 کافی نور با بزرگ، صندلی، و میز: کالس فدای 

 ،"بگوید خواست قصهمی که خرسی" ،"باتالق بچه"، "ای را درمان کردتوان بال شکستهچگونه می" هایکتاب مربی
در  و بود کرده بلندخوانی را" دیگر چیز یک "و "را بشویم هایمدستچرا باید  ،"توی دنیای به این بزرگی تنها و تک"

ی با من بخوان را  روی طناب های برنامهخوانی کرد. او کتاببلنرا  "ای را درمان کردتوان بال شکستهچگونه می" بازدید
 کند.در کالس آویزان می

  «م.بر می لذت خیلی آن خواندن از هم من خود هستند. قشنگ خیلی هاتابک» گوید:او می
 

3- 

 : سوم دبستانتحصیلی یپایه - لشتو ا:روستنام 
 پسر( 22دختر و  19نفر ) 95ز: آمودانش تعداد  -مدرس شهید: دبستان نام
 فرامین عفتآموزگار:  نام

 نیمکت و میز و کافی نور با ناسبالس: ک فدای 

 ه است.ساخت ماسک هاهبچ ه و باکرد خوانی بلند را هاکتاب بیشتر مربی د.دار قرار طناب روی طرح هایکتاب

 کند.میلی ادا میاما این جمله را با بی« ها کتاب بخوانند.خوب است بچه»گوید: این آموزگار می
 
 

41- 

 : دوم دبستانتحصیلی یپایه - لشتو ا:روستنام 
 پسر( 22دختر و  11نفر ) 92ز: آمودانش تعداد  -مدرس شهید: دبستان نام
 حسینی اشرف: مربی نام
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 مناسب نور با نیمکت و میزس: کال فدای 
 برند. ها را به خانه میها کتاببرای کودکان کتابخوانی کرده است و بچه "بخوانیم"و  "هنر"این آموزگار در زنگ 

 .دارد قرار پنجره سکوی روی طرح هایکتاب
 «د.دهمی کار ما به زیاد هم پرورش و آموزش و است کم ما وقت اما است خوب طرح»گوید: او می

 .بنشیند خوانیما در هنگام بلندحت شد پیشنهاد او به د.کر خوانی بلند را نخودی کتاباو در بازدید 
 

44- 

  : اول دبستانتحصیلی یپایه - لشتو ا:روستنام 
 پسر( 14دختر و  3نفر ) 22ز: آمودانش تعداد  -مدرس شهید: دبستان نام

  .خواندند را "ه و چه یک بچهچ و چه" کتاب آموزان دانش
 «خوانی بگذارید.ی همکاران کتاببرای همه»او ارهار داشت: 

 


