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 های آنبلندخوانی، اهداف و تکنیک
 6931بهمن  8تا  2بلندخوانی،  یبه مناسبت هفته

 
ی با خواناند که کتابها و آموزگاران به این باور رسیدهتری از خانوادهامروزه در سنجش با گذشته، شمار بیش

 تواند تأثیر مهمی بر رشد ذهنی و احساسی کودکان داشته باشد.کودکان می
دانند از چه زمان باید برای فرزندان خود کتاب بخوانند و تا چه سنی باید به این کار ادامه نمی هاآنتر اما بیش

 که چگونه باید با کودکان کتاب خواند؟تر اینها را برای کودکان بخوانند و مهمدهند؟ کدام کتاب
 

که سخن گفتن با کودک  اندها نشان دادهپژوهش
سال نخست زندگی کودک و پیش از ی دو در دوره

آن که او لب به سخن بگشاید، نقش کلیدی و مهمی 
 او دارد. یدر رشد زبانی آینده

های آرام و ودک و داشتن لحظهخواندن با ک
تواند در رشد زبانی و یادگیری او بخش با او میلذت

 در آینده تاثیر فراوان داشته باشد.
 

نوزادی آغاز  یبنابراین خواندن با کودک از دوره
 تواند ادامه یابد. شود و تا نوجوانی میمی

 
برای کودکان باید با آگاهی  با کودکان و خوانیکتاب
انجام شود.  بخشو لذت مندروش ایگونه و به
خود فعالیتی مهم به خودیاگر چه به خوانیکتاب

افزاید چه بر تأثیر این فعالیت میآید، اما آنشمار می
، بخِش سهیم شدنهای موثر و لذتهای درست سهیم شدن کتاب با کودکان است. یکی از راهروش کارگیریبه

ن و های ترویج خوانداست. بلندخوانی یکی از موثرترین راه بلندخوانییا  ،خواندن کتاب با کودک یا کودکان
 است.  «با من بخوان» یی اصلی برنامههانااست و به همین دلیل یکی از بنی خوانیکتاب

 بلندخوانی چیست؟

بلندخوانی، خواندن یک کتاب با صدای بلند، همراه با بازتاب فضای عاطفی و فراز و فرود داستان برای یک 
مند کردن کودکان و نوجوانان های عالقهکودک یا گروهی از کودکان است. بلندخوانی یکی از موثرترین شیوه

خواندن جمعی، افزون بر کودکانی که هنوز مهارت خواندن و نوشتن به خواندن کتاب است. در بلندخوانی و 
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 اهآنشوند. تر نیز در لذت خواندن سهیم میاند، یا بر آن چیرگی کافی ندارند، کودکان بزرگرا نیاموخته
 ها سفر کنند و از آن لذت ببرند.توانند به دنیای کتابآموزند از زمانی که بسیار کوچک هستند، مییم

 بلندخوانی اهمیت دارد؟ چرا

خواند باید بتواند احساس و عواطف نهفته در متن یک داستان را به بزرگسالی که با صدای بلند کتاب می
  خوبی بازتاب دهد.

واندن خ کودکان در بلندخوانی لذت کند.زیبا و درست خواندن، عشق به خواندن را به کودک شنونده منتقل می
اند یا مهارت کافی برای خواندن شوند و کودکانی که هنوز خواندن را نیاموختهمی کنند و سرگرمرا تجربه می

 شوند.مند مییک کتاب ندارند، به خواندن و کتاب عالقه
نیز  هاآنی واژگان دایرههای ناآشنا با شنیدن واژهکه کند، درحالیبلندخوانی کودکان را شیفته خواندن می

 یابد.گسترش می
 ساند.رنیز یاری می هاآندهد که به تقویت درک مطلب گویی درست برای خواندن به کودکان میبلندخوانی ال

 کنند.، توانایی شنیدن و تمرکز خود را تقویت میو آموزگار مربیپدر، مادر و یا کودکان با گوش سپردن به صدای 
 آشنا شوند و تفاوت آن را با زبانها کاررفته در کتابشود کودکان به تدریج با زبان بهبلندخوانی سبب می

 )محاوره( درک کنند. وگوی روزانهگفت
 کنند که در یک فعالیت گروهی شرکت کنند. های بلندخوانی این امکان را برای کودکان فراهم مینشست

 یابد.خوانی افزایش میی کتابهای پیوستهحافظه و قدرت درک مطلب کودکان با شرکت در برنامه
شود کودکان برای بهتر کردن مهارت خواندن خود تالش کنند. بلندخوانی تمرینی برای سبب میبلندخوانی 

 خوانی است.روان
بینی کردن و بلند فکر کردن، مهارت اندیشیدن در کودکان تقویت های بلندخوانی مانند پیشبا انجام تکنیک

 شود.می

 دن پیوندهای عاطفی پدر و مادر با کودک است.تر کریکی از دستاوردهای مهم بلندخوانی با کودکان محکم
شود شما وقت بیشتری را با کودک خود بگذرانید و این زمانی است که سهیم شدن کتاب با کودکان سبب می

 کنید و کارهای هنریوگو میبرید، گفتخوانی لذت میراه هستید. با او از کتاببا تمام وجود با کودک خود هم
 تری با کودک خود برقرار کنید.توانید به مرور ارتباط عاطفی نزدیکترتیب، می دهید. به اینانجام می

 

 

 :بلندخوانی هایسودمندی
 کودکان در خواندن به عالقه و عشق برانگیختن •
  مادر و پدر و کودک بین پیوند و عاطفی یرابطه شدن محکم •
  «زبانی رشد» و واژگان گسترش •
  مطلب درک افزایش •
  هاجمله خواندن درست و واژگان ادای برای درست الگویی دادن •
 جهان درباره کودکان دانش بردن باال •
  اندیشیدن به کودکان تشویق •
 ادبی وگوهایگفت در شرکت •
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 ؟داشته باشیمموثر و جذاب  بلندخوانیچگونه یک 

ا کنید. در خانه، در مدرسه، در پارک، یا حتتوانید از هر فرصتی برای بلندخوانی کتاب با کودک استفاده شما می
 بخشی را تجربه کنید.های لذتلحظهو ان بلندخوانی کنید توانید برای کودکمی یا مطب پزشک در مترو

 پیش از بلندخوانی چه کنیم؟

  :خودتان را آماده کنید بلندخوانیپیش از شروع  -6
 آن برای کودک کنیم. راست شروع به خواندنتوانیم کتابی را برداریم و یکنمی

ت ممکن اسزده شود، یا این که لبا این کار و بر اثر مسلط نبودن ما به متن، ممکن است کودک از شنیدن د
 کتاب مناسبی را برای خواندن انتخاب نکرده باشیم.

ار ب تان دوست دارد، حتی اگر این کتاب را پیش از این چندینکتابی را برای خواندن انتخاب کنید که کودک
 اید.برای او خوانده

 کم یک بار با صدای بلند برای خود بخوانید.اید، دستکتابی را که برای خواندن در نظر گرفته
 

 :فضا را برای بلندخوانی مهیا کنید -2
تان انتخاب کنید که کودک برای این کار تمایل دارد و سرحال خوانی با کودکروز را برای کتابزمانی از شبانه

 است.
تان تاگر وق کودک شما در یک روز چندبار از شما خواست تا کتابی را برایش بخوانید این کار را انجام دهید. اگر

 خوانیم. آیم و کتاب را با هم میمحدود است، به او وعده دهید که مثال یک ساعت دیگر می
ین نیست. اما اگر در چن خوانیهنگامی که تلویزیون روشن است یا خانه شلوغ است، زمان مناسبی برای کتاب

 تری را برای این کار انتخاب کنید.شرایطی کودک از شما خواست که برایش کتاب بخوانید، مکان آرام
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خوانید، هنگامی که کودکان را برای دار هستید و برای گروهی از کودکان کتاب میمربی، آموزگار یا کتاب اگر
ضور ای تنظیم کنیم که از حها به گونهکنیم، باید محیط را برای آنخوانی دعوت میشرکت در یک نشست کتاب

خوانی برای کودکان که فضای کتابینی خاصی نیاز ندارد. برای ادر آن لذت ببرند. این کار به صرف هزینه
 دلپذیر باشد، از خالقیت خود متناسب با فضا و امکاناتی که در اختیار دارید، بهره ببرید. 

 
نید. های کتاب را به راحتی ببیای بنشینید که هم کودک یا کودکان و هم شما صفحهبرای کتابخوانی به گونه

 دایره است. بهترین شکل نشستن در یک نیم
 خوانید او را در آغوش یا در کنار خود بنشانید. اگر تنها برای یک کودک کتاب می

های توانید از پتو یا تشکچهاجازه دهید کودکان راحت و آزاد بنشینند. اگر امکان نشستن روی زمین دارید، می
 نرم برای نشستن استفاده کنید.

 

 دن روش مناسبی پیدا کنید:برای معرفی کتاب به کودکان، پیش از آغاز به خوان  -9

یه با ای شبموضوع کتاب را به اتفاقی در زندگی شخصی کودک ارتباط دهید. مثال ممکن است کودک تجربه
توانید آید تجربه کرده باشد. پیش از این که خواندن کتاب را آغاز کنید میچه برای قهرمان داستان پیش میآن

ی فرضی یا واقعی را که در ارتباط با توانید رویدادمی مثال رایبی آن خاطره با کودک سخن بگویید. یا درباره
رار ای قها بپرسید آیا در موقعیت مشابهکودکان تعریف کنید. از آنتان پیش آمده، برای این موضوع برای

 اند یا خیر؟گرفته
 

انگیز برای کودک مطرح کنید و درست در نقطه هیجان مکث موضوع داستان را به شکل بسیار کوتاه و هیجان
خواست برود خرس شکار کند چه اتفاقی افتاد خواهی بدانی برای پسر کوچکی که میاگر می»د  کنید و بگویی

خواهی بدانی که خرس کوچولو آن شب با پدرش چه کارهایی کرد بیا و این اگر می»یا « بیا بنشین پیش من!
 یا مانند آن... « جا پیش من بنشین!
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جود دارد که برای کودک ناشناخته است، از پیش اطالعاتی درباره های جدیدی وها یا پدیدهاگر در کتاب، کلمه

ها آن موضوع برای کودک آماده کنید و پیش از خواندن کتاب با او مطرح کنید. مثال اگر داستانی درباره خرس
داند خرس چگونه جانوری است، از پیش تصویرهای جذاب و بزرگی از خرس به کودک است و کودک نمی

 سعی کنید کوتاه این جانور را به او بشناسانید.نشان دهید و 
و پزشکی چگونه جایی است، از پیش اداند دندانپزشکی است و کودک نمییا اگر کتابی درباره رفتن به دندان

 را با این پیشه آشنا کنید. 
 

 

 

 کنیم؟ بلندخوانیچگونه 

 را آغاز کنید. بلندخوانیتوانید هنگامی که کودکان برای شنیدن آماده و مشتاق شدند، می
 خوبی ببینند.کتاب را پیش روی کودک یا کودکان بگیرید. اجازه دهید طرح جلد را به 

ی هرباربینی کنند که این داستان دجلد آن، پیش کودکان را تشویق کنید تا با دیدن عنوان کتاب و تصویر روی
 چیست.

 بخوانید و اگر توضیحی الزم است به کودکان ارائه کنید. هاآننام کتاب و نام نویسنده را برای 
 

عجله نکنید. هدف، خواندن و تمام کردن کتاب در خواندن توانید خواندن را آغاز کنید. پس از معرفی کتاب می
 ست.هاآننیست. هدف، درگیر کردن کودکان با ماجرای داستان و ایجاد حس لذت در خودتان و 

 
توجه به تصویرهای کتاب، بخشی از خواندن کتاب است.  اجازه دهید کودکان تصویرهای کتاب را ببینند.

بستانی مناسب هستند، گاه، بخش بزرگی از داستان با کمک دهایی که برای کودکان پیشویژه در کتاببه
 شود. تصویرها بیان می

 
 ها خود تصویرها را ببینند و داستان را درک کنند.تصویرها را برای کودکان شرح ندهید، اجازه دهید آن

 
 اد.ی خواهد افتی داستان و در نقاط اوج آن مکث کنید و از کودکان بخواهید که حدس بزنند چه اتفاقدر میانه

رق ای را وزنی کنند. برای مثال پیش از آن که صفحهها را تشویق کنید که درباره رخدادهای داستان گمانهآن
 «کنید چه خواهد شد؟فکر می»ها بپرسید  بزنید و به صفحه دیگر بروید، از آن

دک به گویند. با تشویق کومی زنیگمانهیا  بینیپیشهای بلندخوانی است که به آن این کار یکی از تکنیک
کنید و عالقه او را به شنیدن ماجرای داستان زنی، توانایی او را در استدالل و منطق تقویت میگمانه
 انگیزید.برمی

 
 روان و با سرعت مناسب بخوانید.

 

 کمک بگیرید. www.ketabak.org« کتابک»سایت توانید از وبهای در ارتباط با هر کتاب میبرای یافتن فعالیت
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ا در نظر ر عالقگی دیدید واکنش مناسبی از خستگی یا بیهاانهی کودکان دقت کنید تا اگر نشهبه حاالت چهر
 بگیرید.

 
های داستان، صدای خود را باال و پایین ببرید. برای هر یک از هنگام خواندن کتاب، بر اساس موقعیت

های ها لحن صدای متفاوتی در نظر بگیرید و تالش کنید تا احساسی را که هر شخصیت در موقعیتشخصیت
توانید توجه کودک را تا پایان به شنیدن داستان مختلف دارد، در صدای خود بازتاب دهید. به این ترتیب می

 جلب کنید. 
 

 هنگام خواندن ارتباط چشمی خود را با کودکان حفظ کنید.
 

خواهند نظرشان را سهیم شوند به پرسند یا میی خواندن داستان پرسشی میهنگامی که کودکان در میانه
 ی این کار را بدهید.هاجاز هاآن
 

 هانآدار را در داستان یا شعرها همراه شما تکرار کنند یا به های تکرارشونده و قافیهواژه به کودکان اجازه دهید
 ی بعدی را حدس بزنند.فرصت دهید تا واژه

 
 به کودکان اجازه دهید اگر دوست دارند بار دیگر از نو کتاب را ورق بزنند.

 

 
 وگو کنید:ی آن گفتپس از خواندن کتاب با کودک درباره

ت داشت دوس داستاناین  یوگو کنید. از کودک بپرسید چه چیز را دربارهپایان خواندن کتاب با کودک گفتدر 
های گفتاری و صحبت کردن کودکان کمک نداشت و چرا. این کار به تقویت مهارتدوست و چه چیزی را 

 دهد.هبود میشان را بکند و اعتماد به نفسهاشان تشویق میها را به بیان ایده، آنکندمی

 ی داستان چه بود؟ این مساله چگونه حل شد؟ از کودکان بپرسید که به نظرشان مشکل یا مساله
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هایی که به این شکل شروع کنند. پرسشهایی را طرح کنید که کودکان را به فکر کردن تشویق میپرسش
به نظرت »، «...؟پیش آمده کهآیا تا به حال برایت »، «...؟کنی کهچرا فکر می»شوند مناسب هستند  یم

  «...؟اگر این طور بود آن وقت»، «...؟آیا این اتفاق تو را به یاد» ، «... چه بود؟ منظور نویسنده از
خاطرات خود رجوع کنند. آن را بازگو کنند کودکان را تشویق کنید که به ها به طور غیرمستقیم با این پرسش

 خیلی خود پیوند بزنند. و موضوع کتاب را با زندگی واقعی یا ت
 

کر ای نداشته باشند و کودک را به فکه جذاب باشند و پاسخ از پیش مشخص و کلیشهطرح کنید هایی پرسش
 کردن تشویق کنند. 

گیری های کودکان موضعنسبت به پاسخ را با درست یا نادرست گفتن ارزیابی نکنید. ی کودکهاپاسخهر گز 
 های خود را بیان کنند.هازه دهید تا کودکان با آسودگی دیدگانکنید. خوب و بد نکنید و اج

 
رکت در و ش خوانیکتابی کتاب را با پند و اندرز آمیخته نکنید این کار کودکان را نسبت به وگو دربارهگفت

 گیری اخالقی مستقیم نکنید.یبه هیچ وجه از داستان نتیجه کند.سرد میها دلفعالیت
 

 های متعدد خسته نکنید!سوالکودک را با 
 

 

 

 

 

 لذت، احساس این .هاستآن در لذت حس ایجاد کودکان، برای خوانیکتاب مهم هایهدف از یکی
 . کرد خواهد تبدیل خوانکتاب فرد یک به مرور به را هاآن

 !نکنید فراموش میان این در را سرگرمی و بردن لذت اصل بنابراین

 www.ketabak.org« کتابک»سایت توانید از وبمی خالق پس از بلندخوانیهای فعالیت آشنایی بابرای 
 کمک بگیرید.

 




