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فرشته دباغ: پروژهمسئول 



«  با من بخوان»برنامه ی 

نگاهدر یک 

فرشته دباغمسئول پروژه

تعداد کودکان 
آموزگاران

تحت پوشش

کودک مهد و پیش دبستان 6 
مربی10

عضو ثابت 60: فعلی کتابخانهاعضای

کارگاه های 
برگزار شده

97-96نوبت در سال دو:برگزار شدههای کارگاه

آواورزی و : مجموعه  کارگاه های سواد پایه شامل:کارگاه هاعناوین
الفباورزی، ریاضی آموز لولوپی و واژه نامه چیستانی

، عناصر و کتاب های باکیفت، کارگاه بلندخوانیکارگاه ادبیات کودک
.  داستان، تصویر در کتاب های کودکان



شرح بخش های گوناگون برنامه



پیش دبستان و مهد



97-96در سال 
«با من بخوان»برنامه ی 

ان پیش دبستمقطع کودک  6 
نوید زندگی در کانون راو مهد 
تحت پوشش خود قرار کوشا 

.داده است



سواد پایه

ازپیشمقطعدربخوانمنبامهمرویکردهایازیکی
ازفادهاستباکودکانادبیاتبازبان آموزیآمیختندبستان

مهارت هایکهاستپایهسوادخالقآموزشبسته های
وثریمپایهومی دهدگسترشراکودکانشنیداریوگفتاری

.شودمیآیندهدرنوشتنوخواندنتواناییبرای



تقویت سواد پایه از راه ادبیات 
با استفاده بسته های آموزش خالق کودک محور

انداستادبیات،راهازمربیانبسته ها،اینطریقازخالقآموزشبا:الفباورزیوآواورزی،
وخواندندوره یبرایراکودکانهنریکارهایونقاشینمایش،بازی،وموسیقیشعر،

.می کنندآمادهنوشتن

مهارت هایتقویتآواها،بهکودکانتوجهودقتافزایشوشنیداریتقویتشیوه های
از،آنبامرتبطفعالیت هایوبازی هاوداستانراهازکودکاندردیداریوگفتاریزبانی،
.استروشآموزش هایدیگر

آموزششیوه"یک+لولوپی"و"صفر+لولوپی"ریاضی آموزبسته های:ریاضیخالقآموزش
 هایروشباروشایندر.می کندارائهکودکانبهداستانراهازوتازهالگوییدرراریاضی

یریاضمفاهیم،می دهندآموزشکودکانبهرااندیشه ورزیشیوه هایجذابوغیرمستقیم
ندپیودرکنش ورزیوکارورزیفعالیت هایباومعنادارولذت بخشملموس،برای شان،را
.می کنندماندگارکودکانذهندرراریاضیمفاهیمداستان،با

بههواژه نامباآشناییآن،فعالیت هایوکتاباینازهدفتصویریچیستانیواژه نامه
اسخپیافتنبرایمرجعکتابازاستفادهبهعادتایجادمرجع،کتاب هایازیکیعنوان

وزشآممی شنوند،کهمطالبیازکودکاندرستدرکبهبخشیدنسرعتخود،پرسش های
.استودخپیرامونمحیطبهنسبتکنجکاویتقویتولذتوسرگرمیطبقه بندی،مفهوم



.می کنندشناساییهمباراآنرانشگاه وتمرینراآواهاتلفظشکلکودکان



!مرغشترمثل«ش»

:مربیتجربه

قبلتههفپرسیدمبچه هاازداستانکبلندخوانیازقبل
کشورمکدادرایموبود؟رفتهکسیچهپیشکاکاکالغه

مونمهیهایموحاالبچه ها»:گفتمبعدمی کرد؟زندگی
خوشحاله،خیلیدلیلهمینبهودارهآفریقااز

 یپرندهبزرگتریناست،پرندهخودشمثلمهمونش
پروازنمی تونهایمومثلهمدوستش،زمینروی
«...کنه

،استشترمرغایمودوستزدندحدسکودکان
رویرادست هايمانهمگی!مرغشترمثل«ش»

...گفتیمرا«ش»واکوگذاشتیمگلویمان



.می سازندراواک هاشکلبدن شانباکودکان



چواك:فعاليت

چرخ دندهياچرخساخت



بلندخوانی کتاب های با کیفیت

.استمهدوپیشمقطعدر«بخوانمنبا»مستمرومنظمبرنامه هایجملهازبلندخوانینشست هایوکتابخوانی

اشارهزیراردموبهمی توانکتابباپیونددرفعالیت هایانجاموبلندخوانیبرایکتابگزینشدربخوانمنبااهدافباره یدر
:کرد

کودکاناجتماعیوعاطفیشناختیزبانی،رشد

زیستمحیطبهتوجهوزندگیمهارت هایرشد

ادبیلذتچشیدنبرایفرصتیکردنفراهموکتابخوانیوکتاببهعالقهایجاد



:شماری از کتاب هایی که برای کودکان خوانده شده و مورد توجه آنان بوده است

:مهد

بچهیکچهوچهوچه

پاکوتاهسرخمرغ

می رودگردشبهحناخانم

قرمزقرمز

دیگرچیزیک

کوچولوزردکوچولوآبی

کیهمنمامان

:دبستانپیش

زنقلقلهکدوی

خوشحالکوچولویخرگوش

عصبانیکوچولویخرگوش

غمگینکوچولویخرگوش

ترسوکوچولویخرگوش

تواحساسات

قلنبهخشم

عصبانیتدستازامان

میخوامرومامانممن

دلتنگیوموشی



«مامان من کیه»بلندخوانی کتاب 





«مامان من کیه»کتاب 
.استبخوانمنبابرنامهدربلندخوانیازپسفعالیت هایمهم ترینازیکیکتابخوانیباپیونددرنمایش



کتابخانه



راه اندازی کتابخانه کودک محور 

وطراحیباکودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسه،«بخوانمنبا»برنامهاجرایپیدر
بهراآنتااستکردهایجادآندرتوجهیقابلتغییراتکوشاکتابخانهجدیدفضاسازی

بخوانیکتانشست هایبرگزاریبرایمناسبوکودکانبرایترجذابوسوادازغنیمکانی
.کندتبدیل

:ازعبارت اندکتابخانهمهمتغییراتجملهار

نمایشپردهنصب

رنگیتشکچه هایونیکتکردناضافه

الفباورزیوآواورزیبامرتبطفضاسازی

کتابخانهبهجدیدباکیفیتکتاب هایشدناضافه





:می گیرندخدماتکتابخانهازکهگروه هایی
سالسهتاصفرکودکان

سال6تا4کودکان

سال 1تا7سنیگروهدرمحلیکودکان

(بزرگسال)مرکزمربیان

بهابکتومی کنندمراجعهکتابخانهبهخردسال شانکودکانباکه)کودکومادرگروهعالقه مندمادران
(.می کنندارائههمراکودک شان برآنتاثیروبازخوردکتاببازگرداندنهنگامومی گیرندامانت

رحاضحالدرکتابخانه.می شودگرفتهامانتبهکتابجلد70 حدودمیانگینماهانهطوربه
.استمتغیرمختلفزمانیهایدورهدرتعداداینالبتهکهداردثابتعضو60حدود



می شودبرگزارکتابخانهدرپایهسوادتقویتوبلندخوانینشست هایتمام.
ی شودماجراکتابخانهدرالفباورزیوآواورزیبخشدودرپایهسوادفعالیت هایصبح هاتحصیلیسالطولدر.
تااولپایه هایدر)محلیکودکانبهزمانایندرواستفعالنیز17:00لی13:30ساعتازبعدازظهرهاکتابخانه

.می دهدارائهخدمات(ابتداییششم
دلیلبهکهدارداختصاصکودکانیبهکتابخانهفعالیت هایاززیادیبخششدهانجامنیازسنجی هایطبق

ویش هایگداشتنیاو(افغانیوفارسی)بودنزبانهدودلیلبهیاودو،هریاپدر،یامادربی سوادییاکم سوادی
.هستندمدرسهتکالیفانجامیادرس هایادگیریحوزهدراشکاالتیدچارمحلی

ودیداریحافظهضعفتوجه،کاستیکافی،دقتعدم)یادگیریاختاللدچارکودکانازشماریهمچین
حالدرمرکزمربیانازیوسفیآسیهخانمتخصصبهتوجهباکهمی کنندمراجعهکتابخانهبهنیز(...وشنیداری
.استبهبودوپیگیری

ازکان،کودآزادمطالعهونمایشآن،باپیونددرفعالیت هایانجاموبلندخوانینشست هایاجرایکتاب،امانت
.استکتابخانهفعالیت هایدیگر

فعالیت های کتابخانه





کتابخانه
بلندخوانی کتاب 

«  سفر به سرزمین وحشی ها»
ن، و فعالیت های در پیوند با آ

ساخت انواع ماسک



کارگاه خواندن با نوزاد و نوپا 
کارگاه مادر و کودک



مجموعه  کارگاه های خواندن با نوزاد و نوپا

سالیکگروههر.کرده اندشرکتمرکزایننوزادومادرکارگاه هایدرنوزادومادر0 کنونتا
.می کننددریافترانوزادکتاب هایمجموعه ومی گیرندقرارپوششتحت

ظرنزیرومی گیرندقرارنوزادان شانباکتاب خوانیدرستمسیردرمادرانکارگاه هاایندر
تباکیفیکتاب هایازکودکیسال هاینخستینازراکودکان شانمؤسسهآموزشگران

ارائهنمادرابهکتابباپیونددرعملیوتئوریآموزشنشست هاایندر.می کنندبهره مند
دنخواندرستشیوه یباکتاب خوانی،برافزونمادرانکارگاه ها،ایندرهمچنین.می شود
آشناان شانکودکبرایکتابساختنچگونگیوعروسک هاباقصه گوییوشعرخوانیالالیی،

.می شوند

وپایی،نونوزادیدورهازروزانه،بلندخوانیبرنامه یداشتنبامی آموزندمادرانترتیباینبه
.کنندپشتیبانیآیندهزندگیدرآن هاهمه جانبهرشدازکودک شانباگفت و گوو



کارگاه های مادر و کودک

گاهکار به«نوپاونوزادباخواندن»کارگاه هایمجموعهگذراندنازپسمادران
ونمایشیفعالیت های،شعرآواورزی،بسته یباومی روند«کودکومادر»

کودکانزبانیمهارت هایتقویتبهمونتسوریرویکردبابازی هایی
.می پردازند

دراه هاکارگاینمختلف،سنیندرکودکانحضوروفضامحدودیتبهتوجهبا
.می شودتشکیلجداگانهگروهسه







آموزش مربیان



حتتآموزگارانومربیانمهارت هایارتقای«بخوانمنبا»برنامهاصلیبنیان هایازیکی
هتجدرتاشدهتالشمداومنشست هاینیزوکارگاه هابرگزاریباروایناز.استپوشش

.شودبرداشتهگامآموزشحوزهدرمربیانکردنتوانمندبیشترچههر

مریبان این مرکز در کارگاه های دوره ای موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان شرکت
:کارگاه های گذرانده شده عبارتند از. کرده اند

آواورزی و الفباورزی، ریاضی آموز لولوپی و واژه نامه شامل کارگاه های سواد پایه مجموعه  
کارگاه -کارگاه روش های بلندخوانی-باکیفتادبیات کودک و کتاب های کارگاه -چیستانی
.  در کتاب های کودکانکارگاه شناخت تصویر -داستانعناصر شناخت 

مایی همچنین مسئول پروژه با من بخوان در کانون نوید زندگی کوشا، به طور مداوم به راهن
.مریبان این مرکز و برطرف کردن ایرادات آنان در حین کار می پردازد



دستاوردهای برنامه

رشد زبانی و شناختی ، ذهنی کودکان
رشد عاطفی، ارتباطی و اجتماعی کودکان

ارتباط عمیق مربی و کودک 
رشد چشمگیر مربیان

رشد خانواده ها و پیوند کودک و خانواده
تغییر نگاه خانواده به کودک و جایگاهش



تجربه های تاثیرگذار



رواناندیدگازراشوقاشکوسازدمیامیدنیرویوشادیازپرراآدمدلکهمی افتدخوشایندیاتفاق هایکوشازندگینویدکانوندر
وپریدهگرنکودکیآمد،مرکزبهکهبودبرخاستهبیمارستانبسترازتازهرماتیسم،سختبیماریازخستهورنجوردخترکی.می کند
البتهوویدبگسخنکالمینبودحاضرپیششنبهروزتاآمدمرکزبهکهپیشونیمدوماهازکودکاین.می زدموجچشمانشدرغمدردمند،
باوکردبلندخوانیرا«کیهمنمامان»کتابمربیشنبهروزکهاینتا.نمی گذاشتندفشارتحترااوهیچ وجهبهنظراینازهممربیان

وشدمراههدیگرکودکانبادخترکهنگامایندرکرد،اجراآننمایشکودکانهمراهبهبود،کردهدرستکتابباپیونددرکهنشانه هایی
دایخ!زدحرفاون.ایستاددیگرکودکانجلویوگفترانامشکرد،تقلیدراحیوانآنصدایوکردانتخابرانظرشموردحیوانکارت
خانمزبانازتجربه ای).بگیردامانتراکتاباینتاآمدوشوقذوقباخانهبهرفتنهنگامبهآنکهوجالب تر!انگیزیشگفتلحظهچهمن

(دوستدار



مادراماداردمادرنکرده؛حسچیزیمادریمهرازواقعاکهکودکی.استمجموعهعضوکوچک ترینواقعدرکههستکوشادرکودکی
واستهنیاموختراکردنمحبتهماوشاید.کندمهرورزیبتواندکهاستآنازخسته تراحتماالکهشدهغرقزندگیدرگیری هایدرآنقدر

کردهشدردرونینظرازآنقدرمی شود،دیدهکودکایندرشگرفیتغییراتچنانآنماهششتقریباگذشتازپسحاالندارد؛تقصیری
اربهزار.می خوردغذاباسلیقهومرتبچهکهکردممینگاهرااوخوردنغذاامروز.استمربیانهمهحیرتالبتهوشادیموجبکهاست

زیرابردمکاربرا(امنیت)کلمهاین.دادندخاطرامنیتاوبهوگرفتندخودوبالپرزیردررااوعاشقانهکهپرحوصلهمربیانواوبرتحسین
نفسبهاداعتموامنیتاحساسچقدردیدمراکودکاینکهاولیروزبهنسبتمی گفتامروزهمموسیقیمربی.استمهمینکتهبسیار
(دوستدارخانمزبانازتجربه ای).استکردهپیدا



.ستاکردهفراهمکودکانومادرانبرایپویاییوشادمحیطکتاب خوانیوبازیشعر،خواندنموسیقی،پخشباکودکومادرکارگاه
«!فرشتهخالهپیشبرویممامان،»:کودکان می گویندومی کنندخوشحالیابرازمادران

کتابوردومی آیندکودکانبگویمچیزیاینکهبدونکودکانناگهانکنم،شروعراکتابخواندنمی خواهموقتیکهجاستاینجالب
مرتبمنزلدرفرزندممی گفتمادری.می برندلذتکاراینازومی گذارندتصاویررویراخودانگشتمی کنند،نگاهراتصاویر.می نشینند

رشد شانفرزندانکهدارنداذعانمادراناکثر.می کندبیانمی شنودکهراچیزیهرصدایومی کندتکرارگرفتهیادکهراجانورانیصدای
(دباغرشتهفخانمتجربه).شده اندعالقمندبسیارشعربهوکنجکاوخوداطرافبهنسبتوداشته اندخوبیاجتماعیوحرکتیزبانی،



کندارهپنبایدمی گویمچههر.می کندپارهاستدانش آموزکهرابرادرشکتاب هایکودکمکهداشتگالیهوکردشرکتکارگاهدرمادری
منکهای0کردشرکتکارگاهدرحاالگفتمخندهباهممن.می زندکتکشومی شودعصبانیبرادرشومی دهدانجامراکارهمینبازولی
!می گویماالنچشمنکند؟پارهراکتاببگویمکودکبه

باکردم،ازش اشنووگرفتمدستمدرراکتابخواندن،بهآغازازپیش.کردمبلندخوانیرا«بپوشمرالباسممی توانممن»کتابجلسهآندر
درانماوکودکانازپاسخوپرسشباروالطبقومی دادمنشانکودکانبهراتصویرهاخواندنهنگامدرومی زدمبرگراکتاباحترام

نوازش راتابکدوبارهو!قشنگمونازکتابممنونم:گفتمکتاببهشدتمامکتابوقتی.بردمپیشدرست خوانیواحساسباراخواندن
نگاهشکودکبهشگفتیبامادر.کتابکردننازبهکردشروعوگرفتراکتابدقیقهچندازبعدوکردنگاهمنبهکودکهمان.کردم

دیگرفرزندشکهگفتزیادخوشحالیبامادربعدجلسه.نکندکتابکردنپارهمورددرصحبتیهیچکهکردماشارهمادربه.می کرد
(باغدفرشتهخانمتجربه).بخواندبرایشگرفتهامانتکتابخانهازکهکتاب هاییتاخواستهاوازحتاونمی کندپارهراکتاب ها



...داردادامههمچنانبرنامهو


