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در پـی انعقـاد تفاهمنامـه همـکاری میـان معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی و سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا هـدف تشـویق کـودکان بـه
خوانـدن کتـاب و اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت مهدهـای کـودک برای ترویـج فرهنگ
کتابخوانـی در خانوادههـا و همچنیـن بهرهگیـری از ظرفیتهـای کتابخوانی برای
تعمیـق و گسـترش آموزشهـای موردنیـاز مهدکودکهـا ،مقـرر شـد کـه یـک روز
در هفتـه در مهدهـای کـودک سراسـر کشـور بـا برنامههـای متنـوع و متناسـب بـا
اصـول آمـوزش کـودکان و شـیوههای خالقانـه ترویـج کتابخوانی همچـون نمایش
خالق ،قصهگویی ،نقاشـی و کاردسـتی بر اسـاس کتـاب به فعالیتهـای کتابخوانی
اختصـاص یابد.
ایـن فعالیتهـا ،تمامـی گروههای سـنی ازجمله نـوزادان و کودکان زیر یک سـال
را نیـز شـامل میشـود .بهمنظـور اجرایـی کـردن ایـن امـر ،دورههای آمـوزش ترویج
کتابخوانـی بـرای مدیـران و مربیـان مهدهای کودک توسـط معاونت امـور فرهنگی
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا همـکاری سـازمان بهزیسـتی کشـور طراحـی و
بهصـورت آزمایشـی در برخـی از شـهرها ازجملـه سـبزوار ،نیشـابور ،ری ،کاشـان،
اصفهـان ،تبریـز ،شـهرکرد ،رشـت ،گنبـدکاووس ،شـیراز ،یـزد ،بوشـهر ،خورمـوج،
دزفـول و رامهرمـز برگزار شـد.
افـزون بر این ،فعالیتهای مشـترکی کـه در چارچوب تفاهمنامـه مزبور موردتوافق
طرفیـن قرار گرفته به شـرح زیر اسـت:
1.1اختصـاص یـک روز در هفتـه بـه فعالیتهـای کتابخوانـی در مهدکودکها
(از طرف سـازمان بهزیسـتی کشـور روز دوشـنبه اعالم شـده است).
2.2امـکان ارائـه تخفیـف ویـژه توسـط معاونت امـور فرهنگی بـرای خرید کتاب
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3.3تهیـه فهرسـت کتابهای مناسـب بـرای اسـتفاده در مهدکودکهـا و مراکز
شـبه خانواده در سراسـر کشـور توسـط معاونت امـور فرهنگی
4.4حمایـت از توسـعه و تجهیـز کتابخانههـا در مهدکودکهـا و مراکـز شـبه
خانـواده از طریـق کتابهـای خریداریشـده توسـط هیئت انتخـاب و خرید
کتـاب وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
5.5حمایـت از برگزاری نمایشـگاه و فروشـگاه کتـاب در مهدکودکهـا در هفته
کتاب از طرف سـازمان بهزیسـتی کشـور
6 .6همـکاری در برگـزاری نشسـتهای فرهنگـی و چهـره به چهره نویسـندگان
شـاخص و مطـرح کـودکان و نوجوانـان در مهدکودکها
ازآنجاکـه مربیـان مهدکودکهـا نقـش مؤثـری در پیشـبرد برنامـه ترویـج
کتابخوانـی دارنـد ،دسـتنامههایی بـا عنـوان «مجموعـه آموزشـی روز کتابخوانی
در مهدکودکهـا» تهیـه و تدویـن شـده اسـت تا ضمن بیـان اهمیت کتـاب خواندن
بـرای نـوزادان و کـودکان ،فعالیتهـای جـذاب و شـیوههای خالقانـه کتابخوانی را
همچـون قصهگویـی ،نقاشـی ،نمایـش خلاق ،بـازی بـا کتاب ،کتاب سـازی و سـایر
فعالیتهـا آمـوزش دهنـد.
		
دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی

دفتر امور کودکان و نوجوانان

			
معاونت امور فرهنگی

معاونت امور اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی		

سازمان بهزیستی کشور

خوانـدن با كـودكان از دوراني كه در بطن مادران خود هسـتند آغاز
میشـود .کتابخوانـی و فعالیتهـای همـراه آن موجب رشـد و پرورش
زبانـی ،عاطفـی ـ شـخصیتی ،شـناختی و اجتماعـی کودک میشـود و
عالقـه او را بـه آموختـن و يادگيـري چنـد برابـر ميكنـد .کـودکان در
گروههای سـنی؛ شـيرخوار ،نوپـا ،نوباوه 1و ،2پيشدبسـتان 1و2
بـا هـم تفاوتهـاي كيفي دارنـد .در ایـن دوران توانایی و رفتـار كودك،
بـا افزايش سـن ،تغييـر ميكند؛ بنابرایـن روش کتابخوانـی با کودکان
در هـر یـک از ایـن گروههای سـنی متفاوت اسـت .در کار بـا کودک از
جملـه کتابخوانـی بـا او الزم اسـت اصـل «کـودک را همانطور که
هسـت بپذیریـم و به او اجـازه بدهیم خودش باشـد» .را رعایت
و شـرایطی مهیـا کنیـم کـه؛ کودک احسـاس آرامش و راحتـی و لذت
کنـد .در ایـن راهنمـا روش کتابخوانـی بـا هـر یـک از گروههـای یـاد
شـده توضیح داده شـده است:
مراحـل مشـترک کتابخوانـی بـا کـودکان شـیرخوار ،نوپـا،
نوبـاوه1و 2و پیشدبسـتان1و2
در يـك روز کتابخوانـی بـا کـودکان شـيرخوار ،نوپـا ،نوبـاوه1و ،2
پیشدبسـتان1و 2مراحـل مشـترك از ايـن قرارسـت:
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انتخـاب کتـاب :مربـی هـر گـروه سـنی میتوانـد کتابـی از
فهرسـت کتابهـای مناسـب بـرای کتابخوانـی بـا کـودکان گروهش
انتخـاب کنـد .پـس از انتخـاب کتاب الزم اسـت این مراحل طی شـود:
خوانـدن کتاب پیـش از جلسـه کتابخوانی :مربـی کتاب
انتخابـی را پیـش از شـروع جلسـه کتابخوانـی بـا کودکان ،خـود بلند
میخوانـد تـا موضـوع ،لحـن ،زبـان و بیـان کتـاب را بهخوبـی حـس و
دریافـت کند.
تعییـن فعالیتهـاي خالقانـه پیـش از جلسـه
کتابخوانـی :مربـی فعالیتهـاي خالقانـه مرتبـط را پیش از جلسـه
کتابخوانـی مشـخص میکنـد .این فعالیـت در دو بخـش؛ فعالیتهاي
خالقانـه در آغـاز جلسـه کتابخوانـی و فعالیتهـاي خالقانـه پـس از
خوانـدن کتـاب بـرای کـودکان تعریـف میشـود.
تهیـه ابزار :مربی ابـزاری را ماننـد کاغذ ،قیچی ،چسـب ،مقوا،
ابـزار نقاشـی ،پارچه ،چـوب ،کاموا ،وسـایل نقاشـی ،بطری پالسـتیکی
و ...کـه بـرای اجـرای فعالیتهـاي خالقانـه الزم دارد ،پیـش از جلسـه
کتابخوانـی آمـاده میکنـد.
فضـاي كتابخوانـي :فضـای کتابخوانـی بـرای کـودکان
بهگونـهای شـکل داده شـود کـه از بـودن در آن احسـاس راحتـی و
لـذت کننـد .الزم اسـت ايـن فضـا عاطفـي باشـد يعنـي محيطي شـاد
و آرام همـراه بـا رفتـار آرامشدهنـده مربـي .لبخنـد مربـي بـه كودك
اعتمادبهنفـس ميدهـد .یکـی از شـکلهايی کـه بـرای کتابخوانـی
پیشـنهاد میشـود نشسـتن کـودکان در یـک نيمدايـره در زمیـن یـا
پشـت میزهـا و روی صندلـی اسـت .بهطـوری کـه همـه کـودکان بـه

راحتـی تصاویـر کتـاب را ببیننـد.

مدتزمـان جلسـه کتابخوانـی :بـا توجـه بـه گروه سـنی
کـودکان مدتزمان جلسـه مشـخص میشـود .برای شـیرخواران زمان
هـر جلسـه کتابخوانـی تـا نیمسـاعت ،بـرای کـودکان نوپا تا سـهربع
سـاعت ،بـرای کـودکان نوبـاوه 1تا یکسـاعت ،بـرای کـودکان نوباوه2
کونیمسـاعت
توربع ،بـرای کـودکان پیشدبسـتان 1تـا ی 
تـا یکسـاع 
و بـرای کـودکان پیشدبسـتان 2تـا دوسـاعت هـم میتـوان ادامـه داد.
ً
مثلا برنامـه کتابخوانـی برای کـودکان شـیرخوار از چنـد دقیقه آغاز
میشـود تـا بـه نیمسـاعت برسـد .بـرای رسـیدن هـر یـک از گروههای
سـنی یاد شـده به زمان تعیین شـده کتابخوانی الزم اسـت جلسـات
متوالـی کتابخوانـی برگـزار شـود تـا عالقه نسـبت بـه کتـاب در آنها
ً
مثلا كـودكان نوپايـي كـه از دوران نـوزادي کتابخوانـی
پدیـد آیـد.
داشـتهاند ميتواننـد در شـانزد ه ماهگـي نيمسـاعت تـا  45دقيقـه
بنشـينند و بـه كتابـي كـه برايشـان ميخوانيد گـوش دهند.
آغـاز کتابخوانـی :پـس از طـی ایـن مراحـل میتوانیـد
کتابخوانـی را آغـاز کنیـد .ابتـدا نـام کتـاب ،نـام نویسـنده يا شـاعر و
نـام ناشـر و تصویرگـر را بـرای کـودکان بخوانیـد و در واژههاي سـاده و
بسـیار کوتـاه کار نویسـنده يـا شـاعر ،ناشـر و تصویرگر را شـرح دهید.
 خوانـدن کتاب :کتـاب را بدون عجلـه بخوانید و اجـازه دهید
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کـودکان داسـتان و تصاویـر آن را بـا آرامـش دنبـال کننـد .در مـورد
گـروه سـنی شـیرخوار تـا زمانی کـه کودک نگاهـش به تصویـر موجود
در صفحـه اسـت کتـاب را ورق نزنیـد .كتاب بـا اسـتفاده از تغيير لحن
ت وسـر و صـورت بـا توجه بـه موضـوع ،خوانده
و صـدا و حـركات دسـ 
شـود تا كودكان خسـته نشـوند.
نظرخواهـی از کـودکان :پـس از خواندن كتاب نظـر كودكان
را دربـاره كتـاب بپرسـيد و البته نظر آنـان را ارزشگـذاري نكنيد.
 برانگیختن اشـتیاق و شـوق کـودکان :با توجه بـه موضوع
کتـاب قبـل از خوانـدن كتاب و پـس از خوانـدن آن فعالیتهايی انجام
دهیـد تـا اشـتياق كـودكان نسـبت بـه کتابخوانـی برانگيختهشـود.
بـراي نمونـه پيش از خواندن كتـاب کودکان را به مشـاهده تصویر جلد
کتـاب و توجـه بـه عنـوان دعوت کنیـد و از آنان بخواهیـد حدس بزنند
موضـوع کتـاب چیسـت؟ حتـي از كـودكان  4سـال بـه بـاال ميتوانيد
پرسـشهايي داشـتهباشـيد كه پاسـخهاي آن طوالني باشـند.
از کـودکان پرسـشهايی بـا توجـه بـه موضـوع کتـاب امـا بـدون
توسـو بکنیـد و بگذاریـد پاسـخ بدهنـد و پاسـخهاي آنـان را
سم 
ارزشگـذاری نکنیـد.
تـا جایی که امـکان دارد از کـودکان شـرکتکننده در کتابخوانی
پرسـشهايی بکنيـد کـه جوابهايـي بيـش از بلـه يـا خيـر بدهنـد و
همچنيـن پاسـخهاي گوناگون داشـت ه باشـند.
کودکان را تشویق کنید دربار ه کتاب و تصاوير آن صحبت كنند.
در پايـان بحـث و گفتوگـو حتمـا بـا توجـه بـه موضـوع كتـاب
فعاليتـي ماننـد نقاشـي ،كاردسـتي ،نمايش خلاق و ...در نظـر بگيريد.
مشـارکت فعـال :از ابتداي برنامـه روز کتابخوانی تـا پايان آن

توجـه :از مـواد خواندنـي و فعاليتهـاي ذكـر شـده در برنامـه يـك
روز کتابخوانـی بـا کـودکان شـيرخوار ،نوپـا ،نوبـاوه ،پيشآمادگـي و
آمادگـي ،هـر گـروه سـني بعـدي ميتوانـد از برنامـهي گروههاي سـني
قبـل از خـودش هم بهـره بگيرد .يعني گروه سـني نوپا ميتوانـد از مواد
خواندنـي و فعاليتهـاي ذكـر شـده در برنامـه يـك روز کتابخوانـی با
کـودکان شـيرخوار اسـتفاده كنـد امـا از برنامـه يـك روز کتابخوانی با
کـودکان گروههاي سـني پس از خـود يعني نوبـاوه  1و  ،2پيشآمادگي
و آمادگـي نميتوانـد اسـتفاده كند.
توجـه :كـودكان سـه و چهـار سـاله دوسـت دارنـد يـك كتـاب را
برايشـان بارهـا و بارهـا بخوانيـد .بهطـور كلـي كـودكان ممکن اسـت با
وجـود خوانـدن کتابـی بـاز هم بخواهنـد که آن کتـاب برایشـان خوانده
شـود .در ایـن صـورت الزم اسـت تـا زمانی که کـودکان بـه خواندن آن
کتـاب عالقهمندنـد ،آن کتـاب را برایشـان بخوانیـم.
يـك روز کتابخوانـی بـا كـودكان شـيرخوار( از تولـد تـا 1
سا لگي )
پژوهـش و تحقیـق میـزان پاسـخگویی کـودکان یـک ماهـه تا یک
سـاله را بـه یـک صورتـك ،یـک تکـه روزنامـه ،الگويـي ماننـد صفحـه
نشـانگيري و دایرههـاي سـفیدرنگ ،قرمزرنـگ و زردرنـگ نشـان
میدهـد .ميـزان پاسـخدهي كـودكان یـک ماهـه تـا یـک سـال بـه
يـك صورتـك ،يـك تكـه روزنامـه ،خـال هـدف (صفحـه نشـانگيري)
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بـه روشهـاي گوناگون كودكان شـركتكننده در برنامه را به مشـاركت
دعـوت كنيد .مشـاركت فعال كـودك در واقع همان حمايـت اجتماعي
از كودك اسـت كـه در موفقیت طـرح کتابخوانی تاثير بسـزايي دارد.
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و دايرههـاي سـفيدرنگ ،قرمزرنـگ و زردرنـگ نشـان داد كـه كـودك
الگـو (صورتـك ،تكـه روزنامـه ،خـال هـدف) را بـه رنـگ يا درخشـش
ترجيـح ميدهـد 1.بـا توجـه بـه این پژوهـش میتـوان گفـت تصاویر و
خـط کتـاب محرکهاي بسـیار خوبی هسـتند که موجب رشـد کودک
شـيرخوار میشـوند.
اگـر چـه در روزهـاي نخسـت تولـد بـه نظـر ميرسـد كـه كـودك
شـيرخوار بـه سـبب رونـد زايـش كمـي خسـته اسـت ،امـا مغـزش به
مراتـب از والديـن فعالتـر اسـت .حتـي هنگامي كـه كودك شـيرخوار
در خـواب اسـت مغـز او فعـال اسـت و سـلولهاي مغـز او بـا پيوندهاي
تـازهاي كـه بـا هم برقـرار ميسـازند بـه خواندن كتـاب واكنش نشـان
ميدهـد .هـر وا ژهای كـه شـما بيـان ميكنيـد يـا ميخوانيـد ،يـك
اتصـال مغـزي ايجـاد ميكنـد كـه سـبب رشـد مغز كـودك شـيرخوار
ميشـود .هـر زمـان كـه بـراي كـودك شـيرخوار كتـاب ميخوانيـد و
دوبـاره ميخوانيـد ،مغـز او اطالعات را جـذب ميكند و پايههاي سـواد
را بـراي همـ ه طـول زندگـي او شـكل ميدهد .جالـب اسـت بدانيد كه
گـروه سـني زير دو سـال نسـبت بـه گروههـاي سـني ديگر بيشـترين
نيـاز را به آمـوزش زبـان دارد.
توگوي دوسـويه در نشسـت
كـودك دو يا سـه ماهه ميتواند به گف 
کتابخوانـی توجـه كنـد .بـا روشهـاي ذكر شـده در اين طـرح برخي
از كـودكان شـيرخوار ميتواننـد تـا نيمسـاعت به شـكل پيوسـته روي
كتـاب و خواندن تمركز داشـته باشـند.
مواد خواندني

ادبيـات شـفاهي؛ ترانههـاي كودكانـه و الالييهـا :برنامـه
 .1پـاول اس .کاپالن .روانشناسـی رشـد سـفر پـر ماجرای کودک .مترجـم مهرداد فیروزبخت( ،تهران :موسسـه
خدمات فرهنگـی ،)1381 ،ص.278

یک روز کتابخوانی در مهدکودک

کتابخوانـی بـرای کـودکان از تولـد تـا يك سـالگي از ادبیات شـفاهی؛
خوانـدن ترانههـاي كودكانـه و الالييهـا آغـاز ميشـود .چـه خـوب
اسـت كـه در آغـاز کتابخوانـی بـراي كـودك اگـر مـادر يـا پـدر در
زمـان بـارداريِ مـادر بـراي نـوزاد كتـاب يا ترانـه يـا الاليـي خواندهاند،
مربـي آن را بـراي كـودك بخوانـد ،زيـرا كودك با شـنيدن همـان ترانه
يـا الاليـي يـا شـعرهاي كودكانـه كـه در دوران جنيني شنيدهاسـت به
آرامـش ميرسـد .بـراي نمونـه ميتوانيـد از كتـاب دسدسـی باباش
مییـاد ،گـردآوری :ثمینه باغچهبان ،تصویرگر :فرشـید شـفیعی ،ناشـر:

15

چ�اپ و نشرـ نظرـ (کتابه�ای خ�روس) اس�تفاده كني�د .در ايـن كتاب
مجموعـهای از بازیهـای سـنتی ماننـد «دسدسـی بابـاش مییـاد!»،
ي شـدهاند.
«آفتـاب مهتـاب چهرنگـه؟»« ،اتـل متـل توتولـه» و ...معرفـ 
ايـن كتـاب را ميتوانيـد در گروههـاي سـني ديگـر هـم اسـتفاده كنيد.
انـواع ترانههـا مانند ترانـهـ بازيهـا :در ايـن دوران ميتوانيد
انـواع ترانههـا از جملـه ترانـ ه ـ بازهايـي ماننـد دسدسـي ،دويـدم
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دويـدم ،گنجشـك اشـي مشـي ،اتـل متـل توتولـه ،ليلـي
حوضـك و ...را بـراي شـيرخواران بخوانيد .شـنيدن اين واژهها سـبب
گسـترش ارتباطهـاي مغـزي نـوزاد ميشـود و مسـيرهاي عصبـي
سـلولهاي مغزي او را تقويت ميكند .شـنيدن شـعر براي شـيرخواران
جـذاب و نشـاطآور اسـت ،زيـرا آنهـا از كلمـات مـوزون خوششـان
ميآيـد .آنـان بـا شـنيدن شـعر ،پـاي ميكوبنـد و حركـت ميكننـد.
كلمـات ،بـا حـركات هماهنگ كودك تناسـب پيـدا ميكند ،وزن شـعر
بـر معانـي كلمات غلبه دارد .شـيرخواران كلمـات را ميربايند و آنها را
ازآن خ�ود ميكنن�د .برـاي نمون�ه ميتوانيـد مجموعـه ترانهبازیهای
ِ
ل متل توتولـه ،کالغ پـر ،لیلی لیلـی حوضک
ایـران (نـام جلدهـا :اتـ 
و عمـو زنجیرباف) ،شـهرداد میرزایی ،تصویرگر مهسـا منصوری و ناشـر
دیبایـه را انتخـاب كنيـد .در هـر کتـاب یکـی از با زیهـای ایرانـی ،که
معمـوالً بـا شـعر همـراه اسـت ،دسـتمایه قـرار گرفته تـا هـم بچهها از
خوانـدن شـعرها لـذت ببرنـد و هـم یکـی از بازیهـای ایرانـی در آن
آمـوزش داده شـود .ايـن كتـاب را ميتوانيـد در گروههـاي سـني ديگر
هـم اسـتفاده كنيد.
كتـاب تصويـري بـدون كالم :كتابهـاي تصويـري بـدون كالم
1
ماننـد مجموعهيكتابهـاي شـيوههاي تقويـت هـوش نـوزاد
براي شـيرخواران بسـيار مناسـب اسـت.
قصهگويـي :از پنـج ماهگـي بـراي كـودك قصـ ه بگوييـد و سـعي
كنيـد بـا كلمهها بـازي كنيد .كـودك از قصهگويي شـما لـذت ميبرد،
الزم اسـت قصهگويـي متنـوع ،جالـب و با شـور و هيجان باشـد.
كتابهـاي تصويـري مفهومآمـوز :كتابهـاي تصويـري درباره
 . .1ميلتـر ،بئاتریـس .شـيوههاي تقويت هـوش نوزاد .مترجم طاهره طالع ماسـوله .تهران :انتشـارات بـا فرزندان،
1390

زندگـي يـك روز يـك نـوزاد مثلا كارهـاي روزانـه مانند حمـام كردن،
غـذا خـوردن و خوابيـدن و همچنيـن دربـار ه اشـياء ،اسـباببازيها و

سـاختن كتابهـاي تصويـري مفهومآمـوز پارچـهاي،
پالسـتيكي و مقوايـي با كمـك مـادران در مهدكودك :بـا توجه
بـه كمبـود كتاب بـراي شـيرخواران ،مهدكودكهـا ميتواننـد با كمك
مـادران كتابهـاي پارچـهاي ،پالسـتيكي و مقوايـي بـا موضوعهـاي
گوناگـون ماننـد ميوههـا ،انسـانهاي مختلـف ،خانـواده ،وسـايل خانه،
گلهـا ،درختهـا ،ماهيهـا و دههـا موضوع ديگـر را با کـودکان از تولد
تـا يـك سـالگي درسـت كنيد.
نمونـه كتـاب دستسـاز  :1الزم اسـت بدانيم كه كـودك از تولد تا دو
ماهگـي الگوهـا ماننـد صورتـك و تكـه روزنامـه را بهتـر از رنگهـا ،حتي
رنگهـاي درخشـان دنبـال ميكنـد .مهدکـودک میتوانـد بـا كمـك
مـادران بـراي كـودكان از تولـد تـا دو ماهگـي كتابهـاي مقوايـي يـا
پارچـهاي كـه از رنگهـاي سـياه و سـفيد شـكل گرفتهانـد بسـازند .یک
نمونه کتاب برای کودکان از تولد تا دو ماهگی در تصویر دیده میشود.

ب دستسـاز  :2كـودكان از دو ماهگي به بعـد ميتوانند
نمونـه كتـا 
رنگهـا را درك كننـد .مهدكـودك ميتواند با كمك مـادران كتابهاي
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قسـمتهاي گوناگـون بـدن كـه بـراي شـيرخوار آشـنا اسـت ،از مـواد
خواندني شـيرخواران اسـت.
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پارچـهاي يـا مقوايـي بسـازد كـه هـر صفحـ ه آن يـك رنگ سـاده مثال
قرمز ،سـبز ،آبي ،زرد و ...باشـد.
نمونـه كتـاب دستسـاز  :3مهدكـودك ميتوانـد بـا كمك مـادران
بـا مقواهـاي رنگـي كتـاب درسـت كنـد .مقواهايـي بـه رنگهـاي آبي،
سـبز ،زرد ،قرمـز ،نارنجـي و ...تهيـه كنيـد .مقـوا را بـه انـدازه  20در
 20سـانتيمتر بـرش بزنيـد .از اضافـه مقواهـاي بريده شـده ،طرحهاي
مختلفـي ماننـد شـكلهاي هندسـي و غيرهندسـي ببريـد .اكنـون هر
يك از شـكلهاي بريده شـده را روي يكي از مقواهاي رنگي بچسـبانيد.
توجـه داشـته باشـيد كه شـكلهاي بريـده شـده روي مقـواي همرنگ
خـود چسـبانده نشـود .پـس از آماده شـدن صفحـات كتاب آنهـا را از
يـك سـمت به هم بچسـبانيد يا با ماشـين دوخـت منگنه كنيـد .گروه
کتابخوانـی شـما يـك كتـاب رنگـي بـا شـكلها و طرحهـاي مختلف
دارد .بـا توجـه بـه اينكـه هـر دو صفحـه دو رنـگ را به كـودك معرفي
ميكنـد ،موجـب تقويـت بينايـي كودك ميشـود.
ت دارد
نمونـه كتـاب دستسـاز  :3كـودك از چهـار ماهگـي دوسـ 
بافتهـا و شـكلهاي گوناگـون را بـا دسـت و دهـان خـود تجربـه
كنـد .مهدكـودك ميتوانـد بـا كمـك مـادران كتابهـاي پارچـهاي بـا
بافتهـاي گوناگـون بسـازد .بـراي سـاخت ايـن كتابهـاي دستسـاز
ميتوانيـد پارچههـاي سـاده بـا بافتهـاي گوناگـون را تهيه كنيـد .و با
آنهـا صفحـات كتابـي مثلا  15در  15سـانتيمتر درسـت كنيـد.
شيوههاي ترويج کتابخوانی كودكان شيرخوار

کتابخوانـی بـا زبـان مادرانـه :کـودک شـیرخوار کـه درک
کالمـیبسـیار محـدودی دارد درونمایـه کالم را از راه حـس و عاطفـه
مربـی میتوانـد دریافـت کنـد .از ايـن رو کتابخوانـی بـا کـودکان
شـيرخوار در زبـان مادرانـه ميتوانـد تاثيرگـذار باشـد .زبـان مادرانـه

صدايـي آهنگيـن اسـت در حالي كه حروف صدادار كشـيده ميشـود و
لحنـي آرامشبخـش دارد.

چيدمـان جلسـه کتابخوانـی شـيرخواران :هنگامـی کـه
كـودكان شـيرخوار را در جـای مخصـوص خودشـان بـه صـورت
نيمـه نشسـته (صندلـی کودک) يـا خوابيده بـه صـورت نيمدايرهاي
قـرار دادیـد میتوانیـد انـواع ترانههـا از جملـه ترانـه ـ بـازی( تـاپ
تـاپ خمیـر ،شیشـه پـر پنیـر) و متل(دویـدم دویـدم  ،دوتـا خاتون
را دیـدم )...برایشـان بخوانیـد .اگـر مـادران در جلسـه کتابخوانـی
نـوزادان حضـور دارنـد بسـیار خـوب اسـت کـه نـوزادان بـه جـای
صندلـی در آغـوش مادرانشـان رو بـه جمـع باشـند .فعالیـت همـراه
بـا ایـن کتابخوانی ضربـه زدن کودکان اسـت که فعالیتی کاشـفانه
بـرای آنان اسـت.
کتابخوانـی براي شـيرخواران در خواب :مربيان شـيرخواران
ميتواننـد حتـي هنگامـي كـه كـودكان خوابيدهانـد ،برايشـان كتـاب
بخوانيـد .زيرا شـيرخواران هنـگام خواب صداها را به خوبي ميشـنوند.
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انتخاب ادبياتشـفاهي بـراي خواندن با شـيرخواران :ادبیات
شـفاهی در انـواع گوناگـون بـا توجـه بـه حـس آرامـش ـ مهـرورزی و
هیجـان ـ بـازی میتوانـد برای شـیرخواران بسـیار مناسـب و تاثیرگذار
باشـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه الالییهـاي انتخابـی بایـد آرامشبخش
و انتقالدهنـده عمیقتریـن عواطـف و احساسـات مادرانـه بـه کـودک
باشـند .مربیـان میتواننـد از مـادران بخواهند تـا الالییهايـی که برای
کـودکان میخواندنـد یا حتـی زمزمههايـی ابداعی که برای کودکشـان
زمزمـه میکننـد مکتـوب کنند و بـه مهدکـودک بدهند تـا مربی برای
کـودک بخواند.
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البتـه هنگامـي كه كودك به دو يا سـه ماهگي رسـيد در زمـان بيداري
برايش كتـاب بخوانيد.
یک روز کتابخوانی در مهدکودک

20

تشـخيص حـاالت چهـر ه مربـي از سـوي شـيرخواران:
کـودکان از همـان اوایـل نـوزادی میتواننـد حـاالت مختلـف چهرههـا
را از هـم تشـخیص دهنـد ولـی بـرای تشـخیص برخـی از حـاالت بـه
وقـت بیشـتری احتیـاج دارنـد .بعـد از شـش ماهگی میتواننـد معنای
1
هیجانـات دیگـران را بفهمنـد .در یک سـالگی ارجاعدهي اجتماعي
را یـاد میگیرنـد؛ یعنـی در وضعیتهـاي عجیب و نامعلومـیبه مراقب
خـود نـگاه میکننـد و تحـت تاثیـر حـاالت چهـره وی قـرار میگیرند.
همچنیـن از کیفیـت اصـوات و ژسـتهاي دیگران نیز تاثیـر میپذیرند.
شـکی وجـود نـدارد کـه کـودکان یـک سـاله میتواننـد هیجانـات را
تشـخیص بدهنـد و تفسـیر کننـد و تحت تاثیـر هیجانات دیگـران قرار
بگیرنـد 2.از ایـن رو در کتابخوانـی بـرای این گروه سـنی حاالت چهره
و لحـن هماهنـگ بـا کنشهاي شـخصیتهاي کتاب میتواند در رشـد
زبانـی ،شـخصیتی ،شـناختی و اجتماعـی تاثیر بسـزایی داشـته باشـد.
ً
مثلا بـا كتـاب قيافههاي بامـزه 3کوـدکان فرص�ت پی�دا میکنند تا
بـا حالتهـای گوناگـون چهـره؛ شـاد و غمگیـن ،متعجـب و عصبانـی
و ...آش�نا شوـند .در پایـان کت�اب ه�م آین�های وجـود دارد کـه کـودک
میتوانـد چهـره خـود را در آن مشـاهده کنـد.
س پنجگانـه شـيرخواران :هنـگام خوانـدن براي
تقويت حـوا 
كـودكان شـيرخوار بايـد موقعيتهـاي بسـياري بـراي كشـف حـواس
 .1فرآينـدي اسـت كـه طي آن كـودك به گونـهاي دقيق به مادر يـا مراقبتكنندهاش مينگـرد ،گويي ميخواهد
پيـش از پاسـخگويي بـه يـك وضعيـت يا شـيء ،جلوههاي عاطفـي آنـان را اندازهگيري كنـد و اين فرآينـد ادامه
مييابـد .به سـخني ديگـر نـوزادان ميخواهند خـود را با بزرگسـاالن وفق دهند.
 .2همان405 ،
 .3نويسـنده و تصويرگـر؛ اسـمي ،نيكـوال .قيافههـاي بامـزه .مترجم نوشـين اخالقي .تهـران :انتشـارات کانون
پـرورش فکری کـودکان و نوجوانـان.1483 ،

المسـه ،چشـايي ،بويايـي ،شـنوايي و بينايـي بـه وجـودآورديـد.
کتابخوانـی فـردي کـودک شـيرخوار :گاه ميتوانيـد كتـاب

فعاليتهاي پس از کتابخوانی

فعاليتهنري؛ عروسـك نمايشـي و انگشـتي :در کتابخوانی
بـراي شـيرخواران از سـه ماهگـي میتـوان از عروسـکهاي نمایشـی
و عروسـکهاي انگشـتی اسـتفاده كـرد .خیلـی سـاده بـا یـک تـوپ
پینگپنـگ میتوانیـد یـک صـورت درسـت کنیـد .روی تـوپ یـک
سـوراخ بـه انـدازه قطـر انگشـتان درسـت کنیـد و روی تـوپ چهـره
نقاشـی کنیـد .میتوانیـد با پاک کـردن چهره حالت دیگـری از چهره
را نقاش�ی کنی�د و نمای�ش دهی�د.
فعاليتهنـري؛ نقاشـي :کـودکان زيـر یـک سـال همـراه بـا
کتابخوانـی میتواننـد نقاشـی بـا اثـر انگشـت بـا اسـتفاده از رنـگ
خوراکـی ماننـد آب لبـو ،آب سـبزیجات ،ماسـت و ...داشـته باشـند.
همچنیـن ایـن کـودکان میتواننـد بـا پاسـتیل نـوک پهـن غیرسـمی
نقاشـی کننـد ،بـه شـرطی کـه مراقـب آنـان باشـیم تـا پاسـتیل را در
دهـان نگذارنـد.
بـازي :كودكان شـيرخوار حدود شـش ماهگي ميتوانند بنشـينند.
پـس از کتابخوانـی ميتوانيـد در مقابـل اين كـودكان كامواهاي رنگي
بگذاريـد تـا با آنها بـازي كنند.
ورق زدن كتاب :کودکان از هشـت ماهگي تا یک سـالگي دوسـت
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مخصـوص كـودكان شـيرخوار را بـه گونهاي قـرار داده كه آنـان بتوانند
در سـكوت كتـاب را تماشـا كننـد و مربـي فقـط در كنارشـان حضـور
داشـته باشند.
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دارنـد خودشـان کتـاب را ورق بزننـد و تماشـا کننـد؛ بنابرایـن بـرای
روز کتابخوانـی ایـن گـروه سـنی میتوانیـد ایـن فعالیت را بـه عنوان
بخشـی از کار روز کتابخوانـی در نظـر بگیریـد.
بـازي همـراه خواندن :بـا بازيهاي متنـوع ميتوانيد شـرايطي را
مهيـا كنيـد كـه به رشـد و تقويت حـواس پنجگانـه كودكان شـيرخوار
بينجامـد .بـراي نمونـه ميتوانيـد از حـدود شـش ماهگي بـازي ليلي
ليلـي حوضك را بـا كـودك انجام دهيـد .اين بـازي موجـب تقويت
حـس المسـه و ماهيچههـاي انگشـتان كودك ميشـود.
بهرهگيري از حـواس پنجگانه :بـراي برانگيخته شـدن و تقويت
حـواس كـودك شـيرخوار مربـي ميتوانـد پـس از نشـان دادن تصويـر
مثلا پرتقـال در كتـاب بـه او ،پرتقالـي بـراي كـودك بياورد تـا كودك
آن را لمـس كنـد ،بـو كنـد و نـگاه كنـد .مربي پرتقـال را پوسـت بكند
تـا كـودك شـيرخوار بيشـتر بـوي آن را حس كنـد .به دهانـش نزديك
كنـد تـا بليسـد و مـز ه آن را بچشـد .همـه ايـن حسها ،لمـس كردن،
بوييدن ،ديدن ،شـنيدن و چشـيدن سـلولهاي مغز كودك شـيرخوار
را برميانگيـزد تـا همـه يافتههـا را ثبت كرده و به ياد سـپارد .همچنین
لـذت بسـياري از کتابخوانـی براي شـيرخوار پديد مـيآورد.
يك روز کتابخوانی با كودكان نوپا (2سال)
در ایـن دوران رشـد پرشـتاب زبانـی اتفـاق میافتـد .تـا پایـان این
دوره گنجینـ ه واژگان کـودکان بـه  900واژه میرسـد .در ایـن دوران
میتوانیـد فرصتهايـی را بـرای یادآوری دانسـتههاي کـودک به وجود
آوریـد تـا حافظـه کوتاهمـدت او تقویـت شـود .كـودكان نوپايـي كـه از
دوران نـوزادي کتابخوانـی داشـتهاند ميتواننـد در شـانزده ماهگـي

كـودكان نوپـا دنيـا را با چشـيدن ،باال رفتـن و لمس كـردن چيزها
كشـف ميكننـد .بـه هميـن دليـل اسـت كـه در جلسـه کتابخوانـی
تحـرك و سـ روصدا دارنـد .مثلا وقتي شـخصيت در كتاب بـاال و پايين
ميپـرد ،كـودك هـم ايـن كار را ميكنـد .بهطـور كلـي كـودك نوپا هر
آنچـه را كـه در كتـاب اتفـاق ميافتـد تقليـد ميكند.
مواد خواندني

انـواع ترانههـا :در ايـن دوران كـودك بـا صـدا بـازي ميكنـد و
هجاهـا را بارهـا تكـرار ميكنـد؛ بنابرايـن خواندن شـعرهاي كـودكان و
ترانـه ـ بازيهايـي كـه تكـرار و ريتـم در آن وجـود دارد برايـش بسـيار
لذتبخـش اسـت.
داسـتانهاي منظوم :در ايـن دوران خواندن داسـتانهاي سـاد ه
منظـوم بـه رشـد زبانـی كـودك یـاری ميرسـانند و ریتـم و آهنگ آن
بـرای او لذتبخـش اسـت .بـراي نمونـه؛ در مجموعـ ه داسـتانهاي
منظـوم غـاز و اردک(نـام جلدهـا :درخـت ما عـروس شـده /غازغازی
جـون پـس چـی میخـواد؟ )...نویسـنده و تصویرگـر :تد هیلـز ،ترجمه
به شـعر :افسـانه شـعباننژاد ،تصویرگر :نیلوفر وجدانی ،ناشـر :گیسا ،غاز
و اردك كوچـك مفاهیم مختلفی مانند غم ،شـادي ،تنبلـي ،مهرباني را
در قالـب بـازی و سـرگرمی ارائـه ميكنند.
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نيمسـاعت تـا  45دقيقـه بنشـينند و به كتابـي كه برايشـان ميخوانيد
گـوش دهنـد .آنهـا هنـگام گـوش دادن بـه كتـاب بـه تصاويـر كتاب
اشـاره ميكننـد ،دسـت ميزننـد ،صـداي حيوانـات را در ميآورنـد و
بهطـور كلـي هـر كنشـي كـه شـخصيتهاي كتـاب انجـام ميدهنـد،
آنـان تقليـد ميكنند.
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کتابهـاي تصویـری مفهومآموز :در ايـن دوران لذت کشـف نام
کنشهـا ،اشـیاء و محيـط پيرامونـي ...آغاز میشـود .از ايـن رو خواندن
كتابهـاي تصويـري مفهومآمـوز كـه بـه مفاهيمـي چـون کنشهـاي
آشـناي كـودك ماننـد غـذا خـوردن ،خوابيـدن ،ماشينسـواري كردن،
بـازي كـردن و اشـیاء محیـط پیرامونـی او و حتـی اندامهـاي آشـناي
بـدن ميپـردازد ،در رشـد كـودك بسـيار تاثيرگـذار اسـت .همچنيـن
كتابهـاي تصويـري مفهومآمـوز كـه بـه طبقهبندي اشـياء ميپـردازد
بـراي اين گروه سـني بسـيار مناسـب اسـت.
قصهگويـي و داسـتانخواني :قصهگويـي و داسـتانخواني بـا
توصیـف شـخصیتهاي داسـتاني و کنشهـاي آنهـا را میتوانیـد از
ايـن دوران شـروع کنیـد .بـراي نمونه؛ ميتـوان از مجموعـه كتابهاي
تصويـري ماكس 1نام بـرد .ماكس كودكي نوپاسـت كه توپ ،پسـتانك
و ماشـين خـود را دوسـت دارد و دلـش نميخواهد به دوسـتانش قرض
بدهـد ،بـه هميـن دليـل ماجراهاي كتاب بـه دعوا و بدخلقي ميكشـد،
امـا در سـرانجام داسـتانها راهحلـي پيدا ميشـود.

نمونـه ديگـر بوسـههایی بـرای بابـا ،نویس�نده :فرنس�س واتس،
تصویرگ�ر :دیوید لگ ،مترجم :مینا پورش�عبانی ،ناش�ر :مبتکران اسـت.
وقـت خوابیـدن بچه خرس اسـت و او ،مثـل خیلی از بچههای زیر سـه
تـا چهـار سـال ،موقـع خوابیـدن ،بداخالقـی میکنـد و بهانـه میگیرد.
راهـی کـه باباخرسـی در برابـر بهانههـای بچه خـرس انتخـاب میکند،
نوعـی بـازی اسـت .او از بچـه خرسـی یـک بـوس گنـده میخواهـد و
بـازیای را شـروع میکنـد کـه بچه خرسـی قبـل از خواب او را ببوسـد
و بخوابد!
سـاخت كتابهاي پارچهاي ،مقوايي و پالسـتيكي :از آنجايي

 .1باربر و ليندگرن .پستانك ماكس .مترجم فروغ جمالي .تهران :انتشارات صدا.1383 ،

ب دستسـاز  :1سـاخت كتـاب تصويـري مفهومآمـوز با
نمونـه كتـا 
موضـوع وسـايل آشـنا بـراي كـودك نوپا ماننـد ليوان ،شـانه ،بشـقاب،
قاشـق و . ...بـراي سـاخت ايـن كتـاب ميتوانيـد از پارچـه يـا مقـوا
اسـتفاده كنيـد .تعـدادي پارچـه سـفيد  20در  20بـه عنـوان صفحات
كتـاب تهيـه كنيـد .تصاويـر وسـايل آشـنا بـراي كـودك را روي آنهـا
تكـهدوزي كنيـد .تصاويـر مـورد نظـر را ميتوانيـد از نقـش پارچههای
ش زده
ديگـر بـرش بزنيـد ،يا اينكـه خودتـان از پارچههاي گوناگـون بر 
و بههـم وصـل كنيـد.
شـما حتـي ميتوانيـد وسـايل آشـنا بـراي كـودك را بـه صـورت
دستسـاز درسـت كنيـد و سـپس آنهـا را روي مقواهـاي  20در 20
بچسـبانيد و در پايـان مقواهـا را بـه هم وصـل كنيد .بدين سـان كتابي
حجمـي و لمسـي خواهيد داشـت كـه براي كودكان گروه شـما بسـيار
شـگفتانگيز و جـذاب اسـت.
ب دستسـاز  :2سـاخت كتـاب تصويـري مفهومآموز با
نمونـه كتـا 
موضـوع رنگهـاي نزديـك بـه هـم .مربـي بـا كمـك مـادران ميتواند
بـا مقواهـاي رنگـي كتـاب رنگ درسـت كنـد .اين كتـاب ماننـد كتابي
دسـتورالعمل سـاخت آن
اسـت كـه در دوران از تولـد تـا يـك سـالگي
ِ
آمـده اسـت .فقـط در ايـن كتـاب در هـر صفحـه بهجـاي رنگهـاي
ي پررنگ
متضـاد از رنگهـاي نزديـك بههم اسـتفاده ميشـود؛ مثال آبـ 
و آبـي كمرنـگ در يـك صفحـه .در ايـن كتـاب كـودكان بـا رنگهـاي
روشـن و تيره آشـنا ميشـوند.
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كـه بـراي ايـن گـروه سـني ماننـد گـروه سـني از تولـد تا يك سـالگي
كتـاب بـه اندازه كافـي در بازار وجود نـدارد ،مربيـان ميتوانند با كمك
مـادران كتابهـاي پارچـهاي ،مقوايـي و پالسـتيكي بـا موضوعهـاي
مناسـب با رشـد كـودك درسـت كنند:
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ب دستسـاز  :3بـراي تقويـت حس المسـ ه كـودك نوپا
نمونـ ه كتـا 
ً
مثلا زبر،
ميتوانيـد كتابـي تهيـه كنيد كـه هر صفحـه آن از يك بافت
نرم ،لیز ،و ...درسـت شـده اسـت.
ب دستسـاز  :4ميتوانيـد كتابـي درسـت كنيـد كه در
نمونـه كتـا 
هـر صفحـه آن يـك شـيء مثلا دکمـه ،كامواهـاي رنگـي ،طنـاب ،پر،
پنبه ،و ...چسـبانده شـده باشـد.
فعاليتهاي پس از کتابخوانی

بخشـي از فعالعيتهـاي تعريـف شـده در يـك روز کتابخوانـی
بـا کـودکان شـيرخوار؛ ورقزدن كتـاب و بهرهگيـري از حـواس
پنجگانـه بـراي كـودكان دو سـال ادامـه خواهـد يافـت .فعاليتهـاي
اختصـاص يافتـه بـه گـرو ه سـني دو سـال از ايـن قرارسـت:
کتابخوانـی همـراه بـا عروسـك نمايشـي :همـراه بـا
کتابخوانـی ميتـوان از يك عروسـك نمايشـي اسـتفاده كـرد .در اين
صـورت مربـي بـه گونـهاي عروسـك را بـه نمايـش وامـيدارد كه همه
نمايش در دسـت
توجـه كـودكان بـه جاي توجه بـه مربي به عروسـك
ِ
مربـي جلب شـود.
حفـظ كردن شـعر :ايـن كـودكان توانايـي حفظ كـردن شـعر را
دارنـد و از اينكـه شـعر بخواننـد لـذت ميبرند .مربـي ميتوانـد يكي از
فعاليتهـاي برنامههـاي روز کتابخوانـی را بـه شـعرخواني تـك تـك
كـودكان گـروه اختصـاص دهد.
نامگـذاري اشـياء و موجـودات در كتاب :ايـن كودكان بسـيار
عالقهمندنـد كـه بـراي اشـياء و موجـودات در كتـاب اسـمي بگذارنـد.
بنابرايـن مربـي ميتوانـد در فعاليتهـاي پـس از کتابخوانـی از هـر
كودك نامي كه بر اشـياء و موجودات در كتاب گذاشـت ه اسـت بپرسـد.

مثلا كـودك بـا ديـدن تصويـر نـوزاد در كتـاب ،ميگويـد« :نينـي،
نينـي» و از تكـرار ايـن واژه خسـته نميشـود.

فعاليـت هنري؛ مجسمهسـازي :بـا توجه بـه عالقه كـودكان دو
سـاله بـه خميربـازي فعاليت پـس از کتابخوانی اين كـودكان ميتواند
خميربـازي باشـد .ايـن كـودك ميتواند خميرهـا را لوله و پهـن كند و
به اَشـکال مختلـف در بياورد.
فعاليتهنري؛ نقاشـي :كـودك در اين دوران توانايـي نقطهگذاري
و پـس از چنـدي خطخطي كـردن را دارد .بنابراين يكـي از فعاليتهاي
پـس از کتابخوانـی ميتوانـد خطخطـي كـردن باشـد .از يك سـالگي
نقاشـي كـودك فقـط يـك نـوع نقطهگـذاري و اثرگذاري سـاده شـامل
لكههـاي رنـگ و خطهـاي بسـيار كوتـاه و سـاده اسـت و در پايـان
يـك سـالگي بـه خـط تبديـل ميشـود .ميتوانيـد بـه كـودك کاغذ در
اندازههـاي مختلـف بدهيـد و از او بخواهيـد بـا ابزارهاي مختلف نقاشـی
کنـد .نقاشـيهاي كـودكان را بـه ديـوار كالسـتان نصب كنيـد و آنان را
تشـويق كنيـد .جالب اسـت بدانیم كـه همين نقطهگـذاري و خطخطي
زمينهسـاز نقاشـيهاي كـودك در سـالهاي بعـدي اسـت .ابزار نقاشـي
بـراي ايـن گـروه سـني مداد شـمعي و ماژيـك نوكپهن اسـت.
فعاليـت هنـري؛ بـرش كاغذ با دسـت يـا قيچي سـر گرد:
كـودك در ايـن دوران توانايـي بـرش كاغـذ بـا دسـت را دارد .بنابرايـن
يكـي از فعاليتهـاي پـس از کتابخوانـی ميتواند برش كاغذ با دسـت
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بـازی؛ دسـتهبندي اشـياء :بـراي كـودكان امـكان دسـتهبندي
اشـياء كالسـتان را از نظـر رنگ ،شـكل ،انـدازه و كاركرد فراهـم آوريد.
بـراي نمونـه ميتوانيـد از كودكـي بخواهيـد اشـياء را در کالس نشـان
دهـد کـه رنگشـان قرمز باشـد.
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بـا توجـه بـه شـخصيتها و فضاي داسـتاني باشـد .در پایان هر جلسـه
نمایشـگاهی موقـت از كاغذهـاي برشخـورده کـودکان بگذاریـد و هـر
کـودک کار خـودش را بـرای دیگـران توضیـح دهد .کـودکان میتوانند
کاغذهـای برشخـورده را روي مقـوا بچسـبانند .براي كودكان دو سـاله
يكـي از كارهـاي جـذاب بـرش كاغـذ بـا دسـت و قيچي (سـر گـرد) و
چسـباندن آن روي مقوا اسـت.
بازيهـای سـنتی :يكـي از فعاليتهـاي محبـوب همـه كـودكان
در گروههـاي سـني متفـاوت بـازي اسـت .بـه هميـن دليـل مربيـان
ميتواننـد پـس از کتابخوانـی بازيهايـي ماننـد قايمباشـك ،كالغپر،
عموزنجيربـاف و همچنيـن ترانـه ـ بازيهـاي آمـده در بخـش كودكان
شـيرخوار را بـه صـورت گروهـي اجـرا كنند.
يك روز کتابخوانی با كودكان نوباوه 3( 1سال)
در ایـن دوران گنجینـه واژگان کـودک تـا  1500واژه افزایـش یافته
اسـت .کـودکان از زبـان آوایـی و همـراه بـا ضرباهنـگ در زبـان لـذت
میبرنـد .كـودكان در ايـن سـن تلاش ميكنـد تـا بـا محيـط اطـراف
خـود بيشـتر آشـنا شـوند .بـا تهيـه و سـاخت كتابهايـي بـا موضـوع
انـواع گلهـا ،انـواع پرندههـا ،انـواع درختهـا ،وسـايل نقليـه ،حيوانـات
و بچههـاي آنهـا ...ميتوانيـد بـه كـودكان در كشـف دنيـاي پيرامونـي
يـاري رسـانيد .كودكان در اين سـن بـه خوبي ميتواننـد ماجراهاي يك
داسـتان را دنبال كنند و داسـتانهاي تصويري را بسـيار دوسـت دارند.
مواد خواندني

قصههـاي پریان :در ايـن دوران خوانـدن یا قصهگویـی ،قصههاي

پريان؛ مانند سـيندرال ،ماهپيشوني ،سـفيد برفي و ...با هدف ساماندهی
ذهنـی کـودکان آغاز ميشـود و تا پايان دوران دبسـتان ادامه دارد.
یک روز کتابخوانی در مهدکودک

داسـتانهاي واقعگـرا و فانتـزی تصويـری :ایـن داسـتانها
بـا هـدف فعـال كـردن نقشبـازي در زندگـی کـودکان بـرای آنـان
خوانـده میشـود .در داسـتانهای واقعگـرا و فانتـزی تصویـری کودک
نقشه�ای گوناگ�ون در زندگ�ی را تجرب�ه میکن�د .نظريهپـردازان
رش�د ك�ودك ،ب�ر اي�ن باورند ك�ه نقشبـازي سـبب تكامـل اجتماعي،
تقويتـ تواناييه�اي مشكلگشـايي و ايجـاد خالقيـت ميشـود .يكي از
ابزارهـاي فعـال كـردن نقشبـازي در كـودكان ادبيات داسـتاني اسـت.
نقشبـازي بـه كودكان كمـك ميكند تا جهـان پيرامون خـود را درک
کننـد و بـه شـيوههاي گوناگـون بـه حـل مشـكالت همگانـي دسـت
پيـدا كننـد .كـودكان از فعاليتهـاي نقشبـازي بـا توجـه بـه نيازهاي
دوران رشدش�ان به�ره ميگيرن�د .در ايـن دوران تجربههايـي دربـاره
زندگـي خانوادگـي براي كودكان مناسـب اسـت .كتابهايـي با موضوع
خانـواده بـراي تشـويق كـودكان به كنـش و واكنش متقابـل نقشبازي
بيـن اعضـاي گوناگـون يـك خانـواده بسـيار موثـر اسـت .بـراي نمونـه
ميتـوان از مجموعـ ه مانیـا (نام جلدهـا :روزی که مانیا پادشـاه شـد/
روزی کـه مانیـا گـم شـد /روزی کـه مانیـا ملکهیمورچههـا شـد /روزی
کـه مانیـا دکتـر شـد /روزی کـه مانیـا مهربـان شـد /روزی کـه مانیـا
نق�اش ش�د) ،نویس�نده :ع�ذرا جوزدان�ی ،تصویرگر :س�حر حقگو ،ناشـر:
نشـرچکه نـام بـرد .مانیـا دختربچـهای اسـت که ،هـر روز در نقشـی،
داسـتانی میآفرینـد کـه در آن ،بـا نـگاه کودکانـه ،دنیای اطـراف را به
همسنوسـاالنش میشناسـاند و آنـان را بـا تخیل خود همـراه میکند.
در هـر کتـاب ،مانیـا در موقعیتـی قرار میگیـرد که برای کـودکان این
سنوسـال آشناسـت و در زندگـی روزمـره بـا آن روبـهرو هسـتند.

29

یک روز کتابخوانی در مهدکودک

30

شـعرهاي سـاده :ریتم شـعر ،هماهنـگ بـا زندگی کودک اسـت.
كـودكان از سـه سـالگي از بـازي بـا آواي واژهها لذت ميبرنـد .كودكان
سـه سـاله شـعري را دوسـت دارند كه هيجان و شـادي داشـته باشـد.
کتابهـاي تصویـری مفهومآمـوز :كتابهايـي تصويـري
مفهومآمـوز مفاهیمـی مانند رنـگ ،حيوانات ،گياهان ،اشـياء و ...بزرگ،
كوچـك ،بلنـد و كوتـاه ،سـبك و سـنگين و ...را بيـان كنـد .در واقـع با
انتخـاب كتابهايـي كـه يـك موضوع مثلا انـواع گل و انـواع حيوانات
خانگـي ،انواع ماهيها ،شـهرهاي مختلـف ،و ...را بيان ميكنند مفاهيم
دسـتهبندی و طبقهبنـدی را هم به كودك نشـان داده ميشـود .نمونه؛
كتـاب تـو لکلکی یا دارکـوب ،نویسـنده و تصویرگر :علـی خدایی،
ناشـر :کانون پـرورش فکری کودکان و نوجوانان بـراي كودكان بخوانيد.
در ايـن كتـاب كـودك در عين آشـنايي بـا حيوانات كـودكان بازي هم
ميكنـد و حـس زيباييشناسـي او تقويـت ميشـود .كتاب تـو لكلكي
يـا داركـوب براي كـودكان تا پايـان دوره آمادگي هم مناسـب اسـت.
در ايـن دوران مربيـان بـا كمـك مـادران ميتواننـد دههـا كتـاب
مقوايـي و پارچـهاي ماننـد كتابـي بـا تصويرهـاي مختلـف از چهره يك
انسـان در حالتهاي احساسـي مختلف ،كتابي با تصويرهاي انسـان در
گروههـاي سـني مختلـف ،كتابي با تصاوير شـهرهاي مختلـف ،كتابي با
تصاويـر انسـان در شـغلهاي مختلف و ...بسـازند.
فعاليتهاي پس از کتابخوانی

بخشـي از فعالعيتهـاي تعريـف شـده در يـك روز کتابخوانـی بـا
کـودکان نوپـا (دو سـال)؛ حفـظ كـردن شـعر ،مجسمهسـازي با
خميـر و ِگلرس ،اجـراي بازيهـاي سـنتي در پايـان برنامـه
کتابخوانـی براي كودكان سـه سـال ادامه خواهد يافـت .فعاليتهاي

اختصـاص يافتـه بـه گروهسـني سـه سـال از اين قرارسـت:

فعاليت پـس از خوانـدن قصهي پريـان :ميتوانيد بـا توجه به
قصه مانند شـنلقرمزي از قبل شـكلهاي هندسـي به عنـوان نمادي
از شـخصيتهاي قصـه بـرش زده و پـس از پايـان قصـه بـه كـودكان
بدهيـد تـا صحنـهاي از قصـه را كه دوسـت دارند بسـازند .نمونـه؛ براي
قصـه شـنلقرمزي ميتوانيـد با كاغذهـاي رنگـي دايرههاي سـياه نماد
گـرگ ،قرمز نماد شـنلقرمزي ،سـبز نمـاد جنگل ،قهوهاي روشـن نماد
جنگلبـان ،نارنجـي نمـاد مادر شـنلقرمزي و آبـي نماد مادربـزرگ را از
قبل بـرش بزنيد.
خوانـدن شـعر گروهـی :بـراي فعالیـت جلسـه شـعرخواني
ميتوانيـد شـعری را همـراه بـا ضربآهنـگ يا دسـت زدن بـه صورت
گروهـی بخوانیـد .همچنيـن كـودكان ميتواننـد فعاليتهايـي ماننـد
حركـت بـا شـعر را تجربـه كننـد.
بـازي؛ دسـتهبندي اشـياء :بـراي فعالیـت پـس از خوانـدن
ي مفهومآمـوز كـه دسـتهبندی مفاهيـم را نشـان
کتابهـاي تصويـر 
ميدهـد .میتوانیـد بـا مقواهـای رنگـی ،شـکلهاي مختلـف ماننـد
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تشـويق كـودكان بـه صحبـت دربار ه كتـاب و تصاويـر آن:
توگـو دربـاره کتـاب جایـگاه خـاص دارد .در طـول
در ایـن دوران گف 
توگـو اجـازه دهيـد كـودكان دربـار ه كتاب صحبـت كنند.
بحـث و گف 
بـراي تشـويق كـودكان ميتوانيـد پرسـشهايي بـا توجـه بـه موضـوع
كتـاب امـا بـدون سمتوسـو و جهـت طـرح كنيد .تـا جایی کـه امکان
دارد ،پرسـشهایی طـرح كنيـد كه پاسـخهاي بسـياري داشتهباشـند و
جوابهایـی بیـش از بلـه یـا خیـر بدهند.
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دايـره ،مثلـث و مسـتطيل و مربـع ،پنج ضلعـي ،قلب ،سـتاره ،ماهي در
اندازههـاي مختلـف در تعـداد مختلـف از هر شـكل برش بزنيـد .پس از
خوانـدن كتـاب تصويـري مفهومآمـوز يكـي از فعاليتهـا ميتواند بازي
بـا ايـن شـكلها باشـد .شـكلهاي مختلـف را ميـان كـودكان تقسـيم
كنيـد .هـر كـودك شـكلها را مقابـل خـود بچينـد .يـك دسـته كامل
از شـكلها را بـراي خودتـان نگـه داريـد .اكنـون همه چيز آمـاده بازي
اسـت .از دسـته شـكلهاي خودتان مثال يك دايره بيرون بكشـيد و باال
توجو
گرفتـه و از كـودكان بخواهيـد هـر كـس در مجموعـه خود جسـ 
شـکل در دسـت شـما دارد ،باال بگيـرد .در ايـن مرحله
کنـد اگـر مثـل
ِ
كـودكان بـه شـكلهایي كه در مقابلشـان هسـت نـگاه ميكننـد و اگر
مثل شـكل شـما داشـته باشـند بـاال ميآورنـد .بـه همین ترتیـب ...هر
بـار کـه درخواسـت شـما را انجـام میدهند .آنهـا را هدايـت كنيد كه
کـه قرمزهـا كنـار هـم و آبیهـا كنـار هـم و ...بگذارنـد .در ایـن بـازی
علاوه بـر اینکـه کـودکان بـا مفاهیمـیچـون رنگ و شـکل و ...آشـنا
میشـوند  .بـا گذاشـتن آنها اشـکال مختلف در یک دسـت ه مشـترک،
مفهـوم دسـتهبندی را تجربـه میکننـد.
بـازي؛ جورچين :پـس از خواندن كتابهـاي تصويـري ميتوانيد
از كـودكان بخواهيـد بخشـي از يـك تصويـر را كـه بـا تصويـر ديگـر
همخوانـي دارد ،پيـدا كننـد .در ادامـه ميتوانيـد از جورچينهـاي
تصويـري سـاده اسـتفاده كنيد .حتـي ميتوانيد عكس هر كـودك را با
چنـد بـرش سـاده به جورچينـي تبديل كنيد تـا خـودش آن را بچيند.
درايـن دوران كـودكان چگونگـي روابـط بيـن اشـياء را درك ميكنند؛
بنابرايـن بـه خوبـي ميتواننـد بـا جورچين بـازي كنند.
فعاليـت هنـري؛ نمايـش خلاق :نمایـش خلاق يكـي از
فعالیتهـاي جـذاب پـس از خوانـدن داسـتانهاي واقعگـرا و فانتـزي

فعاليـت هنـري؛ نقاشـي :پـس از خوانـدن داسـتان از كـودكان
بخواهيـد نقاشـي كننـد .كـودكان ايـن دوره سـني ميتواننـد
خطخطيهـاي زاويـهدار بكننـد و خطـوط را كنتـرل كنـد .كـودك بـه
تدريـج يـاد ميگيـرد شـكلهاي جـدا از هم را بكشـد ،شـكلهاي گرد،
كشـيده و سـاده از ويژگيهـاي نقاشـي اوسـت .در پايـان سـه سـالگي،
كـودك بـر نقاشـي خـود نـام ميگـذارد .يعنـي هـر گـردي بـراي خود
نامـي دارد و حتـي ممكـن اسـت كـودك براي نقاشـياش قصـهاي هم
بگويـد .از كـودك بخواهيد قصه نقاشـي خودش را برايتـان تعريف كند.
يادتـان نـرود كـه بايـد نقاشـي كـودك را تاييـد كنيـد و قصـه او را در
پشـت نقاشـياش يادداشـت كنيد.
فعالیـت هنـری ،چـاپ :ميتوانيـد شـخصيتهاي كتـاب را بـه
صـورت ُمهرهـاي چاپـي مثلا روي سـيبزميني در آوريـد .پـس از
خوانـدن كتـابُ ،مهرهـا را بـه كـودكان داده و از آنـان بخواهيـد؛ نقـش
حـك شـده روي ُمهـر را در رنگ فرو برده و سـپس آنهـا را روي كاغذ
چـاپ كننـد .كـودك با ديـدن نقش ُمهـر روي كاغذ بسـيار خرسـند و
تشـويق به نقاشـي ميشـود.
فعاليت هنري؛ كاردسـتي :پـس از خوانـدن داسـتان از كودكان
بخواهيـد كاردسـتي درسـت كننـد .بـراي كاردسـتي ميتوانيـد از
كـودكان بخواهيـد بـا بـرش كاغـذ با دسـت و قيچـي كه فعاليـت مورد
عالقه كودك اين گروه سـني اسـت تصورشـان از شـخصيتها و فضاي
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اسـت .پـس از خوانـدن داسـتان كـودكان ميتواننـد بـا هدايـت مربي
دريافتشـان از داسـتان را بـه اجـرا درآورنـد .بـه هیـج وجـه کـودکان
را وادار بـه حفـظ کـردن بخشهايـی از داسـتان بـرای نمایـش خلاق
نکنیم .
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داسـتاني را بسـازند و روي مقـوا بچسـبانند .كـودكان بيشـتر كاغذهاي
بـرشزده را روي هـم ميچسـبانند .شـكل آنهـا مهـم نيسـت ،مهـم
تصـور آنهاسـت كـه بسـيار گسـتردهتر از مهارتهـاي دسـت اوسـت.
همچنيـن ميتوانيـد پـس از خوانـدن كتـاب از كـودكان بخواهيـد بـا
توجـه بـه موضـوع و شـخصيتهاي كتـاب خوانـده شـده تصاويـري را
از روزنامـه و مجلههـاي متنوعـي كـه در اختيارشـان قـرار ميدهيد در
آوردنـد و بـا هـم به صـورت گروهـي تابلويـي درسـت كنيد.
فعالیـت هنری؛ كالژ :پس از خواندن داسـتان از كودكان بخواهيد
تابلويـي از يكـي از صحنههـاي كتاب كه دوسـت دارند بـا روش كالژ از
مـواد دورريختنـي مانند پارچه ،کاموا ،کاغذ ،بطرهای پالسـتیکی شـیر،
و ...درسـت كنند.
مسـابقه کتابخوانـی در مهـد كـودك :ايـن مسـابقه را بـراي
كـودكان از سـه سـالگي تـا آخـر دوران پیشدبسـتان ميتوانيـد اجـرا
كنيـد .در ایـن مسـابقه هـر کودکـی کـه در هفتـه حداقـل پنـج روز و
حداقـل روزی بيسـت دقيقـه بـرای مـدت شـشماه کتـاب بخوانـد
جایـزه میگیـرد .در ايـن مسـابقه هـر کودک فقـط با خودش مقایسـه
میشـود .هر کـودک یک دفتـر کتابخوانی دارد که هر روز شناسـنامه
کتابهایـی کـه میخواند و سـاعت کتابخوانی و تاریـخ روز را مادرش
در آن یادداشـت میکنـد .در صورتـی کـه کـودک تمایل داشـته باشـد
بـرای کتـاب خواندهشـده نقاشـی میکنـد یـا اینکـه نظـرش را در باره
کتـاب ميگويـد و مـادرش در دفتـر مینویسـد .از مـادران بخواهید در
کالم کـودک هیچگونـه ویرایشـی انجـام ندهنـد .مربـي هر هفتـه دفتر
کتابخوانـی كـودك را مالحظـه و امضاء ميكند .مراسـم جایـزه دادن
دوبار در سـال؛ ابتدای مهرماه (جشـن اسـتقبال از مهر) و در اسـفندماه
(در جشـن اسـتقبال از بهـار و عیـد نـوروز) برگزار میشـود.

در دوران چهـار سـالگي زبـان انتزاعیتـر میشـود .کـودکان بـا
اسـتفاده از دسـتور زبـان ،جملههـا را درسـت ادا میکننـد .گنجینـه
واژگان آنهـا نزدیـک بـه  2500واژه اسـت .كـودك چهار سـاله مفهوم
حرفهـاي اضافـه و همچنيـن داخـل و خـارج و جلـو و عقـب را درك
ميكنـد .در ایـن دوران کـودک از پرسشـگری لذت میبـرد .برنامه يك
روز کتابخوانـی بـا کـودکان چهـار سـاله علاوه بـر برنامـه يـك روز
کتابخوانـی بـا کـودکان سـه سـاله از ايـن قرارسـت:
مواد خواندني

کتابهـاي غیرداسـتان مصـور و تصویـری :ايـن كتابهـا
پاسـخگوي پرسـشهاي تمـام نشـدني ايـن گـروه سـني اسـت.
قصـه هـاي كهـن :در ایـن دوران قصههـاي کهـن از جملـه
افسـانههاي پريـان طوالنیتـر نسـبت بـه دوره قبـل را میتوانیـد بـرای
کـودکان بخوانیـد و آنهـا نمایـش خلاق آن را اجـرا کننـد.
ن واقعگـرا تصویـری :در ایـن دوران کـودکان علاوه
داسـتا 
بـر داسـتانهای خانوادگـی ،بـه داسـتانهایی بـا موضوعهـاي دنيـاي
پيرامونـي بـا پیچیدگیهـای انـدک عالقهمندنـد .مثلا با داسـتانهاي
تصويـري واقعگرا دربار ه پزشـكان و دندانپزشـكان ،همسـايگان و ديگر
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ياريرسـانان ،كـودكان را بـه شـناختن نقـش بزرگسـاالني كه بـا آنها
ارتبـاط دارنـد ،ميتـوان تشـويق كرد .يـك چنين نقشبـازي ميتواند
تـرس كـودكان را پيـش از رويارويـي آنهـا بـا وضعيتـي واقعـي از بين
ببـرد .بـراي نمونـه ميتوانيـد كتاب دنیای شـما چه رنگی اسـت؟
نویسـنده و تصویرگر :بـاب گیل مترجم :مهرک میرابزاده ناشـر :کتاب
خـروس (نظـر) را بـا توجـه به كاربـرد آن آشـنایی با مشـاغل گوناگون،
آشـنایی بـا رنگهـا انتخـاب كنيد.
داسـتان فانتـزي تصویـری :كـودكان بـه داسـتانهایي بـا
شـخصيتهاي حيوانـي عالقـه خـاص دارنـد .بـراي نمونـه ميتوانيـد
كتـاب دوسـت مـن جیـم ،نویسـنده و تصویرگـر :کیتـی کروسـر،
مترجـم :شـهال افتخاری ،ناشـر :پیـک ادبیـات را انتخاب كنيـد .در اين
داسـتان يـك سـار به نـام جک اسـت ،یکباره شـروع به سـفر میکند
تـا بـه دریـای آبـی برسـد .اولین جایـی کـه او بایـد از آن عبـور کند تا
بـه دریـای پشـت تپهها برسـد ،جنگل اسـت .او دوسـتی پیـدا میکند
و ایـن آغـاز تجربههـای متفـاوتِ او بـرای کشـف دنیایـی جدید اسـت.
آنهـا از روی دریـا بـا هـم پـرواز میکننـد تـا بـه خانـ ه جیـم برسـند:
پیـش مرغـان دریایـی؛ جایـی کـه دیگر خبـری از رنگ سـیاه نیسـت،
همـ ه پرهـا و بالها سـفید اسـت ،و همـه با او متفـاوت رفتـار میکنند.
امـا او بـا بقیـه مرغـان دریایـی سـفید فـرق دارد و ایـن تفـاوت باعـث
طـردش میشـود .از طرفـی او دوسـتی دارد کـه میخواهـد کنـارش
بمانـد و مثـل تمـام دوسـتیها ،بهایـی هـم میپـردازد.
داسـتانهاي مناسـبتي :داس�تانهایی بـا موض�وع شـب يلـدا،
عي�د ن�وروز و عي�د فطر برـاي ك�ودكان بخوانی�د .خواندن داس�تانهای
مناس�بتی هم�راه بـا فعاليتهـاي مرتبـط بـا مراسـم ايـن مناسـبتها
بـراي كـودكان بسـيار هيجانانگيـز اسـت.

كتابهـاي تصویـری مفهومآمـوز :در ايـن دوران علاوه بـر
كتابهاي تصويري مفهومآموز دور ه سـه سـالگي الزم اسـت كتابهايي
تصويـري مفهومآمـوز بـا مفاهيمـي ماننـد داخل ،خـارج ،زيـر ،رو ،باال،
پاييـن ،عقـب ،جلـو و ...براي كـودك بخوانید .همچنيـن در اين دوران
ماننـد دوران سـه سـالگي بـه مفاهيم دسـتهبندی هـم بپردازید.
فعاليتهاي پيش و پس از كتابخواني

بخشـي از فعاليتهـاي گفته شـده در برنامـه يـك روز کتابخوانی
بـا کودکان سـه سـال؛ تشـويق كـودكان به صحبت دربـار ه كتاب
و تصاويـر آن ،فعاليـت پـس از خوانـدن قصـ ه پريان(سـاخت
صحنههـای قصـه بـا اسـتفاده از اشـکال هندسـی کـه نمـاد یکـی از
شـخصیتهای قصـه هسـتند) ،دسـتهبندي اشـياء در بـازي و
جورچيـن بـراي كـودكان چهـار سـال بـه شـكل پيچيدهتـري ادامـه
خواهـد يافـت .فعاليتهـاي اختصـاص يافتـه بـه كـودكان چهار سـال
از ايـن قرارسـت:
مشـاهده تصويـر جلد و پيشبينـي موضوع كتـاب :کودکان
را بـه مشـاهده تصویـر جلـد کتـاب و توجـه بـه عنـوان دعـوت کنید و
پـس از آن از آنـان بخواهیـد حـدس بزننـد داسـتان کتـاب چیسـت؟
حتـي ممكن اسـت كـودك يا كودكانـي در گـروه کتابخوانی دوسـت
داشـته باشـند داسـتاني براي تصاويـر كتاب بـراي مربي تعريـف كنند.
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شـعرهاي سـاده :شـعر هماهنگ با ریتـم زندگی کودک اسـت و
بـه همیـن دلیـل در رشـد زبانـي او تاثیر بسـیاری دارد .كـودكان چهار
سـاله شـعري را دوسـت دارند كهنهتنها ریتم ،هيجان و شـادي داشـته
باشـد بلكـه موضوعـي جالب و شـگفتانگيز را طـرح كند.
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قطـع داسـتان و پرسـش از كـودكان :مربـي ميتوانـد هنگام
کتابخوانـی خواندن داسـتان را قطـع كند و از كودكان بپرسـد به نظر
شـما دنبالهيداسـتان چه خواهد شـد؟ نظر كودكان فقط شـنيده شـود
و پـس از آن خوانـدن داسـتان ادامـه داده شـود .الزم به یادآوری اسـت
از ایـن فعالیـت همیشـه اسـتفاده نکنیـد چرا کـه قطع خوانـدن کتاب
در لـذت خوانـدن اختلال ایجـاد میکند.
تقويـت ويژگي پرسشـگري كودك :بـه کـودکان اجـازه دهید
دربـار ه كتـاب پرسـش كننـد و همچنيـن بـه آنان اجـازه دهيـد كه به
پرسـشهاي یکدیگـر پاسـخ دهند.
دسـتهجمعي خوانـدن شـعر :كـودكان ميتواننـد فعاليتهايـي
ماننـد حركـت بـا شـعر ،اجـراي نمايـش شـعر ،تمريـن سـخن گفتـن
جمعـي ،درآميختن شـعر و موسـيقي ،درآميختن شـعر و هنـر را تجربه
كنند .
سـرودن شـعر :در جلسـه شـعرخواني يكي از فعاليتها ميتواند
سـرودن شـعر توسـط كودكان باشـد .شـما ميتواند با اسـتفاده از ترانه
ـ بازيهـاي موجـود در ادبيـات شـفاهي ماننـد دویـدم دویـدم دوتا
خاتونـو دیدم ...از کـودکان بخواهد شـعرهای جدیدی بر اسـاس این
ریتم بسـازند .مثال دویدم دویدم به آسـمان رسـیدم دوتا سـتاره
دیـدم ...دویـدم دویدم بـه جنگلی رسـیدم دوتا پرنـده دیدم
و ...بـا ادامـه دادن ایـن روش ،كـودكان بـا اسـتفاده از تواناییهایشـان
خواهنـد دانسـت کـه چگونـه شـعر بگوينـد .مربـي ميتواند بـا مراجعه
بـه دو كتاب افسـانهشـعباننژاد؛ به نامهاي هاجسـتم و واجسـتم و
كتـاب ماهتيتـي كالهتيتي ،ناشـر كانـون پـرورش فكري كـودكان
و نوجوانـان ايـن روش را تجربـه كنـد .افسـانه شـعباننژاد بـا اسـتفاده

داسـتانگويي :مربـي ميتوانـد كـودكان را بـه داسـتانگويي
تشـويق كنـد .بـراي نمونـه پـس از خوانـدن داسـتان زاغ و روبـاه از
كـودكان بخواهيـد داسـتان زاغ را كـه پنيـرش را از دسـت داده ادامـه
دهنـد .الزم اسـت مربي داسـتان هر كـودك را يادداشـت كند و كودك
بـراي داسـتانش تصويرسـازي كند.
کتابسـازی :در ایـن دوره کـودکان بـا آمـوزش میتواننـد کتـاب
بسـازند .چنـد بـرگ كاغـذ را بـرش دهيـد و بـه صـورت كتابـي به هم
بدوزيـد يـا منگنـه كنيـد و در اختيـار كـودكان گـروه قـرار دهيـد .تـا
آنهـا کتابهایـی تحـت عنـوان کتـاب مـن ،کتاب میوههـا ،کتاب
حيوانـات خانگـي ،كتـاب حیوانـات اهلـی ،کتـاب حیوانـات
وحشـی ،کتـاب گلهـا ،كتـاب حبوبـات ،كتـاب درختـان ،يـا
خانـه ما بسـازند .كـودك ميتوانـد تصاوير

كتابـي بـا عنوان وسـايل
كتابـش را نقاشـي كنـد ،يـا بـا اسـتفاده از روش كالژ درسـت كنـد.
همچنيـن او ميتوانـد تصاويـر كتابـش را از روزنامههـا و مجلههـا پيـدا
كنـد و در صفحـات كتاب بچسـباند .او ميتواند بـراي تصاوير كتابش از
كاردسـتي اسـتفاده كنـد .به كـودك فرصـت كافي براي درسـت كردن
كتابـش را بدهيـد .حتـي ميتوانيـد بـه كودك اجـازه دهيـد كتابش را
در خانـه بـه كمـك پـدر و مـادر تكميل كند .اگـر كودك بـراي كتابش
داسـتاني سـاخت يـا شـعري سـرود ،ميتوانيـد آنهـا را كنـار تصاويـر
مربوطـه يادداشـت كنيـد .فرامـوش نكنيـد كـه روي جلـد كتـاب نـام
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از دو ترانـه عاميانـه در اين دو كتاب شـعرهاي بسـياري سـروده اسـت.
شـعرهايي را كـه كـودكان بـه صـورت فـردی وگروهـی ميسـرايند،
یادداشـت کنیـد و برایشـان بخوانیـد .کـودکان از شـنیدن شـعری کـه
سـرودهاند نهتنها بسـیار خوشـحال میشـوند بلکه در رشـد اين مهارت
سـرودن شـعر بسـيار موثر است.
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كـودك بـه عنـوان نويسـنده و تصويرگر نوشـته شـود.
یک روز کتابخوانی در مهدکودک

40

فعاليتهـاي هنـري؛ نقاشـی ،کاردسـتی ،نمایـش خلاق و
پانتومیـم :كـودكان ميتواننـد پـس از شـنيدن داسـتان ،صحنههایی
از آن داسـتان را نقاشـی کنند ،صحنههایی از آن داسـتان را كاردسـتي
كننـد و آن را بـه صـورت نمايش خالق اجـرا كنند .همچنيـن كودكان
ميتواننـد پس از شـنيدن داسـتان به انتخاب خود يك صحنه داسـتان
را بـه صـورت پانتوميم اجرا كننـد و ديگر كودكان حـدس بزنند كدام
قسـمت داسـتان اسـت .بـراي نمونـه بـا خوانـدن كتاب یـک جنگل
و چنـد حیوان ،نویسـنده :نـورا حقپرسـت ،تصویرگـر :نـدا عظیمی،
ناشـر :کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانـان ،كودكان بـه دنيايي
بـدون جنـگ و سرشـار از آرامـش دعوت ميشـوند و اينكـه زمين براي
همـه اسـت .همچنيـن كـودك در قالـب بـازي با اعداد آشـنا ميشـود.
در پايـان ايـن داسـتان كـودكان ميتواننـد پانتومم يك جنـگل را اجرا
كننـد .هر كـودك ميتوانـد با حركات مناسـب به ديگر كودكان نشـان
دهـد كـه كـدام حيوانـات اسـت؟ آيا گرسـنه اسـت؟ در ادامـه كودكان
ميتواننـد تابلويـي كالژ از فضـاي داسـتان جنگلي با حيوانات وحشـي
خلـق كنند.
نقاشـي كـودك در ايـن دوران بـه آرامـي شـكل خاصـي بـه خـود
ميگيـرد .به سـخنی دیگر ،او سـعي ميكند نقاشـي خود را بـا واقعيت
و نمونههـاي اصلـي شـبيه كنـد .كـودك چهـار سـاله علاوه بـر مـداد
شـمعي و ماژيـك ميتوانـد با مداد رنگـي ،زغال و گواش نقاشـي كنند.
ماسكسـازي بـر اسـاس شـخصيتهاي داسـتاني :يكـي از
فعاليتهـاي جـذاب ايـن گـروه سـني پـس از کتابخوانـی ميتوانـد
س�اخت ماس�ك ب�ا كاغـذ يا مقـوا و مداد شـمعي يـا مداد رنگي باشـد.

مربـی برای تشـویق کـودکان به سـاخت ماسـک میتوانـد گاهی از
صـورت شـخصیت داسـتان به انـدازه صورت کـودک ،کپـی بگیرد .پس
از خوانـدن کتـاب کپیهـا را بـه کـودکان داده تا بـا رنگ یا کاردسـتی
روی آنها ماسـک را آمـاده کنند.
آمـوزش مـادران :مربـي ميتواند بـه مادران روش سـرودن شـعر
و داسـتانگويي و كتابسـازي را آمـوزش دهـد .همچنيـن بـه مـادران
گفتـه شـود كه كـودكان هنگام بـازي با خودشـان حـرف میزنند و در
ن میسـازند .مـادران بـدون اینکه بـه حریم کودک
واقع شـعر و داسـتا 
وارد شـوند ،شـعر و داسـتان كودكشـان را یاداشـت کننـد و در زمـان
دیگـری بـرای او بخواننـد .کودکان اینگونه تشـویق به داستانسـاختن
و سـرودن شـعر میشوند.
يك روز کتابخوانی با پيش دبستان 5( 1سال)
در ایـن دوران بیشـتر کـودکان از جملههـاي پیچیـده اسـتفاده
میکننـد .آنـان از ضميرهـاي درسـت و فعلهـاي زمانهـاي حـال و
گذشـته اسـتفاده ميكننـد .در ايـن دوران كـودكان گنجایـش درک
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ت داسـتاني كـه دوسـت دارد،
كـودك ميتوانـد ماسـكي از شـخصي 
بسـازيد .بـراي سـاخت ماسـك شـخصيت داسـتان ،كـودكان ميتوانند
دريافـت خود از شـخصيت داسـتاني را روي كاغذ يا مقوا نقاشـي كنند.
پـس از آن بـا قيچـي ماسـك شـخصيت را از كاغـذ جـدا كـرده و جاي
چشـمها را سـوراخ كننـد و بـا وصـل كـش در جـاي دو گـوش از آن
اسـتفاده كننـد .پـس از آمـاده شـدن ماسـك شـخصيتهاي داسـتان
كـودكان با گذاشـتن ماسـك بر صورتشـان ميتوانند نمايشـي خالق از
داسـتان را اجـرا كنند.
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نزدیـک بـه  6هـزار واژه دارنـد .كودكان پنج و شـش سـاله در يادگيري
زبان بسـيار مشـتاقاند .آنـان كلمات جديـد را از هـوا ميقاپند و جذب
ميكننـد .اگـر بـه آنـان فرصت دهيد تـا چيزي را كـه يـاد گرفتهاند به
كاربرند ،پيشـرفت شـگفتآوري از خود نشـان ميدهنـد .كودكان پنج
و شـش سـاله از تمركـز رو بـه رشـدي برخوردارنـد ،آنان دوسـت دارند
حـدود يـك سـاعت به كاري خـاص بپردازند .البته اگر بـه آن كار عالقه
ويـژه داشـته باشـند .اين بـه اين معناسـت كه ميتـوان بـراي كودكان
ايـن گـروه سـني داسـتانهاي طوالنيتـر و پيچيدهتـري خواند .بسـيار
جالـب اسـت كـه از اين سـن كودك ميتواند در سـاخت كتاب به شـما
كمـك كنـد .اگر چـه اعتمادبهنفـس در كـودكان اين گروه سـني رو به
رشـد اسـت امـا همچنـان به گرمـي و امنيـت در پیونـد با بزرگسـاالن
سـخت نيـاز دارنـد .مربـي ميتوانـد بـا مصاحبـت و پیونـد نزديـك در
هنـگام کتابخوانـي بـه ايـن نياز كـودك پاسـخ گويد.
مواد براي خواندني

قصههـاي کهـن :در ایـن دوران علاوه بـر خوانـدن قصههـای
پریـان میتوانیـد قصههـاي اسـطورهاي و حماسـي (شـاهنامهخواني)
بـرای کـودکان بخوانیـد.
ن بـا
داسـتان واقعگـرا :کـودکان ایـن گـروه سـنی بـه داسـتا 
موضوعهایـی ماننـد خانـه و محلـه عالقـه بسـیار دارنـد .بـرای نمونـه؛
داسـتان چگونـه میتـوان بـال شکسـتهای را درمـان کـرد؟،
نویسـنده و تصویرگـر :بـاب گراهـام ،مترجم :بهمن رسـتمآبادی ،ناشـر:
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان بـرای ایـن گـروه سـنی
بسـیار جـذاب اسـت .در ايـن داسـتان ميخوانيـم پرنـدهای بـا خوردن
بـه شیشـههای بلندتریـن سـاختمان شـهر مجـروح میشـود و کسـی،

نمونـه ديگـر مجموعـه كتابهـاي آلفونس 1اسـت .بری سـتروم
از نویسـندگان و تصویرگـران برجسـت ه ادبیـات کـودک سـوئد اسـت و
مجموعـ ه آلفونس ابـری او ،مرواریدهای روانشـناختی کـودکان لقب
گرفتـه اسـت .از مجموعـه داسـتانهای آلفونـس ابـری ،داسـتانهایی
ماننـد آلفونـس دزده! ،آلفونس و میلا ،ای آلفونس ابـری ناقال ،آلفونس
س هميشـگي؟ به
ابـری آیـا ایـن یـک هیوالسـت؟ و كجاسـت آن آلفون 
فارسـی برگردانده شـده است
داسـتان فانتزي :کـودک در دنیـای غیرواقعی داسـتان فانتزی به
تجربههایـی دسـت پیـدا میکنـد کـه در دنیـای واقعـی کاربـرد دارند.
بـرای نمونه؛ داسـتانهای فانتـزی مانند آبیکوچولـو و زردکوچولو،
مـال مـن ،یـک تخممـرغ عجیـب! و ...نويسـنده و
سـفر ککومـک،
ِ
تصويرگـر :لئـو لیونـی مترجـم :غالمرضـا امامـی ،ناشـر :مؤسسـ ه نشـر
شـهر (سـازمان فرهنگیهنری شـهرداری تهـران) .در این داسـتانهاي
ِ
هویـت فردی،
فانتـزي كـودك بـا مفاهيم همـدردی ،اتحاد و دوسـتی،
خانـواده و ...در کوتاهتریـن متـن و بـا همراهـی تصاویر هنرمندانه آشـنا
ميشـوند .ايـن مجموعه براي كودكان شـش سـال هم مناسـب اسـت.
شـعرخواني :كـودكان در ايـن گـروه سـني عالقـه بـه شـعرهايي
دارنـد كـه داسـتاني را روايـت ميكنـد.
كتابهـاي غيرداسـتان در انـواع گوناگـون :كـودكان در ايـن
 . .1ستروم ،گونیال بری .آلفونس دزده! (و ديگر جلدها) .مترجم نسرين وكيلي .تهران :نشر صدا.1383 ،
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جـز یک پسـربچ ه مهربـان ،متوجـه افتادن و مجروح شـدن ایـن کبوتر
نمیشـود .پسـرک پرنـده را بـه خانـه میبـرد و مراقبتهـای اوسـت
کـه باعـث میشـود پرنـده دوبـاره بتوانـد پـرواز کنـد .بـا اين داسـتان
حساسـيت و توجـه كـودك به محيـط پيرامونـش برانگيخته ميشـود.
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آثـار در موضوعهـاي گوناگـون ماننـد ديـن ،هنـر ،علـوم ،دانشاجتماعـي
شـناخت بـه دسـتميآورنـد .بـراي نمونـه مجموعـ ه كتابهـاي دنياي
دوستداشـتني مـن 1در گـروه غيرداسـتان ـ دانشاجتماعـي قـرار
ميگيـرد .در ایـن مجموعـه كـودك بـا مفاهیـم متنـوع ،پيچيـده و عمیق
انسـاني ،مثل عشـق و دوسـت داشـتن ،صلح و دوسـتی ،قبول تفاوتها ،و
زمین و را هوروش مراقبت از آن ،در زبانی کودکانه ،سـاده ،و ملموس آشـنا
ميشـود .نویسـنده تلاش کرده مفاهیـم عالـی و پیچیـده را ،از راه تصویر
کـردن انسـانها ،اشـیاء ،و طبیعـت پیرامـون کـودک ،بـه مخاطـب انتقال
دهـد .ايـن مجموعـه بـراي گروه سـني شـش سـال هم مناسـب اسـت.
كتابهـاي تصويـري مفهومآمـوز :در ايـن آثـار كـودك بـا
مفاهيـم اعـداد و الفبـا آشـنا ميشـود.
فعاليتهاي همراه با کتابخوانی

بخشـي از فعاليتهاي گروه سـني سه و چهارسال تشويق كودكان
بـه صحبت دربـار ه كتاب و تصاويـر آن ،فعاليت پـس از خواندن
قص ه پريـان (سـاخت صحنههای قصه با اسـتفاده از اشـکال هندسـی
کـه نمـاد یکـی از شـخصیتهای قصـه هسـتند) ،بازی؛ دسـتهبندي
اشـياء ،جورچيـن ،مشـاهده تصوير جلـد و پيشبينـي موضوع
كتـاب ،قطـع داسـتان و پرسـش از كـودكان ،تقويـت ويژگـي
پرسشـگري كودك ،سرودن شـعر ،داسـتانگويي ،كتابسازي
و فعاليتهـاي هنـري ماننـد نقاشـي ،كالژ ،كاردسـتي و سـاختن
ماسـك و پانتومیـم بر اسـاس داسـتان خوانده شـده براي كـودكان پنج
سـال به شـكل پيچيدهتـري ادامه خواهـد يافت .فعاليتهـاي اختصاص
 . .1دنیـای دوستداشـتنی مـن (نـام جلدها :کتاب دوسـتت دارم ،کتاب احسـاسهای خوب ،کتـاب مادربزرگها،
کتـاب پدربزرگهـا ،خوبـه کـه بـا دیگران فـرق داری ،ما برای هم سـاخته شـدهایم ،کتـاب صلح ،کتـاب زمین)،
نویسـنده و تصویرگر :تاد پار ،مترجم :شـقایق خوشنشـین ،ناشـر :شهرقلم.

يافتـه بـه گروهسـني پنج سـال از اين قرارسـت:

توگـو
توگـو دربـار ه داسـتان :در ايـن دوران ميتوانيـد گف 
گف 
دربـاره شـخصيتهاي داسـتاني و كنشهـاي آنهـا را آغـاز كنيـد.
كـودكان را بـه اظهارنظـر دربـار ه كنشهـاي شـخصيتهاي داسـتان
تشـويق كنيـد .و البتـه نظريـات آنهـا را بـه هيچوجـه ارزشگـذاري
نكنيـد .بگذاريـد كـودكان در فضايـي بدون قضاوت شـدن رشـد كنند.
شـرايطي بـه وجـود آوريد تـا كـودكان ماجراهـاي مربوط به خودشـان
را بيـان كنند.
شـاهنامهخواني :قصهگويي «هفتخـوان رسـتم”»براي كودكان
از پنـج سـالگي ميتوانـد جـذاب باشـد .در پايـان قصـه كـودكان
ميتواننـد در نقشهـاي قهرمانهـا و ضدقهرمانـان شـاهنامه نمايـش
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آشـنايي بـا نوشـتن و خوانـدن :هنـگام کتابخوانـی مربـي
ميتوانـد انگشـتش را در عـرض صفحـات كتـاب روي كلمـات بلغزانـد.
كـودكان بهتدريـج ارتباطـي بين صـداي كلمات و خطـوط روي صفحه
برقـرار ميكننـد .بدينسـان كـودكان با نوشـتن آشـنا ميشـوند .براي
تقويـت مهـارت خوانـدن و نوشـتن كتـاب آواورزی ب�ا س�یبیلک
و کتـاب الفبـاورزی بـا کاکاکالغـه ،پژوهـش و نوشـته :محمدهادی
محمـدی ،تصویرگـر و گرافیسـت :حدیثـه قربـان ،ناشـر :شـرکت نشـر
چیس�تا بـه ش�ما پيش�نهاد ميش�ود .در ایـن دو بسـته کتـاب ،کـودک
بـا شـنیدن ماجراهـای گربـهای بـه نـام سـیبیلک در آواورزی و
کاکاکالغـه در الفبـاورزی و دیـدن تصاویـر تخیلی ،که با داسـتانکها
پیونـد دارنـد و بازیهـا و کارورزیهایـی کـه در ادامـ ه هـر داسـتانک
آمـده اسـت ،لـذت میبـرد و همزمـان آمـوزش زبـان میبینـد بیآنکه
خـودش متوجه شـود.
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خلاق اجـرا كننـد .همچنيـن مربـي ميتواند در پايـان كـودكان را به
هفـت گـروه تقسـيم كنـد و بـه هـر گـروه گـواش و قلـم و پارچـه يـا
مقوايـي بـه انـدازه كاغـذ  A3بدهـد و از هـر گـروه بخواهـد يكـي از
خوانهـا را نقاشـي كننـد.

فعاليـت شـعرخواني :يكـي از راههـاي افزايـش لذت كـودكان از
موقعيتهـاي موجـود در شـعرهايي كـه به روايـت داسـتان ميپردازند،
اجـراي نمايشـي آن اسـت؛ بنابرايـن ميتوانيـد در جلسـه شـعرخواني
از نمايـش خلاق بهـر ه بگيريـد .كـودكان ميتواننـد بـا انتخـاب خـود
صحنـهاي از شـعر را بـه نمايـش در آورنـد .آنان ميتوانـد نقش درخت،
خرگـوش ،دختـر و پسـر شـيرينزبان و شـيطان ،و ...اجـرا كننـد.
فعاليـت کتابخوانـی با توجـه به مناسـبتها :در مناسـبتي
ماننـد نـوروز ميتوانيـد لـذت کتابخوانـی را دوچنـدان کنیـد .مثلا؛
بـراي  4جلسـه کتابخوانـی اسـفندماه ميتوانيـد كتابهايـي بـا
موضوعهايـي مانند سـبز شـدن دانـه ،آمدن بهـار ،برگزار كردن جشـن
و عمونـوروز انتخـاب كنيـد .فعاليتهايـي ماننـد دانـه سـبز كـردن،
سـاختن كارت تبريـك نوروز ،رنگ كردن تخممرغ سـفره هفتسـين و
سـاختن حاجيفيـروز با خميربازي يا ماسـك عمونوروز بـراي هر هفته
فعاليـت کتابخوانـی در اسـفندماه پيشبينـي كنيـد.
کتابخوانـی بـا اوريگامـي :قبـل از خوانـدن داسـتان مربـي از
كـودكان بخواهـد شـخصيت كتـاب مثلا اگـر قورباغـه ،قايـق ،گل و...
اسـت بـه روش اوريگامـي بسـازند .آنـگاه خواندن كتـاب را آغـاز كنند.

فعاليـت هنـري :كـودك در پنـج سـالگي ميتوانـد نمونههايي از
شـكل يـا موقعيتهايي را كه ديده اسـت نقاشـي كنـد .بنابراين پس از
خوانـدن كتـاب تصويـري كـودك ميتوانـد بـه تصاوير كتـاب فكر كند
و آنهـا را نقاشـي كند.
ساختن عروسك شخصيتهاي داستاني :پس از خواندن
داستان ،كودك را تشويق كنيد با استفاده از ابر ،كاغذ ،پارچه ،قاشق
يكبارمصرف ،كاموا و دورريختنيها عروسك شخصيت داستاني را بسازد.

دعـوت از پديدآورنـدگان كتاب كودك؛ نویسـنده ،شـاعر،
مترجـم ،تصويرگـر يـا ناشـر :یکـی از برنامههـای پیشـنهادی
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مثلا بـراي خوانـدن كتاب «قورباغـه و وزغ در دور سـال» ميتوان
بـا اسـتفاده از كاغـذ اوريگامـي ،قورباغه را سـاخت .وقتي همـه كودكان
قورباغهشـان را سـاختند ،ميتوانيـد ازآنهـا دربـار ه قورباغـه سـواالتي
ماننـد «قورباغـه كجـا زندگـي ميكنـد؟»« ،چـي ميخـورد؟» و ...و
پـس از ايـن فعاليتهـا داسـتان را بخوانيـد.
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بـراي ترويـج کتابخوانـی آشـنايي كـودكان بـا پديدآورنـدگان كتـاب
اسـت .شـما ميتوانيـد پـس از خوانـدن كتابهايـي از يـك نويسـنده
بـراي كـودكان از آن نویسـنده دعـوت كنيـد تـا در برنامـه يـك روز
کتابخوانـی مهدكـودك شـما شـركت كند .در اين جلسـه كـودكان از
ب خواندهشـده آشـنا شـده و ميتواننـد با
نزديـك بـا پديدآورنـده كتـا 
او گفتوگـو كننـد .ایـن جلسـه موجـب تعمیـق تجربههای کـودکان با
کتـاب میشـود.
داستانسـازي براسـاس تصاويـر كتـاب خوانـده نشـده:
کتابـی را بـه کـودک بدهیـد و از او بخواهيـد براسـاس تصاویـر آن،
داسـتان بسـازد .بـه كـودك فرصـت گفتوگـو دربـار ه كتـاب را بدهيد.
كتابسـازي :كـودكان در ايـن دوران علاوه بـر كتابسـازي بـا
موضوعهـاي گفتـه شـده در دوران چهار سـالگي ميتواننـد كتابهايي
بـا موضوعهايـي مانند کتـاب بدن من ،کتـاب خانه من ،کتـاب خانواده
مـن ،کتاب خانـ ه مادربزرگ ،کتـاب مهد کودک من ،کتـاب خوابهاي
مـن ،کتـاب آرزوهـای من ،كتاب شـهر مـن ،كتاب زميـن ،كتاب صلح،
کتاب فصلها ،و ...بسازند.

يك روز کتابخوانی با كودكان پیشدبستان 6( 2سال)
کـودکان شـش سـال در عیـن رشـد زبانـی ،واژههـاي جدیـد را بـه
گنجینـه واژگان خـود اضافـه میکننـد .آنـان برخـي از حـروف الفبـا
را ميشناسـند و میتواننـد نـام خودشـان را بنويسـند .كتابهـاي
الفباآمـوز و عددآموز را بسـيار دوسـت دارند .كتابهاي غيرداسـتان در
حوزههـاي گوناگـون بـا موضوعهایـی ماننـد علـم ،محيطزيسـت ،فضا،
دايناسـورها و مهارتهـاي زندگـي مـورد عالقـ ه اين گروه سـني اسـت.
برنامـه يـك روز کتابخوانـی كـودكان پیشدبسـتان 2عالوه بـر برنامه
يـك روز کتابخوانـی بـا کـودکان پيشدبسـتانی 1از ايـن قرارسـت:
مواد خواندني

انـواع قصههـاي کهـن ماننـد قصههـاي اسـطورهاي ،حماسـي
(شـاهنامهخواني) ،پريانـي و ...بـراي نمونـه ميتوانـد مجموعـه قصـه،
بـازی ،شـادی (نـام جلدهـا :آی بـدو کـه دوغ آوردم ،قصـه دروغ آوردم/
دلـت میخواد ماسـت بخری ،یه قص ه راسـت بخری و)...نویسـنده :مرتضی
خسـرونژاد ،تصویرگـر :امیـن حسـنزاده ،راشـین خیریه ،علـی مفاخری و
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دفتـر خاطـرات :بـه كـودكان از ايـن سـن بياموزيـد كـه دفتـر
خاطـرات داشتهباشـند .يادداشـتهاي دفتـر خاطـرات را مـادر يـا پـدر
بـراي كـودك مينويسـند .كـودك ميتوانـد در دفتـرش در كنـار هـر
خاطـره حسـش را بـا فعاليتهاي هنري؛ نقاشـي ،كاردسـتي ،كالژ و...
نشـان دهـد .بـراي نمونه؛ خوردن يك شـكالت خوشـمزه ممكن اسـت
بـراي كـودك خاطـرهاي شـيرين باشـد .او ميتوانـد كاغـذ شـكالت را
بـه دفتـر خاطـرهاش بچسـباند .دفتـر خاطر كمـك ميكند كـه كودك
نويسـنده و كتابخـوان بهتـري شـود.
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اکبـر نیکانپـور ،ناشـر :بهنشـر (کتابهـای پروانـه) را انتخـاب كنيـد .این
داسـتانها بازآفرینـی افسـانههای قدیمیانـد کـه به پرورش تفکر فلسـفی
کـودکان يـاري ميرسـانند و او را بـا مفاهيـم اجتماعـي آشـنا ميكننـد.
داسـتان واقعگـرا و فانتـزی :در ایـن دوران کـودکان همچنـان
کتابهـای تصویـری را دوسـت دارنـد .داسـتانهای واقعگـرا و فانتزی
بـا متنهـای پیچیدهتـر و طوالنیتـر را درک میکننـد .بـراي نمونـه
ميتوانيـد مجموعـ ه كتابهـاي فرانکلین(نـام جلدهـا :خواهـر
کوچولـوی فرانکلین ،باشـگاه سـری فرانکلین ،فرانکلین در بیمارسـتان
و ،)...نویسـنده :پالـت بـورژوا ،تصویرگـر :برنـدا کالرک ،مترجـم :شـهره
هاشـمی ،ناشـر :پیـک دبیـران ،را انتخـاب كنيـد .فرانکلین الکپشـتی
اسـت کـه کـودک میتوانـد بـا او همـراه شـود تـا از تاریکی بترسـد اما
بـا آن کنـار بیایـد ،دروغ بگویـد ،نامرتـب باشـد ،روز جشـن از نبـودن
پدربـزرگ و مادربـزرگ ناراحت شـود ،رئیسبازی در آورد و دوسـتانش
از او ناراحـت شـوند ،دنـدان شـی ریاش بیفتـد ،بـه مدرسـه بـرود ،از
خواهـرش عصبانـی شـود امـا از او مراقبت کنـد ،به اردو بـرود ،یک روز
بـد را تجربـه کنـد و به مـادرش بگوید دوسـتت دارم .کـودک در فضای
کتابهـای فرانکلیـن خـودش را بهجـای او تصـور میکنـد و تواناییها،
ضعفهـا و احساسـات خـود را مىشناسـد و بـا روش آزمـون و خطـا،
خـودش بهتنهایـی ،بـدون حضور بزرگسـاالن ،تواناییهای خود را رشـد
میدهـد؛ همچنیـن خالقیتـش پـرورش مییابـد و اعتمادبهنفسـش
تقویـت میشـود.
شـعرخواني :كـودكان شـش سـاله از شـعرهايي كـه داسـتاني را
روايـت كنـد و بـا تصاويـر بسـياري همـراه باشـد ،لـذت ميبرنـد.
كتابهـاي تصويـري مفهومآمـوز :در ایـن کتابهـا مفاهيمـي

فعاليتهاي کتابخوانی
بخشـي از فعاليتهـاي گـروه سـني سـه و چهارسـال و پنـج سـال؛
گفتوگـو و بحـث دربـار ه كتـاب خوانده شـده ،بـازي؛ جورچين،
مشـاهده تصويـر جلـد و پيشبينـي موضـوع كتـاب ،قطـع
داسـتان و پرسـش از كـودكان ،سـرودن شـعر ،داسـتانگويي،
شـاهنامهخواني ،كتابسـازي و فعاليتهـاي هنـري مانند نقاشـي،
كالژ ،كاردسـتي و سـاختن ماسـك ،پانتومیـم بـر اسـاس داسـتان خوانده
شـده براي كودكان شـش سـال به شـكل پيچيدهتري ادامـه خواهد يافت.
فعاليتهـاي اختصـاص يافته به گروه سـني شـش سـال از اين قرار اسـت:
معرفـی کتـاب توسـط كـودكان :كـودك ميتوانـد يكـي از
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ماننـد اعـداد ،الفبـا ،محيـط پيرامونـي كـودك و حتي مفاهيـم انتزاعي
مانند دوسـت داشـتن براي كودك اين گروه سـني مناسـب اسـت .اين
كتابهـاي تصويـري مفهومآمـوز ميتواننـد هـم بـه شـكل داسـتان و
هـم غيرداسـتان باشـند .بـراي نمونـه ميتوانيـد مجموعـه کتابهـای
دوسـتت دارم(نـام جلدهـا :انـدازه همـه گیالسهـا دوسـتت دارم/
اندازه همه میومیوها دوسـتت دارم ).../نویسـنده :علیاصغر سـیدآبادی،
آتوسـا صالحـی ،هـدی حـدادی ،فریبـا صدیقیـم و فاطمـه کاکاوندی و
حدیـث لزرغالمـی ،تصویرگـر :عطیـه سـهرابی ،ثنـا حبیبـیراد ،ناشـر:
چکـه را انتخـاب كنيـد .نویسـندگان ایـن مجموعـه بـا زبانـی سـاده و
کودکانـه حـس دوسـت داشـتن و احساسـات و عواطف والدین نسـبت
بـه کـودکان را به تصویر کشـیده و تلاش کردهاند حس خوشـایندی را
در مخاطـب ایجـاد کننـد .بـا توجـه به اينكه كـودك اين گروه سـني از
ثبـات عاطفـي برخـوردار نيسـت و در نوعي فشـار روحي به سـر ميبرد
ايـن كتـاب بـه او احسـاس آرامـش و امنيـت ميدهد.
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كتابهايـي را كـه دوسـت دارد به ديگـر كـودكان كالس معرفي كند و
كـودكان ديگـر دربـار ه آن كتـاب نظـر بدهنـد.
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سـاختن داسـتان مشـارکتی :در این روش مربی مثال داسـتانی
را بـا «یکـی بـود ،یکی نبـود .دختری بازیگوش و شـیطانی بـود که»...
شـروع میکنـد و جملـه بعـدی توسـط یکـی از كـودكان و بـه هميـن
ترتيـب هـر كودك بـا توجه به جمالت قبلـي داسـتان را ادامه ميدهد.
اينگونه اسـت كه يك داسـتان مشـاركتي سـاخته ميشـود .كودكان از
شـنيدن داسـتاني كـه خود بـه صورت فـردي يا مشـاركتي سـاختهاند
بسـيار لـذت ميبرند.
الزم اسـت مربـي جملات هـر كـودك را روي كاغذ بنويسـد و قبل
از اينكـه هـر كـودك جملـه خـود را بگويـد ،روايـت كـودكان قبلـي را
بـراي جمـع بخوانـد .الزم اسـت داسـتاني كه كـودك به صـورت فردي
يـا مشـاركتي بيـان ميكننـد بـدون هيچگونـه تغييـري و حـذف و
اضافـه نوشـته شـود .كودكان شـش سـاله ميتواننـد براي این داسـتان
مشـارکتی تصويرسـازي كنند.
سـاختن شـعر مشـاركتي :در ایـن روش مربـی مثلا شـعر را با
«دويـدم و دويـدم به آسـمان رسـيدم» آغـاز ميكند .خط بعدي شـعر
را يكـي از كـودكان نشسـته در حلقه کتابخوانی بيـان ميكند و مربي
يادداشـت ميكنـد .بـه هميـن ترتيب هر كـودك خطي از شـعر را بيان
ميكند تا شعر كامل شود.
تصویرسـازی بـرای داسـتان :مربـي ميتوانـد هنـگام خوانـدن
كتـاب تصاويـر را بـه كـودكان نشـان ندهـد و در پايان از آنهـا بخواهد
بـراي داسـتان تصويرسـازي كنند.
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فعاليتهنـري؛ نقاشـي :كودك شـش سـاله در بهكارگيـري ابزار
نقاشـي توانايـي بيشـتري بـه دسـت مـيآورد و از نقاشـي بـا آبرنـگ و
بهويـژه گـواش بسـيار لـذت ميبـرد .او براي نقاشـيهاي خود داسـتان
تعريـف ميكنـد و همچنيـن ميتواند بـراي ماجراهاي مختلف نقاشـي
بكشـد .آنـان ميتواننـد به خوبي احسـاسهاي خود را با نقاشـي نشـان
دهنـد .آنهـا نهتنها ميتوانند داسـتان را نقاشـي كنند بلكـه ميتوانند
احسـاس شـخصيتهاي داسـتاني را نقاشـي كنند .در پایان این فعالیت
میتـوان نمایشـگاهی از نقاشـیها برگـزار کـرد تـا هـر کـودک بـرای
دیگـر کودکان داسـتان نقاشـی خـود را بگوید.
فعاليتهنـري؛ كاردسـتي :كـودكان را تشـويق كنيـد بـا بـرش
قيچـي پارچـه ،مقـوا ،كاغـذ و ...صحنههـا و شـخصيتهاي داسـتان را
درسـت كننـد و روي مقـوا بچسـبانند.
فعاليتهنـري؛ كالژ :كـودكان ميتوانند تابلـوی كالژي به صورت
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ن شـنيده شـده بسـازند .آنان با اسـتفاده از چسـباندن
گروهي از داسـتا 
مـواد گوناگـون ماننـد روزنامه ،پارچـه  ،نخ ،دكمه ،برگ خشـك ،و ...كه
مربي در اختيارشان ميگذارد ميتوانند اين كار را انجام بدهند.

توگـو و بحـث دربـار ه تصاويـر
آشـنايي بـا تصاويـر كتـاب :گف 
كتـاب خوانـده شـده میتواند یکـی از فعالیتهـای کتابخوانی باشـد.
مربـي ميتوانـد توجـه كـودكان شـش سـاله را بـه ابـزاري كـه تصاوير
كتـاب بـا آن كشـيده شـده و سـبك تصويرگر جلـب كند .بـراي نمونه
دو كتـاب کـی از کتاب بد گنـده میترسـد؟ و مواظب گرگهای
تـوی کتـاب قصـه باشـید! ،نویسـنده و تصویرگـر :لـورن چایلـد،
مترجم :محبوبه نجفخانی ،ناشر :زعفران ،پيشنهاد ميشوند.

كنفرانـس :هـر كـودك يـك موضـوع را انتخـاب كنـد و بـا كمك
مربـی و مـادر در كتابخانـه اطالعـات جمـعآوري كنـد و بـراي ديگران

كنفرانـس دهـد .خـوب اسـت کـه برای تهیـه کنفرانـس کـودکان را به
بخـش کـودک کتابخانـه عمومـی شـهر ببرید.

توجـه :در روز کتابخوانـی مشـاركت والديـن كـودكان بهويـژه
مـادران در تقويـت و ادامـه طـرح کتابخوانـی بسـيار تاثيرگذار اسـت.
مـادران میتواننـد روش کتابخوانی بـا کودکشـان را بیاموزند و تجربه
کننـد .از سـوی دیگـر مـادران اگـر بـه تاثيـر شـگرف کتابخوانـی بـر
كودكانشـان واقـف شـوند از هيج اقدامي بـراي تقويت طـرح فروگذاري
نخواهنـد كـرد .اگـر مادری شـاغل بـود الزم اسـت حداقـل روزهایی از
سـال در ایـن برنامـه شـرکت کند.
توجه :الزم اسـت مادران و پدران بدانند با وجود جلسـه کتابخوانی
در مهـد كـودك اهميـت كتـاب خوانـدن در خانـه كم نميشـود .كتاب
خوانـدن بـراي يـك بار در هفتـه در مهد كودك مانند قطرهاي اسـت در
ظـرف بسـيار بزرگ نيـاز كـودك .وقتي مـادر و پدر براي كـودك كتاب
ميخواننـد ،بـه او ميگوينـد« :تـو بـراي مـن مهـم هسـتي ،تـو امنيت
داري ،هميشـه از تـو مراقبـت ميكنـم .وقـت خـود را بـا تـو ميگذرانم
بـراي اينكـه بـه تو اهميـت ميدهيـم ».کتابخوانـی پيونـدي نزديك و
دوستداشـتني بيـن پـدر و مـادر و فرزندان ايجـاد ميكند.

یک روز کتابخوانی در مهدکودک

توجـه :مهدکودکهـا موظـف هسـتند گزارشـی از جلسـات ترویج
کتابخوانـی شـامل چگونگـی انجام جلسـه کتابخوانی ،تعـداد کودکان
شـرکتکننده در هـر جلسـه ،تغییـرات کیفـی از جنبـه زبانـی ،عاطفی
ـ شـخصیتی ،شـناختی و اجتماعی کودکان شـرکتکننده در جلسـات
کتابخوانـی همـراه بـا عکـس بـه بهزیسـتی بفرسـتند .در سـال دوم
اجـرای ایـن طـرح در مهـد کودکهـا گـزارش مربوطـه سـه مـاه یـک
دفعـه میتواند باشـد.
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