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پودمان چهارم: آماده کردن کودک برای خواندن

پودمان 4

آماده کردن کودک برای خواندن

وقتی بتوانی بخوانی، گویا دنیایی را در جیب خود حمل می کنی.

زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

کاربرد  کتاب خوانی،  پرورش  و  خواندن  مراحل  شناخت  توسعۀ  طريق  از  خواندن  برای  کودک  آماده کردن 
فعالیت های روزانه در توسعه توانايی خواندن و پرورش شناخت ديداری نمادها، حروف و کلمات براساس منابع 

علمی و آموزشی معتبر، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستی کشور

 شایستگي هاي فني مورد انتظار در این واحدیادگیري: 
1 توسعۀ شناخت خواندن

2  پرورش کتاب خوانی

3  کاربرد فعالیت هاي روزانه در توسعه توانايی خواندن

4  پرورش شناخت ديداری نمادها، حروف و کلمات

 شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحدیادگیري: 
1  يادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش وکمك به فراگیري ديگران

واحد یادگیری 4 

آماده کردن کودک برای خواندن
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هدف توانمندسازي 1ـ4 : مراحل خواندن کودکان را توضیح دهد.

خواندن

بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرده 
است. 

)سوره علق، آیه1(

مهارت های  آوردن  هم  گرد  مستلزم  خواندن  فراگیری 
کالمی گوناگونی است که کودک می تواند از سنین پايین 
کسب کند. والدين و مربیان بايد بتوانند به کودکان کمك 
خواندن  فراگیری  آمادگی  برای  را  مهارت ها  اين  تا  کنند 

کسب کنند )شکل 1(.
خواندن: تفسیر معنادار نمادهای کالمی نوشته شده و يا 

چاپ شده است. 
بین رشد زبانی و فراگیری خواندن پیوند محکمی وجود 
دارد. روشن است که کودکان پیش از آنکه توانايی خواندن 
و  کاربرد  شناخِت  از  خوبی  سطح  به  بايد  کنند،  پیدا 

مهارت های کالمی رسیده باشند.

گفت      و  گو 
فعالیت1: به ياد داريد چه کسی و در چه سنی اولین کتاب را برای شما خواند؟ خاطره يا تجربه تان را کنید

با ساير هم کالسی ها در میان بگذاريد.

شکل1ـ خواندن کودک

تحقیقات نشان داده است کودکی که خوب حرف می زند، می تواند خوب بخواند.
نکته

 ضرورت و اهمیت خواندن 
ضرورت و اهمیت خواندن را می توان تحت عنوان هفت شادی خواندن طبقه بندی کرد )نمودار 1(.
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بنابراين خواندن به کودک کمك می کند تا مهارت های زبانی خودش را رشد بدهد. او ضمن خواندن با زبان 
کتاب آشنا می شود و متوجه می شود که کتاب دارای ساختاری است، از شروع، زمان، مکان، شخصیت ها، طرح 
اصلی مشکل و چگونگی راهکارهايی برای حل مشکل تا رسیدن به هدف. او براساس همین شناخت از عناصر 

داستان، وقايع را پیش بینی خواهد کرد.

 اهداف خواندن

گسترش 
دانسته ها

قدرشناسی

همدلی

مکاشفه

یکه خوردن شگفت زدگی    

آشنایی

هفت شادی 
خواندن

نمودار1ـ هفت شادی خواندن

فعالیت 2: کتاب خواندن خودتان را با نمودار باال مقايسه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی در مورد سؤاالت زير گفت وگو کنید: کنید

 می خوانیم تا لذت ببريم و يا سرگرم شويم؟ 
 خزانۀ واژگان کودک با خواندن توسعه می يابد؟

هدف از آموزش خواندن 
اهداف آموزش خواندن شامل موارد زير است:

1 بهبود توانايی کلی زبانی از نظر تولید آواها، معنی شناسی و کاربرد صحیح واژگان و عبارات؛

2 لذت بردن از کتاب ها و درک اين نکته که آنها منابعی بی شمار از اطالعات هستند؛

3 درک مطالب شفاهی؛

4 درک رابطۀ بین گفتار و نوشتار؛
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5 خلق مطالب نوشتاری جديد؛

6 رشد واژگان و کاربرد صحیح واژگان آشنا؛

7 درک هم نشینی آواها در کنار هم و تأثیر متقابل آنها بر يکديگر؛

8 شناخت کلمات هم قافیه؛

9 توانايی ارتباط با اشیای واقعی؛

10 شناسايی و اجرای دستورالعمل های متوالی.

خواندن را چه وقت شروع کنید؟
»خواندن را چه وقت شروع کنید؟« يکی از مهم ترين سؤاالت است. صاحب نظران مناسب ترين زمان را از 3/5 
تا 6 سالگی متغیر دانسته اند. سن مناسب يادگیری خواندن 4 تا 5 سالگی است، زيرا در اين سنین کودکان 
ذخیره واژگانی مناسبی در اختیار دارند. البته چنانچه در محیط مناسبی پرورش يافته باشند، در 5 سالگی 
حدود 2500 کلمه در خزانۀ واژگانی خود دارند و اگر در محیط رشدی نامناسب قرار گیرند، به 2000 کلمه 

کاهش می يابد.
با تمام تحقیقاتی که در زمینۀ سن آموزش خواندن صورت گرفته، مهم ترين چیزی که می تواند به کودک 

کمك کند تا به خواندن عالقه مند شود، لذت بردن از کتاب خوانی در کنار شما و با شماست.
کودکان قبل از اينکه حتی کلمات را ياد بگیرند، با نگاه کردن، ورق زدن، سرک کشیدن به درون کتاب اين 
و طرح می بینند، کم کم شکل ها  به صورت رنگ، شکل  فقط  ابتدا  را  تصاوير  آنان  را کسب می کنند.  لذت 
مرور  به  کودکان  هست.  رابطه ای  خاص  صدای  و  شکل  بین  می فهمند  و  می شود  تشخیص  قابل  برايشان 

ورق زدن را می آموزند و چیزهايی را که می شناسند، نام می برند.

 فراموش نکنید که در طول روز برنامه کتاب خوانی را بیشتر کنید.
 مواقع خاصی مثاًل پیش از استراحت نیم روز و يا قبل از خواب، برای کودک کتاب بخوانید يا قصه 

بگويید تا اين عادت در او درونی شود.
 هیچ وقت برای خواندن زود نیست.

نکته

بروشور 
فعالیت4: بروشوری برای والدين با موضوع »تشويق فرزندان به کتاب خواندن« تهیه کنید.تهیه کنید
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پرورش تصویر خوانی1

گفت      و  گو 
فعالیت 5: به شکل 2 با دقت نگاه کنید و هر آنچه را می بینید و احساس می کنید، بنويسید. در کالس کنید

با دوستانتان گفت وگو کنید و نتیجه را جمع بندی کنید.

1ـ در اين قسمت فقط به کتاب های تصويری اشاره می شود در حالی که در زمینه انواع ادبیات کودکان در مبحث بعدی مفصاًل صحبت خواهد 
شد. 

2ـ رجوع شود به منبع 1 آخر فصل  
Picture Book ـ 3

 Norton, Donnae1999 ـ 4
Illustrated Book ـ 5
 

شکل2ـ پرورش تصویر خوانی2

سپس  می کنند،  آغاز  تصاوير  با  را  خواندن  کودکان 
نیز توجه می کنند؛  به متن  آرام آرام  بیشتر  با تجربۀ 
بنابراين تصوير جزء جدايی ناپذير کتاب های کودکان 

است و کتاب های تصويری از مهم ترين ابزار هستند.

کتاب تصویری3: کتابی است که از طريق مجموعه ای از تصاوير مرتبط به هم با متنی کوتاه يا بدون متن، 
قصه گويی می کند يا اطالعاتی را انتقال می دهد.4

خصوصیات تصویر خوانی:
1 کتاب های تصويری قالبی هستند که می توانند همه موضوعات را در خود جای دهند.

2 کودکی که هنوز خواندن نیاموخته يا خواندنش محدود است، با تصوير می خواند.

3 تصاوير نقش محوری دارند و گاه مهم تر از متن هستند.

4 تصوير در امتداد متن يا همراه با متن پیوسته پیش می رود.

کتاب تصويری کتاب مصّور نیست.5 زيرا در کتاب مصّور، تصويرها نقش محوری ندارند و گاه تکمیل کننده 
متن هستند؛ مثل تصوير چرخۀ آب.

نکته
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انواع کتاب های تصویری
انواع کتاب های تصويری عبارت اند از: )نمودار2(

Firstbook ـ 1
2ـ در فصل سوم اين مورد به طور مفصل آورده شده است.

 Toybook ـ 3
4 ـ در فصل سوم اين مورد به طور مفصل آورده شده است. 

 Conceptbook ـ 5
رجوع شود.    6 ـ به منبع2 آخر فصل 

کتاب های 
تصویری داستانی

عدد آموز

بازیچه ای

مفهومی 

آغازگرها

الفبا آموز

نمودار2 ـ انواع کتاب های تصویری

انواع کتاب های 
تصویری

1 )حسی ـ لمسی( آغازگرها1: کتاب هايی که قوۀ بینايی را تحريك می کنند؛ توانايی تشخیص رنگ و 

شکل را به کودک می دهند و در ابتدای سخن گفتن مشارکت کودک را در نام بردن اشیا، تکرار اشعار ساده 
و حرکت دست ها تقويت می کنند2.

2 کتاب های بازیچه ای3: در واقع ابزار انتقالی بین اسباب بازی و کتاب واقعی هستند. مثاًل در کتابی يك النه 

طراحی شده، تعدادی پرنده پارچه ای که با نخ به بدنه متصل است و می خواهند وارد النه شوند4 .
اين  کتاب های مفهومی5: در   3

ندارد  نقشی  چندان  متن  کتاب ها 
از طريق قدرت مشاهده  و کودک 
برای  می کند.  درک  را  مفاهیم 
کودک  درخت،  کتاب  در  مثال، 
می شود  آشنا  گوناگون  فصول  با 

)شکل3(.

شکل3ـ کتاب مفهومی 6
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4 الفبا آموزها: هر چند هدف اين کتاب ها آموزش الفبا نیست، اما کودک را با صدا و شکل حروف آشنا می کند. در 

واقع بازی با حروف است که گاهی داستانی هم است، يعنی حروف در يك ماجرای داستانی وارد می شوند. اين بازی 
برای کالس اولی ها به باالست. برای شناسايی حروف نمونه ها بايد از اشیای آشنا و ملموس انتخاب شوند )شکل4(.

رجوع شود. 1  ـ به منبع3 آخر فصل 

شکل4ـ الفبا آموز1

5 عدد آموزها: هدف اين نوع کتاب ها آموختن عدد نیست، بلکه صرفاً آشنا کردن با شکل عدد و مفهوم 

آن است. معموالً اعداد را در کنار پديده های آشنا )مثالً سیب، ماشین( معرفی می کنند. گاهی در بازی ها و 
ترانه ها نیز اعداد ديده می شود، يك مرغ دارم... پس چندتا ... ده بیست سی چهل پنجاه شصت .... حاال که 

رسید به صدتا، دستمال آبی بردار، پر از گالبی بردار )شکل5(.

شکل5ـ عدد آموزها
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6 کتاب های تصویری داستانی

الف( کتاب های داستانی بدون متن
ب( کتاب های داستانی با متن

الف(کتاب های داستانی بدون متن : کتاب هايی که هر تصوير، زمینه را برای تصوير بعدی آماده می کند 
نهايتاً مسیر داستان را می توان دنبال کرد. دو نمونه کتاب تصويری بدون متن که مسیر داستانی دارد،  و 

به منظور آشنايی آورده شده است :
1  در تصاوير پايین دو موش تصمیم می گیرند به باالی تپه ای بروند و پس از طی کردن مسیر به باالی تپه 

می رسند و خوشحال می شوند، اما متوجه می شوند که آن بلندی تپه نبوده و کوهان شتر است )شکل6(.

رجوع شود. 1ـ به منبع4 آخر فصل 

شکل 6 ـ داستان بدون متن1

1

45

23
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در  قصه گاه  اين  بابام:  و  من  قصه های   2

داستانی  گويای  تصوير   9 در  يا  و  تصوير   4
تصاوير  کناری  اعداد  است.  پسر  و  پدر  بین 
و  اينجا  در  می دهند.  نشان  را  داستان  روند 
در نمونه قبلی اطالعات تنها از طريق تصاوير 

بیان می شود )شکل7(.

در کتاب های داستانی بدون کالم بیان همه حاالت، عواطف، رويدادها، تحول شخصیت ها، کنش ها و 
واکنش ها به عهده تصوير است.

نکته

رجوع شود.    1 ـ به منبع5 آخر فصل 

شکل 7ـ داستان بدون متن1

3

34

6

9

2

2

5

8

1

1

4

7
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ب( کتاب های تصویری داستانی با متن: در اين نوع کتاب ها درون مايه1 دو بار تکرار شده است؛ يکبار در 
قالب کالم نوشته شده است و بار ديگر در قالب تصوير )شکل، رنگ و...(. در واقع خواننده در هر يك چیزی 

را به دست می آورد که ديگری فاقد آن است.
1 داستان خانم بشقابی که متعلق به پسری به نام فردو است؛ و احساس خانم بشقاب از نحوۀ استفاده فردو 

از او را بیان می کند. )شکل8(.

 شکل 8ـ داستان با متن2

1ـ درون مايه عبارت از فکر اصلی که در خالل داستان ادامه می يابد و در واقع متن اصلی داستان است.
رجوع شود. 2ـ به منبع6 آخر فصل 
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2 داستان موشی که داخل تونل مترو زندگی می کند و کنجکاو است آخر تونل چیست؟ )شکل9(.

رجوع شود. 1 ـ به منبع7 آخر فصل 

شکل9ـ داستان با متن1

فعالیت6 : نمونه هايی از کتاب های آغازگر، الفبا آموز، عددآموز، داستانی )بی متن و با متن( را انتخاب 
کنید و در کالس ارائه دهید و آنها را به هم کالسی هايتان معرفی کنید.

تمرین     کنید
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1 ـ به منبع 8 آخر فصل رجوع شود.

مراحل  توسعۀ شناخت  براي  آموزشي  فعالیت هاي   : توانمندسازي 2ـ4  هدف 
خواندن کودک طراحي و اجرا کند.

ویژگی های کتاب تصویری
از آنجا که تصاوير نبايد تنها نقش تزئینی و زيبايی داشته باشند و بايد به عنوان مکمل مفاهیم اصلی کتاب 

مطرح شوند، پس بايد موارد زير دربارۀ آنها رعايت شوند:
 استفاده درست از رنگ : کودکان از رنگ آمیزی تند لذت نمی برند. استفاده درست از رنگ مهم تر از رنگی 

است که به کار برده می شود)شکل10(.

شکل10ـ استفاده درست از رنگ1
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در   : تصویر  وضوح  و  گویایی   
اين جا تصوير کلید درک محتوا است. 
گويايی و وضوح تصوير و انطباق آن 
با موضوع کتاب اهمیت فراوانی دارد 

)شکل11(. 

2ـ به منبع 10 آخر فصل رجوع شود.  1ـ به منبع9 آخر فصل رجوع شود.    

شکل11ـ وضوح تصویر 1

 تناسب تصویر با درک کودک: 
تصاوير بايد با درک کودک و آنچه او 
از آن موضوع می داند، متناسب باشد 

)شکل12(.

شکل12ـ تناسب تصویر با درک کودک2 
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 سفید خوانی: تصاوير بايد بزرگ و زيبا باشند ولی تمام صفحه را پر نکنند و جايی برای سفید خوانی يعنی 
تمرکز روی تصوير خاص را به کودک بدهند )شکل13(.

2ـ به منبع 12 آخر فصل رجوع شود.  1ـ به منبع11 آخر فصل رجوع شود.   

شکل13ـ سفید خوانی1

از  انتخاب جايگاه مناسب برای متن و تصوير  در کتاب تصويری   جایگاه مناسب برای متن و تصویر: 
ارائه پیام، وحدت بین متن و تصوير بايد حفظ شود. اين نکته گاه به  اهمیت بسزايی برخوردار است و در 

شکل های مختلف در کتاب ها ديده می شود که شامل موارد زير است:
الف(تصویر نمایشگر متن : گاهی دقیقاً تصوير نمايشگر متن است؛ بنابراين بايد با محتوا و عنوان داستان 

صفحه به صفحه پیش برود )شکل14(. 

شکل14ـ تصویر نمایشگر متن2
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ب( متن روی تصویر : گاهی متن روی تصوير قرار گرفته است؛ در واقع متن با تصوير ادغام شده اند )شکل15(.

٢ـ به منبع14آخر فصل رجوع شود.  1ـ به منبع13آخر فصل رجوع شود.    

شکل15ـ متن روی تصویر1

ج( تصویر بزرگ تر از نوشته : گاهی تصوير 
بزرگ تر از متن است و نوشته به صورت حاشیه 

در کنار تصوير ديده می شود )شکل16(. 

شکل16ـ تصویر بزرگ تر از نوشته2
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د( تصویر تمام صفحه: گاهی تصوير تمام صفحه را پر می کند و متن صفحه قبل از تصوير قرار دارد، ولی 
احساس درون آن تصوير بیان می شود نه در کالم؛ در واقع تصوير است که سخن می گويد )شکل17(.

1  ـ به منبع15آخر فصل رجوع شود. 

شکل17ـ تصویر تمام صفحه 1 

تصویر خوب، تصویر بد
معموالً کتاب های تصويری بسیاری در فروشگاه ها و دکه های روزنامه فروشی يافت می شود که ظاهراً دارای 
تصوير مناسب کودکان است، در حالی که منظور از تصوير در کتاب تصويری صرفاً نمايش شخصیت ها و يا 

نمادها به شکل تصوير نیست.
در يك کتاب تصويری خوب، خواننده يکبار با متن حرکت می کند و بار دوم همۀ آنچه را که در متن داشته 
است، در تصوير بايد دنبال کند. در اين حالت ما با يك کتاب روبه رو هستیم که درون مايه آن دوبار تکرار 
شده است؛ يکی در قالب کالم مکتوب، ديگری در قالب خط و نقطه، حجم، رنگ، تصوير و غیره. در يك کتاب 

تصويری خوب فضاهايی که متن قادر به پرداخت آن نیست با تصوير نشان داده می شود )شکل18(.
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الزم به يادآوری است که در آموزش رسمی زبان کالس اول، آموزش از تصوير خوانی آغاز می شود؛ در نتیجه 
داشتن تجربۀ قبلی از طريق شناخت تصوير خوب می تواند به آنها کمك کند. 

می گیرد  تصمیم  دختری 
با  و  کند  نقاشی  را  خدا  که 
با  مکالماتش  آوردن  بیاد 
می کند  سعی  مادربزرگ 
کند.  تصویر  را  گفته ها  آن 
با  را  ذهنش  خدای  نهایت 

استدالل هایش می کشد. 

1  ـ به منبع16آخر فصل رجوع شود. 

 شکل18ـ تصویر خوب1

کودکانی که با کتاب های خوب تصويری آشنا می شوند، ياد می گیرند از متن و تصوير روايتی جداگانه 
دريافت کنند که در ديگری وجود نداشته است.

نکته

فعالیت7: در گروه های کالسی ويژگی های کتاب خوب را با تهیه تصاوير از انواع کتاب ها به صورت 
يك پوستر ارائه دهید.

تمرین     کنید

نمایشگاه 
فعالیت8 : از کتاب های ارائه شده و پوستر و بروشور های تهیه شده در فعالیت6 و7 نمايشگاهی برپا برگزار کنید

کنید.
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هدف توانمندسازي 3ـ4: پرورش کتاب خوانی را درکودکان توضیح دهد.

پرورش کتاب خوانی 

گفت      و  گو 
فعالیت9: شما دوست داريد کتاب را خودتان بخوانید يا برای شما خوانده شود؟ با دوستانتان گفت وگو کنید

کنید و داليلتان را در کالس ارائه دهید.

 بلند خوانی )من می خوانم، تو گوش می کنی( 
کودکانی از کتاب لذت می برند که از همان کودکی عشق به کتاب و کتاب خوانی در آنها نهادينه شده باشد. 
حتی کودکان کوچك دوست دارند صدای شما را وقتی کتاب می خوانید، بشنوند و گاهی در تکرار بعضی از 
کلمات با شما شريك شوند. وقتی کودک همراه با شما به کتاب نگاه می کند، فقط از ديدن تصاوير و شنیدن 
داستان لذت نمی برد، بلکه توجه خاص و نزديکی فیزيکی شما با او و احساس محبت و امنیت کودک، باعث 

توجه بیشتر او نسبت به کتاب می شود )شکل19(. 

بدين ترتیب دانش کودک از جهان گسترش می يابد و درک او از تجربیاتش که به تازگی به دست آورده است، 
عمیق تر می شود.کودکی که با کتاب انس گرفته به زودی اطالعات زيادی کسب می کند که برای فراگیری 
خواندن الزم است. مثاًل می فهمد که کتاب را از راست به چپ ورق می زنید و هر صفحه از باال به پايین و هر 
سطر را از راست به چپ دنبال می کنید. می فهمد که تصاوير به فهم مطلب کمك می کند؛ کلمات با فضای 
خالی از هم جدا شده اند؛ داستان ها آغاز، ادامه و پايانی دارند و اغلب از الگوی مشخصی پیروی می کنند. آنها 

به مرور ياد می گیرند که حتی پیش بینی کنند؛ اول چی بعد چی؟ و باالخره آخر چه خواهد شد؟

شکل19ـ بلند خوانی
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زبان کتاب ها و قصه ها از آنجا که رسمی تر از زبان رايج است به کودکان اين فرصت را می دهد که مهارت 
بیشتری در زبان کسب کنند و وقتی که زمان خواندن فرا برسد، از مهارت بیشتری برخوردار باشند )شکل20(.

شکل 20ـ تمرین خواندن

مطالعات نشان داده است که تمايل کتاب خوانی برای کودکان، در مادران بیش از پدران است. اما به خاطر 
داشته باشیدکه کودکان به خصوص پسرها دوست دارند پدرانشان برای آنها کتاب بخوانند )شکل21(  .

نکته

 فواید بلندخوانی برای کودکان 
اگر کودک شما را در حال خواندن کتاب ببیند، اين تفکر در ذهنش شکل می گیرد که کتاب دارای اهمیت 

است و برای او نیز شئ ارزشمندی خواهد بود. عالوه بر اين:
 مدت تمرکز افزايش می يابد.

 لغات بیشتری می آموزد؛ در نتیجه بهتر صحبت می کند و ديدش وسعت می يابد.
 خواندن کتاب ها به او ياد می دهد که با قهرمانان کتاب هم ذات پنداری  نمايد.

 خواندن به او ياد می دهد که خوب گوش کردن را ياد بگیرد.
 او با خواندن ياد می گیرد که چگونه احساساتش را بیان کند.

 احساس همدلی با ديگران، يکرنگی و هماهنگی از جمله مواهب کتاب خوانی است.
 با خواندن، کودک فرصت می يابد مراحل گذر زمان يا حادثه را دنبال کند )اول چی بعد چی؟(.

 ريتم و قافیه شعر و متن به کودک چیزی بیشتر از کلمه می دهد که لذت است.
 فضای خالی بین کلمات نمايانگر ارزش و اثر بخشی هر کلمه است.

 در کتاب خوانی، کودک می آموزد که داستان ها، آغاز، ادامه و پايانی دارند.
 او به مرور با خواندن قدرت پیش بینی پیدا می کند.

 خواندن فرصتی است برای آشنايی با زبان رايج پیرامون.
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انتخاب کتاب برای کودکان

شکل21ـ کتاب خوانی با پدر

گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت 10: با کدام يك از فوايد بلند خوانی بیشتر موافق هستید؟ در کالس با ساير دوستان در مورد 
آن گفت وگو کنید.

فعالیت11: اگر به يك کتاب فروشی مراجعه کنید، معیار شما برای انتخاب کتاب چیست؟ با هم کالسی های 
خود گفت وگو کنید و نظر آنها را بپرسید.

» پیرزن در مسیر خانۀ دخترش، برای رها شدن از دست گرگ، شیر و حیوانات درنده مجبور می شود به آنها 
وعده بدهد...«

»  قورباغه بعد از اينکه آب چاه تمام شد، مجبور شد از درون چاه بیرون بیايد و با ...«
»  دخترک عروسکش را زير درخت خرمالو جا گذاشت، باران شروع به باريدن کرد و ...«

»  عروسك قشنگ من قرمز پوشیده، تو رختخواب آبیش خوابیده«
دنبال کردن پیرزن، نگرانی قورباغه و عروسك زير باران مانده و شعر عروسك قشنگ من، از جمله مواردی 
است که ما را به تعقیب حوادث عالقه مند می کند و اين همان بخش مهم از ادبیات کودکان است که لذت و 

شادی، ماجراجويی و شخصیت ها درهم می آمیزند و ما را با تجارب جديد آشنا می سازند.
ادبیات کودکان همانند ادبیات بزرگساالن دارای انواع گوناگون است که هر يك ويژگی خاص خود را دارند. 

در اينجا به مواردی از آن اشاره می شود.
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انواع ادبیات کودک
ساده ترين تقسیم بندی انواع ادبیات کودکان در نمودار 3 نشان داده شده است. 

انواع ادبیات 
کودکان  

ویژگی های 
شعر کودک  

غیر داستانی ها 1

شورانگیز

داستان های 
واقعی

گویا

قصه های 
قومی

آهنگین

شعر

الف( شعر: شعر کودک کالمی  است موزون و زيبا که هم از نظر ترکیب اصوات و کلمات و هم از نظر محتوا، 
عامل زيبايی در آن وجود داشته باشد. شعر وسیله ای برای بازی، حرکت و آواز کودک است.

 ویژگی های شعر کودک 
ويژگی های شعر کودک در نمودار4 نشان داده شده است: 

1ـ در اين مبحث دسته کتاب های غیر داستانی در بخش کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانايی خواندن بحث خواهد شد. 

 نمودار 3ـ انواع ادبیات کودکان

نمودار4ـ ویژگی های شعر کودک

 انواع شعر کودکان 
به انواع شعر کودکان در نمودار 5 توجه کنید.
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1 الالیی: الاليی ها معموالً از آرزوهای مادران و درد دل و گاليه از زندگی الهام گرفته است که به نوعی 

ادبیات کاربردی است.
ـ الالالال گل خشخاش / بابات رفته خدا همراش

2 هیچانه ها: در اين نوع اشعار مقصود خاصی دنبال نمی شود و تنها نوعی بازی کالمی  است. در هیچانه 

بیشترين تأکید بر بُعد موسیقیايی کالم است و گاه با حرکات بدنی همراه است.
ـ اتل متل توتوله / گاو حسن چه جوره

ـ ٌجم ٌجمك برگ خزون/ مادرم زينب خاتون
ـ تاپ تاپ خمیر/ گردو و پنیر

3 شوخی و طنز: در اين اشعار آنچه کودکان را جذب می کند، مطالب عجیب و غريب و بدون ضابطه است؛ 

مثل »بادکنك به شرط چاقو« )شکل22(.

انواع شعر 
کودکان

نمودار5  ـ انواع شعر کودکان

1ـ به منبع17 آخر فصل رجوع شود.

شکل22ـ شوخی و طنز1

ترانه های 
مشارکتی

مربوط به الالیی
زندگی

حکایات و 
قصه های منظوم               

چیستان شوخی و طنز

هیچانه
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4 چیستان ها: چیستان سخنی پوشیده در وصف چیزی است. که حالتی رمز گونه و معماگونه دارد. در 

چیستان های کودکان، توصیف ها نبايد با ابهام همراه باشد.
ـ برگ سبز چمنی   ورق ورق می شکنی )کاهو(

اين  کودک:  روزانۀ  زندگی  به  مربوط  اشعار   5

گیاهان،  حیوانات،  انسان ها،  درباره  اشعار  از  دسته 
می کند  گفت وگو  روزانه  حوادث  و  طبیعت  عوامل 

)شکل23(.

2ـ به منبع19 آخر فصل رجوع شود. 1ـ به منبع 18 آخر فصل رجوع شود.   

شکل 23  ـ اشعار مربوط به زندگی روزانه کودک1

يا  و  قصه  گاه  منظوم:  قصه های  و  حکایات   6

حکايتی در قالب شعر بیان می شود )شکل24(.

شکل 24 ـ حکایات و قصه های منظوم2 
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7 ترانه های مشارکتی: گاه اشعار کودکانه حالت محاوره ای دارد و نوعی شعر خوانی مشارکتی است که در 

آن فردی شعر را آغاز می کند و طی آن شنوندگان با طرح سؤال، پاسخی را می طلبند.
يه مرغ زردی داشتم/ خیلی دوستش می داشتم/ سگه اومد و بردش/ سر پا نشست و خوردش/ 

همون سگ که مرغو خورد... کدام سگ؟                 سگ اومد،   
عالوه بر اين بسیاری از اين نمونه سرودها، عالوه بر وزن و قافیه، جنب و جوش آفرين و بازی ساز است و گروه 

همراهی می کنند.
    عمو زنجیر باف  بعله  زنجیر منو بافتی؟   بعله    پشت کوتاه انداختی؟ ....

جست و جو 
فعالیت12: با هم کالسی خود اشعار متناسب در زمینه های گوناگون را انتخاب کنید و نمونه ها را در کنید

کالس ارائه دهید.

ب( قصه های قومی
قصه هايی هستند که به دلیل داشتن عوامل تخیلی زياد، ماجراهايشان امکان وقوع بسیار بعید يا غیر ممکن 
را دارند. اين نوع ادبیات که اکثراً شفاهی است و توسط مردم خلق شده، انتقال دهندۀ ارزش های اخالقی و 
تربیتی است و عالوه بر لذت بردن، در انتقال هويت نقش اساسی دارد که پس از شکل گیری انديشه چاپ 

توسط گوتنبرگ در سال 1450 میالدی قصه ها توسط افراد گردآوری و مکتوب شدند.
انواع قصه های قومی: انواع قصه های مناسب برای کودکان عبارت اند از )نمودار 6(:

قصه های توأم 
با تکرار

قصه های 
شگفت انگیز 
یا جادویی  قصه های 

حیوانی

 انواع قصه های 
قومی         

نمودار6  ـ انواع قصه های قومی

1 قصه های توأم با تکرار یا زنجیره ای: در اين نوع قصه ها که برای کودکان پیش از دبستان بسیار مناسب 

فرصت  کودکان  به  تکرارها  اين  می شوند.  تکرار  منظم  به طور  حوادث(  و  )شحصیت  داستانی  عناصر  است، 
می دهند که جريان قصه را به خوبی درک کنند؛ کتاب مهمان های ناخوانده از اين نوع می باشد )شکل25(.
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2 قصه های حیوانی: قهرمانان اين قصه ها حیوانات هستند که ويژگی های انسان ها را نمايش می دهند. پس 

در واقع ظاهری حیوانی با زبان و رفتار انسان ها دارند. معموالً ويژگی های اين حیوانات تابع فرهنگ جامعه ای 
است که از آنجا برخاسته اند؛ برای مثال، انانسی عنکبوتی است بسیار عاقل در قصه آفريقايی و يا روباه نماد 
حیله گری، کالغ نماد خبرچین، بز نماد مادری در ايران و باالخره حیواناتی که نماد دانايی و يا هوش و ذکاوت 

مانند خرگوش و الک پشت هستند.
3 قصه های شگفت انگیز یا جادویی: در اين نوع از قصه ها معموالً از عوامل و موجودات و اشیای فرا طبیعی 

استفاده می شود. معموالً عشق و ماجراجويی در هم تنیده اند و امکان تغییر همه چیز در آن وجود دارد؛ مانند 
پیر يا جوان شدن؛ زشت و يا زيبا شدن و تبديل انسان به حیوان و بالعکس.

اما نکتۀ مهم پايان خوشی است که در اين نمونه ها ديده می شود و همیشه خوب ها بر بدها غلبه می کنند. 
مانند قصۀ ماه پیشانی

1ـ به منبع20 آخر فصل رجوع شود.

شکل25ـ قصه های توأم با تکرار یا زنجیره ای1 

نظر به زيبايی و جذابیت قصه های قومی، امروزه بسیاری از نويسندگان براساس الگوی آنها  به نوشتن 
شاهد  اما  است  حیوانی  قصه های  زمینۀ  در  بیشتر  گروه  اين  تولیدات  می پردازند.  جديد  قصه های 

نمونه های ديگر نیز هستیم.

نکته

فعالیت13: با توجه به طبقه بندی ارائه شده، با خواندن کلیله و دمنه کدام نوع از قصه ها را می توان 
در آن ديد.

هر يك از شما دو نمونه در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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 ویژگی های قصه های قومی 
ويژگی های قصه های قومی شامل موارد زير است )نمودار7(:

1 ماهیت شفاهی: اين نوع قصه ها روزی از ذهن خالقی جوشیده است و در طول زمان بر اثر انتقال شفاهی 

صیقل يافته و نهايتاً ضبط و چاپ شده است.
2 تأکید نداشتن بر رابطۀ علت و معلولی: در اين نوع قصه ها، حوادث غیر مترقبه و تصادف نقش اساسی 

دارند و رخدادها بدون داشتن روابط علت و معلول نقل می شود. اين قصه ها اغلب در زمینۀ اصول اخالقی، 
برابری و عدالت هستند و از نیازهای انسان الهام می گیرند.

3 صفات مطلق قهرمانان: اين قصه ها مطلقاً يا خوب يا بد هستند، و هرگز شخصیت شان تغییر نمی کند. 

شخصیت های اين نوع قصه ها که در تمام کشورها نمونه هايی از آن وجود دارند، ساختار کلیشه ای دارند؛ مثاًل  
غول و يا جادوگر که دارای صفات مشخصی هستند. 

4 پیروی و طرح و الگوی خاص: اين قصه ها الگو و طرح واحدی دارند. در کلیۀ قصه های قومی جدال ابدی 

بین خوبی و بدی، روز و شب و سیاه و سفید وجود دارد و جالب اينکه همیشه خوبی، پیروز است.
5 داشتن ابعاد شگفت انگیز: برای غلبۀ خوبی بر بدی ها، قهرمان با کمك گرفتن از نیروهای ما فرا   طبیعی 

مانند: غول ها، ديوها، جادوگران، قالیچه ها و انگشترهای جادويی و .. پیروز می شود. اين نیرو ها گاه به عنوان 
ياری دهنده و در بعضی از موارد مشکل آفرينان قصه هستند و قهرمان بايد با آنها جدال کند.

6 مکان و زمان نا مشخص: فرضی بودن زمان و مکان از جمله ويژگی های اين قصه هاست؛ مانند »سال های 

دور«، » در شهری«، » روزی روزگاری«.
7 زبان روایی: در اين قصه ها زبان روايی بسیار عادی است. زيرا قصه ها چون نقل شده اند، زبانی ساده دارند 

و سال ها توسط مردمان عادی شفاهاً بیان شده است. الزم به يادآوری ست که اين قصه ها وقتی چاپ می شوند 
زبان روايی خود را از دست می دهند، مگر اينکه دوباره قصه گويی آنها را نقل کند.

پیروی از طرح 
و الگوی خاص

مکان و زمان 
نامشخص

داشتن ابعاد 
شگفت انگیز

ماهیت شفاهی

صفات مطلق 
قهرمانان

زبان روایی

تأکید نداشتن بر 
روابط علت و معلولی

 ویژگی های 
قصه های قومی

نمودار7ـ ویژگی های قصه های قومی
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گفت      و  گو 
از کنید فهرستی  و  کنید  )قصه ها(گفت وگو  غول  ويژگی های  مورد  در  کالسی  گروه های  در  فعالیت14: 

ويژگی های آن تهیه و در کالس ارائه کنید.

 ج( داستان های واقعی 
داستان واقعی، داستانی است که محصول ذهن خالق نويسنده است، اما ارتباط تنگاتنگی با واقعیت ها دارد؛ 

يعنی در مسیر ماجرا چیزی وجود ندارد که وقوع آن را غیر ممکن سازد.
اين داستان ها به کودک فرصت می دهد عالوه بر خودشناسی، با همسان پنداری با قهرمانان به حل مشکالت 
يا مسائل زندگی واقعی بپردازد. هر چند تنوع اين نوع داستان ها بسیار است، از انواع داستان های واقع گرايانه 

سه گروه آن، بیشتر مورد استفاده کودک قرار می گیرد که عبارت اند از )نمودار8(: 

داستان هایی از 
صحنه های زندگی داستان های 

ماجرایی

داستان حیوانی

 انواع داستان های 
واقعی

  نمودار 8  ـ انواع داستان های واقعی

1 داستان های حیوانی: حیوانات در اين نوع داستان ها با ويژگی های ظاهری و باطنی خود وارد می شوند 

و نويسنده بايد اطالعات علمی کافی دربارۀ رفتار آنها داشته باشد. از آنجا که شخصیت محوری اين داستان ها 
حیوانات هستند بنابراين داستان، حول آنها و يا در رابطه با انسان هاست. نمونۀ داستان های حیوانی در فیلم ها 

بسیار ديده شده است.
2 داستان هایی از صحنه های زندگی: اين داستان ها دربارۀ برخورد کودک و نوجوان با محیط زندگی، 

همساالن، خانواده و غیره است و مبارزه با مشکالت، جدايی ها، بیماری، فقر، تنهايی و نظاير آنها محوريت اين 
داستان ها را تشکیل می دهد. اين داستان ها تنها به ترسیم بدی های زندگی نمی پردازد، بلکه واقعیت ها، چه 
تلخ و چه شیرين، بايد بیان شود؛ در نتیجه؛ تنوع موضوعی در اين نمونه بسیار زياد است؛ از جمله می توان به 

تولد نوزادِ جديد، رابطۀ دو خواهر، رابطۀ بین مادر و دختر، آرزوهای کودکانه اشاره کرد. 
مثال: داستان کودکی که در انتظار تولد برادرش است و می خواهد به او هديه ای بدهد )شکل26(.            
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3 داستان های واقعی ماجرایی: اين نوع داستان ها 

به رويدادهای عادی زندگی می پردازد، اما در حوادث با 
اتفاقاتی روبه رو می شويم که با وجود قابلیت وقوع، جزء 
ماجراهای روزمره به حساب نمی آيد. )احمد با پدر قرار 
است به کوه بروند، پدر ساعت را روی 6 تنظیم می کند 
تغییر  با  و  بیدار شده  نیمه شب  از هیجان  احمد  اما 

ساعت حوادثی را ايجاد می کند.( )شکل27(.

1ـ به منبع21 آخر فصل رجوع شود. 
2ـ به منبع22 آخر فصل رجوع شود. 

شکل 26ـ داستان هایی از صحنه های زندگی1

شکل 27ـ داستان های واقعی ماجرایی2

راستی او چقدر بزرگ می شود؟                     
حاال که باید منتظر او بشوم، خوب 
است کالهی را که آن وقت ها سرم 
گمان  بکنم.  امتحانی  می گذاشتم، 
شده  کوچک  برایم  خیلی  می کنم 

باشد.    

فعالیت15: از روزنامه يك گزارش يا خبری را انتخاب کنید و آن را به صورت داستان واقعی بنويسید 
و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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هدف توانمندسازي 4ـ4: فعالیت های آموزشی برای پرورش کتاب خوانی کودکان 
طراحی و اجرا کند.

چگونه برای کودک کتاب بخوانیم
قبل از پرداختن به نحوۀ خواندن کتاب، نکات زير را بايد در نظر داشت:
 مکان مناسب و راحتی را برای نشستن و کتاب خوانی انتخاب کنید.

 هر صدای زمینه ای )راديو، تلويزيون و غیره( را قطع کنید.
 هرگز به زور کودکی را برای شنیدن و يا ديدن کتاب، از کار مورد عالقه اش جدا نکنید.

 مجموعه کتاب ها را در معرض ديد او )در سبد 
کتاب ها يا در کتابخانه( قرار دهید )شکل28( .

 کتاب هايی را انتخاب کنید که گمان می بريد 
او دوست دارد. حتماً بايد کتاب را قباًل خوانده 

باشید.
انتخاب  را  داستان  کلیدی  و  سخت  لغات   

کنید.
 برای شروع بايد دربارۀ کتابی که می خواهید 

بخوانید، بسترسازی کنید.1 
يا  و  خواندن  به  تمايل  کودک  چنانچه   

شنیدن نداشت، آن را به بعد موکول کنید.
 در حین خواندن به کودک فرصت بدهید 

که تصاوير را نگاه کند.
 به او فرصت بدهید تا در حین نگاه کردن 

به تصاوير، به اشیا اشاره کند و يا نسبت به آنها واکنش نشان دهد. می توانید از او سؤال کنید »گربه کجاست؟ 
ُدمش کو؟« حتی گاهی خود شما بايد پاسخ بدهید.

 تشويق شما، برای انتخاب کتاب می تواند به کودک فرصت بدهد تا کتاب مورد عالقه اش را از میان کتاب ها 
انتخاب کند.

 قبل از خواندن جلد کتاب را به او نشان دهید و نام نويسنده و نام کتاب را بگويید. سپس از اول کتاب 
شروع کنید.

 کتاب را به گونه ای در مقابل کودک قرار دهید که او بتواند به راحتی تصاوير را دنبال کند.
 به آهستگی بخوانید و برای ديدن و شنیدن و تطبیق ديده ها و شنیده ها به کودک فرصت بدهید.

 با انگشت کلمه ها را دنبال کنید تا کودک تشخیص دهد که شما کلمۀ چاپی را می خوانید.
 از تجاربتان استفاده کنید و با ايجاد صدا های محیط، به داستان جذابیت بدهید مثل صدای باد، سگ، گربه، 

خرس بزرگ، خش خش برگ و غیره.

1ـ در کارت کتاب مفصاًل به اين نکته اشاره شده است. 

شکل 28ـ در معرض دید بودن کتاب
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 کودکان را تشويق کنید که بعضی از جمالت و يا کلمات قافیه دار کتاب را با شما تکرار کنند. کودکان 
افزايش می دهد و  آنها را  اين تکرار اعتماد به نفس  نو پا عالقۀ بسیاری به شنیدن قصه های تکراری دارند، 
برای کسب مهارت های کالمی  مهم است. آنها نیاز دارند که زبان داستان به همان صورتی باشد که اولین بار 

شنیده اند و مهم نیست که چند بار تکرار شده است.
 حاالت روحی و عاطفی کودک در حین خواندن و يا شنیدن بسیار اهمیت دارد. گاهی دراز کشیدن روی 
زمین، گذاشتن سر روی میز و يا ايجاد مزاحمت برای کودک پهلويی، نشانه های خستگی و دلزدگی است. 

بايد به اين مسئله توجه شود.

قبل از خواندن برای نوپا و يا هر گروه سنی ديگر فرصتی برای خواندن کتاب به خودتان بدهید؛ چرا 
که وقتی کتابی قبالً خوانده شود، بهتر می توان لغات را تلفظ کرد؛ مکث ها و سکوت مناسب تر انتخاب 

می شوند و مانع سر در گمی کودک می شود.

هدف اصلی کتاب خوانی، لذت بردن از کشف واژه، معانی و باالخره هر آنچه در کتاب است. به اين لذت، 
با هم بودن را بايد بیافزايیم.

نکته

نکته

فعالیت16: از میان کتب گروه سنی الف و ب چند کتاب انتخاب کنید که در آن تعداد شخصیت ها 
محدود و يا حادثه کم؛ اما تکرار در بعضی از جمالت و افعال بسیار باشد و آن را در کالس با دوستان 

تمرين کنید و بعد برای کودک بخوانید. )شکل29(

1ـ به منبع 23 شکل الف و 24 شکل ب آخر فصل رجوع شود.

شکل29ـ کتاب قصه1

بالف

تمرین     کنید
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کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانایی خواندن  هدف توانمند سازي 5    ـ4: 
کودکان را توضیح دهد.

کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ خواندن 

گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت17: شما در روز چند ساعت کتاب می خوانید؟ چه می خوانید؟ منابع خواندنی خود را چگونه 
به دست می آوريد؟ در گروه های کالسی نظرات خود را  با هم مقايسه کنید.

فعالیت 18: شکل 30 را با دقت مشاهده کنید. انتظارات شما از يك کتابخانه کودک و نوجوان چیست؟ 
با هم کالسی هايتان گفت وگو کنید و نتیجه را گزارش دهید.

استفاده از خواندن کتاب و خواندن زمانی می تواند مفید باشد که به صورت يك عادت مستمر درآيد. به اين 
منظور بايد خواندن را در البه الی فعالیت های روزانه او نهادينه کنید. اين به معنای آن است که خواندن در 
تمامی شرايط زندگی او قرار گیرد؛ چه زمانی که او به تنهايی کتاب را نگاه می کند و تصوير را دنبال می نمايد 
قهرمان  و  می بیند  تلويزيون  که  زمانی  در  را می خواند، چه  تصويری  عالئم  و  می آيد  به خريد  با شما  يا  و 

مورد   عالقه اش را دنبال می کند. 
نمودار 9، کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن نشان می دهد:

تلویزیون و 
خواندن نشریات

استفاده از 
کتابخانه

کاربرد فعالیت های 
روزانه در خواندن

نمودار9ـ کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن 

 الف( استفاده از کتابخانه 
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داشتن يك کتابخانه از عوامل مهم در کتاب خوانی است. 
منظور شکل يا زيبايی کتاب ها و کتابخانه نیست، بلکه 
نکته اساسی تنوع کتاب ها، نوع دسترسی به آنها و محل 

خواندن است.
فرد بايد به سهولت به کتاب ها دسترسی داشته باشد و 
محلی برای نشستن و لذت بردن پیدا کند. خواندن به 
تنهايی يکی از مهم ترين راهکارهايی است که او را برای 
)لذت  ارزش  با  تجربۀ  اين  آماده می سازد.  کتاب خوانی 
بردن از نگاه کردن( به کودک فرصت می دهد با ساختار 
کتاب )جنس، شکل، رنگ، تصوير و کلمات( آشنا شود و 
آن را ورق بزند. مدت تمرکزش افزايش يابد و تجربیات 
از  روزانه اش را در البه الی ديدن تصاوير بعد و يا قبل 

خواندن مرور کند )شکل 31(.
اشاره  بدان ها،  عالوه بر کتاب هايی که در صفحات قبل 
يك  واقعی(  داستان های  و  قومی  قصه های  )شعر،  شد 
گروه ديگر از کتاب ها بايد در کتابخانه جای داشته باشند 
کتاب های مستند هستند. چون کودکان ذاتاً کنجکاوند، 
اين کنجکاوی آنها را به مشاهدۀ دنیای پیرامون و طرح 
سؤاالت گوناگون بر می انگیزد. که بود؟ چه بود؟ و چراها 
و ده ها سؤال ديگر مدام از طرف کودک مطرح می شود 

و اين فرصت گران بهايی است که بزرگساالن آنها را به سمت کتاب مستند راهنمايی کنند. کتاب های مستند 
بسیارند، اما بايد به خاطر داشت که هدف کتاب مستند تنها انتقال پیام نیست، »کاری که کتب درسی نیز 

شکل30ـ کتابخانۀ کودک

شکل31ـ خواندن به تنهایی
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انجام می دهند«. در اينجا بايد اطالعات داده شده که بر اساس خواسته کودک مطرح می شود مانند چرا آسمان 
آبی است؟ نان چگونه درست می شود؟، به گونه ای باشد که انگیزۀ داوطلبانۀ او برای دانستن تقويت شود و لذت 

خواندن به دست آيد و او به جست وجو ادامه دهد.
کتاب های مستند:

کتاب هايی هستند که برای باال بردن اطالعات و آشنايی کودک با مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری  و 
غیره تهیه می شوند. اين کتاب ها می توانند صرفاً تصويری و يا تصوير و متن با يکديگر باشند.

ویژگی های کتاب های مستند عبارت اند از:
 داشتن زبانی ساده و روان

 صمیمت و دقت مطالب
 استفاده از تصاوير صحیح و زيبا

 ساختاری جذاب و پرکشش
 پذيرفته شدن اثر به عنوان کاری ارزشمند

انواع کتاب های مستند: اين کتاب ها بسیار گسترده هستند و در زمینه های گوناگون اطالع رسانی می کنند. 
اما با توجه به نیاز و توانايی کودکان به چند نمونه آن اشاره می شود )نمودار 10(. 

هنر و کار دستیمرجع

بازی و سرگرمی علمی
انواع کتاب های 

مستند

نمودار 10ـ انواع کتاب های مستند

1 کتاب های علمی: گستردگی اين کتاب ها فرصتی طاليی برای پاسخ به سؤاالت متنوع کودکان است. 

است.  کافی  موضوع  با  آشنايی  برای  و  هستند  پايه  کتاب ها  اما  می پردازد،  سؤاالت  به  کلی  به طور  هر چند 
کتاب های علمی انواع گوناگون دارد و کودکان با خواندن آنها و يا نگاه کردن به تصاويرشان با جهان جانداران، 
گیاهان، سیارات و  حتی ساخت و تهیه مواد آشنا می شوند، در عین حال می توانند مطالب و موضوعاتی را که 

در زندگی روزمره آنها جريان دارد، را تجربه کنند )شکل 32(.
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الف

که  آنجا  از  بازی و سرگرمی:   2

بازی  طريق  از  کودک  زندگی 
شکل می گیرد و يکی از مهم ترين 
می شود،  محسوب  او  فعالیت های 
زمینه  در  کتاب هايی  از  می توان 
به  او  کردن  عالقه مند  برای  بازی 
چیستان ها،  کرد.  استفاده  کتاب 
معماها، بازی های فکری و باالخره 
بازی های جسمانی فرصت مناسبی 
تا  می دهد  قرار  کودک  اختیار  در 
خواندن  کتاب  به  بازی  طريق  از 

عالقه مند شود )شکل 33(.

1ـ به منبع 25 شکل الف و 26 شکل ب آخر فصل رجوع شود.
2ـ به منبع 27 آخر فصل رجوع شود.

شکل32ـ کتاب های علمی1
ب

شکل33ـ بازی و سرگرمی2
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3 هنر و کاردستی: نگاهی به قفسه های کتاب های کودکان نشان می دهد که امروزه کتاب های جالبی برای 

کودکان طراحی شده است. از بريدن و چسباندن گرفته تا ساختن اشیا با وسايل بی مصرف )دور ريختنی ها و 
يا نقاشی و کوالژ و غیره( که عالوه بر عالقه مندی کودک به ساختن و کسب مهارت در ايجاد هماهنگی بین 

مغز و دست، فرصتی است که در البه الی کتاب ها به دنبال کار مورد عالقه اش بگردد )شکل34(.

2ـ به منبع 28 آخر فصل رجوع شود. 1ـ به منبع 28 آخر فصل رجوع شود.   

شکل34ـ هنر و کاردستی1

4 کتاب های مرجع: کتاب هايی که کودک می تواند 

به طور سريع و فشرده پاسخ پرسش هايش را به دست 
بلکه  نیست،  اثر  کل  خواندن  به  ملزم  خواننده  آورد. 
تنها می تواند به دنبال پاسخ سؤال خود باشد. امروزه 
واژه نامه ها يا کتب مرجع تصويری نیز برای کودکان 

پیش دبستان وجود دارد )شکل35(.

شکل35ـ کتاب های مرجع2

فعالیت 19: با توجه به واژگان فارسی انگلیسی 
معرفی  برای  بروشور  يك  هنرجو  همراه  کتاب 
کتاب های کتابخانه )انواع کتاب ها( معرفی کنید 
از تصوير برای نمونه ها استفاده  حتی می توانید 

کنید.

تمرین     کنید
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خواندن  توانایی  توسعه  برای  آموزشی  فعالیت های  6   ـ4:  توانمند سازي  هدف 
کودکان طراحی و اجرا کند.

 آنچه که در کتابخانه کودک باید توجه داشته باشید: 
1 استفاده از ساده ترين ابزار برای کتابخانه

 گاهی يك جعبه کارتن ساده که با کاغذ رنگی 
تزئین شده يا يك چمدان خالی بی مصرف يا سبد 
بزرگ حتی يك طناب می تواند کتابخانه کودک 

باشد.
 تنها مسئله قابل توجه، داشتن جايی مشخص، 
در دسترس و قابل استفاده است که می تواند از 
به  را  کتاب  بودن  ارزشمند  پیام  کودکی  همان 

کودک القا کند )شکل 36(.

شکل36ـ کتابخانۀ ساده

2 نظم و ترتیب در چیدمان کتاب ها

3 ترمیم کتاب های پاره شده

4 مرتب و تمیز بودن محل

5 در دسترس بودن کتاب ها )شکل 37(  

شکل37  ـ کتابخانۀ منظم
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6 قابل رؤيت بودن جلد کتاب که انتخاب را برای کودک آسان می کند.

7 قرار دادن يك جعبه جادويی با محتوای عروسك، شنل و روسری، اشیای مختلف )سنگ، قلم مو و ...(، 

حیوانات پالستیکی و   غیره که می توانید در راستای وانمود کردن  به خواندن برای کودک و توسط کودک با 
طرح سؤاالت سازنده و استفاده از عروسك ها، اشیا، حتی میوه ها و  غیره به اجرای داستان های مورد عالقه او 

بپردازيد )شکل 38(. 

شکل  38ـ لذت بردن کودکان از کتاب 

 ب( تلویزیون و خواندن 

آنچه هدف اساسی است، نبايد در البه الی فعالیت ها محو شود. لذت بردن از کتاب و کتابخوانی، مرجعی 
است برای کسب اطالع از آنچه در دنیای اطراف او وجود دارد.

نکته

بازديد کنید و در کالس  يا کانون پرورش فکری کودکان  از يك کتابخانه مهد کودک و  فعالیت20: 
گزارش بدهید.

گفت      و  گو 
فعالیت  21 : چه کتاب هايی را به صورت فیلم و سريال در تلويزيون ديده ايد؟ آيا قبل و يا بعد از ديدن کنید

فیلم، کتاب مربوط به آن را خوانده ايد؟ تأثیر کدام يك بر شما بیشتر بوده است؟ در کالس گفت وگو 
کنید.

همه جا حاضر بودن، واقع گرايی، ساخته و پرداخته بودن محتوای تلويزيون بیانگر آن است که اين رسانه نقش 
مهمی در زندگی افراد، به خصوص، کودکان می تواند ايفا کند.

بینندگان کوچك و بزرگ از طريق تلويزيون با آخرين اخبار، پديده های علمی، اختراعات و وقايع خوب و بد 

گزارش    دهید
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آشنا می شوند و به مرور در تارهای تسخیری 
آن اسیر می شوند.

از آنجا که ديدن تلويزيون احتیاج به سواد و 
بی سوادان، کم سوادان  ندارد،  فرهنگ خاص 
حتی کودکان می توانند به آسانی و با چرخاندن 
و يا فشار يك دکمه در حصار حمايتی آن قرار 

گیرند )شکل 39(.
تکرار های  بزرگ،  تصاوير  تصويری،  جلوه های 
زبان  آهنگین،  زبان  قالب  )در  کالم  پیاپی 
تلفظ های  حتی  روان،  و  ساده  زبان  طنز، 
غلط( واکنش های کالمی و غیرکالمی و ايجاد 

صداهای محیط، صداهای گوناگون و موسیقی باعث می شود تا کودک بیش از پیش بدان توجه کند تا حدی که 
می تواند برنامه های مورد عالقه اش را نام ببرد و با ديدن نمادهای نوشتاری آنها را بخواند؛ حتی در بلند مدت 

همان نمادها را در محیط شناسايی کند و بخواند.
مربیان و کتابداران عقیده دارند که تلويزيون می تواند به خواندن بسیار کمك کند. زيرا بسیار ديده شده که 
بعد از نمايش سريال ها مثل شازده کوچولو )مسافر کوچولو(، بی خانمان، سفرهای گالیور و   غیره کودکان برای 

امانت گرفتن اين کتاب ها به کتابخانه ها مراجعه کرده اند و تقاضای خريد اين کتاب ها باال رفته است.
اين موضوع تنها در مورد فیلم های داستانی صدق نمی کند و چه بسیار فیلم هايی در زمینۀ راز بقا، دايناسورها، 
اختراعات و  اکتشافات و طبیعت، هر يك به نحوی می تواند انگیزه ای باشد که کودک به سمت آن موضوع 

جلب شود و میل به بیشتر دانستن او را به سمت کتاب های علمی بکشاند )شکل 40(.
از اين رو تلويزيون می تواند گامی به سوی ارتباط با کتاب ها و جلب توجه کودکان باشد. اما به ياد داشته 

باشیدکه اين تنها يك شروع است.

شکل39ـ توجه کودک به تلویزیون

شکل40ـ تماشای فیلم
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کودکی که عالقۀ کمتری به کتاب خوانی ابراز می کند، می توان با کتاب های مربوط به برنامه های تلويزيونی 
دلخواهش به کتاب عالقه مند کرد. هرگز نبايد اجازه دهیم تلويزيون جای کتاب را بگیرد و برای جلب توجه 

او، رقیبی برای کتاب باشد.
يکی از نکات مهم دربارۀ نقش تلويزيون و خواندن، انتخاب آگاهانۀ برنامه های مفید و مناسب برای کودک است. در 
اين راستا می توان با محدود کردن زمان تماشای تلويزيون و انتخاب کتاب خاص که در فیلم های تلويزيونی ارائه شده 
است، يا موضوعاتی که در کالس صحبت می شود، به کودک فرصت دهیم تا برداشت های تلويزيونی اش را با کتاب 

مقايسه کند و يا اطالعات خود را در زمینۀ موضوعات تدريس شده با ورق زدن کتاب ها و نگاه کردن توسعه دهد.

بزرگساالن بايد هم زمان با کودک برنامه های تلويزيونی را نگاه کنند، به اعمال و کلمات توجه نمايند و در 
مورد آنها صحبت کنند.

نکته

فعالیت  22: فهرستی از پويانمايی1 محبوب خودتان را تهیه کنید، آن را با فهرست دوستانتان مقايسه 
نمايید، و دلیل انتخابتان را شرح دهید. آيا بعد از ديدن کارتون ها دوست داشتید کتاب آن را بخوانید؟

 ج( نشریات 

گفت      و  گو 
فعالیت23 : شما کدام يك از نشريات روزنامه بزرگساالن يا نوجوانان را خوانده ايد؟ تجارب خود را با کنید

ساير هم کالسی ها در میان بگذاريد. با هم گفت وگو و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

با نام ثابت، فاصله های  نشریه: يك رسانۀ اجتماعی، که 
تاريخ،  درج  با  ماهانه(  و  هفتگی  )روزانه،  زمانی  منظم 
شماره، موضوع، به روشی مشخص و معین )اطالع رسانی، 
می شود  منتشر  قانونی  مجوز  با  آموزشی(  و  سرگرمی 

)شکل 41(.

شکل  41ـ نشریه کودک

تمرین     کنید

1ـ منظور از پويانمايی، همان کارتون های کودکان است. 
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ویژگی های مجالت کودکان
ويژگی های مجالت کودکان از دو جهت قابل توجه است )نمودار11(: 

محتواییظاهری

و  صفحات  شمارۀ  قطع،  تصويرگری،  جلد،  روی  نامواره1،  نام،  چون  عناصری  ظاهری:  ویژگی های   1

صفحه آرايی ، وضعیت ظاهری نشريه را تشکیل می دهند.
 نام: نشريه بايد نامی کوتاه، خوش آوا، اثرگذار و متناسب با سن مخاطب داشته باشد؛ از اين رو گاهی به نام 
پديده های طبیعت )پوپك، سنجاقك، آفتاب مهتاب( و يا نشئت گرفته از آرمان نشريه )کوشش، کودکان فردا، 

امیدآن است( و يا به عنوان ضمیمه نشريات بزرگساالن )دوچرخه، کیهان بچه ها( و   غیره منتشر می شوند.
 تصویرگری یا تصویر سازی: يکی از مهم ترين بخش های نشريه است و انگیزۀ خواندن را افزايش می دهد. 

کودکان بازی های ساده با رنگ و خط را دوست دارند.
 جلد: طبیعی است که نخستین عنصر جلب مخاطب جلد آن است. زيبايی و اثرگذاری بايد در اين زمینه 

مورد توجه باشد.
 قطع: ناشران اندازه های گوناگون را تجربه کرده اند که رايج ترين قطع رحلی کوچك 26×19 سانتی متر 

برای نوجوانان و قطع وزيری 23×16 سانتی متر برای کودکان است.
 صفحه آرایی: استفاده از تصوير، نقاشی، عکس، حروف درشت، سطرهای با فاصله، شمار متناسب ستون ها 
)1 تا 3 ستون(، سفید خوانی و استفاده از رنگ ها در هم نشدن متن و تصوير، رعايت تناسب رنگ ها و باالخره 

عکس های مناسب با شرح های گیرا از جمله موارد مورد توجه است.
2 ویژگی های محتوایی: 

 توجه به ويژگی های سنی مخاطب
 استفاده از زبان معیار که بايد از نظر دستوری ساده و مفهوم باشد.

 پرهیز از استفاده از کلمات قصار ـ نکته ها و اندرز
 لحن صمیمی و ساده

 تنوع موضوع )خبر ـ شعر ـ داستان ـ بازی و سرگرمی ـ طنز ـ مطالب علمی(
با توجه به اهمیت نشريه و نقش آن در خواندن، کتابخانه های کودک موظف هستند از میان نشريات منتشر 

1ـ نامواره )Logo(: نوعی نوشتن ثابت نام نشريه است که ترکیبی گرافیکی است، گاهی با خط نستعلیق يا خطوط ابداعی که آسان خوانی 
هدف اصلی آن است، نوشته می شود.

ویژگی های 
مجالت کودکان

نمودار  11ـ ویژگی های مجالت کودکان
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شده، تعدادی از آنها را مشترک شوند تا کودک تجربه خواندن کسب کند، حتی می توان والدين را تشويق به 
خريداری و عضو شدن کودکان برای اشتراک نمود.

هدف توانمند سازي 7ـ4: شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات کودکان را توضیح دهد. 

پرورش شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات کودکان

همکاری  با  و  نمايید  انتخاب  نوجوانان  گروه  برای  محیط زيست  موضوع  با  را  نشريه ای  فعالیت24: 
دوستان آن را در کالس معرفی کنید.

فعالیت25: با توجه به گزارشی که از بازديد خود و دوستانتان از کتابخانه کودک تهیه کرده ايد، به 
صورت گروهی ويژگی يك کتابخانه ايده آل را بنويسید.

فعالیت26: در خیابان ها چه عاليم تصويری شما را جذب می کند؟ چرا؟ با هم کالسی هايتان گفت وگو 
کنید.

کودکان خواندن را با تصوير آغاز می کنند و چنانچه ديديم تنوع، زيبايی، اصالت تصويری و   غیره از جمله 
مواردی بود که در کتاب های کودکان وجود داشت. اما کودک برای کسب مهارت خواندن نیازمند بینايی، 
بازی صورت  نمادها و  از طريق تصوير، تشخیص  رفتار اجتماعی و عاطفی است که  نهايتاً  تکلم، شنوايی و 

می گیرد. برای تقويت هر يك از موارد فوق بايد راهکارهايی ارائه شود )طبق نمودار12( .

بازی تشخیص نمادها، تصویر
حروف و کلمات

نمودار12ـ پرورش شناخت دیداری

پرورش شناخت 
دیداری

تمرین     کنید

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید
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دنباله دار قطعه شدهکامل

نمودار13ـ انواع تصویر

هدف توانمند سازي 8  ـ4:    فعالیت های آموزشی برای شناخت دیداری نمادها، 
حروف و کلمات در کودکان طراحی و اجرا کند.

پرورش شناخت ديداری شامل موارد زير است:

1ـ تصویر
تصاوير برای کودکان به سه شکل زير ارائه می شود. )نمودار 13(  

الف( کامل: تصاوير می توانند به صورت تك تصوير نمايانگر يك شیء خاص باشند؛ مثالً تلفن يا خرس  پارچه ای،  
کودک با ديدن اين تصاوير را شناسايی می کند و نام می برد )شکل42(.

شکل42ـ شکل کامل

تصاوير بهتر است از اشیای آشنا برای کودک باشند؛ همان گونه که در کتاب های پالستیکی و پارچه ای 
نمونه ای از آنها را ديديم.

نکته

تصویر



176

ب( تصاویر قطعه شده: تصويری را به چند قسمت تقسیم 
را  تصوير  بايد  هم  درکنار  اجزا  دادن  قرار  با  کودک  کنید. 

کامل کند )جورچین1( )شکل43(.

فعالیت27: با توجه به عکس های بريده شده از مجالت و پارچه ها، چند نمونه کتاب تصويری به صورت 
گروهی برای کودکان بسازيد.

شکل43ـ جورچین

1ـ در اسباب بازی های کودک تصاوير قطعه شده با نام جورچین شناخته می شود.

تصاوير  از  مجموعه ای  دنباله دار:  تصاویر  ج( 
برای  می دهیم  نشان  کودک  به  را  هم  به  مربوط 
مثال، مراحل تبديل تخم مرغ به جوجه، مراحل رشد 
يك گیاه يا دگرديسی قورباغه و پروانه )شکل44(. 
کودک با نگاه کردن به مجموعه تصاوير، بايد مراحل 
را به ترتیب کنار هم قرار دهد؛ به عبارتی بايد بتواند 
همان  مراحل  اين  کند.  مشخص  را  پايان  تا  آغاز 
ترتیبی است که در داستان ها نیز مشاهده می شود. 

)اول چی بعد چی؟(
به  توجه  دارد؛  بسیار  اهمیت  زمینه  اين  در  آنچه 

جزئیات و نهايتاً شناخت و درک تصوير است.

شکل44ـ تصاویر دنباله دار

3

6

2

5

1

4

78

تمرین     کنید
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2ـ تشخیص نمادها، حروف و کلمات

فعالیت28: يك نمونه از تصاوير دنباله دار و قطعه شده درست کنید و در کالس ارائه دهید.

که  داريد  خاطر  به  را  نمونه هايی  تلويزيون،  تبلیغاتی  برنامه های  در  يا  و  شهر  سطح  در  فعالیت29: 
جمالت آهنگین داشته و در ذهن شما باقی مانده باشد؟ در اين باره با هم کالسی هايتان گفت وگو کنید.

تشخیص نمادها، حروف و کلمات شامل موارد زير است:

 الف( کلمات آشنا 
کودک با نگاه کردن به کتاب، ديدن نوشته ها و توجه به کلمات محیط پیرامونش )برنامه های تلويزيون، برچسب 
خوراکی ها و غیره( عادت می کند به تدريج برخی از حروف و کلمات را بشناسد. در مکان های مختلف خیابان، 
به ويژه  ايجاد کنید؛  او  برای  دادن کلمات  نشان  برای  و حتی در خانه می توانید فرصت های طاليی  رستوران 
کلماتی که برای او معنای واقعی دارد و قابل فهم است. مثالً در خیابان با اشاره به عالئم رانندگی که نوشته 
دارند و يا نام مغازه های مورد عالقه کودک و حتی آگهی های خوراکی و تبلیغی، توجه او را به کلمات جلب کنید.

شما می توانید در مهد کودک با نوشتن نام اشیا و گذاشتن آن روی آنها، مثالً جعبه وسايل نوشتن، آجرها يا 
نوع کتاب، در تشخیص کلمات به او کمك کنید. آنها قبل از يادگیری خواندن، شکل کلمات را با ديدن مکرر 

کلمه تشخیص می دهند )شکل45( .
بر همین منوال از ديدن نوشته نام خود نیز لذت می برد؛ حتی اولین کلمه ای است که ياد می گیرد و می نويسد، 

هر چند گاهی بعضی از حروف نامش را وارونه بنويسد.

شکل45ـ کارت های تصویری نوشتاری

بادکنک کیفلباس

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید
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 ب( صداها و اسامی حروف 
اگر می خواهید صدای هر حرفی را به کودک ياد دهید، از کلمه ای که او می شناسد، استفاده کنید.

مثل: مامان »م« ،            بابا »ب«.
فراگیری صدا و نماد آن صدا، هم زمان با هم، برای کودک دشوار است؛ پس بايد بیشتر تأکید بر صدا باشد. 

در اين راستا اين شناخت به دو صورت آشنايی با صدای اول و صدای آخر کلمه انجام می گیرد.
ضرورت و اهمیت: چرا روی حروف هم آغاز و هم پايان بايد تأکید کنیم؟

توجه به هم آغازها و هم پايان ها به داليل گوناگونی صورت می گیرد. ساده ترين و ملموس ترين آن، توجه 
خود کودکان به اين مقوله در شعر خوانی و بلندخوانی با آنهاست که معموالً حروف اول و آخر را با شما تکرار 
می کنند. در بحث آموزش زبان فارسی حروف الفبا در حالت های اول، میانه و آخر تکرار می شوند و چنانچه 
کودک پیش دبستانی، با اين حالت ها )هم آغازها، هم پايان ها( آشنا شده و تجربه کرده باشد، در فراگیری 

زبان فارسی در کالس اول، دچار مشکل نخواهد شد.
اشخاص  و  اشیا  نام  خود،  نام  اول  کودکان حروف  بیشتر  آغاز(:  )هم  کلمات  اول  با صدای  1  آشنایی 

پیرامون را ياد می گیرند و سپس آن حروف را در کلمات ديگر تشخیص می دهند. بخشی از کلمات با حروفی 
يکسان آغاز می شوند )شکل46(.

فعالیت30: 5 نفر از دوستانتان را نام ببريد که هرکدام بر اساس نام يك گل نام گذاری شده اند و برای 
2 نفر از آنها کارت تبريك بسازيد.

شکل46ـ کارت های هم آغاز

مداد

سوت

میز

سماور

تمرین     کنید
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2  آشنایی با صدای آخر کلمات )هم پایان ها(: در اين حالت کلمات در قسمت پايانی مشترک هستند؛ 

مانند دستکش و آتش، کتاب و بشقاب، که با حروفی يکسان به پايان می رسند )شکل47(. 

شکل 47 ـ کارت های هم پایان

دستکش

بشقاب

آتش

کتاب

 ج( هم قافیه، هم وزن 
کارشناسان به اهمیت قافیه در فراگیری خواندن پی برده اند، زيرا کودکانی که در تشخیص کلمات هم قافیه 

دچار مشکل هستند، در فراگیری خواندن نیز با مشکل روبه رو می شوند.
از اين رو در امر آموزش همراهی بزرگساالن در خواندن اشعار کودکانه و حرکات موزون می تواند مفید باشد؛ 
برای فهم او از قافیه، وزن اشعار و ترانه های کودکان به کودک فرصت می دهد که کلمات را به خاطر بسپارد 

و وقتی که شعر را حفظ کرد، به رابطه بین کلمه و تصوير ذهنی آن پی خواهد برد.
گوشاش چقدر درازهخرگوش من چه نازه
گرمهموهاش سفید و نرمه بخاری  مثل 
کاهو برگ  آهومی خوره  مثل  می پره 

فعالیت 31: در گروه های دو نفره با استفاده از منابع علمی معتبر، مجموعه ای از کارت های تصويری 
لغات هم آغاز و هم پايان تهیه کنید.

کودکان زمانی که به درک قافیه و وزن رسیده باشند، از بازی با کلمات هم قافیه لذت می برند.
نکته

تمرین     کنید
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با طرح چند بازی می توانید کودکان را در تشخیص قافیه و زيبايی های کالمی آن ياری کنید. اين بازی ها در 
هر شرايط زمانی و مکانی قابل اجرا هستند:

بازی 1ـ بگو کدام هم صدا نیست: چند کلمه را پشت سر هم بگويید که به جز يکی، بقیه هم صدا باشند.
»توت ـ سوت ـ فوت ـ کتاب«

»سیر ـ شیر ـ دير ـ میخ«
پیدا  تو  می دهم،  سرنخ  من  2ـ  بازی 
کن: با گفتن يك کلمه هم صدا به کودک 
سر نخ بدهید و از او بخواهید کلمه هم صدا 

مورد نظر شما را پیدا کند )شکل 48(.
عبارات  گفتن  با  را  بازی  اين  می توانیم 
کلمه ای  دنبال  »من  مثل  گوناگونی 
ديگر  به صورت های  هم صدا  ...«  می گردم 

انجام دهید.

شکل48ـ  بازی سرنخ می دهم

3ـ بازی
بنابراين  با بازی دلنشین تر کنیم. کودک پیش دبستانی قرار نیست بتواند کتابی را بخواند؛  می توانیم خواندن را 
کلمه خوانی، روخوانی، جمله خوانی و غیره هر آنچه خواندن را ممکن می سازد در برنامۀ آموزشی قرار ندارد، بلکه بايد 
هدف اصلی آموزش برای خواندن در پیش از دبستان حول سه محور ديدن، شنیدن و بیان کردن کلمه طراحی شود.

فعالیت32: با هم کالسی هايتان يك بازی مانند مشاعره طراحی کنید که نشان دهندۀ کلمات هم قافیه 
باشد و آن را در کالس اجرا کنید. 

تمرین     کنید

من با این چشم های کوچولو دنبال کلمه ای 
می گردم هم صدا با »ُسرفه« »میو میو« هم 

می کند.

سه محور آموزش برای خواندن کودکان پیش از دبستان
 خوب دیدن کلمه

 خوب شنیدن کلمه
 درست بیان کردن کلمه
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با توجه به اين اهداف بايد در حد امکان با فعالیت های گوناگون خواندن را برای کودک دلپذير کرد. برای نیل به 
اين منظور، بازی وسیله ای است که می تواند خواندن را برای کودکان دلنشین کند و مشوقی برای عالقه مندی 

کودک به خواندن و ادامۀ آن باشد.

  الف( بازی های ریتمیک 
 با حروف، تمرين های ريتمیك )آهنگدار( مختلفی بسازند و آنها را به طور ريتمیك اجرا کنند:

آ، آ ـ آ، آ دو ضربی مانند: 
نا، ناـ  نا، نا  

دا، دا، دا سه ضربی مانند: 
ها، ها، ها  

بیم، بیم، بیم  
و همچنین چهار ضربی و ضرب های ديگر  .

 نام خود را به طور ريتمیك هجی کنند ريتم آن را با دست اجرا کنند و با سازهای کوبه ای1 بنوازند. 
 ريتم کلمات و جمالت را به طور دلخواه با دست و سازهای کوبه ای دنبال کنند. ابتدا با يك کلمه، سپس دو 
کلمه و در آخر با يك جملۀ کوتاه ريتم بسازند. يك کلمه مانند کتاب، مادر، خورشید. دو کلمه مانند آفتاب 

مهتاب، درخت سبز؛ و يك جملۀ کوتاه مانند از جا پريدم، خورشید؛ را ديدم.
 صدای حیوانات و اشیای متحرک را تقلید کنند و بر مبنای آنها ريتمی بسازند.

ماو ماو میو میو  مانند: 
وز، وز، وز جیك جیك جیك   

قان قان قان قان قان قان قان قان   
و صدای قطار، صدای باران و موارد ديگر.

 ريتم حرکات حیوانات و اشیای متحرک را تقلید کنند.
 ريتم اشعاری را که از حفظ هستند، با حرکت دست و يا با سازهای کوبه ای دنبال کنند. برای مثال بیشتر 
کودکان چهار، پنج ساله می توانند شعر »يه توپ دارم قل قلیه ...« و شعرهای متعدد ديگری را که آموخته اند، 

بخوانند و نیز ريتم شعر و آهنگ را با دست پیدا کنند.
 آنها می توانند ترانه هايی را که حفظ هستند با سرعت های مختلف بخوانند.

 ريتم قطعه و آهنگی را که از ضبط صوت می شنوند يا توسط مربی نواخته می شود، با دست زدن پیدا کنند 
و يا آن را با ساز کوبه ای همراهی کنند.

ب( بازی های آموزشی
در کنار فعالیت هايی که اغلب حرکتی است و کودک بدان مشغول است، نظر به اهمیت بازی و عالقه مندی 
کودکان، يك سری از فعالیت های با اهداف خاص در قالب بازی ارائه می گردد. اين بازی ها عالوه بر ويژگی های 
روابط  نوبت،  رعايت  برای  را  کودک  که  است  خاصی  ويژگی های  دارای  غیره(  و  شادی  )لذت،  بازی  عمدۀ 
اجتماعی و  موارد مشابه آن آماده می سازد. يکی از بارزترين صفات بازی های آموزشی مجموعه فعالیت هايی 

1ـ سازه هايی هستند که با کوبیدن دو شئ به هم صدا تولید می کنند. )مثل زدن دو چوب، پا کوبیدن به زمین(.
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است که کودک را به سمت خواندن سوق می دهد.
نمونه: کیسه حدس: مجموعه ای از اشیا مثل شانه، کمربند، زنگوله، توپ، سیب و غیره را داخل يك کیسۀ 
پارچه ای )مثل روبالشی( بريزيد. بدون آنکه کودک متوجه شود، داخل کیسه چیست؛ از او بخواهید دستش 
را به درون کیسه ببرد و شیئی را که با صدای )س( شروع می شود، بیرون آورد. چنانچه درست حدس زد، و 
آن شیء را از کیسه بیرون آورد، شیء ديگری را جايگزين کنید. در مراحل بعدی، او شیء را بیرون بیاورد و 

ضمن نام بردن آن صدای اول يا آخر را بیان کند.
نمونه: ببین من چی هستم: گاهی فرصت های طاليی برای تمرين و بازی پیش می آيد که می توانید از يك 

بازی قديمی استفاده کنید. به ياد داشته باشید به جای نام حرف بايد از صدای حروف استفاده کنید.
مثال: با چشم هايم می توانم آنچه را که روی صورت شما است و با »چ« شروع می شود، ببینم )چانه و چشم(.

صبح ها برای خوردن چای دوست دارم ..... بريزم . با حرف»  ش« شروع می شود.
بايد ..... را بپوشیم تا در خیابان با آن راه برويم. با حرف»ک«شروع می شود.

فعالیت33   : با توجه به دستورالعمل زير، بازی آموزشی »رديف درست کردن« را طبق شکل 49 بسازيد 
و با دوستان بازی کنید و نهايتاً پس از گفت وگو با هم کالسی ها هدف اين بازی آموزشی را بنويسید.

دستورالعمل 
 يك صفحۀ مربع شکل در ابعادی در حدود 24 سانتی متر ببريد.

 با رسم خطوطی مطابق شکل پايین، آن را به 9 مربع يك اندازه تقسیم کنید.
 9 کارت مربع شکل به اندازۀ مربع های روی صفحه ببريد. هر کارت cm 8 است.

 روی يك طرف هر مربع را تصويری بچسبانید و روی طرف ديگر آن کلمه ای مطابق با تصوير بنويسید و 
دايره ای به قطر دو سانتی متر بکشید.

 10 دايره از مقوا به قطر دو سانتی متر ببريد 
به  به يك رنگ و 5 تای ديگر  آنها  از  تا  که 5 

رنگی ديگر باشد.

روش بازی
 کارت ها را از طرفی که تصوير و کلمه روی 
آن مشخص شده است، دسته بندی کنید يا در 

کنار هم بگذاريد.
را  کارتی  نوبت  به  يك  هر  بازيکن  دو   
و  می خوانند  را  آن  روی  کلمۀ  بر می دارند، 
تصوير پشت کارت را نشان می دهند تا ببینند 

آيا کارت را درست خوانده اند يا نه.
 اگر بازيکن کارت را درست خوانده باشد، آن 

شکل49ـ ردیف درست کردن

پشت کارت

خانه

دوچرخه

خوکگربه
پرنده

قایق

ماهی

بازیکنی که 
دایره های زرد رنگ 
دارد اگر بتواند یک 
دایره زرد در این جا 
بگذارد برنده است.

روی کارت

جای دایره

تمرین     کنید
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را روی يکی از مربع های صفحه می گذارد و دايرۀ رنگ خودش را روی دايرۀ باالی کارت قرار می دهد.
 رنگ دايره های هر بازيکن با بازيکن ديگر متفاوت است. بازيکنی که بتواند سه کارت با دايره های هم رنگ 

)دايره های خودش( را دنبال هم رديف کند، برندۀ بازی است.
 گاهی هیچ بازيکنی نمی تواند کارت هايش را رديف کند. در اين صورت، رديف کارت ها را به  هم می زنند و 

دوباره بازی را شروع می کنند.
نکاتی که بايد در نظر گرفت:

 موقع ترتیب دادن بازی، کلماتی را انتخاب کنید که در متن های ديگر شنیده باشید و آنها را بشناسید.
 ارزش آن را دارد که در مورد طرز اجرای بازی دقت بیشتری بکنید. اگر شیوۀ انجام بازی به دقت تنظیم 

شده باشد، احتماالً برای شما جذاب تر خواهد بود.
 دقت کنید که هر کدام از اين بازی ها را مطابق با موضوع مورد عالقۀ خودتان تنظیم کنید تا برای شما 

خوشايندتر باشد.
 هر بازی را می توانید مطابق با توانايی ها و خلق و خوی خود سخت تر يا آسان تر، پیچیده تر يا ساده تر کنید. 

اکثر بازی ها طوری است که می توان آنها را چند نفری انجام داد.

به کار بردن آنچه می دانید، جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی را افزايش می دهد، اما داشتن اطالعات و آگاهی 
کافی نیست. زيرا تا زمانی که اطالعات به دست آمده از محتوا را عمالً به کار نبنديد و تجربه کسب نکنید، 

نمی توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفی با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت می گیرد، آموزش نیز بايد گام به گام باشد و اين همان 

چیزی است که شما دربارۀ آموخته هايتان در عمل انجام می دهید.

 پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت 
 معموالً خواندن بعد از بازی بهتر از قبل از بازی است.

 در طول خواندن سؤال کنید که چرا قهرمانان اين کار را کردند و اگر شما بوديد چه می کرديد؟
 در میانه کتاب از کودکان بپرسید، به گمان شما داستان چگونه ادامه می يابد؟ )حدس بزندـ  پیش بینی کند(.

 سعی کنید حوادث داستان را با تجارب کودک پیوند بزنید.
 چنانچه فیلم يا کارتونی ديده اند که با موضوع کتاب يکسان است، در اين مورد با کودکان صحبت کنید.

عالئم  تبلیغاتی،  تابلوهای  اتوبوس،  روی  آگهی های  بروشورها،  غذاها،  )فهرست  دهید  توسعه  را  خواندن   
راهنمايی و رانندگی(.

 کودکان را به تهیه کتابخانه مشخصی تشويق کنید، )جعبه کتاب ـ خورجین و يا سبد(.
 به والدين پیشنهاد کنید تا در تهیه فهرست خريد از کودکان استفاده کنند. از آنها بخواهید پس از خريد 

روی فهرست شما عالمت بزنند.

تجربه کنیدبه کار ببندید
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بر اساس آنچه آموخته ايد و ياد گرفته و فعالیت هايی که طراحی کرده ايد! حال آموخته هايتان را با کودکان 
تجربه کنید. کاربرد فعالیت هاي روزانه در خواندن طبق نمودار زير در سه مبحث طراحی شده است. شما با 

راهنمايی هنرآموز و با توجه به عاليق و نیازهای خود از هر مبحث حداقل يك يا دو فعالیت را انجام دهید.

نمودار14ـ کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن

تلویزیون
نشریات

کتابخانه

کاربرد فعالیت های 
روزانه در خواندن

 الف( کتابخانه 
هدف: شناخت کتاب های مستند

مراحل اجرا
1  با مراجعه به يك کتابخانه کودک فهرستی با حداقل 5 عنوان در زمینه کتاب های مستند تهیه کنید، 

خالصه هايی از کتاب ها را در کالس ارائه دهید.
2  پوستری برای معرفی يکی از کتاب های خود تهیه کنید.

3  با مراجعه به کتابخانه و يا کتاب فروشی، سه مرجع موجود قابل استفاده برای کودکان را در کالس معرفی کنید.

 ب( تلویزیون
هدف: نقش تلویزیون در خواندن

مواد الزم: توجه به چهار قسمت از يك سريال کارتونی
چهار قسمت از يك سريال کارتونی را انتخاب کنید و به اين سؤاالت پاسخ دهید:

1  آيا موضوع برای کودک قابل درک است؟ به چه دلیل؟ 

2  حداقل از هر قسمت 10 ديالوگ نوشته شود.

3  آيا به نظر شما کلمه ای به اشتباه يا غلط بیان شده است؟

4  آيا طنز کالمی در کارتون برای کودک قابل فهم است؟

 ج( نشریات 
هدف: بررسی نشریات کودکان

مواد الزم: نشريۀ موجود برای کودکان پیش از دبستان
با توجه به نشريات، فعالیت های زير را به صورت گروهی و يا انفرادی انجام دهید.

1  انتخاب يك نشريه مستقل )ضمیمۀ روزنامه بزرگساالن نباشد( و بررسی ظاهری آن بر اساس آنچه خوانده ايد.



185

پودمان چهارم: آماده کردن کودک برای خواندن

2  انتخاب سه شمارۀ پیاپی يك نشريۀ مستقل و بررسی محتوايی آن بر اساس آنچه خوانده ايد.

3  با هم کالسی ها يك نشريه کودکان با موضوع بازيافت که شامل سرمقاله، تصوير، داستان، شعر،  کاردستی 

و   ... باشد تهیه کنید.
الزم به يادآوری است که شما در انتخاب آزاد هستید و يکی از موارد را به تنهايی يا گروهی می توانید انجام 

دهید.
بر اساس آنچه ياد گرفته ايد و فعالیت هايی که طراحی کرده ايد. حال آموخته هايتان را با کودکان تجربه کنید. 
پرورش شناخت ديداري طبق نمودار زير در سه مبحث طراحی شده است. شما با راهنمايی هنرآموز و با توجه 

به عاليق و نیازهای خود از هر مبحث حداقل يك يا دو فعالیت را انجام دهید.

بازی تشخیص نمادها، تصویر
حروف و کلمات

نمودار15ـ پرورش شناخت دیداری

فعالیت های پرورش شناخت دیداری

تصویر
توالی اتفاقات

برچسب های رنگی

شناخت کلمات و نمادها

با چی شروع می شوم؟

حرف آخرم چیه؟

ساختن حروف با کاغذ سنباده

چی بپزيم؟

فهرست خريد

بازی
دايره های پرش

بازی با حروف

پرورش شناخت 
دیداری
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1ـ تصویر

 الف( توالی اتفاقات 
هدف: توصیف تصاوير ـ توالی 

وسایل مورد نیاز: جمع آوری تصاوير مربوط به هم در کادرهای جدا )شکل50(

شکل 50 ـ تصاویر متوالی

123

مراحل اجرا:
1  از کودک بخواهید هر تصوير را جداگانه تعريف کند.

2  کودک تصاوير را ببرد، سپس به ترتیب بر اساس تقّدم و تأّخر در کادر مناسب شماره گذاری شده بچسباند.

3  داستان تصاويری که می بیند تعريف کند.

4  گفته های او را بنويسید، سپس آنها را برای کودک بخوانید.

5  به کودک فرصت دهید برای داستانش نام انتخاب کند.

6  چنانچه تصوير رنگی نبود، از او بخواهید آن را رنگ آمیزی کند.

 ب( برچسب های رنگی 
هدف: شناخت رنگ و تشخیص رنگ های مشابه

وسایل الزم: 16 قطعه مقوای 5 ×10سانتی متر، 8 عدد مداد رنگی در رنگ های سیاه، قرمز، آبی، سبز و زرد، 
و ...

روش بازی: کارت های سفید را برداريد و روی هر يك عالمتی با يکی از رنگ ها بگذاريد.
کارت ها را به کودک بدهید و از او بخواهید تا در اطراف خانه بگردد و هر شیء رنگی را که با رنگ کارت 
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مطابقت دارد، عالمت گذاری کند؛ مثالً يك برچسب سبز را روی ظرفی که پر از سیب سبز است، بگذارد. 
می توانید از ابتدا قطعات مقوايی 5 ×10 سانتی متر را در رنگ های گوناگون انتخاب کنید.

2ـ شناخت کلمات و نمادها

 الف( با چی شروع می شوم؟ 
هدف: آشنايی با صدای اول کلمات

وسایل الزم: تعدادی تصوير که اولشان مثالً با حروف »   ب« يا »  د« يا »  م« شروع می شود؛ بادکنك، بادام، 
برف، دست، ماشین، موز، مداد، دارکوب، داس و مشابه آنها.

مراحل اجرا:
1  تصاوير را به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید اشیاء را نام ببرند.

2  از آنها بخواهید اشیائی را که صدای اولشان با »   ب« شروع می شود، جدا کنند.

3  اين فعالیت را با ساير اشیا ادامه دهید.

4  از آنها بخواهید اشیای کالس را براساس صدای حرف اول، طبقه بندی کنند.

نکات قابل توجه:
ـ فقط به صدای حروف توجه کنید.

ـ می توانید اين فعالیت را روی حروف آخر کلمات نیز تمرين کنید.

 ب( حرف آخرم چیه؟ 
هدف: آشنايی با لغات هم قافیه

وسایل الزم: تعدادی تصوير اشیای آشنا
مراحل اجرا: 

1  تصويری را انتخاب کنید و به کودکان نشان دهید.

2  از بچه ها بخواهید نام شیء را با صدای بلند بیان کنند.

3  از هر يك از کودکان بخواهید کلمه ای هم قافیه با تصوير را بگويد؛ مثالً نشان دادن تصوير »   شیر« و بیان 

کلماتی چون سیر. 

 ج:ساختن حروف با سنباده 
هدف: آشنايی با حروف و صدا

وسایل الزم:
 26 کارت 10 * 10 سانتی متری
 چند ورق از کاغذ سنباده ضخیم

 يك قطعه گچ
 قیچی

 چسب و برس مخصوص



188

روش بازی:
1  حروف الفبا را با گچ روی کاغذ سنباده بنويسید. بلندی هر حرف بايد 8 سانتی متر باشد و بايد آن را با 

حروف نسخ بنويسید.
2  شکل حروف را با قیچی ببريد و سپس به صورت رو به باال آنها را روی مربع های مقوايی بچسبانید. )هر 

حرف روی يك مربع( )شکل51(.

شکل51  ـ حروف سنباده ای

حس المسه برای خردساالن بسیار اهمیت دارد. استفاده از حروف سنباده ای اين حس را پرورش می دهد و 
از اين طريق می توان کودک را با حروف و صداهای آن آشنا کرد.

3 به هر کودک در هر نوبت يك يا دو حرف بدهید. 

4 از او بخواهید تا با نوک انگشتانش آنها را لمس کند.

5 هم زمان با اين کار شما بايد صدای هر حرف را به او بگويید )سعی کنید از صدای حروف، نه از اسم آنها 

استفاده کنید(.
6 هنگامی که کودک به اندازۀ کافی به کشف حروف پرداخت، بازی با چشمان بسته را انجام دهید. 

7 چشم های کودک را ببنديد و به او يك حرف را بدهید. او بايد از طريق حس المسه، حرف را تشخیص دهد.

8 بازی با چشمان بسته را، به نوبت انجام دهید.

 د( چی بپزیم؟ 
هدف: اجرای يك دستورالعمل ساده

وسایل الزم:
 يك ورق کاغذ يا مقوا به اندازه 15 * 35 سانتی متر

 چند عدد خودکار
 يك عدد خط کش

 مواد غذايی و ظرف هايی که برای آشپزی الزم است



189

پودمان چهارم: آماده کردن کودک برای خواندن

روش بازی:
با استفاده از نشانه ها، اعداد و تعداد محدودی از کلمه های مناسب، يك دستورالعمل سادۀ آشپزی برای کودک 
بنويسید. همان طور که در تصوير مالحظه می کنید. تعداد کلمه ها بسیار کم است و کودکان ياد می گیرند که 
چگونه دستورالعمل و نشانه ها را تفسیر کنند. سعی کنید دستورالعمل ها ساده باشند و هنگام آشپزی کنار 

آنها باشید )شکل 52(.

      
 

شکل52  ـ دستورالعمل تصویری

220 درجه

15 دقیقه

آرد
پنیر
شیر

پنیر 
رنده شده

نمک

8 قاشق

پنیر
آرد

شیر 
نصف 
شیشه

 ه( فهرست خرید 
هدف: ارتباط بین تصوير و نماد

روش: قبل از رفتن به خريد، از کودک بخواهید تا در تهیه فهرست 
به شما کمك کند. از يك ورقه کاغذ بزرگ استفاده کنید و در 
نیمه ای از آن نام اشیايی را که به آن نیاز داريد، بنويسید. از خط 
بنويسید. هنگام  واضح  و  بزرگ  را  کلمه ها  و  کنید  استفاده  نسخ 
نوشتن هر کلمه آن را برای کودک بخوانید و از او بخواهید تا آن 
را تکرار کند. کودک را تشويق کنید تا شکل هر جنس را در مقابل 
کلمه مربوط به آن بکشد. کار ديگر اين است که شما تصاوير را 

بکشید و از کودک بخواهید تا آنها را رنگ کند )شکل53(.
باشید.  به همراه داشته  با خود  به خريد، يك مداد  رفتن  هنگام 
وقتی شیئی را می خريد و آن را در کیسه می گذاريد، از کودک 
بخواهید تا در برابر کلمه روی فهرست عالمت )   ( بگذارد. تصاوير 

شکل53ـ فهرست خرید تصویریمی توانند به کودک کمك کنند تا کلمه ها را به خاطر آورد.

نان

تخم مرغ

 
قارچ

 
پنیر

 
نخود فرنگی 

لیمو
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3ـ بازی

 الف( دایره های پرش 
هدف: بازی با تصوير و کلمه

روش: روی هر دايره نام و تصوير يك حیوان کشیده شود )شکل 54(.

شکل54ـ دایره های پرش

موش

شیر

اردک

گربه

خروس

مار

سگ

ماهی
جوجه

کبوتر

 با ديدن تصوير روی هر يك از دايره ها از کودک بخواهید آن را پیدا کند و روی آن بپرد و بايستد، مثالً: 
»  بپر روی شیر«

 کودک بايد با ديدن تصاوير و نام آنها روی دايره ها، دايرۀ مورد نظر را بیابد و روی آن بپرد و بايستد تا شما 
نام بعدی را بگويید.

 اگر تعداد بچه ها بیشتر باشد، می توان برای هر بازيکن يك رديف دايره را در نظر گرفت. بعداً می توانید اين 
بازی را به بازی جمله سازی تبديل کنید. برای انجام اين بازی، دايره ها بايد شامل فعل و اجزای جمله باشد. 

در ضمن می توانید اعداد و يا اسامی ديگر )اشیا، گل و   غیره( را روی دايره ها بنويسید. 

 ب( بازی با حروف 
هدف: شناخت حروف از طريق بازی
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وسایل الزم:
 5 تا 6 قوطی مايع ظرف شويی

 5 تا 6 ورقه کاغذ سفید، 28 * 22 سانتی متری
 نوار چسب

 يك عدد خودکار
 يك توپ کوچك

روش بازی
را  از حروف  يکی  قوطی  بچسبانید. روی هر  قوطی ها  به قسمت خارجی  را  کاغذهای سفید  نوار چسب،  با 
بنويسید. سعی کنید از خط نسخ استفاده کنید. قوطی ها را نزديك به هم در جايی قرار دهید1 و توپی در 

اختیار کودک بگذاريد )شکل55(.

ببینید کودک شما چند قوطی را می تواند با توپ بیندازد. برای هر قوطی افتاده، کودک يك امتیاز کسب 
می کند. البته اين امتیاز در صورتی به او داده می شود که بتواند کلمه ای را بگويد که صدای اول آن مانند 

حرفی باشد که روی قوطی نوشته شده است. مثالً برای »  خ« می تواند کلمه » خیار« را مثال بزند.
قوطی ها را دوباره به حالتی ايستاده قرار دهید و بازی را مجدداً شروع کنید. اگر کودک اين بار نیز قوطی » خ« 
را به زمین بیندازد، بايد کلمه ای غیر از خیار را که با اين حرف آغاز می شود، مثال بزند. از اين بازی برای 

هماهنگی چشم و دست نیز استفاده کنید و با خوردن توپ به قوطی نمره دهید.

شکل 55  ـ بازی با حروف

1ـ از حروف آشنا استفاده شود.
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تمرین کنید
1 برای يك کتاب تصويری، کارت قصه گويی )بر پايه مبحث قصه گويی در فصل مهارت های بیانی( تهیه کنید 

و در کالس ارائه دهید. 
2 کارت کتاب برای دو کتاب از قصه های قومی و دو کتاب از داستان های واقعی بر اساس دستورالعمل )در 

فصل مهارت های بیانی کودک( تهیه کنید و ارائه دهید.
3 يك کتابخانۀ ساده با استفاده از ساده ترين ابزار برای کودکان طراحی کنید.

4 پنج کارت هم آغاز برای آموزش هم آغازها تهیه کنید.

خود ارزیابی پایان پودمان 4

واحدیادگیری: آماده کردن کودک برای خواندن

اين کاربرگ برای ارزيابی مهارت های شما در واحد يادگیری آماده کردن کودک برای خواندن تهیه شده است. در 
هر سؤال بیشترين امتیاز، سه و کمترين امتیاز، يك است. براين اساس خود را ارزيابی کنید و به خود امتیاز دهید.

123مواردردیف

تا چه حد می توانید برای کودکان کتاب تصويری مناسب را انتخاب کنید؟1

تا چه حد می توانید با استفاده از انواع کتاب کودکان، کتاب خوانی را در آنها 2
پرورش دهید؟

تا چه حد می توانید با استفاده از فعالیت روزانه برای توسعه خواندن در کودکان 3
فعالیت طراحی و اجرا کنید؟

تا چه حد می توانید با استفاده از تصوير و بازی برای تشخیص نمادها و حروف 4
و کلمات فعالیت طراحی و اجرا کنید؟
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پودمان چهارم: آماده کردن کودک برای خواندن

شرح کار: 
طراحی فعالیت برای توسعه شناخت خواندن مانند زمان شروع خواندن، انواع تصاوير، ويژگی های تصوير و غیره

طراحی فعالیت برای پرورش کتاب خوانی مانند بلند خوانی، انتخاب کتاب برای کودک و چگونگی کتاب خوانی و غیره
طراحی فعالیت برای توسعۀ توانايی خواندن در کاربرد فعالیت روزانه مانند استفاده از کتابخانه/ تلويزيون و خواندن نشريات
طراحی فعالیت برای پرورش شناخت ديداری نمادها، حروف و کلمات مانند بازی با کارت های تصاوير، اشیای واقعی و  غیره

طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زير انجام می شود:
نام فعالیت:                                                                  نوع فعالیت:

هدف فعالیت:                                                               مکان فعالیت:
زمان فعالیت:                                                                وسیله و ابزار مورد نیاز:

سن کودکان:                                                                تعداد کودکان:
تعداد مربی و مربی يار:                                                 روش کار:

از مراحل خواندن و پرورش کتاب خوانی، کاربرد فعالیت های روزانه در  ازطريق توسعه شناخت  برای خواندن  آماده کردن کودک  استاندارد عملکرد: 
توسعۀ توانايی خواندن و پرورش شناخت ديداری نمادها، حروف و کلمات بر اساس منابع علمی و آموزشی معتبر، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش 

و سازمان بهزيستی کشور
شاخص ها:

توسعۀ شناخت خواندن )زمان کتاب خواندن، انواع تصوير، ويژگی های تصاوير(
پرورش کتاب خوانی )فوايد خواندن، انتخاب کتاب برای کودک، چگونه برای کودکان کتاب بخوانیم(

کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانايی خواندن )کتابخانه، تلويزيون و خواندن نشريات(
پرورش شناخت ديداری نمادها، حروف و کلمات )تشخیص ديداری کلمات و نمادها با استفاده از تصاوير و بازی(

شرایط انجام کار: 
طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی  در کارگاه هنرستان با توجه به شرايط زير: 

مکان: مرکز آزمون                                                              زمان: 50 دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحرير و وسايل هنری

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزيستی 
ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری                      اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزيستی، جدول رشد کالمی طبق منابع معتبر

منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحله کارردیف

1توسعه شناخت خواندن1

1پرورش کتاب خوانی2

2توسعه توانايی خواندن  در کاربرد فعالیت روزانه3

2پرورش شناخت ديداری نمادها،  حروف  و کلمات4
شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

شايستگی های غیرفنی: يادگیری، مهارت گوش کردن، آموزش و کمك به فراگیري ديگران 
ايمنی: رعايت استانداردهای بهداشتی موجود در آيین نامه های بهزيستی ـ رعايت نکات ايمنی 

در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت: رعايت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها

توجهات زيست محیطی: رعايت بهداشت و سالم سازی محیط ـ صرفه جويی در  مصرف آب و 
وسايل ديگر

نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترين زمان

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

ارزشیابی شایستگی آماده کردن کودک برای خواندن
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 فهرست منابع کتاب کودک برای یادگیری بیشتر )فصل4(
1 وادل مارتین ـ خوش بخوابی کوچولو ـ ترجمه رضی هیرمندی، نشر افق 1386

2 ماری، ايال، درخت، ترجمه: راهنما سرور پويا، کانون پرورش فکری سال 1364

3 زرين کلك، نورالدين ـ آ اول الفبا، کانون پرورش فکری کودکان 1365

4 کدخدايی، علی ـ موشی جان کجايی ـ نشر کانون پرورش فکری 1384

5 اوزر، اريش ـ قصه های من و بابام ـ نشر فاطمی چاپ چهل و پنجم 1395

6 مورل، ژان لوک ـ مجموعه بابالوها )خانم بشقاب( ـ مترجم شادی جمشیدی، نشر صدا 1380

7 ريد، باربارا ـ موش مترو ـ مريم واعظی ـ نشر صدا 1387

8 يانیکوفسکی، اوا، اگر بزرگ بودم ترجمه اسد پور پیران فر، امیرکبیر 1355

9 لستر، هلن ـ نازک نارنجی ـ ترجمه صبا رفیع، انتشارات فنی 1388

10 ويتینگر بريگیته ـ تقصیر من بود ـ ترجمه فراز پندار، انتشارات فنی 1391

11 باربارا، ام جوس ـ مادر جان مرا دوست داری ـ مترجم حسین فتاحی، انتشارات سروش 1391

12 بارت، جودی ـ چرا حیوانات نبايد لباس بپوشند ـ امیرکبیر 1351

13 الین ترسلت ـ قورباغه چاه نشین ـ ترجمه فريدون رحیمی، کانون پرورش فکری 1384

14 زرين کلك نورالدين، آ اول الفبا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 1365

15 واتس، فرالنس ـ بوسه های برای بابا ـ مترجم مینا پورشعبان 1390

16 وبستر، شريل، بافتنی عجیب، مترجم شیما شريفی، انتشارات علمی و فرهنگی 1394

17 سیدآبادی، علی اصغر ـ بادکنك به شرط چاقو ـ نشر افق 1386

18 کشاورز، ناصر ـ مجموعه بابا تو بهترينی ـ نشر افق 1395

19 احترامی، منوچهر ـ گربه من ناز نازيه، همه ش به فکر بازی ـ نشر پديده گوتنبرگ 1382

20 فرجام، فريده ـ مهمان های ناخوانده ـ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 1387

21 چی هیروا، يواز کی ـ يك برادر برای موموکو ـ ترجمه فرزانه ابراهیمی، امیرکبیر 1351

22 طاهر پور، فرشته ـ ماجرای احمد و ساعت ـ کانون پرورش 1391

23 مرغ سرخ پاکوتاه ـ از قصه های فولکلور )فرهنگ مردم( ـ تصويرگر جان میلر، انتشارات علمی فرهنگی 
1383

24 لورانو، موروف ـ وقتی موش را به مدرسه ببريد ـ ترجمه فرمهر منجزی، نشر چشمه 1387

25 آندره بو ـ فرهنگ مصور جانوران ـ ترجمه فرزانه کريمی، انتشارات قديانی 1394

26 پنوژروه ـ کتاب خطرناکه ـ مترجم صبا رفیع انتشارات فنی 1387

27 شعبان نژاد، افسانه ـ کتاب من و عروسك، تصويرگر نیلوفر میر محمدی، منادی ترتیب 1381

28 مسنجر، نورمن ـ کتاب چهره سازی، ترجمه: زهرا بنی اسدی، نشريه دواير 1384

29 عسگری، مهناز ـ فرهنگ فارسی خردساالن ـ تصويرگر: کیوان اکبری، نشر محراب قلم 1390
 


