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 کانون توسعه فرهنگی کودکان             2931سی و یکم  فروردین و اردیبهشت  ماه  سال شماره 

 

 آغاز سخن

امیدواریم شما کتابدارهای عزیز تا این زمان که دو ماه از سال . سال نو شد و کتابخانه ها منتظر نو شدن فعالیت ها هستند

با توجه به آموخته های این سال ها برای جذب هر چه بیشتر . گذشته است برنامه های سال جدیدتان را تعیین کرده باشید

 . باشید و امسال را فعال تر و خالق تر از سال های قبل شروع کرده باشید افراد به کتابخانه راه کارهایی یافته

اگر تاکنون چنین نکرده اید، همین االن قلم و کاغذتان را بردارید و جدول ماهانه را بکشید و در هر ماه فعالیت های آن ماه 

ای سنی مختلف برنامه های متنوع تدارک برای گروه ه. حتماً کارهای گروهی را بیشتر از قبل انجام دهید. را مشخص کنید

 . ببینید

امیدواریم امسال کتابخانه ها پربارتر و فعال تر . فراموش نکنید از فکرها و ایده های نویی که اعضا دارند هم استفاده کنید     

 .از سال های پیش باشند

 :ت می کنید این باشددر ضمن فراموش نکنید در جدول برنامه هایتان اولین موضوعی که یادداش     

 .به موقع و سروقت "نوشتن گزارش ماهانه  "

با مطالعة این یادداشـت ها چیزی . فرستید هم چنین گاهی همراه گزارش هایتان یادداشت هایی از بچه ها برایمان می     

هم چنـین . که خیلی به چشم می آید، غلـط های دیکـته ای و جمـله بندی های ناقص و اسـتفادة غلط از ضـمایر اسـت

. راف کامل بدون یک نقطه یا ویرگول نوشته می شود که اصالً مفهوم نیستیعنی گاهی یک پاراگ. بی توجهی به نقطه گذاری

خاطره برای این که بچه ها بهتر و روان تر و بی غلط تر بنویسند فراموش نکنید در برنامه های کارگاهی تان، کارگاه 

ن اشکاالت کم تر در نوشته هر چـه بیشـتر بچه ها را تشویق به نوشتن کنید، ای. را بگنجانید یادداشت برداریو  نویسی

 موفق باشید.                                                                                                  هایشان دیده می شود
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 ارزش های زندگی

آن را دنبال کنید و را به شما معرفی کردیم و از شما خواستیم فعالیت های « ارزش های زندگی » دو شماره پیش کتاب 

آیا هیچ یک از شما . ولی تا به حال گزارشی در این زمینه دریافت نکرده ایم. تجربه هایتان را در این زمینه برایمان بنویسید

 فعالیتی در این زمینه انجام نداده است یا فراموش کردید برای ما بنویسید؟

                                                                                         

 خالقیت در کتابخانه ها

 .از پیک کتابدار سه نمونه از فعالیت های خالق کتابداران را می آوریم در این بخش

خانم غالمی، کتابدار روستای خنگ، با کودکان پیش دبستانی و دبستانی ساختن ماسک و کارت تبرک و گل   -1

این گونه فعالیت ها، چنان که در بحث خالقیت . سازی با دانه هایی مانند عدس و لوبیا را انجام داده است

زمینه ای برای بروز خالقیت شمارة گذشته گفتیم، اگر بدون مدل و سرمشق و به طرز صحیح انجام شوند، 

 .  های کودکان خواهند بود

سین کتاب  7او . آقای ابراهیم پورقربان کتابدار کتابخانة گنجه، کاری ابتکاری در نوروز امسال انجام داده است -2

یکی » : او می گوید. بود در یک سینی گذاشته است« س » هفت کتاب که اول اسمشان . درست کرده است

یعنی یعنی یک کتاب داستان . این هفت سین این است که کتاب ها مناسب تمام سنین استاز خصوصیات 

کودک، یک کتاب داستان نوجوان، یک کتاب داستان بزرگسال، دو کتاب شعر بزرگسال، یک کتاب شعر 

وف ابراهیم پورقربان در گزارشش نوشته که می توان این کار را با تمام حر« . کودک و یک کتاب زندگینامه

 .الفبا انجام داد

 

جشنوارة نوروزی را با « خرمن جای روستا » خانم قائد رحمتی، کتابدار روستای کلنگانه، در به قول خودش  -3

در این جشنواره که از مدتی پیش برنامه های . شرکت مردم روستا از تمام گروه های سنی برگزار کرده است

خانم قائد رحمتی دربارة مسابقة . ر نوروزی انجام گرفتآن اعالم شده بود، مسابقة هفت سین و انتخاب می

یک سفرة هفت سین زیبا در یک زمین سبز بسیار رویایی بود و البته جای شما » : هفت سین نوشته است



 
 

3 
 

وظایف . اما میر نوروزی کیست؟ حتماً شما هم مانند ما کنجکاوید در این مورد بیشتر بدانیدو « ....خالی 

 تانجام فعالیت های کارگاهی در کتابخانه، برپایی کارگاه های مناسب: عبارت است از میرنوروزی کتابخانه

ولی خانم قائد .... بزرگداشت پروین اعتصامی و غیره ،تقویمی اسفند از جمله چهارشنبه سوری، درختکاری

. ستبا چه سنی به عنوان میرنوروزی انتخاب شده است و چه کرده او  رحمتی ننوشته است که چه کسی

 .امیدواریم در گزارش های آینده این اطالعات را به ما بدهد

 . برای مناسبتی شاد بود، ولی خالقیت همیشه در شرایط شاد شکوفا نمی شود باالفعالیت سه  -4

خانم ملیحه دل . خوشبختانه این زلزله تلفات جانی نداشت. در استان سیستان و بلوچستان زلزله ای رخ داد

. کتابخانة آبادان بعد از وقوع زلزله از بچه ها خواسته خاطرة خود را از لحظة وقوع زلزله بنویسندپیشه، کتابدار 

هاجره ملک محمدی، فاطمه مارندگانی، ساناز نارویی، مهرناز محمدی، سعیده چاریزهی و ساجده نوازنده 

 :ها را در زیر می خوانید یکی از این نوشته. اعضای کتابخانه بودند که در این باره یادداشتی نوشته اند

در خانه در خواب بودم که ناگهان زمین شروع . سالم، من فاطمه مارندگانی هستم از ایرانشهر در مدرسه ی آبادان هستم» 

می دیدم که سیم  . ناگهان همه ی همسایه ها آمدند بیرون . دویدیم بیرون !کرد به لرزیدن، مادر بزرگ گفت زلزله آمده

دقیقه بود  11:11ساعت زلزله ساعت  .من روی حوض نشستم و سرم را نگه داشتم. تکان خوردن هستند های برق در حال

این زلزله بر اثر رها  . که زمین شروع به لرزیدن کرد کارشناسان زلزله می گویند که هفت و هشت دهم ریشتری بوده است

این زلزله در سروان و منطقه گُشت  .ه وجود می آیدزلزله به همین علت ب .شدن از داخل سنگ های پوسته زمین بوده است

من از سر و صداهای همسایگان بیدار شدم و دیـدم که هـمة   .به وجود آمده است متأسفانه بعضی از خانه ها خراب شده اند

حس کردم پدرم در سال اتفاق نیافتاده، من اولین بارم بود که زلزله را  14این زلزله در این . وسـایل خانه دارند مـی لرزند

 .خیابان با ماشین بوده است که زلزله پیش آمده است

شهر گُشت در وسط شهرهای سراوان و خاش است که بیش تر خانه ها از خشت خام درست شده اند و بعضی هم از      

 «. مصالح ساختمانی درست شده اند

این فعالیت به بچه ها کمک می کند که فشار روانی ناشی از وقوع زلزله . خالقیت خانم دل پیشه واقعاً قابل تحسین است    

 .را تخلیه کنند
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 ارزیابی کتاب

ارزیابی  در گزارش های پایان سال شمادر گزارش های رسیده هم نشانی از نوع کتاب هایی که برای بهار تعیین کرده بودیم، 

در زیر فهرستی از این کتاب . نسبتاً قابل توجهی از کتاب های علمی داشتیم که برای پاییز و زمستان تعیین شده بود تعداد

امیدواریم برای شمارة آینده ارزیابی های شما را از کتاب . ها را می آوریم که می توانید به فهرست قبلی خود اضافه کنید

 .برای فصل بهار است، دریافت کنیمهای هنر و سرگرمی، که موضوع تعیین شده 

 فهرست کتاب های علمی

 

 نام ناشر نام نویسنده نام کتاب نام کتابدار
 محراب قلم بریژیت آورسون چراهای شگفت انگیز انسان قائد رحمتی 

 انتشارات پیام آزادی مهدی امین از من بپرس از آب غالمی

 انتشارات فنی ایرانشرکت  محمدرضا هراتی سبز نگه داشتن زمین مقری

 انتشارات فنی ایران استیو پارکر خاطرات یک قورباغه مقری 

 نشر کالم رابرت ریستون المسه از مجموعة حواس پنجگانه حاجی میرزایی

 محراب قلم آنیتا گانری سیارة زمین برزگر

 اموزشیدفتر امور کمک  فرانکین برانکلی اکسیژن ما را زنده نگه می دارد قائد رحمتی

 - آنجال ویکز اسرار طبیعت غالمی

 - لیونل بندر اتم و سلول در زیر میکروسکوپ برزگر

 - همایون فالح پیله برزگر

 مدرسه اسفندیار معتمدی انرژی و تبدیل آن قائد رحمتی

 مادر تام دانکن ماجراهایی با فیزیک قائد رحمتی

 امیرکبیر ج استیفنن الکتریسیته قائد رحمتی

 پیدایش آنجالروتیسون آب زحمتی

 انتشارات فنی ایران استیوپارکر خاطرات یک مورچه زحمتی

 

با مطالعة گزارش های شما دریافتیم که کتابداران به توصیة همکاران خود عمل می کنند و کتاب هایی را که در فهرست 

اضافه کردن این بخش به گزارش کارهای ماهانه خیلی خوشحالیم، چون هدف ما هم از . های این بخش می آید، می خوانند

امیدواریم گاه شاهد گفت و گو ها و بحث های کتبی کتابداران عزیز در خصوص کتاب هایی که . و ارزیابی کتاب همین بود

 .خوانده اند، باشیم
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 :می کنند همـکاران خود توصـیهده اند و به ــفهرست بعضی از کتاب هایی که کتابداران به تنهایی خوان

 موضوع ناشر نویسنده نام کتاب شماره

گروه 

سنی 

 مخاطب

نام کتابدار و 

 کتابخانه
 امتیاز

 1 بهمنی، گلین بزرگسال روانشناسی سپنج ژوزف مورنی قدرت فکر 1

 گرگ یوسف 2
مهری 

 ماهوتی
 1 برزگر، بفروییه  دینی ؟

3 
داستان های 

 آفریقایی

آرنوت 

 کتکین

 علمی

 فرهنگی
 1 مقری، دهک ه -د داستان

1 

هنگام 

بیماری چه 

 باید کرد؟

 3 غالمی، خنگ بزرگسال بهداشت ققنوس تونی اسمیت

1 
روزگاران 

 تاریخ ایران

عبدالحسین 

 زرین کوب
 1 اسماعیلی،اجوارکال بزرگسال تاریخ سخن

 تاریخ سکه 6
داریوش 

 شهبازی
 1 قائد رحمتی، کلنگانه بزرگسال تاریخ پلیکان

7 

فرهنگنامه 

و کودک 

 نوجوان

شورای کتاب 

 کودک

نشر 

 فرهنگنامه
 1 زحمتی، آفریز ه -ج دانشنامه

8 
دور دنیا در 

 هشتاد روز
 ژول ورن

کتاب 

 مریم
 1 زحمتی، آفریز ه -ج داستان

 

 

در این جـدول ها منظور از موضوع، . بعضی از کتابداران به جای موضوع کتاب، مضمون یا درونمایه آن را می نویسند

در فهرست .... است که هنگام رده بندی دیویی در نظر می گیرید، مثل داستان، روانشناسی، سرگذشتنامه و موضـوع هایی

 .هایی که ما می دهیم، موضوع ها تصحیح شده است
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 :گرفته اند(5و4)فهرست بعضی ازکتاب هایی که درارزیابی امتیاز باال 

 

 موضوع ناشر نویسنده نام کتاب شماره
سنی     گروه

 مخاطب

نام کتابدار و 

 کتابخانه
 امتیاز

1 
آقای روباه 

 شگفت انگیز
 1 خور، نخعی ج داستان افق رولد دال

 ؟ نهضت جنگل 2

دفـتـر 

پـژوهـش 

 های فرهنگی

 1 خور، نخعی د تاریخ

3 
تاک، روباه 

 کوچک
 1 بهمنی، گلین ج داستان کتاب مریم ناصر یوسفی

1 
باور کنید تا 

 ببینید
 1 بهمنی، گلین بزرگسال روانشناسی هامون وین دایر

 درخت بخشنده 1
شل سیلور 

 استاین

نمایشگاه 

 کتاب کودک
 1 بهمنی، گلین د -ب داستان

6 
تعلیم و تربیت 

 در اسالم

مرتضی 

 مطهری
 1 برزگر، بفروییه بزرگسال دینی ؟

 1 برزگر، بفروییه ه -د روانشناسی ؟ آنیتا بایک اعتماد به نفس 7

 1 برزگر، بفروییه ه -د سرگذشتنامه ؟ مسعود علیا نیشابوریعطار  8

 پنج افسانه 9
آذر 

 رحماندوست

موسسه نشر و 

 تحقیقات ذکر
 1 مقری، دهک د -ج  ادبیات کهن

14 

 پیرامون ماه

زندگینامه امام 

 (ص)محمد باقر

 1 مقری، دهک د -ج دینی مدرسه شهرام شفیعی

 1 غالمی،خنگ الف داستان مرکز مایکل فورمن گربه وقناری 11

12 

قصه های 

 شاهنامه 

اسفندیار ) 

 (رویین تن 

 1 اسماعیلی،اجوارکال د داستان افق آتوسا صالحی

13 
قصه های 

 1شیرین جلد 

شکوفه قاسم 

 نیا
 1 اسماعیلی،اجوارکال ه داستان پیدایش



 
 

7 
 

 

 نکاتی درباره ی نشریه ها

 : مصاحبه 

ابتدا مقدمه ای دربارة آن فرد و دلیل گفت و گویتان و حال و هوای آن جلسه بنویسید تا وقتی با کسی گفت و گو می کنید، 

سعی کنید . دنسپس سعی کنید سئواالتی که می پرسید با هم هماهنگ باش. خواننده کمی با مصاحبه شونده آشنا شود

سئواالت را براساس پاسخی که می . دحتماً حواستان به پاسخ مصاحبه شونده باش. طبقه بندی شده و مرتبط سئوال بپرسید

 . گیرید تنظیم کنید، تا بین سئوال و جواب ها ارتباط باشد و یک دفعه از این شاخه به آن شاخه نپرید

 .در معرفی آن فرد حتماً به نقشی که در کتابخانه یا در روستا دارد اشاره کنید     

 .و از تکرار اسم مصاحبه کننده و مصاحبه شونده خودداری کنیدسعی کنید سئوال و جواب را با عالمتی مشخص کنید      

 

 :صفحه آرایی 

همین طور هم از . سانت فاصله بگذارید 2از کناره های کاغذ حداقل . هنگام نوشتن مطالب هر صفحه به فاصله ها توجه کنید

برای اینکه خط ها کج و معوج نشود می توانید زیر دستتان . بین سطرها حداقل یک سانت فاصله بگذارید. باال و پائین صفحه

 . یک کاغذ خط دار بگذارید

طالبی که به هم ارتباطی ندارد فاصلة بیشتری بگذارید یا با استفاده از نقش و طرح هایی مطالب را از هم جدا بین م     

 .توجه داشته باشید زیبایی آرایش صفحه در جذب خواننده مهم است. کاغذ را خیلی پر نکنید. کنید

نام نشریه را . ا شناسنامه را در آن بنویسیدداخل جلد را سفید بگذارید ی. سعی کنید جلد نشریه تان شکیل و زیبا باشد

 .همیشه یکسان بنویسید و سعی کنید محل آن هم تغییر نکند

مسئولیت تهیة این نشریه به عهدة خانم ملیحه دل پیشه . اسم نشریة کتابخانة آبادان است« نخل و آفتاب »      

یه محمود زهی را با آقای عبدالواحد در این شماره بخشی از مصاحبة مرض. و خانم مرضیه محمود زهی است

 (البته با کمی ویرایش : ) برهانی می خوانیم

یکی از روستاهای  روستای آبادان. رفتم یکی از نویسندگان چیره دست بلوچ ساکن در روستای آباداننزد 
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گدا ای به نام  از ایشان اثر تازه .از ایشان وقت قبلی گرفته بودم برای این گفت و گو .ایرانشهر استشهرستان 

، که در دانشگاه فردوسی مشهد کنامداستان های بومی  و مهم تر از همه اینکه در جشنوارة منتشر شده بود

همین امر کنجکاوی مرا برانگیخت تا هرچه زودتر وی را ، برگزار شد، ایشان مقام برتر را به خود اختصاص دادند

، آن چنان غرق خواندن دیدمانه اش رفتم او را در حال مطالعه وقتی به خ. ببینم و با او مصاحبه ای داشته باشم

ایشان  ، شان آمدند و با رویی باز از من استقبال کردنددکتاب بود که حضور مرا احساس نکرد، با صدای در به خو

 :بهتر است از زبان خودشان بشنوید........ . کسی نیستند جز آقای

 

o سالم.  

 خیلی خوش آمدید: سالم. 

o  ،خودتان را معرفی کنید پیش از هر چیزممنون.  

 عبدالواحد برهانی هستم. 

o موفقیت تان را تبریک می گویم، ان شاء اهلل شاهد موفقیت های بزرگ تر از این باشیم. 

 ممنون. 

o جشنواره توضیحی بدهید ةدربار. 

 من که داستان آماده داشتم از سال . داستان های بومی کنام، برای اولین دوره فراخوان داده بود ةجشنوار

نفر  312در این جشنواره  برای دبیرخانه جشنواره فرستاد،که از طریق ایمیل   های پیش، دادم به دوستم،

 .نفر انتخاب شدند 12داستان ها، در نهایت  خوانششرکت کردند که طی سه مرحله 

o ؟ بودندشدید، نفر دوم و سوم چه کسانی  لدر این جشنواره شما نفر او 

 نفر دوم، خانم کوچولویی از بیرجند بنام خانم نرگس وفادار و آقای ترشحازی و نفر سوم.... 

o عنوان داستان تان چه بود؟ 

  :گی است، در مورد مشکالت زندگی خانوادهشب نامه. 

o  آیندة کار ادبی شما می گذارد؟مقامی که آورده اید چه تاثیری در 
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  ،اما این . که تا چه اندازه مورد قبول واقع می شوم کمی دو دل بودممن از زمانی که شروع به نوشتن کردم

از جانب دوستان نویسنده و داوران محترم به این نتیجه رسیدم  ،که در مورد کارم شد هاییبار با اظهار نظر

را که به آن ها اعتماد نداشتم و نیمه کاره رها کرده بودم را به امید  که پس می توانم، بنابراین کارهایی

 .خداوند به پایان می رسانم و در اختیار دوستان خواهم گذاشت

 .البته این گفت و گو مفصل است و بخش کوچکی از آن را به عنوان نمونه در اینجا آوردیم

 .منتظر کارهای بقیة کتابدارها هم هستیم

 

 :همچون یک عادت در کودکان پرورش دهیدخواندن را 
 ارتباط بین خواندن و نوشتن

 نوشتة لیندا مایرلورنز                                                                                                                    

 ترجمة فرمهر منجزی                                                                                                                                       

 

در واقع، درک نوشتن به . روند یادگیری نوشتن ساده نیست به کودکان است، اما "چگونه خواندن "بر آموزش تأکید زیادی 

. برای معرفی مهارت خواندن، نوشتن، مرور کردن و اصالح کردنی است  مقطع آمادگی دوره. ی داردخواندن زود هنگام بستگ

 :برای موفقیت کودکان در خواندن و نوشتن بیان می کنیم را در اینجا هفت گام

ارد را مطمئن کنید که می تواند دربارة هر چه دوست د کودک .عنوان های انتخابی را معرفی کنید :گام اول      

او می تواند دربارة . چیزهایی که در آن مـهارت بیـشتری دارد یا هر چـیزی که بیشتر مـورد عالقه اش است ،بنویسد

خودتان فهرستی از موضوع های قابل . تجربیاتش بنویسد ، جاهایی که رفته، خانواده اش، دوستان یا حیوانات خانگی اش

به روز باشد چیزهایی  به آن اضافه کنید و مطمئن باشید همیشه چیزی  نوشتن داشته باشید و برای این که فهرست تان

 . هست که به آن اضافه کنید

 .با کشیدن افکارتان ارتباط برقرار کنید: گام دوم     

در این مرحله می توانید به کودک بیاموزید کلمات و تصاویر می توانند . خلق تصاویر داستانی به روند نوشتن کمک می کند

برای مثال اگر موضوع سفر به ساحل دریا است، تصاویر باید نمایشگر سفر و تمام واژه ها در همان . م همخوان باشندبا ه
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کمک می کند وقتی  اواین گام به . کودک شما پیش از نوشتن داستان باید ارتباط بین تصاویر و کلمات را بیاید. باشد ارتباط

 . ه کندخواندن یاد گرفت، از تصاویر بهتر استفاد

معموالً کودک با نمادهای شبه   .وقت نوشتن داستان است .وقتی موضوع و طرح سر جای خود قرار گرفت :گام سوم 

دا می کند ـط اطرافش پیـمه هایی که در محیـیرة حروف یا کلـادهایی هم چون زنجـنم. چاپی نوشته اش را شروع می کند

با تصحیح هجی او یا تلفظ واژه ها او را دلسرد . ارتباطی بین صداها و واژه ها پیدا کندمعموالً حاضر نیست ( اسامی ، عالئم ) 

بگذارید حروف و کلماتی را که . همراه او کلمه ها را هجی کنید و لغت ها را بخوانید تا از راه گوش آن ها را یاد بگیرد. نکنید

 .معموالً صدای حرفی را که می شنود می نویسد. می شنود بنویسد

 .یاد بدهید کودکانآرام آرام هجی کردن کلمات را به   .آموزش هجی کردن:  گام چهارم      

واژه هایی که بیشتر در گفت و گوها استفاده . این کلمات همان هایی هستند که او اغلب در داستان هایش استفاده می کند

این کلمه ها و معنی آن ها را در نوشته ها و گفته  .مخصوصاً در گفت و گوهای روزانه و به گوش او آشنا هستند. می شود

کمی بعد، متنی را که می خوانید با ( من، مالِ من، تو، شـما، شبیه و از این نـوع کلمه ها ) هایتان زیاد استـفاده می کنید 

ت آن با هم سپس دربارة شخصیت ها، گفت و گوهای آن متن و جزئیا. توجه به واژه هایی که کودک می داند معنی کنید

این روند باعث می شود کودک امالی کلمه هایی را که نمی داند بخواند و . صحبت کنید و هر روز چیزی در آن باره بنویسید

 .بنویسد

برای بچه های کوچک تر، مرور داستان به این معنی است که کنترل می کنند آیا معنی واژه ها و : گام پنجم     

در این مرحله یادتان باشد نوشتن فقط آن چیزهایی است که درباره اش صحبت  .یا نه درکشان از داستان درست بوده

که به  را یعنـی در این مـرحله می توان معنی واژگانی. این مهارت می تواند به یادگیری معـنی واژه ها کمک کند. شده است

مرور داستان همراه کودک این . داشته یا نهنظر مشکل می رسند از کودک پرسید تا متوجه شد آیا او درک درستی از جمله 

در این مرحله است که کودک متوجه می شود داستان ساختاری . امکان را می دهد که جزئیات بیشتری از داستان باز شود

 .شروع داستان، متن میانة آن و پایان بندی. سازمان یافته دارد

نوشتن از راست به چپ، فاصلة بین  .بعد معرفی شود تصحیح کردن می تواند به مرور و در مرحلة: گام ششم     

 کودکان. رین کندـودک زمان بدهید تمـبه ک. کلمه ها و نقطه گذاری در پایان جمله را می توان کم کم به کودک یاد داد
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 .اشاره کنیدوقتی با هم می خوانید به نقطه گذاری ها هم : دند این مراحل را با خواندن کتاب های داستان بیاموزنمی توان

این شیوة  .در این مرحله باید بتواند کلماتی را که روی آن انگشت می گذارید جداگانه بخواند کودک :گام هفتم

را در دفتری  انرا تشویق کنید، داستانش کودکان. ، روانی و پیشرفت خواندن استقدم به قدم پیش رفتن برای یادگیری

 .بنویسد و نگه دارد

را بازخوانی  دبرای روان تر خواندن و بهتر نوشتن بعد از گذشت مدتی به آن مراجعه کند و نوشتة خوکودک می تواند      

 .کند

برای نوشتن ابتدا الزم نیست کودک معنی و مفهوم همة آن . یادگیری نوشتن هم مثل یادگیری خواندن زمان می برد    

اما تمرین . معنی همة کلمه هـایی که می خواند را بداند مثل خواندن که نیـاز نیـست. چیزهایی را که می نویسد بداند

 . نوشتن به کودک کمک می کند از سال های اولیة آموزش به خواندن و نوشتن عادت کند
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 کانون توسعه فرهنگی کودکانتهیه شده در 

 شاهده سعیدی -فرمهر منجزی  : به کوشش 

 الهام تاجیک : حروفچینی و صفحه آرایی

 9خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، کوچه کامیاب، پالک :نشانی

 00012895: تلفن

 00944485:  تلفکس

 25922: شماره ثبت

Web site: www. ccdc.ir 

info@ccdc.irEmail:  
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