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 کانون توسعه فرهنگی کودکان             2931ماه  سال   خرداد  دومسی و شماره 

 

 آغاز سخن

این قوانین . انسان باین دلیل که در اجتماع زندگی می کند ناچار است قوانینی برای ارتباط خود با دیگران وضع کند

ضروری و سبب آسایش و راحتی زندگی تنظیم کننده زندگی اجتماعی است که آشناشدن و عمل کردن به آن 

یعنی تک تک افراد به عنوان انسان اعم از کودک و زن . قانون برای حفظ حقوق افراد جامعه است. اجتماعی افراد است

. و مرد، پیر و جوان، حق دارند با احترام، با آرامش، با آزادی و با رعایت عدالت از همة امکانات زندگی برخوردار باشند

شناختن این حقوق . هر کس باید حق فردی و اجتماعی را بشناسد ،ن که بتوانیم از این امکانات بهره بگیریمبرای ای

برای این که راحت تر به این شناخت برسیم چند تقسیم بندی . نیاز به آموزش دارد که البته باید از کودکی شروع شود

در این میان کودکان به دلیل آن که در دوران ... ی وحق فرد به صورت خصوصی، حق فرد به صورت اجتماع. الزم است

 .حقوق ویژه ای نیز برای آنان تعیین شده است ،کودکی نیاز به مراقبت ویژه دارند

با توجه . و از طرف دولت ها پذیرفته شده است( اعالمیه جهانی حقوق کودک ) این حقوق در تمام دنیا شناخته شده 

انواده و تحت حمایت پدر و مادر و از طرف دیگر به عنوان یک انسان دارای حقوق به این که از یک طرف کودک در خ

اجتماعی است لذا هم والدین و هم دولت ها وظیفه دارند در حمایت از او تابع قوانینی باشند که رشد همه جانبة او را 

 .این قوانین حمایتی است به عبارت دیگر سرنوشت نسل آینده کشور که کودکان امروز هستند در گرو. تضمین کند

در برنامه ریزی آموزشی امسال تمرکزمان را روی دو  ،ما برای این که این حقوق و قوانین را بشناسیم و آموزش بدهیم

 . موضوع حقوق کودک و صلح گذاشته ایم

و آن را نیز بحث حقوق کودک باید آن روی دیگر بحث یعنی مسئولیت را مطرح کنیم  ی الزم به ذکر است که در ادامه
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 قابل قبول نیست ،دنبال داشته باشدئولیتی به ـیفه و مسـبیاموزیم یعنی هیچ حقی بدون این که برای صاحب حق وظ

به عنوان مثال هرگاه صحبت از حق احترام به دیگران به عنوان . مسئولیت حدودی است که برای حق تعیین می شود

بالفاصله از خود می پرسم این احترام به حقوق دیگری چه وظیفه  ،یک ارزش و یک واژه هم طراز صلح مطرح می شود

از خود می پرسیم آیا احترام به دیگران به معنی احترام به خود است؟ یعنی تا فرد حق . ای برای فرد ایجاد می کند

زیست اگر فرد در آیا می تواند انتظار احترام از دیگران داشته باشد؟  یا در مورد حفظ محیط  ،دیگران را رعایت نکند

زندگی فردی و اجتماعی خود، در خانه، مدرسه، کوچه و خیابان بهداشت محیط زیست را رعایت نکند آیا می تواند 

 انتظار داشته باشد تا در محیطی تمیز و بهداشتی و زیبا زندگی کند و از محیط زیست خود لذت ببرد؟ 

اگر در حفظ و رعایت حق ... در استفاده از امکانات رفاهی شهری مثل فضاهای تفریحی، ورزشی، وسائل نقلیه عمومی و

آیا می توانیم انتظار داشتن و بهره گرفتن از چنین فضاهای عمومی را از  ،کوشیمندیگران و در استفاده از آن ها 

شناخت حق خود و رعایت حقوق دیگران آگاه می سازد که با  این ها و صدها مثال دیگر ما را در. دیگران بخواهیم

 .  شناختن و آموختن آن، جامعه بستری امن و آرام برای رشـد و زندگی بهـتر برای عمـوم مردم می شود

پیمان نامه حقوق کودک که در تمام کتابخانه ها موجود است اولین گام برای ورود به این بحث  ی خواندن دفترچه

ما . ا کتابداران عزیز باید آن را بخوانید و در باره تک تک مواد آن با کودکان، مادران و مربیان کار کنیداست که شم

 . ی به سئوال ها و توضیح های الزم و طراحی فعالیت ها همراه شما هستیم یآماده پاسخگو

                                                                                                                                                                                                             موفق باشید                                                                                                                          
 منیر همایونی                                                                                                                    

 خالقیت در کتابخانه ها

یک کارگاه را خانم ریحانه پاپی فر . ه استکلنگانه کارگاه محیط زیست در چند جلسه برگزار شددر کتابخانة روستای 

شرکت کنندگان در این کارگاه ها که اعضای دبستانی و راهنمایی . اجرا کرده است و کارگاهی را خانم زهرا بختیاری

 :در زیر می خوانیمجمله های زیبایی دربارة حفظ محیط زیست نوشته اند که  ،کتابخانه بودند

 فاطمه ابوالفتحی.  آشغال ها را سطل زباله بریزیم -

 نگین خدادادی . آشغال ها را در جدول بریزیم تا محله مان تمیز بماند -
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 ریحانه پاپی فر. آشغال ها را به زباله فروش بدهیم -

 تحیمحمد ابوالف. آشغال ها را در محله خود نریزیم چون باعث آلودگی هوا می شود -

 حسین ابوالفتحی. سطل آشغال بگذاریم برای زباله های خود -

 زینب محمودی . اگر ما آشغال بریزیم زمین از زیبایی پاک می شود و خیلی کثیف می شود -

 راضیه پاپی. شود میاگر زباله بریزیم هوای محله مان آلوده  -

 مریم پاپی. را زباله فروش می برد نریزد زباله های خود را مرتب در کیسه زباله بریزیم که وقتی آن ها -

 علی حسنوند . ما باید وقتی که موز می خوریم زباله های ان را بریزیم و باعث آلودگی هوا نشود -

 .شغال ها را درون جوی ها نریزیمآدر هنگام خانه تکانی  - 

مع آوری کرده و یا آن ها را     در خانه تکانی آشغال های موجود و حاصل از خانه تکانی را تا حداقل ممکن ج  -

 .بسوزانیم و یا آن هار ا تحویل شهرداری محل زندگی خود دهیم

 .اگر شهرداری در آن روز مشغول جمع آوری آشغال ها نبود آن ها را دفع کنیم  -

فاطمه . بیندازیم اگر به مسافرت برویم باید زباله هایمان را در مشـما بریزیم و به خـانه بـیاوریم بعد به سطل زباله -

 قائد رحمت

ما اگر ما چیزی داریم پوست آن را درسطل زباله . باید وقتی به جایی می رویم زباله ها را آتش نزنیم حتی در جنگل -

 بیتا احمدی. بیندازیم

 محمد پاپی. ما وقتی خوراکی می خوریم باید پوست آن را در سطل زباله بریزیم -

 امیر حسین پاپی.  ید پوست خوراکی را در سطل زباله بیندازیمما وقتی که گردش می رویم با -

 مریم لری. ما نباید طبیعت را خراب کنیم چون هوای ما آلوده می شود -

 مهدیه پاپی. ما باید در مدرسه آشغال نریزیم و آن را در سطل زباله بیندازیم -

 دانیال بختیاری .ما باید آشغال ها را در سطل زباله بریزیم تا هوا آلوده نشود -

 حسین پاپی. ما باید این آشغال ها را جمع کنیم تا کشورمان تمیز بشود -

ما بچه ها باید به اندازه کافی آب را باز کنیم نباید آب را هدر بدهیم موقع مسواک زدن آب را به اندازه کافی باز  -

بون بشـوییم، وقتـی از مدرسـه آب می خوریم وقتی از مدرسـه به خانه می آییم دسـت هایمان را با آب و صـا. کنـیم
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آب در زندگی یک نعمت . بعد شیر آب ها را ببندیم چون اسراف می شود و پول زیادی برای همة انسان ها می آید

 بیتا یار احمدی. خوب و حالل، است چون آب را خدا آفریده است

 ارزیابی کتاب

ی    ارزیابی را تغییر دادیم و پیشنهاد کردیم به سراغ قفسهبا این که پیش از شروع سال نو موضوع کتاب برای 

بروید و سال نو را با کار عملی خالقانه آغاز کنید، هنوز بعضی از کتابداران عزیز ما موضوع    های هنر و سرگرمی کتاب

شما لذت خواندن این ی   البته ما خیلی خوشحالیم که تقریباً همه. کنند   را ارزیابی می   های علمی قبلی، یعنی کتاب

امیدواریم . اید خوانید، افزوده  هایی که برای اعضایتان می را به کتاب   های علمی ها را تجربه کرده اید و کتاب نوع کتاب

موضوع کتاب برای ارزیابی این بود که شما کم کم با انواع   ای ولی هدف ما از تعیین دوره. این کار را ادامه دهید

البته بعضی از کتابداران ازجمله . ها را بین اعضای کتابخانه ترویج کنید تان آشنا شوید و خواندن آن ههای کتابخان کتاب

اند، بدون  های خالقانه داشته های نقاشی و ساختن کاردستی به روش خانم غالمی، خانم زحمتی و خانم دل پیشه برنامه

ها را هم  اند و ارزیابی کتاب های خالقانه ساخته اردستیها ک بعضی هم به کمک کتاب. این که از کتاب استفاده کنند 

ها  در زیر دو نمونه از این ارزیابی. نبوده است   ها هنر و سرگرمی اند ، هرچند احتماالً موضوع این کتاب برای ما فرستاده

 :خوانید را می

 باباریز: نام کتابخانه

 ژاله حاجی میرزایی و شیوا حاجی میرزایی: نام کتابدار

 صفحه، مصور رنگی 631کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، : ، نازنین نیازی، تهرانکاغذهای دست ساز

ای که امروزه برای  های پیچیده روش. امروزه کاغذها در انواع گوناگون همه جا در دسترس هستند :ی کتاب خالصه

 . شد درقدیم در چین به کارگرفته می ای است که رود، همچنان برمبنای اصول ساده  تولید کاغذ به کار می

 ه -د :گروه سنی مخاطب

 :های مرتبط با آن ی   کتابخوانی و فعالیت شرح جلسه

بعداً او وقتی کتاب را پس . درکتابخانه بودیم که یکی از اعضا یک کتاب هنری خواست که این کتاب را به او دادیم

 .اغذ کهنه  و دور ریز ساخته بود، آورد و به ما نشان دادآورد، وسایلی مانند قایق، آدمک و کاسه را که با ک
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این . صحافی کتاب عالی است. کیفیت تصاویر خوب و حروف خوانا بود. متن کتاب ساده و روان بود :ی ارزیابی نتیجه

  .های هنری و کاردستی رفتند ها با خواندن این کتاب به سراغ کتاب بچه. کتاب بازیافت کاغذ را آموزش می داد

ای کاش که فعالیت باال به طور جمعی انجام گرفته بود، هرچند که به این صورت نیز به گفته ی کتابداران  :نظرما

ی  اند که پیام این کتاب بازیافت کاغذ و استفاده ها حاجی میرزایی نوشته خانم. است ای برای سایر اعضا شده انگیزه

و این پرسش برای ما . کتاب چنین چیزی را به ما نشان نمی دهدی  ولی خالصه. خالقانه از کاغذهای دور ریز است

 .ی  ساخت کاغذ آمده یا روش ساختن آن نیز شرح داده شده است ماند که دراین کتاب فقط تاریخچه باقی می

 گلین: نام کتابخانه

 توران بهمنی: نام کتابدار

 .6331رقطرهنش: والری مارش، تهران: ، نویسندههای خوردنی قصه گویی با عروسك

 .  های نوین قصه گویی برای کودکان است ی روش این کتاب درباره :ی   کتاب خالصه

 بزرگسال :گروه سنی مخاطب

 :های مرتبط با آن ی   کتابخوانی و فعالیت شرح جلسه

ستم که یکی ها خوا بعد از بچه. ها خواندم ی  کتاب برای بچه های کتاب را انتخاب کردم و طبق توصیه چندتا از داستان

درآخر هم قبل از . های داستان را انتخاب کنند و از مواد خوردنی که قبالً آماده کرده بودیم، آن را بسازند از شخصیت

 .   ها بازی کردند و نمایش اجرا کردند های داستان، با آن خوردن شخصیت

ی    نکته. ی آن عالی بود کیفیت ارائهکتاب کشش خوبی داشت، زبان و بیان آن مناسب گروه سنی و  :ی ارزیابی نتیجه

ی قصه خوانی خیلی استقبال کردند و به  ها از این شیوه بچه. منفی کتاب این بود که از تصاویر رنگی استفاده نکرده بود

 . ها کمک کرد که با نگاهی نو به اطرافشان بنگرند آن

یعنی چون . خوبی از آن استفاده کرده است ظاهراً این کتاب بسیار جالب است و خانم بهمنی هم به روش :نظرما

نتیجه . ها دنبال کرده است مخاطب کتاب بزرگسال و مربی بوده ، او خود کتاب را خوانده و دستورکارش را با بچه

اگر این کتاب تصاویر . نداشتن تصاویر رنگی هم به دلیل گروه سنی مخاطب است . فعالیتی خالقانه و شاد بوده است

ها نشان دهید و نتیجه تقلید  ها را به بچه شدید آن  های کاردستی با خوردنی داشت، احتماالً وسوسه می هرنگی از نمون
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سازید،  وقتی با مواد خوراکی کاردستی می: ی بهداشتی یك نكته. ی زیادی دارد بود که با فعالیت خالقانه فاصله

 !را نخورید مراقب باشید که اگر زیاد دستمالی و آلوده شدند، بعداً آن ها

ادبیات کودکان و نوجوانان "از کتاب   های مناسب هنری و سرگرمی ها و فعالیت در زیر رهنمودهایی برای انتخاب کتاب

امیدواریم مطلب کامل راتحت . آید های مرجع شماست، می ی خانم ثریا قزل ایاغ را که از کتاب نوشته "و ترویج خواندن

 .این کتاب آمده است، خودتان بخوانید 572تا 512ه از صفحه ی ک "و هنر   بازی و سرگرمی"عنوان 

کودکان در دورة ابتدایی به دلیل تمرین برای کسب مهارت در ایجاد هماهنگی بین مغز و دست به . کاردستی ها

ازندگی ـتی خالقیت های سـدربارة کاردس یبرند، لذا کتاب های میکارهای دستی روی می آورند و از سازندگی لذت 

« اوریگامی » کتاب های این حوزه بسیار متنوع هستند از هنرهای برش کاغذ که در ژاپن . آن ها را وسعت می دهد

 ةدر زمین « اوریگامی » و « با قیچی زهمه چی» . خوانده می شود تا ساختن اشیاءِ از دورریختنی ها را در بر می گیرد

ن اشیاء به کمک دور ریختنی ها متداول ترین کاردستی هاست، زیرا ساخت. برش کاغذ نمونه های برجسته ای هستند

مصرفی  ی ابتدا به کودکان و نوجوانان می آموزد به دورریختنی ها به چشم دیگری نگاه کنند و در مرحلة دیگر جامعه

جود آوردن پدیده ای را به سمت بازیافت مواد و استفاده از موادی که ظاهراً کارآیی خود را از دست داده اند برای به و

میوه ها اشکال زیبایی را به  ةکودک با گردآوری هست « هسته ها» از باب مثال در کتاب . جدید هدایت می کند

در  دربه کودک می آموزد که از دم قیچی های خیاطی ما یصورت مجسمه یا تصویر برجسته در می آورد با پارچه های

درست کردن عروسک با خمیر روزنامه، استفاده از قوطی ها، ظرف های  .خانه تابلوهای پارچه ای زیبا بیافریند

شنگ برای روی میز، آباژور و سایر وسایل قجامدادی  ساختن مثالً ایپالستیکی حاوی مواد خوراکی یا بهداشتی بر

 .کند و هم خالقیت را  میقابل استفاده هم روحیة سازندگی را تقویت 

برای کودکان پیش دبستانی باید فعالیت های . عالیت با سن کودک بسیار مهم استدر ارزیابی این کتاب ها تناسب ف

برگزید که به ابزارهای بخصوص برنده احتیاج نداشته باشد، مثالً مجسمه سازی با خمیر بازی یا بازی با خمیر یا خمیر 

ود ندارد که این کار زیر ، چون تضمینی وجاستپس ایمن بودن کودک در هنگام ساختن اشیاء بسیار مهم . روزنامه

 . نظر بزرگساالن صورت بگیرد

مسأله دیگر حفظ روند صحیح تبدیل دور ریختنی ها به اشیاء مفید است، کتاب ترجمه شده ای که دورریختنی های 
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ن مربوط به جامعة دیگری است و کودک ما برای پیدا کردن این دورریختنی ها باید پول بپردازد کتاب مفیدی آ

 . ن یکی از ضوابط مهم، در دسترس بودن موادی است که برای ساختن مورد نیاز استنیست، چو

ید را به ـتابی که پدیده های مفـک. تنی تکیه داردـساختن عروسک با کاغذ روزنامه بر دسترس پذیرترین دورریخ

یک ساعت با نصفه پدیده های زینتی، کم دوام و غیر کاربردی بدل می کند کتاب خوبی نیست، مثالً درست کردن 

سیب خوراکی دو عدد قارچ و تعدادی چوب کبریت، گرچه پدیده ای زیبا خلق می کند، ولی سیب و قارچ را که مواد 

غذایی هستند از بین می برد و آنچه ساخته شده دوامی هم ندارد و دوباره خوردن سیبی که گوگرد چوب کبریت در 

 .آن نفوذ کرده کاری خطرناک است

 

 :اند   داده( 5و  4)ها امتیاز باال  هایی که کتابداران در ارزیابی به آن ی از کتابفهرست بعض

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 کتابدار-کتابخانه امتیاز

حضرت موسی و 

بنی  های بهانه

 اسرائیل

 زحمتی -آفریز 4 ب داستان مذهبی دوست مهربان عزت سنایی راد

سفر شگفت 

ساندویچ انگیز 

 خیار

 پورقربانی -گنجه  1 کودک داستان نشرمرکز زهره صفدری

 -بهداشت  پیدایش - ها غذا و ویتامین

 تغذیه

 -کلنگانه  1 نوجوان

 قائدرحمتی

-داستان  افق آتوسا صالحی بیژن و منیژه

 بازنویسی

 -اجوارکال 1 ج

 اسماعیلی

 بهمنی -گلین  1 ج هنر پیدایش جودی بالچین نقاشی تزئینی

دانش شادی 

 بخش است

کانون پرورش  مونرو لیف

 فکری کودکان

 برزگر -بفروئیه  2 د -ج  علوم

گروه کودک و  چهار آوازه خوان

 نوجوان

  رکن آبادی–فهرج  2 ج -ب  داستانی نخستین



 
 

8 
 

های شیرین  قصه

 سیاست نامه

 مقری -دهک  1 ه -د  ادبیات کهن پیدایش مرجان کشاورزی

مریم کوچولو و 

 ماهی سرخرنگ

 غالمی -خنگ  1 ج -ب  داستان رامین محمد نژد

حاجی  -باباریز 2 ج-ب  طنز -داستان  محراب قلم احمد عربلو گنج بدبو

 میرزایی

کانون پرورش  جعفر ابراهیمی چشم من

فرهنگی 

 کودکان

 -   سرگرمی

 چیستان

 نخعی -خور  2 ب -الف 

موسسه  علی رئوف من آبم

فرهنگی 

 منادی تربیت

 دل پیشه –آبادان  2 ج علمی

 

 :کنند  اند و به همكاران خود توصیه می هایی که کتابداران خوانده فهرست بعضی از کتاب

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 کتابدار -کتابخانه امتیاز

امان از دست 

 زورگوها

انتشارات فنی  ترور رومین

 ایران

روانشناسی 

 کودک

 پورقربانی -گنجه  2 ) !(7-67

مصطفی  گریزان از باد

 رحماندوست

قائد  –کلنگانه  1 نوجوان داستان همراه

 رحمتی

تاریخ مردم ایران 

 5و  6جلد 

عبدالحسین زرین 

 کوب

 -اجوارکال 2 ج به باال تاریخ امیرکبیر

 اسماعیلی

انتشارات  مریم رجبی مدیریت خانواده

تعاونی 

کارکنان فنی 

 حرفه ای –

 بهمنی -گلین  2 بزرگسال داریخانه 

هایی از  چهره

 پدرم

 برزگر -بفروئیه  1 بزرگسال سرگذشتنامه ؟ ثمین باغچه بان
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محمدحسین  حکایت آن مرد

 کیانپور

 مقری -دهک  2 ه -د  داستان مدرسه

تاریخ ادبیات 

 کودکان ایران

محمدهادی 

 محمدی

 رکن آبادی –فهرج  1 ج به باال ادبیات چیستا

های  برداشت

روان درمانی از 

 مثنوی

محمدصادق 

 مومن زاده

نوجوان و  روانشناسی سروش

 بزرگسال

 نخعی -خور  1

مشاوره پیش از 

 ازدواج

 -سلمان  حاجیه جعفری

 روژین

 دل پیشه –آبادان  2 نوجوانان روانشناسی

انجمن تنظیم  ها سرطان

 خانواده

 -اورامان تخت  2 د بهداشت اندیشمند

 مرادی

 

 خانم اسماعیلی عزیز 

ت ـلیـر عزیزتان را تسـگام خواهـاز سوی تمام همكاران کانون توسعه فرهنگی کودکان درگذشت نابهن

 . مارا درغم خود شریك بدانید. گوییم  می

 نكاتی درباره ی نشریه 

یادمان باشد . می کنیمدر تهیة نشریه کتابخانه گاهی مطالبی را از کتاب ها یا مجله ها و سایت های مختلف استفاده 

حتماً منبع مطلب استفاده شده را در پایین یا باالی صفحه ذکر کنیم و حقوق نویسنده و تهیه کنندة ان مطلب را 

 .نادیده نگیریم

امیدواریم از این به بعد ذکر منبع را فراموش . در بیشتر نشریه هایی که شما فرستاده اید این نکته را نادیده گرفته اید

روی جلد این شمارة نشریة کتابخانة . خوانیم می ی این کتابخانه از نشریه در این شماره اخبار کتابخانة بفروییه را .نکنید

 . به چشم می خورد« شهر بادگیرها » بفروییه عکسی از بادگیرهای آن منطقه است و زیر عکس عبارت 
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 ی بفروئیه اخبار کتابخانه

بود روز قبل از آن با کمک معلمان مدرسه مراسمی در کتابخانه ( س ) هرا که روز شهادت فاطمه ز 52/16/25روز 

 .بانوی بزرگوار و رنج ها و مصیبت هایی که بر پدر بزرگوارشان گذشته بود صحبت شد این در این مراسم از. برگزار شد

آن روز بچه های کالس پنجم به . نام گذاری شده است سعدیکه روز یکشنبه بود روز بزرگداشت  16/15/25روز 

را به بچه ها معرفی کرد و درباره  گلستان و بوستانهمراه معلمشان به کتابخانه آمدند و در آن جا معلم کتاب 

چون به کتابخانه می آمدند و این کتاب ، سعدی برای آن ها صحبت کرد چون بچه ها با کتاب های سعدی آشنا بودند

 .مطالعه می کردند بچه ها یکی یکی غزلیات سعدی را خواندندها را 

مراسمی در کتابخانه  ،نام گذاری شده است روز معلم ،که روز شهادت استاد مرتضی مطهری بود 65/15/25روز در 

 .برپا کردیم و از معلمان عزیز تشکر و قدردانی کردیم

 سرگرمی تابستانی 

یکی از کارهایی که کتابدارها می توانند انجام دهند، . فرصت استفاده کرد تابستان در پیش است و می توان از این

به . در تابـستان اتفاقـات زیادی برای بـچه هـا می افتد. برگزاری کارگاه های خاطره نویسی و سفرنامه نویسی است

ن ها و بازی ها بیشتر از سفر یا میهمانی خانوادگی می روند، اقوام و آشنایان به دیدنشان می آیند، دور هم جمع شد

 .بنابراین می توانید از آن ها بخواهید اگر خاطره ای از روزهای تابستان دارند بنویسند. فصل درس و مدرسه است

م ـته هایشان را برای هـل وقتی نوشـس خودش را دارد، به همین دلیـدر خاطره نویسی هر یک از بچه ها لحن و ح

می توانید بچه ها را تشویق کنید دربارة اتفاقات خاص و جالبی که برایشان افتاده . می خوانند متنوع و جالب می شود

 .بنویسند

 :برای نوشتن سفرنامه هم می توانید نکات زیر را به اعضا بگویید

این که کجا رفته اید، . هرچه فکر می کنید الزم و جالب است را یادداشت کنید. دفترچه یادداشتی همراه داشته باشید

 .چه وسیله ای، با چه کسانی، در راه دیده ایدبا 

 .هنگام یادداشت برداشتن سعی کنید با همة وجود و احساس آن لحظه را بنویسید و آن را توصیف کنید

اگر هم بچه ها سفر نمی روند می توانید از آن ها بخواهید یک روز دفترچه یادداشتی در دست بگیرند، در روستا دوری 
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 .را انجام دهند و هر چه می بینند و می شنوند را یادداشت کند بزنند و کارهایشان

 

 

 تهیه شده در کانون توسعه فرهنگی کودکان                                        

 شاهده سعیدی -فرمهر منجزی  : به کوشش                                                                

 الهام تاجیك : حروفچینی و صفحه آرایی                                                              

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

 00012895: تلفن                                                   

 00944485:  تلفكس                                                 

 25922: شماره ثبت                                                 

            Web site: www. ccdc.ir 

                                                                                                                                                                       info@ccdc.irEmail:     
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