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 مقدمه
 ریدوران، تاث نیا یهاو آموخته شودیم یگذارهیپا یاول زندگ یهاانسان در سال تیشخص یربنایز

 یهاارزش یریگل، موجب شکمختلف یهاداستان و فرد دارد. مطالعه کتاب یزندگ یندهیبر آ یقیعم
. ردیگیمکل شدر او  گرانیو احترام به د دهدیاو را رشد م تیگوناگون در ذهن کودک شده، حساس

طالعه از همان مکودکان و نوجوانان، عادت کردن آنان به  یو سازنده برا دیبه مطالب مف یدسترس
 نوجوانان و نکودکا. شد خواهد هاآن یبرا یسبب ساز بهتر آموختن راه و رسم زندگ ،یکودک نیسن

حل  یبرا زین یرگسالو در  بز دیخواهند رس یآموزنده، به رشد و تعال یهاکتاب و هاداستان ریتاث تحت
به  یا متکاز مطالعه توسط کودک،  او ر تیمشکالت خود از کتاب کمک خواهند گرفت. کسب رضا

 نیکه او ب ییهاهسیشود، مقا یکودک مطرح م یبراکه بر اثر مطالعه  یخود بار خواهد آورد. سواالت
 .شودیاو م یبرا یریگچشم یو عقل یباعث رشد فکر کند،یمسائل مختلف م

مخاطبان، طرح  تیو ترب یاثرات بلند مدت آن در زندگ ،یموضوع کتابخوان تیتوجه ضرورت و اهم با
 امام حسن تیجمع یتیترب -یمجموعه طرح فرهنگ ریز یهااز طرح یکیبه عنوان  "ییدرختان جادو"
 ،ییرح درختان جادوطاست. هدف از  دهیگرد دیبا عنوان مهر و ماه تول نینشهیدر محالت حاش السالم هیعل

مختلف، ارائه  یهادلمبا استفاده از  نینشهیکودکان و نوجوانان حاش یو توانمندساز یآموزش کتابخوان
 ،یود معضالت کالبدبا وج نینش هی. الزم به ذکر است، در مناطق حاشاشدبیم انیو آموزش به مرب دهیا

 یامر یاتابخانهکاز منابع  نشکسب دا یبرا یکتابخانه به عنوان مکان کیوجود  ،یو فرهنگ یاجتماع
 تیریمد نیو همچن طرح احداث کتابخانه توسط افراد منطقه نیا یینها تی. غاباشدیم یالزم و ضرور

 .باشدیآن توسط خود نوجوانان محله م
 

 معلیه السالحسن م نشجویی اماداجمعیت 

   98تابستان 
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 درختان جادویی نکات اجرایی استفاده از بسته
انتخاب کتاب برای  نکات ظریف باید مجری طرح درختان جادویی  به عنوانمربی تربیتی 

انتخاب و معرفی کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان  .کودکان و نوجوانان را رعایت کند

اما این کار نیاز به رعایت ظرافت  ،رسدبه نظر میای سادهکار  ابتدای امر، در در عصر ارتباطات

الزاما محتوای تربیتی  ،شودمیهر محتوایی که در قالب کتاب ارائه   .مهم تربیتی دارد و نکات 

مختلف  یهاشیوههمچنین  .باشدنمیجوانان ربیت و ارتقای آگاهی کودکان و نومناسب برای ت

با توجه به  متفاوت است.در هر موقعیت اجتماعی و فرهنگی  ،هر رده سنیبرای انی کتابخو

های کتابنک بابه معرفی  ، ابتدا "درختان جادویی"طرح  ادامه و در بیان در نکات مطرح شده،

1ویژه کودک و نوجوان   توضیحاتی در مورد شده و پس از آن، ها پرداختهآن و چگونگی معرفی

 گردد.ارئه میخوانی کتابمختلف  هایروش

 کتاب معرفی هایروش و انواع
 مندعالقه و تابک انتخاب فرایند وکودکی و نوجوانی،  در مطالعه اهمیت و ضرورت به باتوجه

 و حافظه که الزم به ذکر است. دارد بسزایی اهمیت ، در این سنینکتاب به کودکان کردن

 ثبت ذهن در میخواند که را آنچه هر و بوده نظیر بی سنین این در کودکان یادگیری قدرت

داخته و سپس پر کتاب انتخاب درباره کوتاه نکته چند بیان به ابتدا بخش این در. میکند

 .گردندهای معرفی کتاب عنوان میروش

 :باید کتاب

 ؛باشد داشته خالقانه محتوای •

 ؛باشد جالب و انگیز هیجان •

 ؛باشدداشته  آموزشی محتوای •

                                                      

 بانک کتاب جزوه کتاب و کتاب خوانی  1
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-تصمیم به قادر سخت شرایط در که باشد داشته هاییشخصیت باید •

 باشند؛  درست گیری

 .باشد داشته خوشی پایان •

بب عالقمند سرعایت نکات فوق در انتخاب کتاب توسط مربیان،   که باشید داشته نظر در

خود به  ، آنانزیانتهای فرآیند عالقمندسابه کتابخوانی شده و در  و نوجوانان شدن کودکان

   آسانی خواهد توانست کتب مناسب را برای خود گزینش نماید.

 دوره مخاطب برای اما میشوند نوشته گوناگونی هایزمینه در ی کودک و نوجوان،هاکتاب

 کتبی دینی و تاریخیداستانی، هایکتاب. بود نخواهد موثر و مفید هازمینه این همه رشد دوم

 .هستند ثرترمونیز  کودک رشد برای و داده نشان عالقه بیشتر آنها به کودکان که هستند

 چنین لعهمطا. میکند همراه خود با را مخاطب و دارند زیادی کشش داستانی هایکتاب

 ،هشد کودک ذهن در بد و خوب هایشخصیت بین مقایسه حس ایجاد سبب هایی،کتاب

و نیک و خوب هایشخصیت و هاخصلت پیروزی. میشود مواجه داستان پیام بابه آسانی  کودک

 هایتابک اهمیت. شودمی ن کودک و نوجوانامخاطب در مثبت حس ایجاد باعث در داستان

 ی شوند.بررس  ایجداگانه فصل درسبب شد تا به تفصیل  آنها، بیان نحوه و داستانی

 مسائل این از صحیحی درک به تا کندمی کمک نوجوان و کودک به دینی هایکتاب مطالعه

 ،مناسب هایکتاب انتخاب البته. برسد شکوفایی و رشد به ،شود دیر که آن از پیش و یابد دست

 راهنمائی به و است برخودار خاصی اهمیت از ،آنها مطالب از کودک برداشت و مطالعه چگونگی

 .دارد نیاز آگاه افراد

 اقوام با ،کرده سیر تاریخ در کندمی کمکو نوجوان  کودک به تاریخی، هایکتاب مطالعه

 پیدا کامل آگاهی برده ارث بهآن را  اکنون که خود  میهن با رابطه در، و دنشو آشنا شتهذگ

 سبب شده و  ها آن ملی عرق رشد بر ،مخاطب در تاریخی اطاالعات شدن افزوده. کندمی
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   شانبرای را بهتری آینده و میشودها آن در جامعه مختلف مسائل تحیلی و تجزیه قدرت رشد

 .زندمی رقم

 تعریف داستان
 پرداخت ،آن لفمخت زوایای در و ممکن است ندارد، حقیقت که است ایواقعه بیان داستان

-نتیجه دمیتوان مخاطب هردر این صورت، . داشته باشد باز پایان و گرفته صورت ذهنی

 .انجام دهد شده بیان داستان از مختلفی هایگیری

 تا کندمی شتال داستان و قصه شنیدن با داشته، الگو به نیاز سنی دوره این در نوجوان

 خود زندگی در آنان هایبهتجر از و برگزیند خود آینده هایالگو عنوان به را هاقصه قهرمانان

 اهمیت دهندۀ نشان   را کریم قرآن در آموز عبرت هایقصه و هاداستان وجود. کند استفاده

 .نستدا افراد شخصیت گیریشکلتر مطالب و تاثیر آن بر آسانفهم  در قصه نقش و

 داستان ارکان
 :است اساسی رکن چند دارای داستان هر

  ؛داستانگو •

 ؛گویی داستان هایبرنامه مخاطب •

 .شده انتخاب محتوای و داستان •

 داستانگو .1

 مخاطب به را ایقصه گویی،داستان فن از استفاده با دارد تصمیم که است کسی داستانگو

 دنیای با گوقصه اگر. دهد انتقال موثرتر را قصه پیام و ،کرده بازگو مشخص نامخاطب یا

 فنون از گیریبهره با تواندمی بپذیرد، را هاآن منطق و باشد آشنا نوجوانان و کودکان

 ضمیر در را انسانی و اخالقی مذهبی، کوچک و بزرگ هایارزش تمام بذر گویی،داستان

. این امر سبب اطمینان از تاثیرگزاری مطالب در ذهن مخاطب خواهد بکارد خوب هایمخاطب
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 در شود،می حک کودک دل حساس صفحه بر هنر موثر قلم با کودکی در آنچه زیرا، بود

 .نیست زدودنی هم تجربه و علم ، عقل حربه با حتی بزرگی

 گوییداستان برنامه هایمخاطب .2

 قصه رفتار و گفتار به توجه ،قصه شنیدن با که هستند افرادی گوییقصه برنامه نامخاطب

 صورت به یحت تواندمی همراهی این. کنندمی همراهی قصه ارائهحین  در را ایشان گو،

 گوقصه که استمدنظر  ییهابرنامه در اینجا، اما. اتفاق بیافتد نیز تلویزیونی برنامه یک تماشای

 این در. دهندمی تشکیل نوجوانان را آنان سنی حدود و گرفته قرار هم رویدررو ،ینمخاطب و

. کم بودن است ترموثر و ترراحت گوییداستان باشد، کمتر نامخاطب تعداد که قدر هر حالت

 با بدوزد، یدهد ینمخاطب چهره و چشم به دهد تامی  گوقصه ن این امکان را به امخاطب

 تا 5 تعداد کلی طور به. گیرد بهره قصه موثر بیان برای آن از و شده آشنا آنان العملعکس

 قصه، نوع به نسبت ،ینمخاطب تعداد ، امااست مناسب گوییداستان برنامه برای شنونده نفر 35

 ..است متغیر گوییداستان فضای و گوقصه قدرت

 گوییداستان برای آن بودن مناسب و قصه .3

ها قصه گاه ،نیست آن بودن خوب بر دلیل باشد، درآمده کتاب صورت به که ایقصه هر

 به آنچه. دنندار را گوییداستان صورت به شدنعرضه قابلیت و حتی مضر  هستند و  فایدهبی

 مضمون یا درونمایه. است آن مایه درون یا مضمون بخشد،-می شدنعرضه قابلیت قصه

 داستان هر موضوع واقع درشود می دریافت داستان شنیدن یا خواندن از که است دیدگاهی

 در هاآن بیان و هادرونمایه رعایت.. شودمی بیان منظور آن به داستان که است مفهومی

 درک یک به، داستان چند از بعد مخاطب که شودمی آن سبب مدت، طوالنی در داستان،

 در، رسیدن به باورهایی خدا مالکیت،  پذیرش باطل بر حق گی همیش   از ؛ پیروزی الیتغیر

 به رفتاری بروز ،اثرپذیری میزان این. بود خواهد اثرگذار وی منش و رفتار در که ناخودآگاه،

 داستان اصلی شخصیت توانمندی. دارد بستگینیز  پردازیشخصیت چون داستان عناصر سایر

 مثال عنوانبه. دهد قرار خود الگوی را آن کند تامی متمایلرا  وی،مخاطب قلببر  نفوذ در
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 از بعد کودک رده در مخاطب ،شود ارائه داستان چند در مادر و پدر به نیکی درونمایه اگر

، نوجوان رده درمخاطب  . دارد آن کردن عملیاتی در سعی ،مضمون این با هاییداستان شنیدن

 برای پذیرش روحی شرایط به توجه با و کرده فکر عمیق موضوع این به دقایقی برای حتی

 .خواهد کرد تالش والدین با رفتار در آن اجرای

 گوییداستان کار مراحل
 :از است عبارت گوقصه یک کار مراحل

 قصه انتخاب .1

 و گوییصهق هدف با مایهدرون تناسب همچنین ، محتوا بودن مناسب حیث از قصه انتخاب

 ،استانی دمحتوا بودن مناسب به دقت حین در  .است اهمیت حائز بسیار مخاطب شرایط

 پروری، تن به را مخاطب عنوان مثالبه که کنیم انتخاب مخاطب برای را ایقصه نباید هرگز

داستان نباید نماید.  ینتلق او به را اوهام و خرافی عقاید یا ،دهد عادت اقبال و شانس به اعتقاد

 جوان یک آن رد که داستانیبه عنوان مثال  انگیزگی در مخاطب برای تالش ایجاد نماید،بی

 به ،کندمی سبک جهانی شهرت و شودمی ثروتمند اهمیت بی کار فالن دادن انجام با فقیر

-می لقیت ارزشبی را زندگی در پیشرفت جهت تالشی گونه هر مخاطب برای   مسلم طور

 .نماید

 بخش در ،دارد بسزایی تاثیر قصه انتخاب در که داستان محتوای به مربوط توضیحات *

 .خواهد شدارائه  به مربوطه

 داستان طرح حفظ .2

 مکرر مطالعه گو،داستان کار اولین باشد، مناسب جهات همه از که ایقصه انتخاب از پس

. بسپارد ذهن به را قصه اصلی خطوط گوشود تا داستان. این کار سبب میاست داستان دقیق و

 بلکه نماید، حفظ را شده چاپ داستان جمالت تمام گوداستان که نیست این ما منظور مسلما

 مسیر داستان را بداند. خوبی به و سپرده خاطر به را داستان "کلی طرح " باید او مرحله این در
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 داستان کجاست، داستان هیجان و اوج ،آیدمی صحنه کدام از بعد صحنه کدام کهدانستن آن

 در. به تاثیرگذاری کار کمک بیشتری خواهد کرد یابدمی خاتمه کجا و شودمی شروع کجا از

 خودش گو داستان اگر زیرا، دارد عالقه داستان به که بفهمد باید گو داستان کلی، طرح ظحف

 قرار تاثیر تحت را مخاطب تواند نمی باشد، نداشته گویدمی که داستانی به نسبت احساسی

 گوداستان تسلط ،دارد زیادی حجم انتخابی داستان  متن گاهی که نوجوان مخاطب برای. دهد

 به را مخاطب مندی عالقه تا مخاطب اهمیت دوچندانی داشته،  به داستان کنندهمعرفی یا

  .دهد قرار تاثیر تحت خوانی کتاب

 تمرین .3

 شنونده هم لحظه یک در ،(است آینه مقابل در تمرین راه بهترین) تمرین حین باید گوقصه

 هنگام هک متفاوتی حرکات به گرفته، نظر در را خودش هایعیب. باشد گوینده هم و

 تمرین حین کند سعی گوقصه است بهتر. بکند بیشتری دقت زندمی سر او از گوییداستان

 تک تک روی ینتمر حین. کند جا متن داخل پسندد،می مخاطب که را ایساده کلمات

 خود از مدام فرد و داده شده خرج به حساسیت شودمی خارج گوقصه دهان از که کلماتی

  فهمد؟می را کلمه این معنای من مخاطب آیا: بپرسد

 اجرا .4

 قصه متن اجرای دیگری و قصه پیشگفتار یکی؛ دارد وجود مهم مرحله دو قصه اجرای در

 در آمادگی ایجاد برای ایمقدمه حقیقت در و باشد تواندمی چیزی هر قصه پیشگفتار. است

دوری از گفتار، و طوالنی نبودن پیش. بشنوند ترصمیمانه را قصه تا ،است ین مخاطب روحیه

 شود تا پایان داستان مشخص نگردد.هیجان حین ارائه آن سبب می

 های داستان گوییشیوه
 در .باشدمی آن اجرای جهت گوییداستان شیوه انتخاب گو،قصه کارهای ترینمهم از یکی

 پردازیم.گویی میداستان مختلف هایشیوه توضیح به ادامه
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 :دارد متفاوتی هایشیوه مخاطب برای قصه بیان

 خوانیقصه .1

 متن گو،قصه کار این در. است گوقصه سوی از قصه یک ارائه شیوه ترینساده روش این

 روش این. خواندمی ینمخاطب برای کاغذ یا کتاب روی از را آن و گرفته دست به را قصه

 که کنند،می هنگا واسطه یک صورت به گوقصه به نوجوان، یا کودک: است اشکاالتی دارای

 .اوست به کتابداستان  انتقال یواسطه تنها و ندارد چیزی خودش

 :ساده گوییداستان .2

 در قصه هایصحنه نبیا هنگام که تغییراتی و گوقصه چهره خطوط ،ساده گوییداستان در

 تغییر از استفاده. شتخواهند دا قصه بهتر انتقال در ایعمده نقش شود،می ایجاد او چهره

 هایصحنه نبیا هنگام گو،قصه ی چهره که است معنی این به کالم یک در چهره، خطوط

 عبارت به. گردد متبسم و گشاده شاد، هایصحنه بیان زمان در و داده نشان را غم غمگین،

 شکست و رغرو و افتادگی و جوانی دالوری، و شجاعت پیری، و ضعف ،برای مخاطبان دیگر

 .گردد استنباط گوقصه چهره تغییرات از قصه قهرمانان...  و مهربانی و

  :خوانیپرده با همراه گوییداستان  .3

 تهیه قبال ینقاش صورت به که هم را قصه از هاییصحنه گفتن، قصه هنگام گوقصه اگر

 اگر واقع در. است دهش اجرا خوانی پرده با همراه گوییداستان دهد، نشان بینندگانش به شده

 «خوانی هپرد» شیوه به دهد، نشان هم را هاصحنه تصویر ساده، گوییداستان کنار در گوقصه

 نوجوان در تعقل و رتفک تا کند می کمک خوانی، پرده با همراه گوییداستان. است کرده عمل

  .کند فکر بیشتر داستان مسائل عمق به گیری نتیجه برای و گردد ترفعال

 هر که هست ایجاذبه پر و متنوع متعدد، هایراه تصویرخوانی با همراه گوییداستان برای

ها اقدام به ارائه آن راه از یکی به تواندمی خودش هنری توان و ابتکار قدرت فراخور به کس
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 اجرای و کشف و کرده اشاره تصویر با همراه قصه ارائه در راه چند به جااین درداستان نماید. 

 :داریم انتظار گوقصه مبتکر ذهن از را شیوه این دیگر هایراه

 بکشد ازهاند هم مقواهای روی ترتیب به را قصه یک تصویرهای تواندگو میقصه 

 یکی روید،می پیش و گوییدمی قصه که طور همین و بچیند هم روی را هاآن و

  .دهد نشان انمخاطب به و برداشته را تصویرها یکی

 یا و چوبی ایلوله دور را آن یمجموعه و بچسباند هم به را هاتصویر تواندمی 

 لوله ورد آن پیچیدن و لوله یک روی از تصویرها کردن باز با و ،پیچیده فلزی

   ارائه نماید. هم را هاقصه هاتصویر تغییر کنار در و برود پیش ترتیب به دیگر،

 قوایم یا تابلو یک روی منظم، صورت به نه را قصه یک تصویرهای تواندمی 

 هایحنهص به قصه گفتن هنگام باریک چوب یک از استفاده با بعد و بکشد بزرگ

 .کند اشاره هم نظر مورد

   توانمی حساب این اب شوندنمی خسته بشنوند، بارها را ایقصه که این از هابچه  

 کنند نقاشی خودشان هابچه   قصه هایصحنه گرفت. کمک ان مخاطب خود از

 دد.به مخاطبان ارائه گر را قصه هابچه خود هاینقاشی روی از و

 نماید. لوطمخ هم با را آنها و بریده را مجله یک هایعکستواند گو میقصه   

 .دنبساز تصویر آن با داستان یک بخواهد کودکان از سپس

 است ردسالخ کودکان برای مناسب روشی حرکات، تقلید با همراه گوییداستان. 

 گوید،می که ایقصه کنار در تا بدهد امکان گوقصه به که دیگری راه هر و هاراه این

 "خوانی پرده با همراه گوییداستان " بدهد، نشان هامخاطب به و باشد داشته هم هاییتصویر

 .شودنامیده می

 فرهنگی تاثیر بر عالوه... و پروژکتور و اوپک هایدستگاه از استفاده که باشید داشته توجه

 مخاطبین تمرکز گویی،داستان فضای مکرر شدن تاریک و روشن علت به  منطقه، در نامطلوب

 .کاهدمی گیریچشم مقدار به قصه اهمیت از و زندمی همرب را



 

 13 -صفحه 

 یکی. کندمی جادای بصری جذابیت اننوجوان برای داستان بهتر بیان برای تصویر از استفاده

 که، است آن دهد جامان تواندمی نوجوانان از داستان نتیجه دریافت برای مربی که هاییراه از

 قبل از که هاییگروه اختیار در  نامنظم صورت به را داستان تصاویر ،داستان اتمام از بعد

 و تقدم ،ترتیب ات کند خواست در هاآن از ایمسابقه  صورت به و داده قرار است داده تشکیل

ین راه مخاطب به ادر . دهد قرار هم کنار در را هاآن و کرده تنظیم را داستان تصاویر تاخر

 آن با و شده درورونی برایش داستان اتفاقات ترتیب ، کرده بازی داستان مضامین با نحوی

 .کنندمی پنداری ذات هم

 کتابخوانی روشهای
  کتاب ی درباره گروهی گوی و گفت

 گفتنسخن شنیدن، دیدن، برای هاییفرصت به ،کتاب از لذت و مطالب درک برای کودکان

 در کودکان مشارکت برای راه بهترین. دارند نیاز در مورد کتاب هایشان دیدگاه بیان و

 و شودمی قطع جایی در داستان وقتی. است کتاب آن موضوع یدرباره گووگفت کتابخوانی،

 خود شابهم هایتجربه یا، گویند می سخن داستان هایشخصیت هایکنش یدرباره کودکان

 خود دید ی زاویه از هک زمانیدرواقع . اندکرده مشارکت کتاب آن خواندن در ،کنندمی بیان را

 داستان روند که میهنگا. اندشده داستان درگیر کنند، می تحلیل را آن و نگرندمی داستان به

 با را خود یهادیدگاه وقتی. شود می گرفته چالش به هاآن تخیل کنند،می بینی پیش را

 آماده هاآن هب احترام و گوناگون هایدیدگاه شنیدن برای گذارند،می میان در  همساالن

 ستقلم شکل به شود-می داده فرصت کودکان به گووگفت با ترتیب این به. شوندمی

 .دهند فرا گوش ندیگرا سخنان به و کنند بیان را خود هایدیدگاه بگیرند، تصمیم ،بیندیشند

 مایه، درون بر وجهت و تمرکز به را کودکان پرسش، با توانمی داستان، یدرباره گووگفت در

 ساختار با را اننوجوان و کودکان کار  این. کرد رهنمون دیگر عناصر و داستانی فضای و سبک

 .کندمی انچند دوبرای آنان  را خواندن لذت و سازدمی آشنا داستانی عناصر و داستان
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  کتاب با  هنری هایفعالیت 
 نوجوانان و کانکود ی انگیزاننده تواندمی خوانی،کتاب با هنری هایفعالیت کردن همراه

 و فضاسازی از ار خود تفسیرهای تا کندمی کمک ها آن به . این کارباشد کتاب خواندن برای

 نمایند بیان را انشمتفاوت هایاندیشه دلخواه، به بتوانند ،باشند داشته داستان هایشخصیت

 .هندد پرورش را خود شناختی زیبایی هایحساسیت و هنری هایمهارت حال عین در و

 هایعالیتف دیگر و سازیمجسمه نقاشی، نمایش، چون هم گوناگون هنرهای از استفاده

 خوانده شده، یشعر یا داستان با لذت و شادی با که دهدمی را امکان این کودکان به هنری

برای  روش چند به نجاای در که . کنند بیان دیگر ایشیوه به و بفهمند بهتر را آن شوند، درگیر

 کنیم؛می اشاره خواندن نوجوانان به و کودکانتشویق بیشتر 

 پوستر/  نگارهدیوار/  دیواری نقاشی
 داستان یک ایهصحنه از  بزرگ تصویری  یتهیه  پوستر، یا نگارهدیواره دیواری، نقاشی

 کار این کالژ ای نقاشی با توانندمی نوجوانان یا کودکان. است کاغذ بزرگ  یقطعه یک روی

 .شوند تشویق نیز  گروهی کار و مشارکت  به  داده و  انجام را

 بتوانند نوجوانان و کودکان تا  دهید قرار درازی میز یا زمین روی را کاغذ فعالیت، این برای

 افتد،می تفاقا جنگلی در داستان اگر  نمونه، برای. کنند کار تصاویر روی گروهی شکل به

 یک تلفمخ های-صحنه توانمی. کشندمی تصویر به بزرگ کاغذ روی را جنگل  کودکان،

 تصویر  به را اینهصح داوطلبانه کدام هر خواست نوجوانان و کودکان از،کرد انتخاب را داستان

 .کنند بازگو را داستان هاتصویر روی از سپس و بکشند

 آینه جعبه
 «آینه جعبه» در( مینیاتوری) کوچکتر ی اندازه و شکل در هاداستان از بسیاری فضاسازی

 از فضاهایی چنین ساختن سنی هر در کودکان. است انگیزاننده و بخش لذت کودکان، برای
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 بطری،سر قرقره، همچون بر و دور هایریزخرده گردآوری از هاآن. دارند دوست را هاداستان

 پارچه با بخواهید کودکان از توانیدمی .برندمی لذت داستانی هایفضا به شانتبدیل و جعبه،

 آماده که فضاهایی کنار در و کنند درست داستان هایشخصیت از هاییعروسک کاغذ، یا

 . ببخشند جان خوانده شده، داستانی به اند، کرده

 خالق نمایش
 کودکان برای را داستان. است قصه بازگویی برای هاراه انگیزترین هیجان از یکی نمایش

 نمایش به خود ی شیوه به را داستان از هاییبخش بخواهید هاآن از و بخوانید نوجوانان یا

 نزدیک ایابطهر داستان هایشخصیت با که دهدمی اجازه کودکان به خالق نمایش. آورنددر

 .کنند بیان داستان از را خود هایبرداشت و کرده برقرار

 خالق نمایش یاجرا و تقسیم، مختلف هایصحنه به را کتاب که کنید راهنمایی را کودکان 

 دارند دوست: کنید درهنمو نمایش ریزیبرنامه به هاییپرسش با هاراآن. کنند ریزیبرنامه را

 ها آن از کنند؟ بیان زمانی ترتیب چه به را رویدادها درآورند؟ نمایش به را رفتارهایی چه

 تجسم سراییبدیهه اب را داستان کلی هوای و حال و کنند بر از را هاگفته کنند تالش بخواهید

 . کنند ارزیابی را خود نمایش دهید فرصت مخاطبان بهپس از آن، . بخشند

 نگارش ی انگیزه ایجاد یا ادبی خالقیت
 توانیدمی .نویسندب دارند، دوست خودشان که طورآن را داستان بخواهید کودکان از توانیدمی

 ی هبقی بخواهید کودکان از،کنید قطع اید، کرده انتخاب خودتان قبال که جایی در را داستان

 یادامه عالقه اب مخاطبان ،مواردی چنین در. کنند تمام و دهند ادامه خود دلخواه به را آن

 ادامه چگونه را تانداس اصلی ینویسنده بدانند تا شوندمی مشتاق سپس  .نویسندمی را داستان

 هایداستان در عتنو.  برندمی لذت داستان اصلی  با شانهاینوشته شباهت از و است داده

 شکل به را خود استاند بخواهید هاآن از توانیدمی .خواهد بود جالب  هاآن برای نیز شده نوشته

 .درآورند کتاب
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 ربی طرح درختان جادویی برای احداث کتابخانه باید بداندآنچه م
ارس خود آشنا ای با کتابخانه و کارکرد آن در مدحاشیهآموزان ساکن مناطق دانشعموم 

یا به ،کرده باشندنتا به حال از کتابخانه استفاده آموزان این دانشممکن است  اما  .هستند

ی آشنایی و دوستی های ابتدایی برا-گامالزم است در  .آشنا باشندناصورت کلی با کتابخانه 

پس  واستفاده شود  ،که گفته شد نکاتی با رعایت  ،هایی با محتوای داستانیکتاباز  ،با کتاب

 .شود ها ارائهآن به کتابخانه کالسی قالب در محتواهای دیگر ،ی اولیه به کتاباز عالقه مند

. نماییدهای خیلی زیادی جمع این است که کتاب کار برای راه انداختن کتابخانهنخستین 

و یا  کردهدوم مراجعه های دستفروشیهای کتاب یا کتابجیتوانید به حرابرای این کار می

اندازی رای راهب  . نماییدها را در تجهیز کتابخانه سهیم با مراجعه به انتشارات بزرگ آن

 :السی برپا شودکبه شکل کتابخانه کتابخانه بهتر است در ابتدا  ،به صورت ثابت  کتابخانه

مدرسه و یا  ها در مسجد،کالس) ممکن است محل برگزاری ای در کالسگوشه .1

صندلی  وکتاب، یک فرش کوچک های انتخاب کنید که بتوان قفسه  مهر باشد(خانه

بط زیباسازی را با تزینات مرتکتابخانه  سعی کنید فضای  .دهید راحتی در آن قرار

 کنید.

های را با برچسب کتبسطح دشواری  .بندی کنیدصورت موضوعی دستهها را بهکتاب .2

سادگی بتوانند کتاب موردنظرشان را پیدا کنند. آموزان بهدانشرنگی مشخص کنید تا 

حیوانات، داستانی، غیرداستانی، معما، تواند شامل عناوینی مثل بندی میدسته

 .های ملی و ... باشدافسانه

ترین راه این است که گذاری کنید. سادههای متعلق به کتابخانه را عالمتتمام کتاب .3

 .داخل جلد کتاب را مهر بزنید و نام کتابخانه را روی آن بنویسید

ها را با خود به خانه انند کتابدهی تعریف کنید تا دانش آموزان بتوامانتیک سیستم  .4

ای که کتاب را از آن آموزان بایستی نام کتاب، نویسنده و قفسهدانشببرند. مثالً 
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ها فرصت دارند تا پایان هفته بعد کتاب سپس آن نموده،اند در فرم امانت وارد برداشته

 .را به کتابخانه برگردانند

اش برگرداند. کمک کنید کتاب را به قفسه آموز کتاب را برگرداند، به اووقتی دانش .5

. نماییدکتاب میان دانش آموزان تعریف مسئولتوانید مسئولیتی با عنوان همچنین می

 در جای مناسب،های برگردانده شده را در پایان هر هفته تواند کتابکتاب میمسئول

 .ها قرار دهددر قفسه کتاب خود،

جدی در  قوانینبیند حتماً شود یا آسیب میدانده نمیموقع برگربرای مواقعی که کتاب به

تواند برای نظر بگیرید. برای مثال اگر کسی فراموش کرد کتاب را در زمان مقرر برگرداند، نمی

 .هفته بعد کتابی را با خود به خانه ببرد
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