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 کتابهزارتوی به  سفر
 آموزان به مطالعهتشویق دانشدر باب نکاتی 

 

 خوانید!آموزانتان ببینند که شما کتاب میبگذارید دانش 

گویید ها مینبه آ خوان تربیت کنید، خودتان باید مطالعه کنید! اگر وقت بگذارید و کتاب بخوانید به طور غیر مستقیمآموزانتان را کتابخواهید دانشاگر می

د یک فراموش نکنی راحتی این پیام را منتقل کنید.ه را پند و اندرز دهید ممکن است نتوانید ب سخنرانی کنید و آنها انکه خواندن مهم است؛ امّا اگر برایش

 آموز خوبی است!معلم خوب، ابتدا دانش

 خوانیدرا کتاب مید که چگونه و چنشان دهی. 

کردم  است. فکرمان ی کوچکی جلوی درب حیاط خانهباغچه»توانید بگویید: میبگویید؛ مثالً  ان و ارتباط آن با خواندن برای آنهاتروزمره های زندگیاز دغدغه

ک کردم، یی مدرسه پیدا هایمان را هم خوشحال کنم. این کتاب را در کتابخانهمان بدهم و همسایهسبز کردنش صفایی به کوچه و خانهشاید بتوانم با سر

 «ای هم در مدرسه داشته باشیم؛ نظر شما چیست؟! از کجا شروع کنیم؟که ... شاید بتوانیم باغچهفصلش در مورد باغبانی است، مثل این

 د.ندرسی بدانخصوص اگر خواندن را صرفاً فعالیتی ی خود ارتباط برقرار کنند، بههای روزمرهها به سختی بتوانند بین خواندن و فعالیتممکن است بچه 

 کند:اندن به رفع این مشکل کمک میهای علمی و ... همراه با خوی کاردستی، باغبانی، آشپزی، خرید، آزمایشهای عملی مثل تهیهکردن برنامههمراه

 آموزاندانشدر این روش ان قرار دهید. آموزرا به ترتیب نوشته و در اختیار دانش یک فعالیت، هدف و مراحل اجرای آنای عنوان در برگهتوانید برای مثال می

 ، کار مورد نظر را انجام دهند.ی فعالیتی برگهاندن و اجرای مرحله به مرحلهباید با خو

انجام ندهیم کنید چرا؟ اگر این مرحله را شما باید چه کاری انجام دهید؟ فکر می 2ی در مرحله» ها بپرسد:مرحله از آن تواند سؤاالتی در مورد هرمینیز معلم 

 .« افتد؟ و ...چه اتفاقی می

 ، موارد زیر را آموزش دهید:مانند سوپرمارکت را داشتیددر صورتی که امکان رفتن به مکانی 

با هم مقایسه بندی ی بستهو اندازه ، وزنشویی، ماست، حبوبات و ... را از نظر قیمت، محتویاتهای مختلف پودر رختها بخواهید مارکاز آن -

 هایی که شماکه با توجه به مالکآموزان خواست توان از دانشید بهتر است. عالوه بر آن میکه کدام جنس برای خر د و با هم بررسی کنیدکنن

 حصولی را برای خرید انتخاب کنند.دهید ممی

، کاالزه، پیدا کردن بخش مورد نظر، انتخاب کنید برشمرید: مثالً پیدا کردن مغااز خواندن استفاده می هایی را که در آن، موقعیتهنگام خرید -

 توجه به تاریخ مصرف و ... .

 ند.اهها بخواهید تعریف کنند که چه چیزهایی را هنگام خرید خوانداز آن -

 پول تهیهبه عنوان هایی مثال بنها آموزش دهید؛ طی یک بازی وانمودی به آن ضمن تاکید بر آموزش موارد باال چیزهای دیگری را هم بهتر است -

 دیگری را نیز جدی نکات اندی که آموختهها بخواهید خرید کنند و در خریدشان عالوه بر استفاده از دانشکنید و در اختیارشان قرار دهید و از آن

جز قیمت و تاریخ  از میان چند جور جنس بهموقع انتخاب که وقتی پول محدودی داریم کدام نیازها را در اولویت قرار دهیم یا این مثل بگیرند.

 . ... و تولید و انقضا به چه چیزهای دیگری باید فکر کنیم

 هایی از درس را به بخش آموزان به مطالعه، تدریستوان برای تشویق دانشمی ها به خواندن خیلی مؤثر است. مثالًدادن معلم در تشویق بچهی درسشیوه

هر فصلی معمایی  ایبر یا معرفی کتاب داشت ،درهای اساسی و خوب مطرح کدرس پرسشدر حین  ،گذاشت آموزانی دانشار بر عهدهی سمینصورت ارائه

ن کردمطرح ارائه بدهد.سر کالس آنها را باشد و نیز ...  تواند طرح درس داشته باشد و این طرح درس شامل معما، کوییز ومعلم میعالوه بر آن د. رمشخص ک

 .آشنا شوندنیز  دیگری از علم هایها با وجهشود بچهباعث می درکالس درس ی علمییک واقعهانشمند یا داستانی از یک دیا گفتن  مباحثی مانند تاریخ علم

 آموزانتان بگوییدخواندن به دانش در موردز تجربیات شغلی خود ا. 

لی خییاموزند. آموزان نشان دهید که چرا باید خواندن، نوشتن، جمع و تفریق را بکند تا به صورت عملی به دانشمحیط کار بهترین موقعیت را فراهم می

 د.ک بزرگی در این زمینه باشتواند کمها میها الزم است مهارتی را بعد از ورود به کار آموخت و استفاده از کتابوقت

آموزید، برایشان تعریف کنید که چطور هنگام کار چیزهایی میشود. شدن مدرسه تمام میکه یادگیری با خوردن زنگ و تعطیلکنند ها فکر میبیشتر بچه

 کار سؤاالتی را از خود بپرسید: . قبل از اینربط دهند "زندگی واقعی"ود را به د تا بهتر بتوانند تجربیات تحصیلی خکنها کمک میبه آناین 

 کنم؟چگونه از خواندن استفاده میدر کار خود  -
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های گفتاری کنم؟ آیا از مهارتنویسم؟ حساب میمیکنم؟ میحاال در محل کار استفاده ام در مدرسه آموختهقبال هایی را که کدام یک از مهارت -

 کنم؟ چگونه؟و شنیداری استفاده می

 از خواندن یاطراتخ 

ای را نشان دهند. مثال خاطره یمشخص نقش مطالعه در زندگی را به طور این خاطرات باید البته .یدآموزانتان تعریف کنخود را از خواندن، برای دانش خاطرات

کالسی تا موقع رسیدن به حین بازی با همها در خواندن سر در مغازه ایم یاهمیدن اینکه چقدر به مقصد نزدیک شدهاز خواندن تابلوهای مسیر سفر برای ف

 مدرسه و ... .

 مصاحبه 

ن را در و آی دارند، مصاحبه کنند، سپس گزارشی کوتاه تهیه کرده های مختلفشغل آموزانتان بخواهید تا با اشخاصی کهانشهایی را مطرح کرده و از دپرسش

 ای آن یک اسم مناسب انتخاب کنید.ها بریک کتاب درست کنید و با کمک بچه هامصاحبه آوری نتایجبا جمعدر پایان نیز ند. کالس ارائه ده

تان هکنید تا به مدرساز کسی دعوت که کار الزم باشد فکر کنید. شاید برای این ترس هستند،در دس های مختلف تا چه حداینکه افرادی با شغل بهاز قبل 

 فروشگاه یا ... ببرید. مانند یک زمین کشاورزی، کارخانه، یها را برای بازدید به محل خاصچهبیاید و یا ب

 ها رابطه برقرار کنید!بین کتاب 

. دا کنندهای دیگری پین نویسنده کتابکمک کنید تا از هما آموزانبا موضوع مشابه آن پیدا کنید یا به دانش های دیگریجالب بود کتاب یاگر موضوع کتاب

 نید.ک آموزان گفتگور کردن و نوشتن بعضی از نویسندگان با دانشی فکدر مورد شیوه ،یدآشنایی کافی دارکتاب  اه لحاظ ادبی یا علمی ببچه چنان

 ها را مقایسه کنید!کتاب 

ه و با هم مقایس های مشابه دارند،ا شخصیتهایی را که موضوعی واحد ید کتاببخواهی آموزانتان را تقویت کنید، از آنهاقادی دانشهای انتکه مهارتبرای این

 د.ها نشان دهیرا به آن ای از این نقد و بررسیآموزان از قبل نمونهپیش از دادن این تکلیف به دانشسپس نقد و بررسی کنند. 

اده کنید استفمورد نظر  کتاب همچون پاسخی برای موقعیت مقایسه کنید و ازوزمره رهایی از زندگی ها را با موقعیتکتاباین نیز بسیار مفید خواهد بود که 

 قرار دهید. آن را مورد نقدو یا 

 پاسخ خود را از کتاب بگیرند نه از شما!که آموزان را تشویق کنید دانش 

ند، یابها میت به شنیدن پاسخی که آنها در کتابهید و نسبارجاع د های مناسبها را به کتابآن آموزانتان را تحویل بگیرید،دانشهای پرسش -

برای شما مهم و  وجوی آنهاکه پرسش و جستنشان دهید  های کتاب را در کالس بازگو کند وکه پاسخبخواهید  اشتیاق نشان دهید. از آنها

 باارزش است.

ا هم جوابش بیا ب ،بخ»د، شاید بهترین پاسخ این باشد که بگویید: دانیشوید که جواب آن را نمیرو میآموزانتان روبهوقتی با سؤالی از جانب دانش -

 .وجو را به او یاد دهیدسراغ منابع الزم بروید و جست سپس« را پیدا کنیم!

این  فاده ازطرز استالمعارف و ... وجود داشته باشد و بایستی نامه، تقویم، اطلس، دایرۀاب مرجع مثل لغتتان حتماً باید تعدادی کتدر کتابخانه -

ها تقویت را در آن های مرجعباها، عادت مراجعه به این کتبا مراجعه به این کتابتوانید میآموزش دهید. شما آموزان خود به دانشکتب را 

 کنید.

 مان و مکان مناسبی را برای مطالعه در کالس یا کتابخانه فراهم کنید.ز 

 دار( در نظر بگیرید.و معنی با عنوانی جذاباالمکان ه )حتیساعتی را به عنوان ساعت مطالع -

 ی کافی نور و سکوت وجود داشته باشد.به اندازهدر آن  انتخاب کنید کهمحیط مطالعه مکانی را به عنوان  -

  آموزانتان یک دلیل ماجراجویانه فراهم کنید!ی دانشمطالعهبرای 

  :یک ماجرا اتفاق بیفتدطول ها در ی کتابهتر است مطالعهب

کردن اطالعات و ابزار الزم برای یق گروهی در مورد یک مناسبت خاص، فراهموان مثال انجام یک تحقپیدا کنید؛ به عن هایی برای مطالعهگیزهان -

 لمی و ... .یک سفر یا گردش ع

 کارگروهی را جدی بگیرید! -
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 وه بهترهای هر گرصندلی .دیها اختصاص دهی گروهی بچهزمانی را به مطالعه وگو و تعامل است؛گفت ر در گروه فرصت مناسبی برای بحث،کا

ها های مختلف سر بزند و از روند کار آنها باشد و یا به گروهتواند عضو یکی از این گروهچیده شده باشد. خود معلم نیز می ت گرداست به صور

 آمده است: ی گروهیبرای مطالعه های پیشنهادیدر زیر بعضی فعالیتها را راهنمایی کند. آگاه شود و آن

 ا خود ر یمطالعهطالعه داشته باشند و گزارش د که روی یک کتاب یا موضوع میهر کدام بخواهد و از یهایی تقسیم کنها را به گروهآن

ر ، نقدی بی آنی داستان، بهترین یا بدترین قسمت داستان و یا تصویرهاتواند بیان خالصهاین گزارش میارائه دهند.  کالسبرای 

ارش باید نوع گز . از ابتدابا کارهای دیگر این نویسنده و ... باشد ی آنایسههای مشابه، مقبا داستان ی آنداستان یا تصویرها، مقایسه

 انجام دهند.ها بتوانند کار خود را درست ا گروهرا دقیق مشخص کنید ت

 کرده و به گروه بعدی طرح هایی سؤال کتاب مربوطه از بخواهید از هر گروهشود، ها مطالعه میی گروهوقتی کتاب مشترکی در همه

ها را داده بهترین پاسخ گروهی کهتواند، برنده می. دها مسابقه بگذاریتوانید بین گروهشما میبدین ترتیب . دهد جواب به آنها د تادهب

 است.های خوبی مطرح کرده سؤالو یا گروهی باشد که 

ترین و یا ناکد که بهترین، ترسیها بخواهه، یک کتاب را معرفی کنند و یا از بچکدام هر کهد یآموزان بخواهعنوان تکلیف از دانشبه  -

 د درها بخواهیهای درست معرفی کتاب را آموزش دهید و از آنها روشبه آن معرفی کنند. ،اندکه تا به حال خوانده را انگیزترین کتابیشگفت

 تشویقی مناسب در نظر بگیرید. معرفی کتابشان خالقیت نشان دهند و برای بهترین معرفی کتاب

 استفاده کنید:« هر کسی یک کتاب»توانید از طرح رای مثال میب 

صحبت  آننقش آن کتاب را بازی و از زبان ، مناسبی مانند روز کتابروز و در که دوست دارد انتخاب نموده  را کتابی از قبل هر کس

 هد. برای نمونه:درا ارائه می آنای از معرفی کرده و خالصهبه عنوان کتاب خودش را آموز دانشکند. می

 "فیروزه گل محمدی"من را نوشته و  "تامی دی پائوال"هستم. از آشنایی با شما خیلی خوشحالم.  "های آبیی گلافسانه"من »

سنی چهارم دبستان به باال مناسبم. کانون فکری کودکان و نوجوانان مرا چاپ کرده، دستش درد نکند.  ده. برای گروهام کرترجمه

ی فهمید، ولی عجله نکنید من متعلق به همهکنم اگر کمی با هم صحبت کنیم شما هم میام. اغراق نمیتاب باارزشیفهمیده که ک

ختر ، حکایت دهستم. حکایت من برای دوستانتانی مناسبی شما هستم. قیمتم هم هنوز کم است. پس تا دیر نشده بجنبید! من هدیه

 «که ... . کندزندگی می ایقبیله تنهایی است که در

 نمایشگاه نقاشی و کاردستی 

ها و ماه( نمایشگاهی از نقاشی 1 یدوره اند تهیه کنند و بعد از هر دوره )مثالً آموزان بخواهید یک نقاشی یا کاردستی مربوط به کتابی که خواندهاز دانش

 ند.ای به فروش برسانرا به دوستانشان هدیه بدهند و یا برای کمک به کتابخانه یا مدرسه ها را تشویق کنید که کارهایشانکنید؛ آن ا برگزارهکاردستی

 نمایشگاه کالسی 

 1ی سنی خودش را داشته باشد.، نمایشگاه کتاب مربوط به ردهخاص و با موضوعات مختلفی هامناسبت تواند درکالس شما می

 ها استفاده کنید.ی آنها به شعر برای رشد مطالعهی بچهاز عالقه 

ها به شعر به عنوان بخشی دهند. بچهنشان می فهمند به آن توجهی اشعار را نمیهای کوچک با وجودی که معنها شعر را دوست دارند؛ حتی بچهی بچههمه

که تفاوت است علتش این است که قبالً شعر را با صدای بلند نشنیده است یا اینای نسبت به شعر بیبینید بچهشان احتیاج دارند. اگر میانهاز زندگی روز

 شعر یاد بدهند. خواهند به اوترها به زور میگبزر

 پیدا کنید. برای شعرخوانی وقت و جای مناسب -

 ه برای ایجاد عالقه به شعر در کودک است. دار بهترین وسیلای کوتاه و خندهشعره شعرهایی برای بلند خواندن انتخاب کنید؛ -

 سعی کنید که شعر متناسب با وضعیت و موقعیت کودک باشد. -

 آموزانتان را افزایش دهید!دانش عالیق 

ها وجوی آنتوانید جستها به مسیری مناسب، میدن آنو هدایت کر آموزان به پرسشا تشویق دانشو امتحان کردن است؛ بوجو ها، دنیای جستنیای بچهد

 ها ایجاد کنید.را تشویق کرده و عالیق جدیدی برای آن

 هامناسبت 

                                                           
 .45-47، ص «ی آموزشگاهیکتابخانه»به کتاب  کنید جوعر 1 
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 ید. سپس بهها را توضیح دهحبت کنید و اهمیت آنآموزانتان صدانش دارید با هایی که پیش روها را جدی بگیرید. از اول هر دوره در مورد مناسبتمناسبت

در مورد آن تحقیق کنند و در کالس ارائه دهند. معرفی کتاب، نمایشگاه عکس، در مورد یک مناسبت مسئولیت بدهید تا ها )یا هر گروه( از آن هر یک

جمله  ی کتابخوانی، مصاحبه و ... ازویژه مسابقهکن مربوطه، برگزاری مسابقات مختلف بهپخش فیلم، دعوت از سخنران، بازدید از اما کتاب و نقاشی،نمایشگاه 

 انجام دهید. آموزان و مؤسسهها و با کمک دانشتوانید در مناسبتکارهای مهمی است که می

 گردش 

خوانی را زانتان نشان دهید. از این فرصت استفاده کنید و نقشهآموبه دانش کنیدجا عبور میه کنید و مسیرهایی را که برای رفتن به گردش از آنای تهینقشه

خواهید ها و ...( جایی که می، سوغاتیدنی، فرهنگ و آداب و رسومدی های تاریخی وهای )آب و هوا، مکانها در مورد ویژگیها آموزش دهید. با کمک آنبه آن

 عکس،ثالً متوانید داشته باشید )فق برسید که چه چیزهایی را به عنوان یادگاری از این گردش میها به توابروید تحقیق کنید و گزارشی تهیه کنید. با بچه

 و ...(. نویسی، کاشتن نهالنقاشی، خاطره

 بازدید 

توان امکانات کتابخانه می ها و آشنایی با دیگرهای مرجع و طرز استفاده از آنهای موجود در کتابخانه، کتابها با محیط کتابخانه، کتاببرای آشنا کردن بچه

ه تواند با توججا می. کتابدار آن(آموزانتان هستندای که در دسترس دانشهای عمومی)کتابخانه های عمومی شهر داشتدر طول سال بازدیدهایی از کتابخانه

ته گویی داشی قصهها برنامهتواند برای بچهدر آن روز میها معرفی کند. کتابخانه های موجود در کتابخانه را به آنآموزان بعضی کتاببه گروه سنی دانش

 باشد.

 دیتوان. حتی مینمود ها بازدیدعهایی متناسب با آن موضوتوان از محلهایی مثل علوم، تاریخ، جغرافی و ... وجود دارد میبا توجه به موضوعاتی که در درس

آموزان دانش د.نماییان در مورد نوع بذری که کاشتند، فصل درو و مراحل آبیاری، کوددهی و ... صحبت و با کشاورز دیدن کنیدهای کشاورزی از نزدیک از زمین

 .انجام دهندعملی  یبتوانند در مزرعه فعالیت هاآنتوان بازدید را در زمان خاصی برگزار کرد تا می ی از بازدید به کالس ارائه دهند.گزارش بایدنیز 

 د.ینها معرفی کهایی نیز در این زمینه به آند و کتابیها بدهد به بچهید برویخواهعاتی در مورد مکانی که میهر بازدید باید اطال قبل از شما به عنوان معلم

 د.یها را جزئی از کار کالسی قرار دهکردن این اطالعات و سمینار دادن آن توسط بچهجمع یدتوانحتی می

 بهتر ای بازدید رهیجنت (کمک معلم او ب)ها توسط بچه)نقاشی، عکس، گزارش، مصاحبه، کاریکاتور و ...( ز این بازدید برگزاری نمایشگاهی ابعد از هر بازدید 

 .خواهد کرد

های نزده، مکاندان، مناطقی که بالیی طبیعی در آن به وقوع پیوسته مثل مناطق زلزلهسالم یخانه اند از:ی بازدید عبارتبرا های پیشنهادیبرخی از مکان

 . ها و ...ای مهم رخ داده، موزهای تاریخی یا حادثههایی که واقعهمقدس و یا مکان

 معرفی کتاب 

 خواهیم چه کار کنیم؟قبل از هر معرفی از خودتان بپرسید از معرفی این کتاب چه قصدی دارم؟ می

ر می را در نظمثالً معلدهید اهمیت زیادی دارد. زانتان را به کتابی ارجاع میآموکنید یا چگونه دانشکه شما به عنوان معلم چگونه کتابی را معرفی میاین

ا خود کتاب را ب معلم دیگر ی که یکحالدر خواهد برای فهم بیشتر به آن مراجعه کنند؛ ها میبرد و از بچهدادن از کتاب دیگری نام میبگیرید که موقع درس

 کند. هایی از آن، کتاب را معرفی میمختصر بخشاز این کتاب و توضیح  یرهاییدادن تصوآورد و با نشانسر کالس می

 :کمک بگیریدنیز های دیگری توانید از روشبرای معرفی بهتر، می

خواهید جواب را بدانید به آن مراجعه بگویید که جواب این سؤال در این کتاب هست، اگر می آموزاندانشبه  ال و موقعیتی را بیان کنید وسؤ -

 ید. کن

لی به شککه دهید ها آموزش و بدین ترتیب به آن خواهید اشتباهات آن را پیدا کنندآموزان بتوانید کتابی را معرفی کنید و از دانشمیگاهی  -

 انتقادی نیز کتاب را بخوانند.

 کنیدکه شما معرفی میهایی از کتابرا سمینار دهند و  هاآموزان بخواهید این قسمتشتقسیم کنید و از دان های مختلفدرس خود را به بخش -

 نیز کمک بگیرند.

 ثالً آموزانتان معرفی نمائید )مآن را به دانش" با اشتیاق"مایید و سر کالس نکنید، مطالعه  معرفی خواهیدهر کالس، کتابی را که می فراموش نکنید قبل از

 .(قطع کنید خواندن راهایی از آن را بخوانید و در جایی مناسب قسمتتوانید می

تان یاد آموزانکتاب خوب را به دانش درستِ شناخت و انتخابِ یید. گاهی الزم است نحوهرا تا آخر خوانده باشآن کتابی  لبته همیشه الزم نیست برای معرفیا

 صحبت کنید. خود با کتاب و نظرتان راجع به آن دهید به همین خاطر از رویارویی
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آموزان را روی یک مقوا به دیوار بزنید. اسم دانشی خودشان را به دیگران معرفی کنند. های مورد عالقهآموزان خود نیز بخواهید که کتابتوانید از دانشمی

د یربآموزان را به کتابخانه بدانش شمابهتر است شود. نوشته  ی آنکنندهکتاب مخصوص خودش را معرفی کند و اسم کتاب، زیر نام معرفی هر جلسه یک نفر،

 بدو کتاب علمی یا مهارتی و دو کتاب داستان انتخا باید د که هر نفریمشخص کنآموزان بر اساس نیاز دانشد. مثالً یها کمک کنو در انتخاب کتاب به آن

 .کند

 انشاء 

ی عهمطالنیاز به  هادادن به آنکه برای پاسخطرح کرد  هاییها و موضوعپرسشتوان می لامثبرای ند. کمیبرای مطالعه ایجاد  انشاء فرصت مناسبی موضوع

وان تمیعالوه بر آن شود. منجر  با یکدیگر هاکتاب یعملکردها و مقایسه ،هاکه به نقد کتاب، شخصیتمطرح نمود هایی پرسشیا این که است و  کتاب

 افتد و یا پایان دیگری برای آن بنویسند.چه اتفاقی میدر ادامه خواست حدس بزنند که  آموزاندانشتی از یک کتاب را خواند و از قسم

 کالس درس در کتابخانه 

 د.یهای مربوط به موضوع درس را جستجو کنها کتابجا با کمک بچههمان و را در کتابخانه برگزار کنید هایتانبعضی از کالس

د و یروها به کتابخانه بد و بعد همراه با بچهینیز مطرح کن هایید و سؤالیدهب آموزاندانش بهای زمینهبه کتابخانه پیشباید قبل از ورود  ما به عنوان معلمش

به صورت کتابچه در کتابخانه و به  تواندها میهای مربوطه را خالصه کنند و بهترین خالصههایی از کتابتوانند بخشها مید. بچهیها را جستجو کنکتاب

 د.آموزان ایجاد کردر دانشی کافی کار باید انگیزه این رای انجامضوع مورد نظر قرار بگیرد ولی بای برای درس و موعنوان ضمیمه

 طرح کنید!های مناسبی هر موضوعی برای تحقیق، پرسش معرفی قبل از

ت؟ جا چه شکلی اسدانید چقدر باید در راه باشیم؟ آنخواهیم امروز با هم به اهرام مصر سفر کنیم. میمی» یید:توانید بگوشما به عنوان معلم می مثال برای

وی نقشه ربا هم به کتابخانه بروید و از پس از آن تصاویری را نشانشان دهید و نظرشان را به موضوع جلب کنید.  سپس« چه چیزهایی را باید حتماً ببینیم؟

ها جا را چک کنید و عالوه بر آن این پرسشآنرفتن به ی مناسب برای ی نقلیهآب و هوا و وسیله را پیدا کنید. شما باید فیایی محل مورد نظری جغرایا کره

؟ اآلن است شده اند؟ به چه کسانی ظلمها را ساختهند؟ چه کسانی آنای آنجا وجود دارجاهای دیدنیچه چه ابزاری برای سفر الزم دارید؟ »را مطرح کنید: 

 ها پیدا کنید.دادن به این سؤالای مناسب را برای پاسخهها بروید و کتابآموزان سراغ کتاببا دانش و« ... و اوضاع چطور است؟

 دیواریی روزنامهتهیه 

ی در مورد کتابتا ها را راهنمایی کنید نید و آنها و ... تقسیم کگهیهنری، آ مختلف هیأت تحریریه، گروههای آموزان را به گروههای مختلف دانشدر مناسبت

 تواند شامل موارد زیر باشد:دیواری میدیواری تهیه کنند. این روزنامهمرتبط با آن مناسبت روزنامه

 .قسمت اصلی داستان که در یک بند خالصه شده است -

 .معرفی کتاب -

 تاب و تشویق آنها به خواندن کتاب.ی کمخاطبان دربارهیک اعالن تبلیغاتی برای برانگیختن کنجکاوی  -

 .ور از صحنه یا بخشی از کتابیک کاریکات -

 .یک داستان مصور نقاشی شده استبه صورت  های کتاب کهصحنه -

 نقدی بر کتاب. -

 ی آن به گروهی دیگر از مخاطبان و توضیح دلیل آن.مخاطبانی خاص و عدم توصیهبه ی کتاب توصیه -

 .ده یا نویسندگان دیگرابه از همان نویسنهای مشبا کتابی کتاب مقایسه -

- ... 

 ی کالسابلوت 

 از تابلو مؤسسه استفاده کنید!

 ست.ی کتاب امطالعه پاسخ آن نیاز بهمعما که برای پیدا کردن  هایی مثل طرح یک پرسش یا. مسابقهبرگزار کنید های مختلف مسابقهجا به بهانهندر آ

 جا نصب کنید. معرفی کتاب داشته باشید. از جمالت قصار و شعر نیز استفاده کنید.آموزانتان را در آنهای دانشپرسشو  های انتخابی، بهترین نقدهانقاشی

 مسابقه 

، کاتورهای من از کتاب، کاری، نقد کتاب، نقاشی، پرسشخوانی، معرفی کتابتابی کبرگزار کنید مانند: مسابقه هاییهای مختلف مسابقهها و زماندر مناسبت

 . ... دیواری وروزنامه
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اگر ا یدهند و چرا؟ مثالً مادر کتاب بدهند، چه کتابی می اگر بخواهند به اعضای خانواده:مثالً را به عنوان سؤال مسابقه مطرح کرد. هاییپرسشتوان حتی می

 هایآموزان و دغدغهین سؤاالت با توجه به گروه سنی دانش)اچرا؟  ورا معرفی خواهند کرد بخواهند برای اصالح امور مدرسه کتابی معرفی کنند چه کتابی 

 (.کنندموجود تغییر می

 ی مدرسه را تکمیل کنید.ها، کتابخانهاجرا کنید و با توجه به پرسشخانواده، طبیعت، جامعه و ...  در رابطه با امور مدرسه،را « چه پرسشی دارید؟»طرح 

  کالسیکتاب مشترک 

 کالسز ی عضو دیگری ادرباره فرد درست کنید. بدین ترتیب که هر کالسییک کتاب مشترک از یاد نبرید و با استفاده از آنها ات مشترک کالسی را خاطر

اید ببه عنوان معلم البته شما و نویسند ای میمعلم و یا خود کالس درس خاطره آموزان از یکدیگر،مثالً دانش .نویسدفتر میای در یک صفحه از دخاطره

امفهوم به ن ای که در ذهنشان گنگ ومسئله توانند شیرین و یا تلخ باشند و شما به عنوان معلم باید تالش کنید تامی ها را راهنمایی کنید. این خاطراتآن

 رسد حل شود. نظر می

رید در نظر بگینویسی خاطره.. را به عنوان محور ترین روز من، من و معلمم و .دوستی، بهترین دوست من، بهترین روز من، تلخ هایی مانندتوانید موضوعمی

 نامی را برای کتاب انتخاب کنید. ،و در نهایت متناسب با مطالب

 استفاده کنید ، در کالس درس، کتابخوانی انفرادی و جمعیگویی و نمایش خالقصهق ،سازیهایی نظیر کتاببرنامهاز ی ابتدایی در دوره. 

های مناسبی گروهی انجام شود و هر کسی نقشی را به عهده بگیرد؛ تصویرگر، نویسنده، طراح جلد، ویراستار و ... . شما باید گروهتواند به صورت سازی میکتاب

مشکالتی  رایت،ی کپیکنند، مسئلهی یک کتاب همکاری میسازی در مورد فرایند چاپ و انتشار کتاب، کسانی که در تهیهی کتابانتخاب کنید و به بهانه

 آموزان صحبت کنید.ها و ... با دانشکه در این مسیر وجود دارد، قیمت کتاب

  صوتیکتاب 

کتاب  ای از این. قرار دهید. حتماً نسخهها و ..کنید و در اختیار افراد نابینا، پدربزرگ و مادربزرگ را ضبطکتاب مناسبی را انتخاب کنید و به صورت گروهی آن

 کار مسئول کتابخانه را در جریان قرار بدهید.انجام این صوتی را در کتابخانه قرار دهید و پیش از

 مراجعه کنید. «گویم...برایت قصه می»د به طرح توانیهای صوتی، میی کتابتهیه اطالع بیشتر از جزئیات اجرای طرحبرای 

 ارتباط با کتابخانه 

های پیشنهادی خود را ها و برنامهطرح و های کتابخانه مطلع شویدعیت کتابوض های اجرایی وبه طور مستمر با مسئول کتابخانه در ارتباط باشید و از طرح

 یان بگذارید.با مسئول کتابخانه در منیز خوانی را های انتخابی و اجرایی خود برای کتابطرحبر آن عالوه  به کتابخانه ارائه دهید.

 بخانه کالسی کتا 

ی ریزاستفاده از آن برنامه ی کالس قرار دهید و برایآن دوره یا هفته را در کتابخانه های مناسبها یا به صورت هفتگی کتاببا توجه به هر دوره از کالس

 جاهمانبرای انجام آن  فعالیتی فردی یا گروهی قرار دهید که خود طرح درس دریا  ها اختصاص دهیدی کتابرا به مطالعه مثالً یک ربع آخر کالس .کنید

 . ها استفاده کنند و ...توانند از کتاببها در حین کالس بچه

 آموزانتان قرار دهید.با هماهنگی با مدرسه مجالت خوب را مشترک شوید و در اختیار دانش 

 از طریق دوستان، والدین، یا در  پیدا کنند توانند در مدرسه حضورشوند و نمیکه بیمار میقرار دهید آموزانی در اختیار دانشهای مفید را ا و مجلههکتاب(

 افتد(.اتفاق می انهایشکالسیسرزدنی که توسط شما و هم

 آموزانتان کتاب یا مجله هدیه بدهید.به عنوان پاداش به دانش 

 دادن!هدیه 

 د.هدیه بدهی ها و یا مدارس محرومی، خیریههایتان را به مراکز بهزیستآموزانتان تصمیم بگیرید که بعضی از کتاببا دانش
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