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 موسسه                                                                                                               

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

  6991 اسفند  - 99  یشماره                       ی راه دور                            ویژه پیک مام   
 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره
ها با یکدیگر ، تبادل تجربه ، خبر دار گیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز)مام( به منظور اطالع
ی پیک مام گیر از راه دور ، اقدام به تهیههای بهرههای موجود در طول کار گروهابهامها و شدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال

 ی راه دور کرده است .ویژه
 

 سخن روز
 

 
 

 نوروز فرصتی است برای پیوند با طبیعت       
 از این فرصت استفاده کنیم و دوستی با 

 طبیعت را بیشتر تجربه کنیم.
 
 
 

 های دریافت شده در این ماهگزارش
 
  : گروه های راه دور های دریافت شده از زارشگ ●
  میگروه :خانم مر هماهنگ کننده، شهرقائم، 7 سپنتا ●گزارش 6فر، یصمد سایگروه : خانم پر هماهنگ کننده، شهرقائم،6 بوعلی ●

 هماهنگ کننده، هرشقائم ، شهاب ●گزارش  9، ینجف هیگروه: خانم مرض هماهنگ کننده ،شهرقائم ،5 سپنتا●گزارش  9 ،یبهزاد
 شهرقائم،  تونزی ●گزارش  2، یعتیشر هیگروه :خانم آس هماهنگ کنندهشهر،  ئم،قا 2 بوعلی ●گزارش  2، یعتیشر هیگروه : خانم آس

 سپنتا ● گزارش 9 ،توکلی نیاگروه:خانم  هماهنگ کننده، شهرقائم، 1 سپنتا ● گزارش 2،یعتیشر هیخانم آس گروه : هماهنگ کننده،
 ،خانم بنو فامیل گروه : هماهنگ کننده ، ، مشهد مادران شکوفا ● گزارش 6 ،فرحناز قربانیخانم  گروه: هماهنگ کننده، شهرائمق، 2
 هماهنگ کننده، شهرقائم ، سالمت ● گزارش 9 ، فریبا یار احمدیخانم  گروه: هماهنگ کننده، ،کرمانشاه باراد ●  گزارش 4

 ،شهرقائم، 9 تونزی ● گزارش 4،صغری رضاییخانم  گروه: هماهنگ کننده ، بابل،  نگرش مثبت ●گزارش  2 ،بی همال:خانم گروه
 ،شهردلناز ، هادی ●  گزارش 6،خانم رسایی گروه: هماهنگ کننده، راه نو، بجنورد ● گزارش 9  ،مریم یوسفی گروه: هماهنگ کننده
 گزارش 6 ،خانم مریم اندیش گروه: هماهنگ کننده،، هادی شهر  بانوان اندیشه ● گزارش 6، یاسمین بلبلی گروه: هماهنگ کننده

خانم منیژه چهره  گروه: هماهنگ کننده، مهر آفرین ● گزارش 6محمدصادق،  یآقا گروه: هماهنگ کنندهپدران،  کتابخوانی گروه ●
هماهنگ  ، شهرقائم، 61 سپنتا ● شگزار 6، خانم فرزانه تواناپورگروه:   هماهنگ کننده، همیاران کتاب  گروه ● گزارش 2، نگار
هماهنگ  ،شهرقائم، 4 سپنتا ● گزارش 6 ،تواناپورگروه :خانم  هماهنگ کننده ، آذر، تهران ● گزارش 9 ،بهزادیگروه :خانم  کننده
پونک )ما  ● گزارش 2،ترانه نخعیگروه :خانم  هماهنگ کننده، شهرقائم، های خندان گل ●گزارش  9فاطری ،گروه :خانم  کننده
        گزارش 7سعادت ،خانم  گروه : هماهنگ کننده، شهرقائم،  (توانیممی
    

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 خبرها

 
 بازارچه نوروزی  ●

 

     
 

 
 

 های خانگی وبازی، آنچه در کمد مانده است و فروش شیرینیتبادل کتاب،  اسبباب ”ی نوروزی با هدف چهارمین بازارچه
به همت همراهان موسببسببه در تاری   “ی مصببرف درسببتسببازی اسببتفادهظور فرهنگهای هنرمندانه به منسببازهدسببت
 برگزار شد. 67/62/91
 
 42/11/69نوجوان شورای کتاب کودک و  تاسیس پنجاه و پنجمین سالگردبرگزاری  ●
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  کودک، بکتا یشورا سیتاس لگردسا نیپنجم و پنجاه مراسم درکنار امروز، مادران نشر یهاکتاب شگاهیمان
  برگزار شد.

 

 
 

 اختصاص یافت 95های کودکان و نوجوانان در سال های کتاببه معرفی برگزیده بخشی از این برنامه
 
 های شورابرگزیده ●
 دهیبرگز آثار

 فیتأل  -داستان
. ص 271.  6995 نوجوانان، و کودکان یفکر پرورش کانون :تهران. خاکبازان یعل راستاریو. والیه یهیسا. عباس ان،یریجهانگ - 6
 (ه د)
 

 ترجمه -داستان

  .6994. 272 ماهک، خرد، یمنظومه :تهران .صالحی آتوسا ویراستارر،  پورآذ راحله مترجم .تراپت آقای خاطر به .راب بایا، -2
 د(-)ج
 )د -)ج214 -6995 افق، تهران: .صالحی آتوسا آشتیانی ویراستار عبیدی کیوان مترجم .دریایی عروس .الی بنجامین، -9
 د(-)ج ص 212. 6995 افق، :تهران .صالحی تارآتوساویراس یآشتیان عبیدی کیوان مترجم .مقلد مرغ .کاترین ارسکین، -4

 )ج -ب -الفص )  92. 6995 طوطی فاطمی، :تهران .اسمیت سیدنی تصویرگر .روپیاده هایگل .آرنو جان الوسن، -5
 د( –ص )ج  222.  6995 چشمه، :تهران علیپور پروین مترجم .کنندمی پرواز هاماهی .ماللی لیندا هانت، -1

ص  679.  6995 پرتقال، :تهران .حسین فدایی فاطمه ویراستار منصورقناعی فروغ مترجم )جلد 9 ( اکو .مونیوس مپ رایان، -7
 د(-)هر جلد( )ج

 
 ریتصو

 ب( –ص )الف  24.  6995 فندق، هایکتاب افق، :تهران یموسو حسن تصویرگر .خندیدمی که موزی ،حمیدرضا آبادی، شاه  -2

 )ب(ص 22. 6995 تهران: فاطمی ه.زادرحیمی پژمان تصویرگر .گوسفند از پر بیخوا، پژمان زاده، رحیمی -9
 )ج - ب – الف( ص 92.  6995 طوطی فاطمی، :تهران .اسمیت سیدنی تصویرگر .پیادهرو هایگل .آرنو جان الوسن، -61

 یسرگرم -یباز -هنر

 :تهران .علی اکبر سید نوید سید ویراستار یعبد مریم مترجم .هستند؟ کجا فی و پی  .الساندرا پانتزری، الساندرو؛ لچیس، -66
 ب( –ص. )الف  22.  6995
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 ص 662 . 6995 قلم، شهر :تهران .سلیانی عاطفه نبی پور ، ویراستار تصویر گر وانا  . های سنگ بازی معصومه پورطاهریان، -62
  )ج -ب(

     ص 12 . 6995 قلم، شهر تهران .سلیانی عاطفه ویراستار ؛پور یبن وانا تصرویرگر . طناب هایبازی همعصو پورطاهریان، -69
 (ج - ب)
 

 خردسال

 2-4ص ) 92.  6995 غنچه، :تهران .ویانت کریستوفرگانک ، آنا . تو کوچولو نیستی/هستی  مترجم فهیمه شانه ؛ تصویرگر  -64
 سال( 

 
 آثار شایسته 

 فیتأل داستان

.  6995 طوطی، فاطمی، :تهران .کلهر مژگان احتسابیان؛ ویراستار نگین صویرگرت .زنجره؟ خوانیمی آواز چرا .بابک صابری، -6

 )ب( ص 92

 ص  402.  4991. آبی یپرنده فرهنگی، و علمی :تهران .کشمیری مسعود تصویرگر .پنج . نویسندگان از جمعی -2
 )ج(
 

 ترجمه داستان

 (د ج)ص 261.  6994 افق، :تهران .پورامینی احمد ویراستار؛  رعلیپو پروین ترجمه .دم سپیده در سرخ آسمان .الیزابت لرد، -9
 (ج ب) ص 41 . 6995 کودکان، :یزد ت . ژوبر کلر مترجم .ماکاروسی قوطی غول .تصویرگر و نویسنده آلبرتین، جرمانو، زولو، -4
 

 شعر
 ، نردف افق،: تهران. کودک شعر خانه از یارک(گرانید )و... اربابون آمنه رگرانیوتص ؟چیه شماس (گرانید ور ... )جعف ،یمیابراه -5
 (ب - الف). ص 666.  6995 ق
 22.  6995 نوجوانان، و کودکان فکرری پرورش کانون :تهران.انقرب حدیثه یرگروتص .کلید دسته د،کلی کلید، اکرم. کشایی، -1

 (الف) .ص

 22.  6994 نوجوانان، و کودکان فکری پرورش کانون :انتهر .نیکان اکبر تصویرگر (،6) بود و بود و بود . هافسان ژاد،شعبان -7
 ( الف) ص
 22.  6994 نوجوانان، و کودکان فکری پرورش کانون:تهران .راد حبیبی ثنا صویرگر( ، ت2بود ) و بود و بود شکوه نیا،قاسم -2

 ( ب الف)ص
 ص )د( 41.  6995ملکی، بیوک . بوق سگ . تصویرگر هدی حدادی . تهران : پیدایش ،  -9
 

 ریتصو

 ( ب) .ص 92.  6995،فاطمی :تهرانن ؛ احتسابیا نگین تصویرگر .جره؟نز ینمیخوا آواز راچ .بابک صابری، - 61
 د( -ص)ج 72.  6994 فرهنگی، علمی انتشارات:هرانکشمیری .ت مسعود تصویرگر ،وحش روی ریل باغ .زهرا شاهی، -66

 (الف) ص27.  6995 نوجوانان، و کودکان پرورش فکری کانون :تهران .هوآ مثل آ .تصویرگر و نویسنده .یعل خدایی، -62

 )الف( ص 72.  6995 نوجوانان، و کودکان فکری پرورش کانون :تهران .فیل مثل ف .تصویرگر و نویسنده .علی خدایی، -69
 – ب)ص  42.  6994 مهتاب قلم، محراب :تهران . فخائ رودابه تصویرگر .دیگر قصه 7 و کیلپو پیراهن .محمدرضا شمس، -64
 (ج
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 نامهیزندگ و یاجتماع دانش

شازده کوچولو را خلق کرد  اگزوپروی، دوسنت آنتوان هنگوآنتوان و شاهزاده کوچولو: چ .تصویرگر و نویسنده بیمبا، الندمان، -65

 (د ج)ص 41.  6995 ان،ایرانی :تهران رفیعی مریم مترجم
: نقش مانا ،  اصفهان .ابیخانت هللا حشمت ویراستار مغیثی منیژه مترجم .زمین روی مردمان .تصویرگر و نویسنده پیتر، اسپیر، -61

 ج( –ص  )ب  41.  6994
 

 یسرگرم- یباز - هنر
نصیری تصرویرگر  منیژه مترجم.  خرگوش کوچولو  و دستورهای آشپزی از سراسر دنیافلیکس:   ای لنگن ، آنت . پست شیشه -67

 ج( ص )ب 72. . 6994 زعفران، :تهران .رجبزاده شهرام ستارویرا دروپ؛ کنستانزا
 د( ج ص)ب 612. 6995 زعفران، :تهران .زادهرجب ویراستار مانا رزاقی مریم مترجم .مامان و من آشپزی .آنابل کارمل، -62
 
 نید

 کودکان فکری پررورش نوناک . تصویرگر سید میثم موسوی . تهران: "او"همه جا   "او"چینی فروشان ، محسن . همیشه   -69
 (ب) ص 92.  6994 نوجوانان، و
 

 )اتیکل( مرجع

 ابمحر :تهران .واسعی پژمان زبانی ویراستار کرامتی؛ یرونس علمی ویراستار .ایران سردار و روافرمان 611 حسن ساالری، -21
 (د -ج) ص 291.  6994 اب،مهت م،قل
 
 دعوت به یاحمد میمر خانم یکارشبناس  با مادر نقش و گاهیجا موضبوع  با یتخصبصب   پنل در شبرکت  ●

 یهاتابک یمعرف و کتاب شگاهینما یبرگزار و دانشبکده  محل در یتیترب علوم و یروانشبناسب   یدانشبکده 
 امروز مادران انتشارات از هاخانواده به مناسب
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ی اعضا با با محور انتقال تجربه 12/14/69در تاریخ  موسسه، یی تسهیلگران ترویج کتابخوانچهارمین جلسه ●
 تاکید بر موارد زیر تشکیل شد:

 
 شناخت و تسلط بر ابعاد مختلف کار موسسه -
 تسلط بر انتشارات مادران امروز -
 ی اولی جلسههای کتابخوانی راه دور و ادارهوهچگونگی ایجاد گر -

 ی کتابخوانی راه دورانعطاف در شیوه و میزان خواندن در هر جلسه -
 های راه دورنظم و پیگیری در گروهچگونگی ایجاد  -

 یک از اعضا گزارش مختصری از کار خود ارایه دادند. در پایان هر
 
 

 های راه دور ی گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت

 
 شهرهای راه دور زیتون در قائمبزرگداشت روز زن و جشن آغاز بهار گروه ●
 

 
 

 شهردر قائم سپنتا های راه دوربرگزاری چهارشنبه سوری در گروه ●
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 کرمانشاه -ریزی برای سال آینده گروه باراد ایان کتاب و برنامهجشن پ ●
 

 
 
 

 شهر ، قائم 1جشن پایان کتاب کنترل خشم سپنتا  ●
 

 
 
 

 یدولت ینهادها و هاسازمان ها،ها، مدرسهخانواده یهمه به ، امروز مادران نشر و موسسه
  نشر یهاکتاب همکارانشان، و دوستان بهی دیع یبرا که کندیم شنهادیپ یردولتیغ و

 .امروز را انتخاب کنند مادران
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  :است ریز شرح به ما، یشنهادیپ یهابسته
 
  :کودک با ارتباط به مربوط یبسته: الف ��
 (دارد؟ فرزند پرورش در ینقش چه خانواده) تیترب یهانهیزم ب6
 (شود؟ بهتر فرزند پرورش یبرا خانواده طیمح تا میکن چه) مناسب طیمح و رشد ب2
 (م؟یکن اررفت خود فرزند با چگونه) مناسب رفتار -9
 ( ست؟یچ فرزند با رفتار در تیقاطع مفهوم) قاطعانه رفتار-4
 (م؟یکن تیترب هیتنب بدون چگونه) هیتنب ب 5
 (م؟یبگذران فرزند کنار در را یخوب وقت میتوانیم چگونه) ینیآفرفرصت ب1
 (م؟یده مشارکت یزندگ در را کودکان چگونه) فرزند با یزندگ ب7
 ( م؟یبفهم بهتر را گریکدی حرف تا میکن چه) یکالم ارتباط -2
 آگاهانه گفتن “نه” یدرباره ییهانکته -9
 (م؟یکن تیریمد خود خشم بر چگونه) خشم بر تیریمد -61
  کودکان به یریپذتیمسئول آموزش -66
 م؟یده پرورش را نوجوانان و کودکان جسم و ذهن چگونه -62
 کودکان با رفتار یدرباره ییهانکته ب 69
 م؟یکن آماده دبستان اول سال یبرا را خود فرزند چگونه ب64
 .میکن آماده مهدکودک به ورود یبرا را خود فرزند ب65
 هایدبستان آموزش یالفبا ب61
 انضباط و یریپذ نظم آموزش -67
 یسالگ دو تا تولد از قصه و کتاب -62
 کودکان به رفتن توالت آموزش -69
 با مرگ والدین یاری به کودک برای رویارویی – 21

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 
 
  :نوجوان با ارتباط به مربوط یبسته: ب ��

 :ریز بیترت به نسل، دو بین ارتباط یجلد ده یمجموعه
 فرزند تربیت بر آن اثر و والدین هایوخواسته آرزوها ب6
 گذاردمی اثر تربیت بر که عواملی ب2
 امروز و گذشته در تربیت -9
 باشیم قاطع والدینی چگونه ب4
 نوجوانی یدوره در جسمی رشد ب 5
 نوجوانی یدوره در ذهنی رشد ب 1
 نوجوانی یدوره در عاطفی رشد ب7
 نوجوانی یدوره در اجتماعی رشد ب 2
  بلوغ یدرباره اطالعاتی-9
 “نسل دو بین ارتباط یمجموعه” از استفاده و مطالعه راهنمای -61
 (م؟یبفهم بهتر را گریکدی حرف تا میکن چه) یکالم ارتباط ب66
 آگاهانه گفتن “نه” یدرباره ییهانکته ب62
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 (م؟یکن تیریمد خود خشم بر چگونه) خشم بر تیریمد ب69
 نوجوانان با رفتار یدرباره ییهانکته ب64
 یاری به کودک برای رویارویی با مرگ والدین – 65

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 
 
 :بزرگساالن یژهیو یهامهارت به ربوطم یهابسته: پ ��
 م؟یبفهم بهتر را گریکدی حرف تا میکن چه ب6
 آگاهانه گفتن “نه” یدرباره ییهانکته ب2
 م؟یکن تیریمد خود خشم بر چگونه -9
 م؟یکن تیریمد خود بر و میبشناس را خود چگونه ب4
 تیریمد و ریمد ب 5
 

 �� توجه
 یشنهادیپ یبسته ای یتک صورت به خودتان نظر با ای ما یشنهادیپ یهابسته شکل به را خود یهاهیهد توانیدمی شما

 .دیبده سفارش خودتان
 : ما با ارتباط یهاراه

141 33361828 
141 33611289 

 16863043810:  تلگرام
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تسلیت    
.................................................................................................................................................. 

 حمیرا رفت!
 

 گنجدها نمیعزیز در واژه حمیرایدادن اندوه ما در غم از دست
 خواهد عظیمصبری می ،دادن عزیزان به سوگ نشستندر غم از دست

 
 مادران امروز یدوستانش در موسسهبا نهایت اندوه و تاسف درگذشت حمیرا عرشیان را به خانواده و 

 م.کنیمی صبر و شکیباییگوییم و برای همگی آرزوی تسلیت می
 یادش گرامی!

 
 شود.در موسسه برگزار می 42/14/69به همین مناسبت مراسم یادبودی در تاریخ 

 
  

 
 پرسش و پاسخ  

 
 (. ه عهده داردپرسش های این بخش را بگویی به )گروه آموزش موسسه پاسخ

 
های زندگی در بیرون از منزل که پدر و مادر هر دو مجبورند برای تامین هزینهبا توجه به زندگی امروزی و اینپرسش : 

گذرد، با تاثیرات منفی این دوره چه باید کرد؟ ها در مهدکودک یا مدرسه و دور از پدر و مادر میکار کنند و بیشتر وقت بچه
 ثیرات منفی آن بکاهند ؟توانند از تاوالدین چگونه می

 
والدین پر مشببغله بد نیسببت ابتدا از خود بپرسببند که آیا واقعا باید این مقدار کار کنند؟ در صببورتی که مدت زمان پاسبب : 

ن از انتشارات مادران امروز را مطالعه کنند. در ای“ آفرینیفرصت”وجه کم کنند، بد نیست کتاب کارشبان را نتوانند به هی  
 شود.های کوتاه و با کیفیت ارایه میهای مناسب برای بودن با فرزند و ایجاد وقترهایی برای ایجاد فرصتکاکتاب راه

 

 تر کرد؟توان پر رنگچگونه می پسر نوجوان را نوجوان و نیز بین مادر و دختر ارتباط عاطفی بین پدر وپرسش: 

مانه باشد. در فضای امن و آرام و به دور از تنش، والدین ی والدین با نوجوان باید خوب و صبمی به طور کلی رابطهپاسب :  
های سن او را درک کرده و تحمل کنند. ای مناسبب  با نوجوان خود داشبته باشبند و مسایل و بحران   هتوانند رابطآگاه می

فتارهای از این ر ها طبیعی و گذرا است. یکیدانند کدام بخش آنهای این سنین با خبر هستند و میوالدین آگاه از ویژگی
طبیعی گرایش به جنس مخالف اسببت. این گرایش هم دارای ابعاد جنسببی اسببت هم  نوعی کنجکاوی نسبببت به جنس 

ی او. پس با ارتباط درسبت و سبازنده بین نوجوان دختر و پدرش و نوجوان پسببر و مادرش، فرصت   مخالف و دنیای ویژه
ی خود و رابطه بدون این که نسبببت بهشببود . بنابراین والدین آگاه ی ابعاد مختلف زندگی جنس مخالف فراهم میتجربه
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ان های فرزند کمک کنند تا نوجو، باید با برخورد مناسب نسبت به رفتارجنس مخالف خود حسباسبیت نشبان بدهند   فرزند 
 الزم را داشتهبتواند با دنیای جنس مخالف به نحو سبالم و در محیطی امن و صبمیمی آشبنا شبود . اگر والدین اطالعات     

. بنابراین تری با او برقرار نمایندی عاطفی محکمتر کنند و رابطهتوانند نقش خود را در رابطه با نوجوانشان پررنگباشند می
توان موقعیت را برای رشد هر چه بهتر نوجوان فراهم با ارتباط درست بین نوجوان پسر و مادر یا نوجوان دختر و پدر ، می

با جنس مخالف را از بعد شناخت از دنیای جنس مخالف و آمادگی برای ایفای نقش خود در این زمینه فراهم کرد و ارتباط 
اطالعات بیشتری  توانیدمیی نوجوانی( ی ارتباط بین دو نسل ) رشد عاطفی در دورهاز مجموعه 7ی جلد کرد . با مطالعه

 در این زمینه کسب کنید. 

 
 

 هاخواندنی
 

  پژوهش با کودکان کردن آشنا ینهیزم در خانواده یابر رهنمود هشت
 منبع: کتابک

 

 
 
 بپرسد، و کند یزنگمانه و شدیندیب کند، کشف که دیدهیم خود کودک به را امکان نیا شما که هنگامی•
 .کندیم دایپ دست یدیجد جینتا به و شودیم ترشیب شیهاتجربه کند،یم یگردآور را اطالعات او
 ووگگفت و بحث چه اگر. دیده آموزش را هاواژه و میمفاه اطالعات، و دیبده حیتوض او به دیننک یسع •
 یارک یدرباره باشد نداشته دوست ای دهد ادامه خود یباز به بخواهد تبانکودک اگر است، سودمند اریبس
 .دیکن یرویپ او نظر از بزند، حرف دهد،یم انجام که
 را شانتظار شما که گونهآن کارها که یهنگام ژهیو به د،یکن آماده دیجد جیانت رشیپذ یبرا را خود ذهن •

 .دیاموزیب و دیبپرداز کشف به هاآن با همراه تان،کودک به دادن درس یجا به. روندینم شیپ دیداشت
 شیتاس و عتیطب از بردن لذت و شدن زدهشگفت احترام، احساس و داشتن دوست دانش، از یبزرگ بخش •
 عتیطب در که یگرید زیچ هر تا گرفته آب و هاحشره و مار و سنگ از است، آن یدگیچیپ و نظم ،ییابیز

 .دیبده تانکودک به یعلم یهاتیفعال هنگام دیتوانیم که است ییزهایچ نیبهتر هانیا. دارد وجود
 توجه اگر نمونه، یبرا. دیبگذار وقت تانکودک همراه به کردن شیآزما و جووجست کردن، نگاه برای•

 کینزد زا و دیستیبا شد جلب روادهیپ در هرزه علف ای سنگ تکه کی لوله، از آب کردن چکه به تانکودک
 .دیکن یبررس و نگاه را آن هم با دقت با و
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 ییزهایچ چه دیکن توجه. ردیبگ عهده به یعلم اکتشاف کی در را تیهدا و یرهبر تانکودک دیبده اجازه •
 یحشره کی ای روادهیپ کف یهاسنگ تکه هرزه، علف کنند،یم جلب خودشان به را نتاکودک توجه

 کوچک؟
 یدید یوا: دییوبگ دیتوانیم نمونه یبرا. دیبپرس سوال او از کند دایپ ادامه یریادگی و اکتشاف که نیا یبرا •
 یفاقات چه که کنمیم کرف نیا به دارم. کن گوش آب سطح با برخورد هنگام آب یهاقطره یصدا به ای ؟...
 ؟.... اگر افتدیم
 نیمچنه شما. دینترس "دانمینم" یجمله گفتن از پرسدیم را یمشکل سوال شما از تانکودک که هنگامی•
 محله، یانهکتابخ به سپس. "میبفهم را پرسش نیا پاس  هم با میبتوان دیشا" که دیبده جواب دیتوانیم

 .دیکن دایپ باره نیا در دیتوانیم یاتازه اطالعات چه دینیبب و دیبزن سر وحش باغ ای هاموزه

 
 

 دیبدان دیبا کودکان با سفر یدرباره آنچه
 کتابک منبع: 

 

 
 همراه یککود اگر. دارند مختلف یهامکان به سفر قصد ینوروز التیتعط دنیرس فرا با هاخانواده از یاریبس

 .دیکن بهتجر را دردسریب یسفر تا دیباش داشته توجه ریز یهانکته هب سفر، از شیپ حتما داشت، دیخواه
 هوشمندانه یبندبسته
 یبرا تنها هن هوشمندانه یبندبسته. شود یبندبسته و هیته سفر، از شیپ دیبا کودکان به مربوط لیوسا

 د،یهست مقصد در که یزمان دیخواهینم حتم طور به. است یضرور یامر خانواده کل یبرا بلکه کودکان
 .دیکن هیته را کودکان ازین مورد ملزومات

 هوشمندانه صورت به یبندبسته کردن باز
 مربوط لیمسا یانداز راه و یدگیرس دیده انجام دیبا که یکار نینخست د،یشویم ساکن ییجا که یهنگام
. وندش استفاده یمادهآ دیبا کودک یغذا و ریش پوشک، ،یبطر ، هایبازاسباب نمونه یبرا. است کودک به

 .دینشو یسردرگم دچار چمدان در آن کردن دایپ یبرا تا باشد دسترس در است بهتر پس
 

 دیده ادامه را خانه روال
 ه،یتغذ و یباز اسباب با یباز خواندن، ییالال بچه، حمام. دینده رییتغ التیتعط در را کودک یهابرنامه روال
 .شود فراموش ای کند رییتغ دینبا التیتعط در هاآن انجام زمان که است یموارد
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 کودکان خواب
 دنیخواب طیشرا سفر از قبل روز چند پس. دارند مشکل متحرک یبسترها در دنیخواب با کودکان از یاریبس
 .کند عادت آن به سفر روز دنیرس تا کودک تا دیکن ایمه را آن یرو
 
 خانواده یبرا اتاق نیبهتر کردن دایپ

 بهتر نمونه یراب. دیدار ازین ترمناسب و شتریب یجا به که دیبدان دیبا دیهست سفر در ودکتانک با که یزمان
 یبانهش یهایخوابیب تا باشد داشته وجود افراد یبرا یکاف اتاق ای باشد جدا هاخواب اتاق از آشپزخانه است

 با را آن و دیریبگ نظر در کودک یباز یبرا یمحل اتاق، در ستین بد. نکند تیاذ را همسفران تمام کودکان،
 .است راه نیبهتر کودک ذهن انحراف یبرا نیا. دیکن مشخص شیهایبازاسباب

  
 تختخواب در صبحانه خوردن
 یبرا. ودش فراموش سفر در دینبا وهیم و حبوبات ن،یپروتئ غالت، مانند کودکان یبرا ازین مورد ییموادغذا

 ار ییغذا یهاوعده که است بهتر د،یباش ترراحت هم شما خود نیهمچن و بخورد غذا ترراحت کودک نکهیا
 .دیکن لیم خودتان اتاق در
 کودک حامل فیک

 که یمانز صورت نیا در. دیباش داشته همراه شود،یم بسته بدن یجلو که کودک حمل فیک کی است بهتر
 .دیکن دهاستفا آن از یراحت به دیتوانیم است، خواب کودکتان و دیرویم گردش یبرا
 

 
 معرفی کتاب

 
 

 زبان مادر نام کتاب: 

 دکتر نهاله مشتاقنویسنده: 

 مهرسا ناشر :
 1868تاریخ نشر : 
 سالبزرگگروه سنی: 

 زهرا سلیمانیخانم کننده: معرفی
 

اهی گهای عمیق و سازنده و کنند ، گاهی شادیکنند، کلمات رابطه ایجاد میریب میخکنند ، کلمات تکلمات معجزه می
 نشانند. های طاقت فرسا بر دل میغم
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 ی کلمات مادر نظمکودک در زیر سایه یشفتهآدهد . دنیای استفاده از کلمات پیوند عاطفی مادر و کودک را شکل می
بخشد وحس هویت خود های مادر به او دلگرمی و امنیت میتواند حرف بزند شنیدن حرفگیرد ، زمانی که کودک نمیمی

 گیرد. ی مادر و کودک شکل میکند و با استفاده از ابزار زبان است که فضای رابطهلمات مادر پیدا میرا در ک

ای مختلف هپردازد و زبان را به عنوان سیستمی شامل نشانهبین مادر و کودک می یکتاب زبان مادر به نقش زبان در رابطه
های روانی و استفاده موثر از زبان برای برقراری رابطه با فرایندمورد بحث قرار میدهد و در مورد در هم تنیدگی زبان و 

 دهد . کودک اطالعات مهمی در اختیار مادر قرار می

 

 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
 
 برای کودکان: 

 خندیدموزی که می نام کتاب: 

 حمید رضا شاه آبادینویسنده: 
 افق ناشر:

 
 

 
 بستانی:د انبرای کودک
 ی قرمزپرنده نام کتاب:
 ,آسترید لیندگرن نویسنده:

 زهره قایینی مترجم:
 موسسه پژوهشی تاری  ادبیات کودکان ناشر:

 
 
 

 برای نوجوانان:

 !کنندها پرواز میماهی نام کتاب:

 لیندا ماللی هانت نویسنده:
 پروین علیپور ناشر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1906157
http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1906157
http://shahreketabonline.com/products/author/لیندا%20ماللی%20هانت/
http://shahreketabonline.com/products/author/لیندا%20ماللی%20هانت/
http://shahreketabonline.com/products/translator/پروین%20علیپور/
http://shahreketabonline.com/products/translator/پروین%20علیپور/
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 های زنده و ملموستجربه
 

ی خود های راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 68 اهدانید از آبان مطور که میهمان
شود. مسئول هماهنگی این بخش ی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهها و با توجه به کتابگروه

 خانم لیال کمالیان هستند. 
و  هایی که در آن ماه مطرح شدهی پیک راه دور، تعدادی از پرسشکنیم در هر شمارهما سعی می
ها خانم بهار عابدینی از بخش اند، بیاوریم. مسئول گردآوری پاسخها پاسخ دادهها به آناعضای گروه

 راه دور موسسه هستند .
 

 :دور راه یکتابخوان یها گروه در زیعز دوستان توجه قابل
 زیعز انیکمال خانم از تشکر ضمن شود، ینم مطرح ها گروه توسط یهفتگ یها سوال است یمدت

 .هستیم ها گروه دوباره بانشاط و فعال حضور منتظر شده، انجام یها یهماهنگ یابر
 

 ینیعابدبهار -تشکر با
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 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 .ی پیک راه دور ، در راه استصدمین شماره ●
ز تاری  ی پیک راه دور، که خود بخشی اشروع سال جدید و آمدن بهار صدمین شمارهبا 

 شود.موسسه و حاصل کار و تالش و فعالیت شما دوستان گرامی است منتشر می
 ی ویژه اگر مطلب یا پیشنهادی دارید با ما درمیان بگذارید.لطفا برای پربار کردن این شماره
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