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 ها  مناسبت

 روز جهانی کتاب کودک

 ها موسیقی واژه

 ۰۲۰۲پیام روز جهانی کتاب کودک

یتاانگل  نویسنده: مارگار

 تصویرگر:راجر ملو

 مترجم:رضی هیرمندی

 آید خوانیم، روح ما به پرواز درمی آنگاه که کتاب می

 دهند نویسیم، انگشتان ما آواز سر می وقتی می

 ها ها صدای طبل و نوای نی هستند بر صفحه واژه

 زنان هایی نعره مرغاِن آوازخوانند پرکشان و فیل

 رودهایی روان، آبشارهایی فروغلتان

 هایی چرخان و پروانه

 بر بلندای آسمان!

 خوانند، ها ما را به رقص فرا می واژه

 ها، ها و صدای بال ضربه ها، سم ها، قافیه وزن

 های کهن و نو، خیالی و واقعی سانهاف

 ی دنجی در خانه باشی چه گوشه

 چه در گذر از مرزها

 سوی سرزمین و زبانی تازه شتابان به

 ها از آِن تو هستند ها و شعر حال، داستان در همه

 شویم ها را با یکدیگر سهیم می آنگاه که واژه

 شوند صداهای ما به موسیقی آینده بدل می

 به صلح و شادمانی و دوستی

 ی امید و ترانه
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 ها  خواندنی

 هایی برای تقویت مهارت حل مسئله   ها و برنامه  بازی

 منبع: سایت کودکت

شود که به مهارت حل مسئله نیاز داشته باشد. بهتر است بدانید  شاید عجیب به نظر برسد که کودک با چه مشکالتی مواجه می

ها تاثیر منفی نیز  بزازدارد. شزایزد از دیزد  شوند که ممکن است بر آن کودکان هم هر روز با مشکالت متعددی مواجه می

ب رگساالن مشکالت کودک در مناسبات مختلف بسیار ناچی  باشد، اما برای کودک مشکالت تحصیلی، عملکرد ورزشزی و 

ها بسیار سخت و سناین است. ناتوانی در حل مسائل ممکن است به بحرانی ب رگ  کنار آمدن با قلدری و زورگویی همکالسی

در زندگی کودک منجر شود. بنابراین، آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت مشکالت بسیار واجب و ضروری اسزت. مز ز  

سزن،  ها ختم شود. کودکان کزم تواند به ایجاد احساس ناامیدی در آن کودکان در حال رشد است و هر گونه استرس یا فشار می

تزوان  خوانیزد، مزی هایی که در ادامه می ها و مهارت کنند. با آموزش استراتژی در مقابل مشکالت، احساس تنهایی و فشار می

 مهارت حل مسئله را در کودک تقویت کرد. 



 ۶۰۱۱فروردین۶۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۶

 به کودک کمک کنید مسئله را بشناسد

اش صحبتت کتدتیتر   تر  گیر و ساکت شود. پس با او درباره مشکل شود، امکان دارد گوشه ای مواجه می وقتی کودک با مسئله

اش یا زورگویی در مررسه. با کودک برون نصیحت و قضاوت صحبت کدیر.   ا، بحث با دوست مشکلی مثل نمره پایین در درس

 کدر آن را بهتر درک کدر. صحبت کردن درباره مشکل به او کمک می

 کمک کنید راه حل را پیدا کند

 تای او  دار بود، او را مسخره نکدیر. بته ایتره رسر. حتی اگر این را کار ا خدره از کودک بپرسیر چه را کار ایی به ذ دش می

 وگو تالش کدیر را کار ای بهتر را به او نشان د یر. احترام بگذاریر و با گفت

 بیش از حد دخالت نکنید

اش را حتل  انر، اما گا ی بهتر است به کودک اجازه د یر تا خودش مشکالت درست است که والرین بخشی از زنرگی کودک

 بین قرار د یر. اش تالش کدر. نبایر  میشه تمام زنرگی او را زیر ذره کدر. به کودک بایر آزادی داد تا خودش برای حل مشکالت

 به کودک کمک کنید نقاط مثبت و منفی راه حل را کشف کند

در نظر گرفتن نقاط مثبت و مدفی یا مزایا و معایب  ر تصمیم یکتی 

از بهترین را کار ا برای حل مسئله است. این روش آستان را بته 

کودک آموزش د یر و برای فهرست کردن این موارد به او کتمتک 

 تا را  آموزد که مسئولیت تصمیم کدیر. به عالوه، او با این روش می

 قبول کدر.

 به کودک کمک کنید تصمیم درست را بگیرد

بعر از کمک برای درک بهتر مسئله و فهمیرن مزایا و معتایتب  تر 

تصمیم، امکان دارد کودک تصمیمی بگیرد که مداسب نیست. برای 

گیری در این حالت، نظر خود را بگوییتر و  تقویت مهارت تصمیم

 حل بهتر است. توضیح د یر که چرا این راه
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 های مختلف را امتحان کنید راه حل

حلی را امتحان کند و شکست بخورد. در  حل وجود داشته باشد یا کودک راه در بعضی مشکالت، امکان دارد بیش از یک راه

 های دیگر را امتحان کند. حل این شرایط، کودک را تشویق کنید تا زود دست از تالش نکشد و راه

 الگوی خوبی باشید

توانند با دیدی مثبت با مشکالت بررورورد  های متعددی دارند و می حل اگر کودکان ببینند والدین در مواجهه با مشکالت راه

کنند. در صورتی که محیط وانواده برای مطرح شدن مشکالت  های والدین تقلید می ها هم از روش کنند، در این صورت، آن

توانند به او کمک کنند. در غیر ایرن صرورت،  کند و بقیه اعضا می راحتی مشکالتش را مطرح می آماده باشد، کودک هم به

اش با تمسخر، قضاوت یا عصبانیت مواجه شود در دفعات بعد تالشی برای مشرورت  کودکی که بعد از مطرح کردن مشکل

 کند. گرفتن نمی

 های خالقانه استفاده کنید از بازی

سازی و انطباق   ای مثل وانه های ساده تواند مهارت حل مسئله را در کودک تقویت کند. بازی های کودکانه می بعضی از بازی

 هایی که نیاز به کمی فکر کردن و حل مسئله دارد مفیدند. ها هستند. در کل، بازی ترین نمونه اشیاء از ساده

 اصول اولیه را آموزش دهید

هرای  های مختلف کاربردی است، به کودک آموزش دهید. تجزیه مسئلره بره برخرش چند تکنیک ساده را، که در موقعیت

 کنند. هاست که کودکان هم آن را درک می ترین تکنیک تر از راحت کوچک

 درباره شکست صحبت کنید

به کودک وود بیاموزید که شکست ووردن در زندگی امری طبیعی و عادی است. ناتوانی در قبول شکست برای کودک مانع 

 اش تالش نکند. بزرگی است تا برای حل مشکالت
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های متنوعی را به مناسبت   های خود  برنامه  خواهیم با ایده رویم.  از شما عزیزان  می با این مطلب به پیشواز روز جهانی خانواده می

 ها و خانواده پیشنهاد دهید و اجرا کنید. این روز در گروه

 ها  خواندنی

 خوانی خانوادگی کتاب
کرمی نویسنده: مرضیه شاه  

تیوانینید  های خوب است. والدین میی های خوب در خانواده، نیاز به آموزش دارد. کتابخوانی یکی از این عادت ایجاد عادت

گاهانه فضای کتاب تر در خانه هستند بیهیتیریین فیرایت بیرای  ها بیش خوانی را در خانه پر جلوه کنند. این روزها که بچه آ

تر کینید. کیتیاب  تواند اعضای خانواده را به هم نزدیک بخش است و هم می خوانی در جمع  خانواده است. هم لذت  کتاب

 خواندن در جمع خانواده کارکردهای زیادی  دارد:

وگو ،تمرین خوب گوش دادن،تقویت تیمیرکیز و  بستر مناسبی است برای کسب مهارت های اجتماعی،  تعامل و گفت  •
 تخیل، گسترش واژگان و...

 شییود. خییوانییدن سییبییب رشیید یهیینییی، عییا ییفییی، اجییتییمییاعییی رشیید زبییانییی و خیی  یییییت مییی •
کند و سبب تقویت  ارتباط عا فی و تعمیق ارتباط  بین والدین و فیرزنیدان  از نظر حسی و عا فی به خانواده کمک می 

 شود.  می

های کودکان ونوجیوان   ی مسائل مهم زندگی و دغدغه وگو درباره بستری برای گفت تر از یکدیگر و  کمک به شناخت بیش •
 کند. فراهم می
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تری برای خوانددن و بد د   های خالقانه توان راه راهی برای پرورش تخیل و خالقیت است. در خواندن جمعی می  •
 ی موضوع کتاب پیدا کرد. کردن درباره

بلندخوانی در افراد شوق به خواندن و لذت درک آن از راه تصویرسازی ذهنی  که شما از ل ن و نوع خواندن اندتدلدا   •
 آورد.  دهید را به وجود می می

وگو را بداز کدرد. ایدن  ها، باب گفت ی موضوع کتاب،شخصیت هایی درباره توان با پرسش بعد از خواندن کتاب می   •
 کدندد. شدان آشدندا مدی هدا و... فدرزنددان هدا، تدمدایدالت، آرزوهدا، د دد ده با خواستده وگوها والدین را گفت

 دهد. امکان شوخی و بازی را به خانواده می 

 

 

 خوانی خانوادگی مناسب است؟ هایی برای کتاب چه کتاب✅ 

 ی افراد خانواده انجام دهید( )انتخاب کتاب را با توجه به سن و عالقه

 دهد. وگو را می ها امکان تفسیر و تاویل وگفت آن  های عمیق ای ساده و جذاب دارند، اما الیه هایی که قصه کتاب  •

 ها مستلیم به یک موضوع آموزشی یا کاربردی پرداخته نشده باشد. هایی که در آن کتاب  •

 سازی نشده باشد. های شعر و داستان که ارزش ادبی آن باال باشد و ساده کتاب  •

 هایی که در آن امکان بازی و تعامل وجود داشته باشد. کتاب  •

 وگو و ب   را فراهم کنند. های چالش برانگیز بپردازند و امکان گفت هایی که به موضوع کتاب  •

 پردازی را بدهد. هایی که امکان تخیل و خیا  کتاب •

 گری شود و به درک رابطه علت و معلولی کمک کند. کتاب هایی که سبب تفکر وپرسش •

 بخش باشد. هایی که کشش الزم را داشته باشد و لذت کتاب •

 های گوناگون شود. تر و آشنایی با جهان و فرهنگ هایی که سبب  شناخت بیش کتاب •

 کند. ها کمک می خوانی با خردساالن  بسیار مناسب  است و تصویر به درک بهتر آن های تصویری برای کتاب کتاب  •
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راییکمال  

 هاهایخواندنکتابشیوه

کنید تصاویر آن را به کودکان نشان و اجازه بدهید، کودکان در دنیای تصویرهاا  وقتی کتاب تصویری را بلندخوانی می   •

 غرق شوند.

 موقع خواندن به کودکان اجازه دهید که اظهار نظر کنند، خواندن شما را قطع کنند و حرف بزنند. •

های داستان را حتی اگر با کتاب و برداشت شما تفاوت دارد، اصالح  ی داستان، تصویر و شخصیت نظر کودکان درباره  •
 شان سرکوب نشود. نکنید تا قدرت تخیل

ها ادامه پیدا کند و در ماورد   گیری اخالقی از کتاب نروید. اجازه بدهید، داستان در ذهن آن خیلی زود  سراغ نتیجه  •
 از شما بپرسند.

 تر پاسخ دهید. های خالقانه های کودکان را با طرح پرسش پرسش  •

اگر تمایل به دوباره خوانی و تکرار دارند کتاب را دوباره بخوانید چون در هر بار خواندن بخشی از قصه را  درک واز آن  •
 کنند. خود می

خوب پرسشی اسات کاه   ها امکان حرف زدن بدهد. پرسش هایی مطرح کنید که به بچه پس از خواندن کتاب پرسش •
 های خالقانه وادارد. کودک را به اظهارنظر

هاای  هایی  مثل نقاشی درباره کتاب، نوشتن قصه بر اساا  شاخاصایات توانید از فعالیت پس از خواندن کتاب می  •
 داستان، نمایش خالق، ساختن  عروسک ،یا کاردستی و...کمک گرفت.

کتابی انتخاب کنید که از روی آن فیلم ساخته شده باشد. بعد از خواندن کتاب خانوادگی به تماشای فیلم اقتاااا  از  •
 وگااو کااناایااد روی کااتاااب باانااشاایاانااد. بااعااد در مااورد تاافاااوت هااای ماایااان فاایاالاام و کااتاااب گاافاات

 تر انجام  دهیم. ویا در مورد نویسنده و فیلم ساز کار تحقیق بیش

 نااوجااوانااان و جااوانااان باارای والاادیاان و سااالاامااناادان کااتاااب یااا مااطااالاا  مااناااساا  بااخااواناانااد •
 ها به کتاب های صوتی گو  دهند. و همراه آن
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 ما و محیط زیست

 ها تغییرات اقلیمی و آب

پردازیم.   ها می به دنبال سلسله مطالب مربوط به تغییرات اقلیمی، در این شماره از پیک مام به تاثیر این پدیده بر دریاها و اقیانوس

خیزهاى دماى هوا در سه هزار سال گذشته منجر بمه تمغمیمیمر سمطمح آب  و تغییرات اقلیمی و باال آمدن سطح آب دریاها و ُافت

 ها شده است  اقیانوس

زیست موسسه مادران امروز گروه محیط  

متر باال آمده است   سانتی٤١ها  در قرن بیست. سطح آب اقیانوس

هاى نادرست انسانمی همه  محققان این اتفاق را ناشی از فعالیت

منجر به تغییرات اقلیمی)انبساط حرارتی آب دریا، ذوب شمدن 

دانمنمد و  ها( ممی وجود آمدن خشكی ها و به یخسارها و یخچال

اند هه به احتمال زیاد در این قمرن سمطمح آب  پیش بینی هرده

متر دیگر باال خواهد آمد )این تحقیق و  ٤۲١تا  ۴۲/۰دریاها بین 

گیرى سطح آب   ى مختلف جهان با اندازه منطقه ٤١بررسی در 

اى  هاى مختلف توسط رادارهاى ماهواره ها و زمان ها در مكان دره

طور مثال بخش بزرگی از هوه یخ الرسمن  انجام شده است ( به

 است  جدا شده /٤٢٢بی در جنوبگان در سال 
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هاى زيرزمينى در بسيارى از نقاط جهان به علت نفوذ آب  از سوى ديگر به موازات پيشرفت آب دريا در خشكى، ذخاير آب

خيز نيز كيلومترها در عمق خشكى شور شده و باارورى خاود را از  هاى حاصل دريا غير قابل استفاده خواهند شد و زمين

 دست خواهند داد.

هايى از پرندگان آسيب ديده و اين اتفاق يعناى كااها   ها و گونه ها، زيستگاه ماهيان، ميگو با باال آمدن سطح آب اقيانوس 

ها با تحت تاثير قرار دادن آب و هوا سباب باه خاطار  ها. همچنين انسان موادغذايى دريايى قابل دسترس براى تغذيه انسان

وكاشانه خود كرده  اى ناگزير به ترک خانه ها را در سطح گسترده اند مثاًل خشكسالى انسان انداختن خود و ديگر جانداران شده

وجود آمده  هاى بسيارى به ها شده است يا با كاه  آب آشاميدنى بيمارى هاى مالى سنگين به شركت و باعث وارد شدن زيان

است. اين اتفاق بر تمام جهان تاثير منفى گاذاشاتاه  ها، گياهان و جانوران شده شمارى از انسان كه سبب از بين رفتن نسل بى

 است.

به گزارش زيست آنالين، اگر سطح آب درياها تا دو متر باال بيايد، شهرها و كشورهايى  همچون كشورهاى مجمع الجازايار  

هلند، بارسلون، لندن و آلمان زير آب   مناطق حاره مانند مالديو، ميامى، دلتاى نيل در مصر، شانگهاى، بنگالدش، فيليپين،

 روند.  مى

تاواناد  همچنين افزاي  سطح آب دريااهاا ماى

هاى زيادى از خطوط ساحلى فعلى را زيار  بخ 

آب برده و منابع پرجمعيت و انبوه  دلتااهاا را باه 

شدت تحت تاثير قرار دهد. اگر سرعت باال آمادن 

هاا  تر از آن باشد كاه مارداب سطح آب دريا سريع

فرصت استقرار مجدد اراضى را داشاتاه بااشاناد، 

ها خواهد شد و اين  صدمات سنگينى متوجه تاالب

وضعيت در مناطق توسعه يافته كاه تاماهايادات 

ها در اراضى داخلاى  حفاظتى مانع پيشروى تاالب

 هستند نيز شديدتر خواهد شد. 



 هایمجازیهاوجلسهکارگاه

سدالد دا بدا  ۶از بدو تولدد تدا خوابم   خودم میکارگاه  

کارشناسا خانم زهرا سلیمانا و با همکاری سایت کدوککدت 

 برگزار شد. ۴۱تا  ۰۱از ساعت  ۰۲۱۱۰۰۰۴۱کر تاریخ 

بدا  بایدها و نبایدهای ارتباط با خانواده همسم م کارگاه  

از  ۰۲۱۱۰۰۰۴۲کارشناسا خانم ماریا ساسان نژاک کر تاریخ 

 کر فضای اینستاگرام برگزار شد. ۰۶تا  ۰۱ساعت 
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 های آینده: ب نامه

 گام رفتار مناسب با کودک

 بعدازظهر ۸تا  ۱ارکیبهشت، ساعت برگزاری :  ۴۱کارشناس: خانم زهرا سلیمانا ، شروع کوره: کوشنبه  

 کارگاه مجازی ت بیت جن ی و بلوغ نوجوانان 

 صبح۰۴تا  ۹ارکیبهشت،ساعت  :  ۴۸شنبه  کرما،تاریخ برگزاری: سه کارشناس: خانم مرضیه شاه



 ۶۰۱۱فروردین۶۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۴۱

 کنید؟ هایی را در او مشاهده می شناسید ؟ چه ویژگی چقدر کودک خود را می

 تواند تماس چشمی با  شما برقرار کند؟ گیرید، می ماهه(ارتباط می۳_۶آیا وقتی با او)

 سال (جفت پا بپرد ؟ ۲_۳تواند) آیا می

 کند؟ سال( مفاهیم شب و روز را درک می ۳_۴چقدر)

 هاي گروهی است؟ مند به شرکت در بازی سال (عالقه۵_۶چقدر )

کند تا والدین از کم و کیف  های مختلف رشد مانند رشد حرکتی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی ایجاب می ضرورت آشنایی با حیطه

گاه شده و اطالعات الزم را به چه در یک یا چند جنبه از رشدد کدا دی  دست آورند  و چنان رشد کودک خود در سنین مختلف آ

 هدای  درد مدتدخدرد  بدندره گدیدرندد  و برخوردار نبداشدندد بده ارتدقدا آن کدمدک کدندندد و یدا از راهدندمدایدی

 در نظر داشته باشند که تننا به یک جنبه از رشد توجه نکنند. 

یابی رشد و پرورش سال های سرنوشت ساز کودک از تولد تا کتاب  به زبان ساده، به همراه جداولی که ر تارها سالگی  ۶ارز

هدای  های رشد  کودکان در حیطده دهند، به بررسی ابعاد و ویژگی های متناسب  با سن کودک به طور تقریبی را نشان می و منارت

ی این کتاب والدین و مربیان هم از روند  رشدد در  پردازد. با مطالعه سالگی  می ۶حرکتی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی از تولد تا 

گاه می توانند به ارتقا سطح رشدی کودک خدود  شوند و هم باشناخت از رشد طبیعی و شناسایی تاخیر در آن می سنین مختلف  آ

 کمک کنند و محیط مناسبی را  برای آن  راهم آورند.

 معرفی کتاب

یابی رشد و پرورش سال های سرنوشت ساز کودک از تولد تا   سالگی  ۶ارز

 نویسنده: دکتر مرطفی تبریزی،وحیده حجه  روش  •

 نشر : راروان  •

 ۸۵۱تعداد صفحه : •

 کارشناس ر تار با کودک موسسه مادران امروز -کننده: نگین نابت معر ی •
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 معرفی کتاب کودک و نوجوان

 برای کودک پیش دبستان 

 هیچ کس را در دنیا به  اندازه ی تو دوست ندارم   

 نویسنده:  یوتا النگر ویتر   

 تصویرگر:  اشتفانی داله  

 مترجم: معصومه نفیسی  

 ناشر: میچکا

 های نخست دبستان    برای کودک در سال

 تو یک جهانگردی 

 نویسنده:  شهرزاد شهرجردی  

 تصویرگر: غزل فتح الهی  

 ناشر: طوطی  

 برای کودک در سال های پایانی دبستان  

 به دیگری فکر کن 

 نویسنده: محمود درویش   

 تصویرگر:  علیرضا گلدوزیان  

 مترجم: حسین متقی  

 ناشر: انتشارات کودکان  

 برای نوجوانان  

اعترافات یک دوست  خیالی                                                              
 نویسنده: میشل کیو واس  

 مترجم: زهرا چوپانکاره       

 ناشر: چشمه 


