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 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 معصومه پور امامعلی

 2 بخت   جوانمیثم 

دولت مهشید  3 

سلطانی نژاد سهیال   4 

 5 مهدیه صفوی

 6 کوکب طاهباز

 7 مریم غدیری

 8 فریده کلهری

 9 منصوره میرهاشمی

 10 میترا مؤدب

:نام اعضای گروه به ترتیب حروف الفبا  
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 مهدیه صفوی  سهیال سلطانی نژاد  مهشید دولت  معصومه پورامامعلی 

 میترا مودب منصوره میرهاشمی  فریده کلهری مریم غدیری کوکب طاهباز

 میثم جوان بخت 

 اعضای گروه خدمات کتابداری برای کودکان ناشنوا و کم  شنوا



 راه های ارتباطی با گروه خدمات کتابداری برای کودکان ناشنوا و کم  شنوا

شورای کتاب کودک  پست الکترونیک  
 

info@cbc.ir 

6 



 فهرست مطالب 

اسالید شماره   مطالب فهرست  

 تاریخچه گروه    8

 اهداف گروه   9

 معیارهای تخصصی انتخاب کتاب برای کودک ناشنوا    10

 فعالیت های صورت گرفته  12

بررسی شده کتاب های معرفی   13   
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 و ناشنوا کم شنوا تاریخچه گروه خدمات کتابدارای برای کودک 

 و اساتید از کوچکی گردهمایی با1398 سال اوایل در ناشنوا و کم شنوا کودک برای کتابدارای خدمات گروه

  به اقدام سپس .شد داده قرار راه نقشه گردهمایی این نظرات برآورد و شد تشکیل ناشنوایی کارشناسان

 تعداد حضور اعالم با باالخره و گرفت صورت شورا کانال های طریق از گروه با همکاری فراخوان انتشار

  1398 مهر 3 تاریخ در را خود جلسه اولین و کرد آغاز سال دوم نیمه از را خود فعالیت ،عالقه مندان از اندکی

 در و می کند برگزار مجازی یا حضوری صورت به را خود جلسات بار یک هفته دو هر گروه این .داد تشکیل

  صورت بررسی و بحث ناشنوا کودکان برای کتابخوانی و کتاب مربوط موضوعات با رابطه در جلسات این

 .می گیرد
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 و ناشنوا کم شنوا برای کودک کتابدار ی اهداف گروه خدمات 

 و ناشنوا  کم شنوا کمک به درک و لذت از ادبیات در کودکان و نوجوانان •

 و ناشنواکم شنوا تهیه فهرست کتاب های مناسب برای کودکان و نوجوانان •

 آن هاو وبینارهای ترویج کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان ناشنوا و والدین کارگاه ها تشکیل •

 ...ادبی مثل کتابخوانی، قصه گویی، نمایش، روش های ترویج و توسعه زبان آموزی با •

 جدید مبتنی بر ادبیات و ارتباطات دیداریروش های یافتن •

 و ناشنوا   کم شنوا تحقیق و پژوهش در رابطه با فرهنگ کتاب وکتابخوانی برای کودکان •
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 معیارهای تخصصی انتخاب کتاب مناسب برای کودک ناشنوا  

 .مفهومیتا ذهنی و باشد  موضوعات و کلمات کتاب عینی، ملموس و دیداری•

 .ردشخصیتهای متعدد نداو باشد متمرکز ک یا دو شخصیت اصلی کتاب بیشتر بر ی•

ادبی،  های  آرایه، ها استعارهکنایات، باشد و تا جای ممکن  ادبیاتی ساده، روشن و بدون پیچیدگیدارای •
 .باشدنداشته ...ها و المثلضرب 

 .را داشته باشدداستان قابلیت بازگویی مکرر •

 متعدد و متنوعهای  صحنهبرانگیز و تا جای ممکن فاقد ، جذاب، سوال دارای تصاویر واضح و مشخص•

 .  فرهنگی کودک متناسب باشدهای  آموزه با زندگی روزمره و محتوای کتاب،•
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:کتاببررسی برگه نمونه   
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 فعالیت های صورت گرفته  

 کتابداری و کتابشناختیفعالیت های 
 عنوان کتاب 20بررسی تعداد •

 عنوان کتاب به زبان اشاره و انتشار در فضای مجازی10تهیه و تولید •
 

 ترویجیفعالیت های 
اینستاگرام   مورد در فضای مجازی به نشانی 5قصه گویی و کتابخوانی به زبان اشاره •

(sedayeh_ketab) 
 مورد   5انتشار مقاله با موضوع کتاب و کتابخوانی برای کم شنوایان و ناشنوایان •
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https://www.instagram.com/sedayeh_ketab/


بررسی شده درگروه کتاب برای کودک ناشنوا کتاب های معرفی   
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 !شنیدن را دوست ندارمنه 

14 

، بلندخوانینمایش، تک خوانیمناسب برای   

شنیدن کلمه نه و مخالف از سوی دیگران و : تناسب با ناشنوا
 مواجه با آن 

 
 

اموزش مهارت نه شنیدن در ! : نه شنیدن را دوست ندارم
نویسنده جولیا کوک؛ تصویرگر کلسی د ویرد ؛ / کودکان

 .1398 مهرسا ، : تهران . مترجم زهرا غفاری



 !  کتاب نه شنیدن را دوست ندارمویژگی های 

  در خوبی به را وقایع .است جذاب بسیار کودکان به دادن نشان برای که است رنگی تصاویر داری کتاب

 .کند کمک می تواند مفاهیم انتقال  در دهدکه می نشان تصویر

  بهتراست تسهیلگر یا مربی .نباشد مناسب ناشنوا مخاطب برای می تواند که دارد وجود کتاب در کلماتی

 (کننده توصیه،کسل مثل).دهد انجام را سازی معادل و انتخاب را مناسب کلمات
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 مناسب برای قصه گویی،تک خوانی، بلندخوانی

 توجه به نیازهای دیگران : تناسب با ناشنوا
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 آن کفش ها 

نویسنده ماریبت بولتز ؛ تصویرگر نواه جونز ؛ / آن کفش ها 
 .  1395 نشر هوپا، : تهران. مترجم پویا پاک نژاد



 ها  کفشکتاب آن های  ویژگی

  همه که چیزی نداشتن احساس» :کند می تجربه را آن اجتماع در کودکی هر که است خاصی احساسی شرایط درباره کتاب این

  این داستان .کند می تحریک کودکان در را ضعف و ماندگی عقب کمبود، حسادت، حس شرایطی چنین .«نداری تو و دارند

  جایگزین را سازنده و مثبت احساسات چطور و کند پیدا خواسته اش به رسیدن برای حل هایی راه که می آموزد خواننده به کتاب

  در .هستند مناسب بلندخوانی برای کتاب ابعاد به توجه با و پراحساسند و گویا ساده، بسیار کتاب تصاویر .کند منفی احساسات

  هر بر مقدم را دوستی نوع حس و انسانی احساسات طبقاتی، و نژادی فرهنگی، تفاوت های بر تاکید با نویسنده داستان طرح کنار

   .می داند تفاوتی گونه

 .است توجه مورد داستان در نیز دیگران به توجه و کمک مالی، مراعات های و خرید نحوه دوستی، در اخالقی مهارت های
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 ، بلندخوانیخوانی نمایش، تکمناسب برای 

 فهم یک سوال همیشگی  : تناسب با ناشنوا
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 آیند؟  ها از کجا می بچه

نویسنده سوفی بلکال ؛ مترجم  / ؟بچه ها از کجا می آیند
 .  1395 نشر پرتقال، : تهران. شبنم حیدری پور



 آیند؟  میاز کجا ها  بچهکتاب های  ویژگی

  توانسته و است پرداخته کودکان سواالت بزرگترین از یکی به باورپذیر و روان ساده، متنی با کتاب این
  این است ممکن قصه گویی موقعیت در چند هر .باشد ناشنوا بخصوص و کودکان همه کنجکاوی پاسخگوی

   .است مشکل آن ها به پاسخگویی احتماال که باشد دیگر جنسی سواالت طرح برای بهانه ای کتاب

 منابع از استفاده و جستجوگری روحیه و کرده دور غیرمنطقی پاسخ های از را کودکان است کرده سعی نویسنده
 هم ذات و است نزدیک امروز کودک زندگی سبک به نیز تصاویر سبک .دهد آموزش خوانندگان به را صحیح
 هر برای که آنجا از .می کند ترغیب داستان ادامه پیگیری به را کودک داستان، شخصیت با کودک پنداری
   .است راحت تر بسیار ناشنوایان برای متن درک شده، گرفته نظر در گویا تصویری جمله،
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 گویی قصهخوانی، بلندخوانی و نمایش، تک مناسب برای 

 ها    راهنماییمهارت توجه به : تناسب با ناشنوا
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 ! روز زندگی منبدترین 

/  تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها! : بدترین روز زندگی من
نویسنده جولیا کوک ؛ تصویرگر کلسی دو و ییرد ؛ مترجم  

 .1396 مهرسا ، : تهران . میترا نوحی جهرمی



 !  منبدترین روز زندگی های کتاب  ویژگی

  کودکان اجتماعی آداب ارتقای به و است شده طراحی و نوشته زندگی مهارت های آموزش جهت در کتاب این
 احساسات .است مناسب کامال گروهی بلندخوانی و مفاهیم انتقال برای کتاب قطع و تصاویر .می کند کمک

 .می شود دیده کامال او بدن حالت و چهره تصاویر در نیز داستان قهرمان
  مورد در بطوریکه دارد شنیدن از فراتر مفهومی موضوعات، موضوعات درک و دقت معنی به دادن گوش

 کلی به طور (می کنند استفاده دادن گوش عبارت از نیز مکالماتشان در که همانطور) می رود بکار نیز ناشنوایان
  برداشت های با حتی کتاب داستان .است قوانین دقیق اجرای و راهنمایی ها درست درک و فهم بر کتاب تمرکز

 .است مناسب هم نمایشی گویی قصه یا نمایش برای متفاوت
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 قصه گویی، بلندخوانی و نمایش، تک خوانیمناسب برای 

 توجه به احساسات دیگران   : تناسب با ناشنوا
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 عینک، مادام سوسکه  بفرمایید 

نویسنده احمداکبرپور؛ تصویرگر  / بفرمایید عینک، مادام سوسکه 
 .1394،  انتشارات چکه: تهران .سپهر حاجی آبادی



 مادام سوسکهعینک، کتاب بفرمایید ویژگی های 

  که می آموزد کودکان به امروزی نگاهی با که است سوسکه خاله قدیمی قصه از یافته تغییر شکلی کتاب قصه
 خالقانه، بسیار شکلی به کتاب تصاویر .است مهمتر آن ها ظاهر از افراد درونی احساسات و رفتارها به توجه

   .است گنجانده داستان شخصیت های حیوانی صورت قالب در را انسانی احساسات و رفتارها امروزی، و واقعی
 یا فس فس :مثل آهنگین توصیفی ترکیبات از داستان از فرازهایی در نویسنده البته .است ساده کتاب متن

 عبارت هایی چنین داستان خالل در تا باشد مناسبی فرصت شاید که است کرده استفاده...یا دیلینگ دیلینگ
 سعی که است «جادویی اگرهای» ی مجموعه سری از کتاب این ضمن در .شود داده توضیح ناشنوایان برای

 .دارد کودکان خیال پردازی و تجسم تقویت در
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 ، بلندخوانی  نمایش، تک خوانیمناسب برای 

 خود   توانایی های مهارت توجه به : تناسب با ناشنوا
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 فقط شبیه خودت هستی  تو 

نوشته ی /کودکان و پذیرش خویشتن : تو فقط شبیه خودت هستی
.  شونا آینز ؛ تصویرگری آیریش آگوس ؛ ترجمه ی احمد تصویری

 .1396 ،  مهرسا: تهران



 کتاب تو فقط شبیه خودت هستیویژگی های 

  خودشناسی درباره کودکان شناخت به و است شده طراحی و نوشته زندگی مهارت های آموزش برای کتاب این
 تصاویر در .است مناسب کامال گروهی بلندخوانی و مفاهیم انتقال برای کتاب قطع و تصاویر .می کند کمک
  در نیز اصلی شخصیت احساسات و است شده استفاده فردی تفاوت های بیان برای جانوران تنوع از کتاب

 .شود می دیده کامال او بدن حالت و چهره تصاویر

 و است درک قابل نیز شنوایی دیده آسیب کودکان برای که است احساس با و دقیق ساده، نثری دارای کتاب
 صحبت خود دوستان و خانواده با خود فردی مشکالت و احساسات درباره راحت تر تا ،می کند کمک آن ها به

   .کنند
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 قصه گویی ، بلندخوانی و نمایش، تک خوانیمناسب برای 

 توجه به حقوق دیگران    : تناسب با ناشنوا
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 باال گاو مسلح است  دست ها 

نویسنده احمد اکبرپور؛ تصویرگر  / دست ها باال، گاو مسلح است
 .1394 انتشارات چکه، : تهران .سپهر حاجی آبادی



 باال گاو مسلح است دست ها کتاب ویژگی های 

  کودکان به آموزش برای است فرصتی که )آهنگین توصیفی ترکیبات از استفاده ضمن کتاب این در نویسنده
  حقوق به بی توجهی و بی فکری با داستان شخصیت .می پردازد تفاخر و پرستی پول بودن بیهوده به (ناشنوا

  را مسیرها این بودن نادرست که جایی تا می گیرد پیش در خود رفاه و درآمد برای را نادرستی راه های دیگران
  .می یابد در
  قطعا ؟می کنید چه باشید او جای به یا شوید روبرو (خودخواه ثروتمندی) مسلحی گاو چنین با شما اگر اما

 ...کرد توجه نیز دیگران حقوق به باید و بود گاو نباید چیز هر از قبل :داد خواهد پاسخ کودک

 .گذاشت احترام مردم همه حقوق به باید که می آموزد کودک به کتاب این نهایت در
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 قصه گویی مناسب برای تک خوانی، بلندخوانی و 

 تسهیل ورود به مکان جدید    : تناسب با ناشنوا
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 سفر  

نویسنده ورونیکا سالیناس ؛ تصویرگر کامیال اینگمان ؛  / سفر
انتشارات فاطمی، کتاب : تهران .مترجم سحر ترهنده

 .1396 طوطی، 



 کتاب سفر ویژگی های 

 یا بازگویی .می کند طرح داستان قالب در و کودکان زبان به را مهاجرت مفهوم شاعرانه، نگاهی با کتاب این در نویسنده
 را آن از ناشی های دلتنگی و مهاجرت درباره نظر ابراز فرصت غیرمهاجر حتی یا مهاجر کودکان به کتاب این بازخوانی
 مشکلی خیلی کلمات با کند مطالعه را کتاب تنهایی به ناشنوا کودک اگر حتی است فهم قابل و ساده متن .می دهد

 کلمه مثال .دهد توضیح را قهرمان تجربه های و مفاهیم از بعضی شود مجبور تسهیلگر شاید اما نمی شود روبرو
 .دهد توضیح عشایر کوچ یا پرستوها حرکت مثال با را مهاجرت

 و زیاد خیلی که موشی یا می خورد تکان دهانش فقط که ماهی مثل یا می کند وزوز که پشه همچون مثال هایی با
 شده داده توضیح داستان در خوبی به انزوا و مهاجرت پدیده در ارتباطی و زبانی درک مشکالت ،می زند حرف سریع
 .می داند خود قابلیتهای بر تکیه و خودشناسی را مهاجرت دستاورد بزرگترین نویسنده البته و .است

 تصاویر این دیدن و می افتد اتفاق داستان قهرمان برای غریب و سنگین سرد، فضایی در زیبایی به داخلی تصاویر 
 .است سفر موضوع از خارج و ایستا جلد روی طراحی اما .می کند تداعی کودک برای را مهاجرت فضای
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 گویی  قصه، بلندخوانی و خوانی تک ،مناسب برای نمایش

 ماجراجویی  تقویت حس کنجکاوی و : تناسب با ناشنوا
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 شبیه ابر است  نگرانی 

نویسنده شونا  / کودکان و شناخت احساسات: نگرانی شبیه ابر است 
؛ ویراستار ادبی . آینز ؛ تصویرگر آیریس آگوچ ؛ مترجم احمد تصویری

 .1396 مهرسا ، : تهران . فاطمه صادقیان 



 کتاب نگرانی شبیه ابر است های  ویژگی

 در خوبی به را وقایع .است جذاب بسیار کودکان به دادن نشان برای که  است رنگی تصاویر داری کتاب
 .کند کمک می تواند مفاهیم انتقال  در می دهدکه نشان تصویر
  چنگی ارزشمند، ،خاص بچه مثل)نباشد مناسب ناشنوا مخاطب برای می تواند که دارد وجود کتاب در کلماتی

 ( جوش و حرص ،زدن دل به
 و مشکل با خورد بر چگونگی آموزش و کودکان در اضطراب و منفی افکار و نگرانی ها بیشتر شناخت

 آموزش و دوستی حس تقویت -  امنیت احساس ایجاد برای کودک سن با متناسب روش هایی بکارگیری
 .است داستان گویای کتاب ی زیبا تصاویر - کودکان میان در آرامش و شادی و اخالقی خوش
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 گویی  قصهمناسب برای نمایش، بلندخوانی و 

 آموزش جستجوگری و راه حل یابی و خالقیت: تناسب با ناشنوا
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 باف    ساز مو دم اسبی ساندویچ

نویسنده مهدی رجبی ؛ تصویرگر  / ساندویچ ساز مو دم اسبی باف
 .1394 ،  افق، کتابهای فندق: تهران .آمنه اربابون



 کتاب ساندویچ ساز مو دم اسبی باف  های  ویژگی
 زوایای از که دارد بعدی چند داستانی کتاب، .شود ارائه کودکان به تسهیلگر توسط باید حتما کتاب این 

  حل، راه کردن پیدا و کارها از بعضی پیچیدگی از کودکان خوردن حرص .کرد بررسی را آن می توان گوناگون
 کردن دنبال و جستجوگری به را کودکان فهم قابل و ساده متنی با نویسنده .است کتاب اصلی موضوع

  دستگاه منتظر کاری هر برای نیست الزم که بگیرند یاد باید کودکان .می کند تشویق آرزوهایشان و خواسته ها
 ساده حل های راه راهنما یک کنار در و آرامش و صبر خالقیت، با است بهتر و باشند ای شده آماده سیستم یا
  استفاده بسیار پیش رو مشکالت ریتمِ با هماهنگ و بامزه شونده، تکرار صوتی ترکیبات .کنند پیدا منطقی و

  قور، قار قور قار :مثل شود؛ داده توضیح ناشنوا کودکان به باید و دارد تاکید مشکالت پیچیدگی بر که شده
 قرووچ و قرچ عووو، ...عووو زوزه، خورت، و خرت

 به و می دهد نشان را شخصیت ها فکر شلوغی و است رنگ و آب و خوش و امروزی خالقانه، کتاب تصاویر
   .است شده کشیده تصویر به نیز جزییات دلیل همین
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 ، بلندخوانیخوانی تک گویی، قصه ،مناسب برای نمایش

 زوایای مختلف  اشیاء از شناخت : تناسب با ناشنوا
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 چیز سیاه یک 

نویسنده و تصویرگر رضا دالوند؛ ویراستار مژگان / یک چیز سیاه
انتشارات فاطمی  : تهران .کلهر؛ طراح گرافیک الهه جوانمرد

 .1397 کتاب طوطی، 



 کتاب یک چیز سیاه ویژگی های 
 .است بلندخوانی برای بسیارمناسب و تصویری کتاب

  طرح با نویسنده .می کند صدچندان را متن جذابیت و تأثیرگذارند و جذاب العاده فوق تصاویر
  درک و شناخت .می دارد نگه داستان در را تعلیق فضای و می کشد چالش به را مخاطب موضوع
  در زیادی تخیل باعث .است احساسی با و زیبا تصاویر با همراه کتاب -  خالق کودک ی روحیه

  پرداخته آن در شناختی خطای .دهد می نشان را خود بسیار کنکاشگری حس .شود می کودکان
 .می دهد متفاوت دید زاویه و است شناختی خطای می توانند انسان ها که می دهد نشان و است شده

 .خرافات به مربوط مسائل رفع مثال کودکان به بینی واقع آموزش
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 ، بلندخوانی، قصه گویی، تک خوانیمناسب برای نمایش

 کتاب خوانی  تشویق به : تناسب با ناشنوا
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 کتاب خوان  اژدهای 

نویسنده و تصویرگر آماندا دریسکول ؛ / اژدهای کتاب خوان
انتشارات زعفران، کتابهای : تهران  .مترجم محبوبه نجف خانی

 .1398 زعفرانی، 



 کتاب اژدهای کتابخوان  ویژگی های 

 و تک خوانی برای کتاب متن و تصاویر قطع، .می شود توصیه مختلفی جنبه های از کتاب این
 و کتاب به عشق درباره داستان .است مناسب بسیار و بزرگ گویی قصه همچنین و بلندخوانی
  تشویق کتابخوانی به داستان، شخصیت با همراهی و پنداری ذات هم با کودک و است کتابخوانی

 متن توضیحات و می دهند نشان را شخصیت احساسات خوبی به نیز کتاب حسی تصاویر .شود می
 کتابخوانی فعالیت های در دیگران با همراهی لذت کتاب، این در همچنین .می کنند کامل را

 .هستند آن انجام حال در که است فعالیتی همین موضوع واقع در که است نظر مد نیز گروهی
 .باشد سیمرغ مانند تخیلی جانور یک تصور  ناشنوا، کودکان برای می تواند اژدها کلمه معنی
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 ، بلندخوانی، قصه گویی، تک خوانیمناسب برای نمایش

 تقویت پرسشگری و پیگیری   : تناسب با ناشنوا
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 پر   

: تهران  .ترهندهسحر ؛ مترجم چائو ون شوان نویسنده/ پر
 .1398 ، فاطمی



 کتاب پر  ویژگی های 
  ؟پرنده ام کدام مال من: دارد ذهنش در بزرگی پرسش. می رود سو وآن سو این باد با کوچکی پر

 «آمده ام؟ کجا از» :می پردازد شناختی سوال یک طرح به و بوده جذاب و تصویری کامال کتاب
  کنجکاوانه و پیگیری با می بیند دیگر شخصیت های از که بی محلی هایی وجود با داستان شخصیت

   .بیابد را حقیقت تا می کند دنبال را موضوع
  احساس و زیبا تصاویر وجود با اما دارد اشاره پر دراز و دور سفر و آسمان فراخی به کتاب قطع

  زمینه ها رنگ تیرگی بخاطر اوقات گاهی و ندارد آسمان به اشاره ای صفحات زمینه کتاب، برانگیز
  مانند نامانوسی کلمات ادای از گویی قصه در است بهتر .می شویم مشکل دچار متن خوانایی در
  می آورند، یاد به را ...برگ ها خش...خش یا هوا در پر چرخش وووش...وووش یا باد صدای هو...هو

  آن با مرتبط پیش نیازی فعالیت یا دهیم توضیح را صداها این داستان شروع از قبل یا بپرهیزیم
  مناسب سازی روش های به کتاب ارائه از قبل تسهیلگر تا است الزم صورت هر در .دهیم ترتیب

 .کند فکر آن
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 ، بلندخوانی، قصه گویی، تک خوانیمناسب برای نمایش

 تقویت رشد شناختی  : تناسب با ناشنوا
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 زرافه با ساالد الک پشت    خوراک 

نویسنده و تصویرگر رضا  / خوراک زرافه با ساالد الک پشت
. دالوند؛ ویراستار مژگان کلهر؛ طراح گرافیک الهه جوانمرد

 .1397 انتشارات فاطمی، کتاب طوطی، : تهران



 الک پشت  کتاب خوراک زرافه با ساالد ویژگی های 

  گویای  روان و ساده کلمات و جذاب تصاویر با همراه کتاب و بوده وملموس عینی کتاب موضوع

 کودک در شناختی زیبایی بُعد و هنری ذوق پرورش به ساده داستان این با کتاب .است داستان

  داشته دوست را زندگی می توانند راحت تر خالقیت با افراد که می دهد نشان همچنین .می پردازد

 .باشند
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 ، بلندخوانی، قصه گویی، تک خوانیمناسب برای نمایش

 دوست یابی    مهربانی و : تناسب با ناشنوا
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 ماهی مهربان     سنگ 

ن وش ت ه  ان درو ک ل م ن ت ز؛ ت رج م ه  ع ب دال وح ی د  /  س ن گ  م اه ی  م ه رب ان
 و  آم وزش  وزارت :ت ه ران .؛ ن ق اش ی ه ا از ی وش ی  ای زدپ ن اه
  ،م درس ه  ،آم وزش ی  ب رن ام ه ری زی و  پ ژوه ش س ازم ان   ،پ رورش

1371. 



 کتاب سنگ ماهی مهربان   ویژگی های 

  صورت یا معلولیت تنهایی، :مثل هستند؛ کننده منزوی و ترسناک چیزها بعضی کودکان برای
 این در چند هر .می پردازد تنهایی و ترس بر مهربانی غلبه به مهربان ماهی سنگ کتاب .زشت
 در تنهایی و ترس سایه همچنان و ندارند مناسبی کیفیت تصاویر طراحی و چاپ،کاغذ کتاب،

  .می آموزد کودکان به را مهربانی و شجاعت و است قوی داستان پیرنگ اما ،می شود دیده تصاویر
  او، بودن متفاوت ترس از پیرامونش محیط که چرا است آموزنده بسیار ناشنوا فرد برای داستان این

  مهربانان تعامالت با پذیرش برای دادن باج که بود مراقب بسیار باید البته .گذاشته اند تنهایش
 داستان این بیان برای زیبا و پویا روشی نمایشی قصه گویی شاید ناشنوایان برای .نشود اشتباه
 .باشد
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 ، بلندخوانی، قصه گویی،تک خوانیمناسب برای نمایش

 هفت سین    آشنایی با سنت سفره : تناسب با ناشنوا
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امسال نه مثل هر سال     عید   

؛  مریم فیاضی نویسنده / عید امسال نه مثل هر سال
 .1396 انتشارات فاطمی، : تهران. محبوبه یزدانی:تصویرگر



 کتاب عید امسال نه مثل هر سال    ویژگی های 

  بسیار گویی قصه و بلندخوانی اجرای برای بزرگ قطع در روشن و جذاب تصاویر با کتاب این
 قدیمی از یکی درباره گروهی کار روحیه و کارها تقسیم بر تاکید با کتاب داستان .است مناسب

  توصیه های .است سال تحویل لحظه برای سین هفت سفره چیدن یعنی ایرانیان سنت های ترین
  بچه تا چند برای سین هفت سفره چیدن .می گذارد صحه مراسم این بودن قدیمی بر مادربزرگ

  کتاب تصاویر.می کند زنده را کودکان پنداری هم ذات حس نکرده اند را کار این حاال تا که گربه
  روزهای در کتاب این با برنامه اجرای .است متناسب ایرانی کودک فرهنگ با و دارد ساده ادبیاتی
 .دارد مناسبت سال پایانی
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 ، بلندخوانی، قصه گویی، تک خوانیمناسب برای نمایش

 آشنایی با مفاهیم مقایسه و تناسب     : تناسب با ناشنوا
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کوچولو هستی نیستی      تو   

  تصویرگر ؛ کانگ آنا نویسنده /نیستی هستی کوچولو تو
  انتشارات شرکت :تهران .عجایبی نگار مترجم ؛ وایانت کریستوفر

 .1396  نردبان، کتاب های ایران، فنی



 کتاب تو کوچولو هستی نیستی      ویژگی های 

 دیگر صفات و اندازه شکل، مقایسه به داستان، شخصیت های مکالمه کمک با نویسنده
  سوءتفاهم و نظر اختالف باعث اوقات گاهی که صفاتی .می پردازد یکدیگر به نسبت شخصیت ها

 دوستی با را داستان اشخاص، تفاوت های و صفات پذیرفتن با نهایت در نویسنده .می شود
 همدیگر با تفاوت ها وجود با می توانند افراد که می دهد نشان و می رساند پایان به شخصیت ها

 مقایسه در را کودکان احساسات نیز کتاب تصاویر  .بگذارند احترام یکدیگر به و شده دوست
  شمار به خوان آسان کتاب های از و است ساده و کم متن کلمات .می دهد نمایش خوبی به اندازه ها
  این داستان .است مناسب ج حتی و ب گروه در ناشنوا کودکان خوانی تک برای بنابراین ؛می آید
 .دارد را اشاره زبان با گویی قصه قابلیت راحتی به کتاب
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 ، بلندخوانی، قصه گویی، تک خوانیمناسب برای نمایش

 و تفاهم     دوست یابی : تناسب با ناشنوا
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که می خندید     موزی   

نویسنده حمیدرضا شاه آبادی؛ طراح  / موزی که می خندید 
افق، کتابهای : تهران .داستان و تصویرگر حسن موسوی

 .1395 ،  فندق



 می خندید      کتاب موزی که ویژگی های 

  .است مناسب نیز خوانی تک برای که زیباست و ساده خوان، آسان کتابی خندید، می که موزی
  اینکه چه کند؛ هم ذات پنداری داستان شخصیت با و بخواند را آن می تواند تنهایی به ناشنوا کودک

  با مشابه و جامعه پذیرش و عدم درک و تنهایی تجربه های نیز ناشنوا کودک زیاد احتمال به
  و فردگرایانه احساسی، بسیار داستان پردازی شخصیت و تصاویر ،رنگ ها .دارد را داستان قهرمان

  و درک قابل کامال نیز متن کلمات .است هماهنگ داستان متن با خوبی به و است تفکر برانگیز
   .است مناسب بلندخوانی برای کتاب قطع همچنین و تصاویر رنگ و اندازه .هستند ملموس

49 



 ، بلندخوانی، قصه گوییمناسب برای نمایش

 معرفی نقاش و نترسیدن از ظلم : تناسب با ناشنوا
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نوازندهسه   

 /پیکاسو پابلو نقاشی از الهام با کودکان برای کتابی :نوازنده سه
  هدایتی زهره مترجم اییه؛ ونسا تصویرگر ماسنو؛ ورونیک نویسنده

  کتابهای فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت :تهران .بیدهندی
 .1396 ، آبی پرنده



 کتاب سه نوازنده ویژگی های 
  دارد پیکاسو پابلو کوبیسم، سبک نقاش که ضدجنگی نگرش و نقاشی ها از الهام با کتاب این در نویسنده

 واقع در .است پرداخته می افتد اتفاق حاضر عصر کشورهای از خیلی در آن شبیه که سیاسی داستانی به
 است طلبانه صلح و ستیزانه ظلم روایتی داستان، .دارد سیاست و هنر زمینه های در سویه دو نگرشی کتاب

  .است شده معرفی پیکاسو زندگی و آثار از بعضی نیز آن انتهای در و
 برای دارد (لودگی برزن، بساط، حمله ور، :مثل) آشنایی نا کلمات و ندارد خوبی ترجمه اینکه به توجه با

 از برداشت واقع در نوازنده سه داستان که آنجا از ولی .نمی شود پیشنهاد مبتدی کودک تک خوانی
 شهرها مردم برای روحوضی همان یا «آرته دل کمدیا» روش به که است گردانی دوره داستان های

 به کتاب ارائه راه های بهترین از یکی خالق نمایش بخصوص و نمایش بنابراین .می کنند اجرا نمایش
  روش به نیز تصاویر از می توان زیاد جزییات نداشتن و تصاویر سبک به توجه با البته .است ناشنوایان
 با بتوانند تا می کند عالقه مند نقاشی هنر به را ناشنوا کودکان کتاب این همچنین .کرد استفاده قصه گویی

 روبروی صفحات بود بهتر نقاشی بر تاکید به توجه با .کنند شکوفا را خود استعدادهای هنر، تحصیلی مسیر
 .می شدند عکاسی هم با هم
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 ، بلندخوانیتک خوانی، قصه گوییمناسب برای 

 توجه به طبیعت و محیط زیست  : تناسب با ناشنوا
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کجاست؟قورباغه   

  از الهام با کودکان برای کتابی :کجاست؟ قورباغه
  تصویرگر الشنر؛ ژرالدین نویسنده /مونه کلود نقاشی های

 شرکت :تهران .مشایخ هایده مترجم جیرل؛ استفان
 .1396 آبی، پرنده کتاب های فرهنگی، و علمی انتشارات



 کتاب قورباغه کجاست؟ویژگی های 

  کتاب انتهای در تا می کند بهانه را قورباغه داستان زیباشناسانه نگاهی با کتاب این در نویسنده
  داستان واقع در .کند معرفی را فرانسوی نقاش مونه، کلود زندگی و امپرسیونیسم سبک ،نقاشی ها
 یکی داستان قورباغه ی .فرانسوی هنرمند با آشنایی و نقاشی هنر به پرداختن برای است مقدمه ای

  نقاشی ها در بیشتر دقت به را مخاطب تخیالتش و بازی ها با که است کلودمونه نقاشی عناصر از
 پی در نویسنده .می کند مطرح را بودن مدل حتی یا و بودن نقاش سختی های و می کند تشویق

  آن، درباره پسندانه کودک داستان این طرح با و هست نیز نقاش گمشده آثار سپاری یاد و حفظ
  تصاویر، و کتاب قطع اندازه .می کند آماده هنری شاهکار آن درک و کردن پیدا برای را جدید نسل

  نقاشی هنر به را ناشنوا کودکان کتاب این .است داستان موضوع با متناسب و کیفیت با بزرگ،
   .کنند شکوفا را خود استعدادهای هنر، تحصیلی مسیر با بتوانند تا می کند عالقه مند
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 پایان

54 



 ۱4۰۰مهر 

55 


