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و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ردیف  خانوادگی نام و نام ردیف  نام و نام خانوادگی ردیف   ردیف نام و نام خانوادگی ردیف 

 1 مرضیه آبکار 7 سویدا زارع 13 فرشته قبادی 19 فرشته مسعودی 25 مریم یزدان بخش

نکویی فاطمه  26 فرشته یزدانی
(هماهنگ کننده)  

پرور قوی دل  20 عاطفه سلیانی  14   2 شیرین اسدی 8 
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فعالیت های  گروه ترویج در سال تحلیلی گزارش 
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دراین سال  .عضو به کار خود ادامه داد 26با  1400-1399ال س درشورای کتاب کودک « خواندنترویج گروه »
مجهازی  ی  جلسهه  18در  (سال گذشته نیمه دوم  همچون)شورایی گروه با توجه به شرایط خاص پاندمی کرونا 

 .   گروه با مخاطبان به اشتراک گذاشت فضای اینستاگرام  دررا ها  آن وخود پرداخت های  ریزی فعالیت برنامهبه 

کتاب، آشهنایی بها مشهاهیر،    معرفی  خوانی و  بلند قصه گویی،: کلیپ شامل 52ترویجی این گروه در های  فعالیت
راسهتای   در وگوناگون، اجهرای طهرس سهبد خوانهدن     های  مناسبت، بزرگداشت رسوم آداب و ها و آیینآشنایی با 

 .است  بودهاهداف گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک 

   اعضای گروه ترویج خواندن طبق روال همه ساله در کارگاه آشنایی با ادبیها  کهودک شهورای کتهاب  کهودک      
گهروه  ههای   فعالیهت  ازههایی   ی  نمونهه  ارائهه  و به معرفی گروه، اههداف آن و ند دشرکت کر (در فضای مجازی)

  . پرداختند
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سهبد  ههای   کارگاه همچنین خانه کتابدار برای اجرای و( هادی میرخانم بزرگداشت ) کلنگروه ترویج  با دیوان  همکاری اعضای
  .است  بودهامسال گروه ترویج خواندن های  فعالیتخواندن و آموزش کتابداری از دیگر 
ی  هفتهه : ههای گونهاگون   مناسهبت  ترویجی در شورای کتاب کودک امسال هم درهای  گروهگروه ترویج خواندن نیز مانند دیگر  

مهرتبط  های  گروهدیگر  در فضاهای مجازی شورای کتاب کودک و ،روز جهانی کتاب کودک ،کتاب کودک، شب یلدا، نوروز ملی
 .     فعالیت داشته است

، مخاطبهان  اعضهای گهروه و  رو بها  رعادی و معمول کار گروه ترویج خواندن تا قبل از بیماری کرونا و حضهور و کهار رود   ی شیوه
. کهرد  مهی بازخورد مخاطب را فراهم  کار وضعف  وبررسی نقاط قو   وشناسی  نتیجه آسیب درتبادل نظر و  وگو  وامکان گفت 

مناسب های  رنامهبکرونا و از دست رفتن این فرصت مغتنم، اعضای گروه تالش خود را برای ارائه  اکنون با توجه به بروز پاندمی
 .متمرکز کرده است ها  آندر فضای مجازی و در حد امکان یافتن نقاط قو  و ضعف کار و برطرف کردن 

شرکت در اجتماعا  را از گروه  ترویجی وفعالیت های که شیوع کرونا اگرچه امکان برگزاری جلسا  حضوری است ذکر زم به ال
ویهدئو بها    گرفت، با تالش اعضا علیرغم مشکال ، نتایج مثبتی به همراه داشت، آموختن کار در فضای مجازی، تهیهه کلیهپ و  

 .از آن جمله استآنالین امکانا  محدود و تجربه برگزاری جلسا  

 

 ۱۴۰۰-۱۳۹۹فعالیت های  گروه ترویج در سال تحلیلی گزارش 
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 احتمال داردکه کنند  میبیشتر مخاطبان ما در مناطق مختلف تهران از جمله مناطق محروم زندگی   از طرفی 
گهروه تهرویج امیهدوار اسهت بتوانهد       . را نداشته باشند (اینستا گرام)مجازی فضای  ازاستفاده  امکان دسترسی و

 . نزدیک راه حلی پیدا کندی  آیندهمشکل در  اینبرای رفع 
یک مدرسه با رعایت کامهل   یک سرای محله و ناگفته نماند در تیرماه امسال یکی از اعضا گروه سعی کرد در

 .  متوقف شد که  باشدبهداشتی فعالیت داشته های  پروتکل

اههای  وما را به اثر بخشهی محت  نفر دنبال کننده در فضای مجازی،  1905بازخورد مثبت مخاطبان و داشتن   
ارسالی عالوه بر فراهم کهردن فضهای شهاد، بهه ایجهاد لهذ        های  فایلمحتوای . کند می تولیدی خود امیدوار

بهه   هها   آنبهه کودکهان و نوجوانهان و از طریهق       های مناسب کتابخواندن، انتقال اطالعا  درست و معرفی 
 .کند میراه ترغیب ی  ادامهرا در این اوضاع دشوار به  و ما رساند مییاری هایشان  خانواده

 ۱۴۰۰-۱۳۹۹فعالیت های  گروه ترویج در سال تحلیلی گزارش 



 گزارش تصویری بخشی از فعالیت های ترویجی 
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 مجازیفعالیت های 
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 معرفی گروه ترویج شورای کتاب کودک
 

فعالیت ها و اهداف آنمعرفی گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک و   
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 مناسبت ها



 روز جهانی نیکوکاری

 :شهریور 14

 نیکوکار  سالروز مرگ مادر ترزا راهبه 

 ایرانی  افسانه های آشنایی با آزمون شفقت در 

  « ماه پیشونی»کتاب بلند خوانی 
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 روز شعر و ادب پارسی

 سالروز در گذشت شهریار، شاعر معاصر: شهریور 27
 :  خواندن اشعاری از 

 مناسبت بازگشایی مدارس  به « آموزگار ما»دولت آبادی پروین 
 برای مادر ادبیا  کودک توران میرهادی  « ازپشت قاب عینک»و افشین اعال 
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 روز شعر و ادب پارسی

:شهریور 27  
از ایرج میرزا  «  مادر»: اشعارو خواندن کتاب ها معرفی   

از فروغ فرخزاد   « می کارمدر باغچه  رادست هایم »  
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 روز جهانی صلح

: شهریور 31  
  ترویج صلح  

«   دشمن»کتاب : بلند خوانی  



 : مهر 8

 «  و قورباغهموش »از موالنا قصه ای آشنایی با 

 متناسب  المثل  ضرببرای یافتن مخاطب و جوی جست 

19 

 روز بزرگداشت موالنا



 : مهر 16

 و چگونگی برگزاری مراسم در این روز چرایی، نامگذاریتاریخچه، علت : مهرگانآشنایی با جشن 

 خواندن اشعاری از شاهنامه به این مناسبت  
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 روز جشن مهرگان
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 هفته ملی کودک
 

  
  

:مهر 16-22   

«داستان محشریک »ساله از کتاب  8کودک بلند خوانی   



 هفته کتابخوانی 
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 :آبان 24-30
   مربی و کودک مشارکتی کار

     «خرس برای کتاب» کتاب از کودک یک روخوانی و کودکان نقاشی از استفاده با انیمیشن ساخت
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 هفته کتابخوانی
 

 :آبان 24-30

  آن تاریخچه و خوردنی کتاب های جشنواره درباره اطالعاتی



 هفته کتابخوانی
 

 :آبان 24-30

    کرده اند تهیه گروه اعضای که خوراکی کتاب عنوان چند اراِئه
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 هفته کتابخوانی
 

 :آبان 24-30

   :ابزار با قصه گویی

   مخاطب از پرسش طرس با «سنگ آش» کتاب
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 هفته کتابخوانی
 

 :آبان 24-30

   فارسی متل یک خوانش

  ترویج گروه اعضاء از یکی ساخت موسیقی با همراه حجمی تصویرگری
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 هفته کتابخوانی

 :آبان 24-30

 کوتاه و به یادماندنی به دنیای کتاب از آغاز تا پایانسفری 

 آشنایی با مراحل چاپ کتاب در یک انیمیشن همراه با توضیحاتی به زبان ساده  
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 هفته کتابخوانی
 

 :آبان 24-30

    «است کتاب یک این» کتاب از کودک یک  معرفی

      خمیری کتاب ساخت آموزش مراحل

28 
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 :آبان 24-30

 :  وکودکمشترک مربی کار 

و با صدای  کشیده اند کودکان که آرزوهایشان را به تصویر نقاشی های ساخت تصاویر متحرک از 
 .    آن ها می گویندخود از 

 

 هفته کتابخوانی
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 روز جهانی معلولین
 

 :آذر 12

 .با نیازهای ویژه چند کتاب با موضوع کودکانمعرفی 
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 از آنتصویرسازی روایت داستانی از شاهنامه به همراه 
 

   فردوسی شاهنامه از «آبفروش /آبکش لنبک» دلنشین حکایت
  

 یلدا
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 «   دانیمایران چه می از »کتاب شب یلدا 

 «دفتر پژوهش های فرهنگی»افسانه دلدادگی ماه و خورشید 

 یلدا
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 قصه گویی شب چله
 

 «دختر انار»قصه ی 
 سه بعدی  ایران با تصویرگری قصه های فولکلور آشنایی با 
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 همراه با موسیقی   « انار»یک کودک از شعر بازخوانی 

 

 یلدا
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 یلدا
 

 به زبان شعر بهرنگ سهرابی « ننه سرما»قصه ی 
 کتاب  چند عنوان ، همراه با معرفی تصویری فاصله هاگروهی با هدف با هم بودن درعین رعایت قصه گویی 
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 یلدا
 

 با موسیقی در توصیف یلدا شعر همراه 
 نمایش مشارکت کودکان درحفظ این آداب و رسوم 
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 یلدا
 

 برگزاری شب یلدا و چگونگی آشنایی با چرایی 

 مراسم یلدا و برگزاری آن در بین اقوام مختلف   درباره پژوهش کودکان و نوجوانان 
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 سالگرد شورای کتاب کودک
 

 :دی 22
 سرود شورای کتاب کودک     اجرای 
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 سالگرد شورای کتاب کودک
 

 :دی 22
 کتاب کودک همراه با نقاشی متناسب با این سرودشورای سرود اجرای 
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 سالگرد شورای کتاب کودک
 

 :دی 22
از بنیانگذاران شورای  اجرای سرود شورای کتاب کودک همراه با تصاویری 

 کودککتاب 



 روز ملی حمایت از حیوانات

 :دی 26

برای درگیری ذهن خاطب با  پرسش هایی همراه با « ؟زنجرهمی خوانی آواز چرا »معرفی کتاب 
 موضوع آن 

41 
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 روز ملی هوای پاک

   :دی 29
 جوی و جست به مخاطب ترغیب و زیست محیط فعال نوجوان یک مورد در اطالعاتی کیست؟ او

 او شناخت برای بیشتر 
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 روز ملی هوای پاک

 :دی 29
   زیست محیط فعال نوجوان «تونبرگ  گرتا» زندگی از بخشی با آشنایی

 نوجوانان محیطی زیست فعالیت های بر او تاثیر و
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   :دی 29

 آلودگی رفع در درختان تاثیر و می کنند آلوده را هوا که مواردی :کودکان زبان از

 نشود؟ آلوده هوا که بکنیم چه .هوا

 روز هوای پاک
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 جشن سده

 :بهمن 10

   ونوجوانان کودکان فرهنگنامه از سده جشن مورد در اطالعاتی گزیده

      جاجابه و داشتن نگاه روشن چگونگی و کاربردها و آتش کشف سده، ی تاریخچه
 .است جشن این در اصلی عنصر که آن کردن
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 روز درختکاری

  :اسفند 15

  وکودک مربی مشارکت

   نقاشی با «درختکاری» شعر خوانش
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 :اسفند 15

 ( انیمیشن ) مربی و کودک مشارکتی کار

  شریف یمینی ازعباس درختکاری درباره شعری با آشنایی

   او خود زبان از درخت حس و آرزو

 

 روز درختکاری
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 روز درختکاری

  :اسفند 15

 می کاریم؟  درخت چرا

   «سرافراز درخت» کتاب معرفی

  



49 

 کارت تبریک عید
 

  

   (خمیر از استفاده با) بعدی سه تصویرسازی
 
     1400 نوروز در نوروز نمادهای و تاریخچه از



50 

پیش نوروزی آیین های   
 

 :  آیین های پیش نوروزیآشنایی با 
 ، آقای خداوردی خسروی  تکم چیبا هنرنمایی « گردانیتکم »



51 

پیش نوروزیآیین های   

   ایرانی مناسبت های و مراسم شخصیت های با آشنایی

   ریختنی ها دور با «فیروز حاجی» متحرک عروسک ساخت



52 

نوروزیآیین های   

 کودک و مربی مشارکت با نوروزی پیش آیین های با آشنایی

  : وکودک مربی مشارکت



 ایرانی و مراسم نوروز  افسانه های آشنایی با 

 صبحی مهتدی  « عمو نوروز»قصه 

 با انیمیشن    قصه گویی 

53 

 پویانمایی قصه عمونوروز
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   :ابزار با قصه گویی

   «نوروز عمو بنفشه های» کتاب

 قصه گویی از کتاب
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 روز جهانی کتاب کودک

 :فروردین 14

 (قصه گویی کار ) کامی شی بای روش به قصه گویی

 «شب تاب کرم» قصه



56 

   : فروردین 14
 «  هانس کریستین اندرسن»داستان زندگی -
 روز جهانی کودک نام گذاری علت -

 (نوبل کوچک ) هانس کریستین اندرسن جایزه ی -
 معرفی اولین برنده این جایزه از ایران  -
 از هانس کریستین اندرسن« نادانسوسک »قصه گویی -

 روز جهانی کتاب کودک
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 :فروردین 14

 «اندرسن کریستین هانس از قصه 110» کتاب از  «گاو» یقصه بلندخوانی

  

 روز جهانی کتاب کودک



58 

 :فروردین 14

 او درگذشت سالروز در قزل ایاغ ثریا زنده یاد زندگی از داستانی «خواب سرزمین در الالیی با»

 اولین سالگرد درگذشت ثریا قزل ایاغ و روز ادبیات کودک



59 

 طبیعت عناصر بازیافت با زیبایی آفرینش ،پسماند از استفاده با آثار لقخ

 گرافیک ارگانیک
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   «واژه ها موسیقی» 2021/1400  سال کودک کتاب جهانی روز پیام

 اقبال فاطمه ساله ده کودک : کلیپ تدوین و خوانش

 

 

 

 

 موسیقی واژه ها 
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 روز بزرگداشت سعدی

  سعدی بزرگداشت روز : اردیبهشت اول 

 «می دید تا دو را یکی که مردی»

  «خوب بچه های برای خوب قصه های» مجموعه از

   آذریزدی مهدی ملستان و گلستان قصه های 

 بخش سه در

 . 
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 روز جهانی خانواده و تنوع فرهنگی

 :اردیبهشت 25
 خانواده تعریف -
 خانواده در ریشه ها -

      خانواده بزرگ ترهای از نفر چند زبان از وفرهنگی بومی تجارب انتقال -

 «ونوجوانان کودکان فرهنگنامه» خانواده مقاله از بخشی -

 



63 

 روز جهانی محیط زیست

 :خرداد 16

 «آسمان خواهر عقاب، برادر» کتاب معرفی

   شمالی آمریکای در سرخپوست قبیله یک رهبر «سیاتل رئیس» پیام از بخشی



64 

 روز جهانی صنایع دستی

 :خرداد 20
 «  مامان تربچه و گلیم»قصه 

 با ابراز با تکنیک کالژقصه گویی 



65 

 روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان

 آذریزدیبزرگداشت مهدی : تیرماه 18
 ...، نظم، داستان، افسانه وهنرمندانه، شعرنکاتی در مورد ادبیا ، اثر ادبی، تحلیل 

 از فرهنگنامه کودکان ونوجوانان   
 آذریزدی   مهدی « خوببچه های خوب برای قصه های »از مجموعه « خراندر طویله آهو »قصه 
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 دیگر کمیته های شورای کتاب کودکهمکاری با 
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 شرکت در کارگاه ادبیات شورای کتاب کودک
 

 معرفی گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک، اهداف آن و بیان تاثیرا  خواندن
 برکودک و نوجوان 

 از نشر پرتقال و ارائه نمونه یک کار عملی « از من بترسیدلطفا »کتاب بلند خوانی 
 مرتبط با کتاب   
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 همکاری با مراسم  اهدای جوایز شورا

 

شایان تقدیر و برگزیده شورای کتاب کودک را  کتاب های کودکان 
 .می کنندمعرفی 
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 دیگر بخش هاهمکاری با 
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 همکاری با کارگاه خانه کتابدار 
 

 «کتاب -هنر»کارگاه ترویج : همکاری اعضای گروه با خانه کتابدار
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 طرح سبد خواندن
 

 (جلسه ده) خانواده با خواندن سبد

 آن ها درباره گو و گفت و کتاب 6 جمع خوانی -

  «خوانی فردوسی» پادکست مورد در گو و گفت -

 «نوجوان و کودک ادبیا  با آشنایی» کارگاه برگزاری -
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 مصاحبه  با انجمن دیوان کلن

 «میرهادیعشق سربلند، توران  آنپایداری »گفت وگو های سلسله 

 آن ها  و ماندگاری ( بازی) کودکی شادیانه های  -

 هفت آرزوی توران میر هادی    -
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 حضوریفعالیت های 
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 فعالیت ترویجی در مدرسه عماد

 : تیر 26
 بلند خوانی    و حرکا  ریتمیک همراه با کتاب خوانی  بعد از فعالیت های بلند خوانی کتاب، 
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 فعالیت اعضاء گروه در سرای محله

 :تیر 27و  20
 کتاب و ساخت کالژ در سرای محله  بلندخوانی 

 



 پایان
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 ۱۴۰۰مهر 
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