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کتاب سازی مشارکتی
زهرا حیدری – معلم

مناسب برای پایه های اول تا سوم ابتدایی
حوزه های درسی: علوم و فارسی

یکــی از فعالیت هــای مــورد عالقــه ی کــودکان بــه ویــژه در دوره ی اول ابتدایــی، ســاخت 
کتــاب و مجلــه بــا موضوعــات مــورد عالقــه خودشــان اســت. موضوعاتــی ماننــد 
حیوانــات، انــواع وســایل نقلیــه، آشــپزی، گیاهــان، آداب و رســوم، کتــاب داســتان و ... 
هــر کــدام می تواننــد بهانــه  خوبــی بــرای تولیــد یــک کتــاب یــا مجلــه باشــند. هرانــدازه 
موضــوع انتخاب شــده برآمــده از دغدغــه و نیــاز کــودک باشــد، فرآینــد تولیــد بــا 
پشــتکار و جدیــت بیشــتری ســپری خواهــد شــد. کتاب ســازی مشــارکتی بســتر مناســبی 
بــرای تقویــت مهارت هــای پژوهشــی، اســتفاده از منابــع، نحــوه  جســت و جو  کــردن در 
میــان منابــع، نوشــتن و همــکاری اســت. ایــن مهارت هــا در موضوعــات درســی علــوم 
و فارســی جــزو مهارت هــای پایــه محســوب می شــوند و ایجــاد فرصت هایــی بــرای 
پرداختــِن معنــادار بــه آن هــا، یادگیــری را بــرای دانش آمــوزان عمیق تــر می کنــد. 
ــت دارد و  ــه  کار اهمی ــدازه  نتیج ــه ان ــد ب ــپری می کنی ــه س ــیری ک ــد و مس ــن فرآین بنابرای

ــت. ــردن نیس ــه عجله ک ــازی ب نی
ــد  ــا چن ــک ی ــود، ی ــایگان خ ــا همس ــوام ی ــه، اق ــتان مدرس ــان دوس ــدا از می ــودکان ابت ک
ــان  ــات پیشنهادیش ــاره  موضوع ــر درب ــا یکدیگ ــد ب ــد. بع ــاب می کنن ــی انتخ هم گروه
ــد  ــد. بع ــت یابن ــترک دس ــوع مش ــک موض ــه ی ــا ب ــد ت ــالش می کنن ــرده و ت ــو ک گفت و گ

ــت  ــا را یادداش ــای آن ه ــد و ویژگی ه ــا بپردازن ــا کتاب ه ــا ی ــی از مجله ه ــی نمونه های ــه بررس ــی، ب ــوع انتخاب ــه موض ــه ب ــا توج ــد ب بای
کننــد. بــرای مثــال اگــر بــه موضــوع محیــط زیســت عالقه مندنــد می تواننــد مجلــه  داروگ و حیوانــات شــگفت انگیز را انتخــاب 
ــدام،  ــاره  هرک ــو درب ــد از گفت و گ ــرده و بع ــی ک ــا را بررس ــر و ... آن ه ــا، تصاوی ــه، عنوان ه ــع مجل ــت، قط ــون فهرس ــواردی چ ــد و م کنن
دربــاره  محصــول خــود تصمیــم بگیرنــد. خــوب اســت مربــی دربــاره  کارکــرد فهرســت، عنوان هــای اصلــی و فرعــی، تصاویــر و ... بــا 

کنــد. گفت و گــو  دانش آمــوزان 
ــان  ــند و می ــت را  بنویس ــد؛ لیس ــام دهن ــیر انج ــن مس ــد در ای ــه می خواهن ــت ک ــی اس ــت از کار های ــک چک لیس ــه  ی ــت تهی ــاال نوب  ح
ــان  ــردن می ــت و جو ک ــاز، جس ــورد نی ــر م ــردن تصاوی ــی ک ــاز، نقاش ــورد نی ــای م ــع  آوری عکس ه ــیم کنند. جم ــا را تقس ــان کار ه خودش
منابــع مکتــوب و ســایت های معتبــر، بــه اشــتراک گذاری اطالعــات جمع آوری شــده و گفت و گــو دربــاره  درســتی و نادرســتی آن هــا و ... 

ــد. ــام دهن ــود انج ــی خ ــا هم گروه ــیر ب ــن مس ــد در ای ــه می توانن ــتند ک ــی هس کار های
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