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طالیی برای والدین

ــه طــور کلــی جــدا  ــه مــا اجــازه می دهــد کــه از دنیــای خودمــان ب ــی ب کتابخوان
ــی  ــاب خوب ــه کت ــی ک ــم. زمان ــدا کنی ــکان دیگــری خــود را پی ــان و م شــویم و در زم
می خوانیــم در صفحــات آن غــرق می شــویم و جــای شــخصیت های کتــاب 
ــاوت  ــا متف ــی کام ــا فرهنگ های ــم ب ــق می توانی ــن طری ــم. از ای ــی می کنی زندگ
ــارت  ــم، مه ــاد بگیری ــدی ی ــات جدی ــویم، لغ ــنا ش ــان آش ــا خودم ب
ــم.  ــه کنی ــدی را تجرب ــی احساســات جدی ــا حت ــم و ی ــدی بیاموزی جدی
کتابخوانــی را می تــوان یکــی از ســاده ترین راه هــا بــرای کســب 
ــد  ــر اســت از فوای ــه ای دانســت. پــس چــه بهت موفقیــت در هــر زمین

ــم. ــتفاده کنی ــن اس ــنین پایی ــودکان از س ــرای ک ــی ب کتابخوان
ــوه و پتانســیل  ــت وجــود داشــتن ق ــه عل ــی ب ــد کتابخوان ــن فوای ای
ــات  ــت. تحقیق ــترده تر اس ــیار گس ــودکان، بس ــاال در ک ــری ب یادگی
ــد.  ــت کرده ان ــودکان را ثاب ــرای ک ــی ب ــد کتابخوان ــادی فوای علمــی زی
ــد  ــودک از فوای ــدی ک ــره من ــت به ــان در جه ــن و معلم ــش والدی نق
ــرار دادن  ــه ق ــد ب ــا می توانن ــت. آن ه ــدی اس ــیار کلی ــی بس کتابخوان
مطالعــه و کتابخوانــی بــه عنــوان یــک روتیــن روزانــه بــه کــودکان در 

مسیر توســعه فردی آن هــا کمــک فراوانــی کننــد.

ــرای  ــی ب ــد کتابخوان ــت و فوای ــی اهمی ــه بررس ــه ب ــن مقال در ای
ــم  ــد آن را دســت ک ــه اصــا نبای ــم. مســئله ای ک ــودکان می پردازی ک
ــرگرمی  ــذت و س ــک ل ــوان ی ــه عن ــی ب ــه کتابخوان ــرا ک ــت. چ گرف
ــی  ــی، تحصیل ــف اجتماع ــای مختل ــودکان در زمینه ه ــه ک ــد ب می توان
ــک  ــان کم ــای اطرافش ــا از دنی ــناخت آن ه ــش درک و ش ــا افزای و  ی
فراوانــی کنــد. در ادامــه بــه فوایــد بی شــمار کتابخوانــی بــرای 

می پردازیــم. کــودکان 

           فواید کتابخوانی برای کودکان

۱- توسعه ی ادراک و شناخت
توســعه ی ادراک و شــناخت یعنــی درک و تفکــر مــا نســبت بــه دنیــای پیرامــون. 
ــراف  ــای اط ــات دنی ــل اطاع ــل و تحلی ــوش، عق ــاس ه ــر اس ــناخت ب ــن ش ــه ای ک
ــد  ــاب می خوانی ــان کت ــرای کــودک دلبندت ــه شــما ب ــی ک ــد. زمان ــه دســت می آی ب
ــن  ــد. ای ــای اطرافشــان آشــنا می کنی ــاره ی دنی ــری درب ــای عمیق ت ــا معن ــا را ب آن ه
ــد  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــی ک ــری از دنیای ــودکان درک بهت کار باعــث می شــود ک

ــند. ــته باش داش
ــه ای و  ــات زمین ــار از اطاع ــا را سرش ــن آن ه ــودکان ذه ــرای ک ــی ب کتابخوان
ــد  ــتفاده می کنن ــه ای اس ــات زمین ــن اطاع ــودکان از ای ــا ک ــد ه ــم می کند. بع مه
تــا آنچــه را کــه می بیننــد، می شــنوند و یــا می خواننــد را درک کننــد و آن را 
بهتــر بفهمنــد. پــس از مهم تریــن فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان کــه تاثیــر بلنــد 
ــوان در زندگــی آن هــا مشــاهده کــرد، توســعه ی شــناخت و درک  مــدت آن را می ت

ــت. ــا اس ــا از دنی آن ه
ــاده  ــف در زندگــی آم ــرای شــرایط مختل ــا را ب ــرای کــودکان آن ه ــی ب کتابخوان
ــف  ــات مختل ــه اتفاق ــبت ب ــه نس ــد ک ــازه را می ده ــن اج ــا ای ــه آن ه ــد و ب می کن
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ــک  ــا از ی ــم م ــه درک و فه ــه هرچ ــرا ک ــند. چ ــته باش ــل را داش ــن عکس العم بهتری
ــر عکس العمــل  ــه نســبت بهت ــم و ب ــول می کنی ــر قب مســئله بیشــتر باشــد، آن را بهت

ــم داد. ــان خواهی نش

۲- توسعه ی همدردی با دیگران
همــه ی مــا زمانــی کــه کتــاب می خوانیــم، خودمــان را جــای تــک تــک 
ــی  ــا را زندگ ــی آن ه ــی زندگ ــه نوع ــم و ب ــرار می دهی ــتان ق ــخصیت های داس ش
ــی رو  ــات و عواطف ــترده ای از احساس ــف گس ــا طی ــا را ب ــئله م ــن مس ــم. ای می کنی
ــر از  ــی دیگ ــم. یک ــرده بودی ــا را احســاس نک ــن آن ه ــش از ای ــه پی ــد ک ــه رو می کن ب
ــا دیگــران  ــرای کــودکان توســعه و گســترش همــدری آن هــا ب ــی ب ــد کتابخوان فوای

ــت. ــی اس ــای واقع در دنی
بــه ایــن صــورت کــه کــودکان هنــگام کتابخوانــی بــا شــخصیت های متفاوتــی رو 
ــی را درک  ــات مختلف ــه احساس ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــوند. ای ــه رو  می ش ب
کننــد و آن را بفهمنــد. بعدتــر ایــن کــودکان می تواننــد از ایــن تجربــه اســتفاده کننــد 
ــا در دنیــای واقعــی نیــز احساســات خودشــان و دیگــران را راحت تــر درک کننــد.  ت
ــه  ــراد جامع ــر اف ــا و دیگ ــان آن ه ــری می ــدردی عمیق ت ــث هم ــئله باع ــن مس ای

می شــود.
ــف  ــع مختل ــود در مواق ــات خ ــخیص احساس ــناخت و تش ــن ش ــر ای ــاوه ب ع

کتابخوانــی  کــه  هیجانی اســت  نشــانه های هوش  از  یکــی 
ــیار  ــک بس ــم کم ــی کودکان ه ــوش هیجان ــه افزایش ه ــد ب می توان
ــیر  ــودک را در مس ــات ک ــودن از احساس ــن آگاه ب ــد. ای ــی بکن فراوان
مهم خودآگاهی هــم قــرار می دهــد. همچنیــن همــدردی بــا 
ــران  ــا دیگ ــد ب ــط مفی ــاختن رواب ــه ی س ــد پای ــر می توان ــراد دیگ اف

باشــد.

۳- افزایش اطالعات
کتاب هــا وســایل جادویــی ســفر در زمــان و مــکان هســتند. آن هــا 
ــک کشــور دیگــر، شــهر دیگــر  ــه ی ــا را ب ــد م ــک لحظــه می توانن در ی
ــرای  ــی ب ــد کتابخوان ــر فوای ــد. از دیگ ــر ببرن ــی دیگ ــی دنیای ــا حت و  ی
ــای  ــا و فرهنگ ه ــاره ی دنی ــا درب ــات آن ه ــش اطاع ــودکان افزای ک
ــع  ــاره ی وقای ــد درب ــف می توانن ــای مختل ــت. کتاب ه ــاوت اس متف
ــه کــودکان اطاعــات مفیــدی بدهنــد. متفــاوت در سراســر جهــان ب

ــی  ــا از محیط ــر آن ه ــناخت بهت ــه درک و ش ــم ب ــوع  ه ــن موض ای
ــتانی  ــاب داس ــا کت ــد. مث ــک میکن ــد، کم ــی می کنن ــه در آن زندگ ک
ــی را در  ــد اطاعات ــن می توان ــف در چی ــن های مختل ــاره ی جش درب
ــد از آن  ــم می توانن ــده ه ــه در آین ــد ک ــرار ده ــودکان ق ــار ک اختی

ــد. ــادی بکنن ــتفاده ی زی اس
بــه عــاوه ایــن مســئله در آینــده بــه کــودک کمــک می کنــد کــه 
ــف  ــای مختل ــر و فرهنگ ه ــورهای دیگ ــف، کش ــای مختل ــا ملیت ه ب
ــراد  ــترده تری از اف ــف گس ــا طی ــد ب ــد و بتوان ــته باش ــنایی داش آش

ــط  ــتن رواب ــانه های هوش اجتماعی داش ــن نش ــی از مهم تری ــه یک ــد. ک ــل کن تعام
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــد کتابخوان ــر فوای ــن از دیگ ــت. بنابرای ــران اس ــا دیگ ــازنده ب س

ــرد. ــام ب ــی را ن ــوش اجتماع ــش ه ــوان افزای می ت

۴- ساختن روابط محکم تر
یکــی از مهم تریــن نیازهــای کــودکان در دوران کودکــی احســاس دوســت 
ــدر و  ــه پ ــان ب ــن زم ــدازه ی ای ــه ان ــنی ب ــچ س ــودکان در هی ــته شــدن اســت. ک داش
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مــادر خــود احتیــاج ندارنــد. بلکــه اســاس رابطــه ی فرزنــد و والدیــن از زمــان کودکی 
ــی  ــرای کتابخوان ــی ب ــرار دادن زمان ــا ق ــد ب ــن می توانن ــس والدی ســاخته می شــود. پ
بــرای کــودکان خــود بــه تقویــت رابطــه ی میــان خودشــان کمــک بســیار فراوانــی 

بکننــد.
کتابخوانــی بــرای والدیــن یــک فرصــت بســیار خــوب اســت کــه میــزان عاقــه 
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــی کتابخوان ــد. حت ــان دهن ــان نش ــه فرزندش ــود را ب ــه خ و توج
ــود  ــی خ ــان کودک ــا از زم ــرات آن ه ــن خاط ــی از بهتری ــه یک ــده ب ــد در آین می توان
ــت  ــه تقوی ــوان ب ــودکان می ت ــرای ک ــی ب ــر کتابخوان ــد دیگ ــود. از فوای ــل ش تبدی

ــرد. ــاره ک ــن اش ــا و والدی ــان آن ه ــط می رواب
ــه آن هــا احســاس دوســت  ــرای کــودکان ب ــن ب ــی والدی کتابخوان
داشــته شــدن، توجــه و امنیــت خاطــر را می دهــد کــه ایــن احساســات 
ــن در  ــرورش ذه ــامت روان و پ ــتن س ــد داش ــی کلی ــان کودک در زم

ــت. ــده اس آین
 

۵- تقویت مهارت های کتابخوانی
ــی  ــد اســت حت ــرای کــودکان بســیار مفی ــدن ب ــاب خوان ــد کت بلن
اگــر آن هــا کامــا متوجــه نشــوند کــه شــما چــه می خوانیــد، ایــن کار 
ــه آن هــا می دهــد. مثــا کــودکان  ــی را ب ــرای کتابخوان مهــارت الزم ب
بــا نــگاه کــردن بــه شــما هنــگام کتابخوانــی یــاد می گیرنــد کــه  بــرای 
ــز  ــپ متمرک ــه چ ــت ب ــاب از راس ــوط کت ــد روی خط ــی بای کتابخوان
ــا  ــن کار آن ه ــد بروند. ای ــه صفحــات بع ــه دادن ب ــرای ادام شــوند و ب
ــاب  ــان کت ــد خودش ــریعتر بتوانن ــه س ــه هرچ ــد ک ــتاق می کن را مش

ــد. ــی کنن ــه کتابخوان ــد و شــروع ب ــه دســت بگیرن ب
ــد  ــودکان می توان ــرای ک ــی ب ــد کتابخوان ــر از فوای ــی دیگ ــس یک پ
ــث  ــن کار باع ــد. ای ــاده کن ــده آم ــی در آین ــرای کتابخوان ــا را ب آن ه
ــروع  ــی ش ــنین نوجوان ــه س ــیدن ب ــا رس ــودکان ب ــه ک ــود ک می ش
بــه خواندن بهتریــن کتاب هــای نوجوانان کننــد و ایــن مســیر را 

ــد. ــه دهن ــود ادام ــی خ ــه ی زندگ ــرای بقی ب
ــز  ــا تمرک ــود و ب ــت و شــکل خ ــن حال ــد در بهتری ــس ســعی کنی پ
ــر  ــاوه ب ــه ع ــرا ک ــد. چ ــاب بخوانی ــود کت ــودکان خ ــرای ک ــراوان ب ف
داســتان و موضوعــات کتــاب کــه اهمیــت زیــادی دارنــد، شــکل و اســتایل شــما در 

ــم اســت. ــدازه مه ــان ان ــه هم ــم ب ــی ه کتابخوان
 

۶- گسترده کردن دایره ی لغات
ــی  ــف عظیم ــرض طی ــا را در مع ــودکان آن ه ــرای ک ــدن ب ــاب خوان ــد کت ــا بلن ب
از واژگان جدیــد قــرار می دهیــم کــه تــا بــه حــال نشــنیده اند. ایــن واژگان و 
ــودکان  ــات ک ــره ی لغ ــردن دای ــترده ک ــه گس ــیاری ب ــک بس ــات کم اصطاح
ــرد  ــک ف ــه ی ــه هرچ ــرا ک ــی دارد چ ــت بســیار فراوان ــن موضــوع اهمی ــد. ای می کنن
دایــره ی لغــات غنی تــری داشــته باشــد بهتــر می توانــد آنچــه را کــه حــس 

ــد. ــان کن ــود دارد را بی ــش وج ــه در ذهن ــه ک ــا آنچ ــد و ی می کن
یکــی دیگــر از نشــانه های مهم هــوش کامی هــم دایــره لغــات گســتره 
ــی  ــوش کام ــوان افزایش ه ــم می ت ــودکان ه ــرای ک ــی ب ــد کتابخوان ــت. از فوای اس
کــودکان را نــام بــرد کــه نقــش تعییــن کننــده ای در آینــده ی آن هــا دارد. کودکانــی 
ــد،  ــان دارن ــاالن خودش ــن و س ــم س ــه ه ــبت ب ــری نس ــات غنی ت ــره ی لغ ــه دای ک
ــتند و در  ــر هس ــه موفق ت ــد، در مدرس ــدا کنن ــتری پی ــت های بیش ــد دوس می توانن

ــد. ــری دارن ــم بهت ــازنده و محک ــط س ــده رواب آین
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۷- تقویت تمرکز
کتابخوانــی بــرای کــودکان بــه آن هــا کمــک می کنــد کــه مهــارت تمرکــز را در 
ــال کــردن داســتان  ــرای دنب ــد ب ــد. چــرا کــه آن هــا مجبورن ــت کنن خودشــان تقوی
ــال  ــدن داســتان و دنب ــن تمرکــز الزمــه ی فهمی ــد. بنابرای ــه آن گــوش کنن ــاب ب کت
ــش  ــق باعــث افزای ــن طری ــرای کــودکان از ای ــی ب ــس کتابخوان کــردن آن اســت. پ

ــود. ــا می ش ــز در آن ه تمرک
ایــن افزایــش تمرکــز در آینــده بــه کمــک آن هــا خواهــد آمــد و باعــث می شــود 
ــود را  ــواس خ ــی ح ــه  راحت ــد ب ــودکان بتوانن ــل و در کاس درس ک ــان تحصی در زم
ــان  ــه درس گــوش دهنــد. درحالیکــه بســیاری از نوجوان ــا تمرکــز ب جمــع کــرده و ب

ــد. ــی گردن ــز در نوجوانی م ــدم تمرک ــان ع ــه دنبال درم ب
ــوش  ــی و گ ــه کتابخوان ــادت ب ــه ع ــال های مدرس ــل از س ــه قب ــی ک در کودکان
ــختی  ــه س ــت، ب ــده اس ــه نش ــا نهادین ــرای آن ه ــتان ب ــای داس ــه کتاب ه ــردن ب ک
ــد.  ــظ کنن ــود را در کاس درس حف ــز خ ــه تمرک ــه مدرس ــگام ورود ب ــد هن می توانن
ــت  ــد به تقوی ــتان می توان ــای داس ــه کتاب ه ــردن ب ــوش ک ــن گ ــر ای ــاوه ب ع

ــد. ــایانی کن ــک ش ــم کم ــودکان ه ــنیداری در ک ــه ی ش حافظ

۸- تقویت خالقیت و خیال پردازی
ــزی را  ــواره هرچی ــم، او هم ــود می خوانی ــودک خ ــرای ک ــی را ب ــه کتاب ــی ک زمان

ــخصیت ها را  ــر ش ــد. تصاوی ــور می کن ــش تص ــنود در ذهن ــه می ش ک
ــای  ــد و مکان ه ــف را تصــور میکن ــر مختل ــش می کشــد، مناظ در ذهن
مختلفــی را در ذهنــش می ســازد. ایــن کار باعــث می شــود کــه 
ــد در  ــه را می خواه ــد هرچ ــود و بتوان ــوی ش ــیار ق ــل او بس ــوه ی تخی ق

ــد. ــور کن ــش تص ذهن
ــوه ی تخیــل قــوی در کــودکان منجــر به افزایــش خاقیــت در  ق
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــه از کتابخوان ــی ک ــن خاقیت ــود. ای ــا می ش آن ه
نشــات می گیــرد، در آینــده یکــی از عوامــل موفقیــت آن هــا 
ــم  ــیار مه ــل بس ــی از عوام ــت یک ــروزه خاقی ــود. ام ــوب می ش محس
در موفقیــت محســوب می شــود. هرکســی کــه بتوانــد کاری معمولــی 
ــرار  ــه انجــام دهــد مــورد توجــه ق ــی و خاقان ــه شــکلی غیرمعمول را ب

ــد. ــل کن ــر عم ــه بهت ــد در جامع ــرد و می توان می گی
ــد  ــه ای از فوای ــا گوش ــد تنه ــر ش ــاال ذک ــه ب ــواردی ک ــام م تم
ــکل  ــه ش ــد ب ــن فوای ــام ای ــت. تم ــودکان اس ــرای ک ــی ب کتابخوان

خاصــه در زیــر آمــده اســت:

۱- دایره لغات آن هاوسیع تر می شود.
۲- در دوران تحصیل بهتر عمل می کنند.
۳- قوه ی تخیل آن ها فوق العاده می شوند.

۴- خاقیت کودکان به شدت افزایش می یابد.
۵- با دیگران بهتر همدردی می کنند.

۶- مفهوم عمیق تری از دنیا پیدا می کنند.
۷- سطح تمرکز آن ها باال می رود.

۸- روابط میان والدین و کودکان تقویت می شود.
۹- قوه ی ادراک و شناخت آن ها گسترش می یابد.

۱۰- مهارت های اجتماعی و  روابط بهتری خواهند داشت.
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چگونه با کتاب خواندن برای کودکان
 فواید کتابخوانی را به آن  ها هدیه کنیم؟

ــه ســوال مهمــی می رســیم  ــرای کــودکان ب ــی ب ــد کتابخوان بعــد مطالعــه ی فوای
کــه حــاال چگونــه بــرای کــودکان خــود کتــاب بخوانیــم؟ در ادامــه راهکارهایــی در 
مــورد کتابخوانــی بــرای کــودکان آورده ایــم. ایــن راهکارهــا تاثیــر ایــن کتابخوانــی 
را چنــد برابــر خواهنــد کــرد. اگــر شــما هــم بــه همــراه کــودک خــود هــرروز کتــاب 
ــه در  ــی ک ــر چیزهای ــاوه ب ــه ع ــد ک ــانس را داری ــن ش ــد، ای می خوانی
کاس درس یــاد مــی گیرنــد مطالــب دیگــری بــه آن هــا یــاد دهیــد. 
بــا ایــن تفــاوت کــه کــودکان شــما در خانــه از حمایــت صــد در صــدی 
شــما برخــوردار خواهنــد بــود. پــس بــرای اینکــه جلســات کتابخوانــی 

ــر توجــه کنیــد. ــکات زی ــه ن مفیدتــری داشــته ب

۱- از خردسالی شروع کنید
ــه صــدای شــما  ــد ب ــوزادی می توان کــودک شــما حتــی از زمــان ن
ــا بــه تصاویــر نــگاه کنــد. پــس حتمــا کتابخوانــی را از  گــوش دهــد و ی
ــا صــدای بلنــد  ــد شــروع کنیــد. کتــاب را ب ــی تول همــان دوران ابتدای
ــن  ــد. ای ــاره کنی ــر اش ــه تصاوی ــدن ب ــگام خوان ــد و هن ــا بخوانی و رس
ــات  ــع اطاع ــما از دو منب ــد ش ــه فرزن ــود ک ــث می ش ــما باع کار ش
ــم  ــا فه ــری ب ــما و دیگ ــان ش ــدا و  زب ــم ص ــی فه ــاورد: یک ــت بی بدس
ــدن  ــه خوان ــودک شــما شــروع ب ــه ک ــی ک ــی زمان ــی. حت ــیاء واقع اش

ــد. ــام دهی ــن انج ــوان تمری ــه عن ــن کار را ب ــد ای ــم می توانی ــرد ه ک

۲- کتابخوانی را جزو روتین روزانه  قرار رهید
ــن کار را  ــم ای ــور منظ ــه ط ــرروز ب ــد ه ــود را بکنی ــاش خ ــام ت تم
انجــام دهیــد. بایــد تــا جایــی در کتابخوانــی ثابــت قــدم باشــید کــه آن 
ــد مســواک زدن  ــود مانن ــودک خ ــه ی ک ــادات روزان ــی از ع ــه یک را ب
ــه  ــود ک ــث نش ــن کار باع ــد ای ــعی کنی ــا س ــد. ام ــل کنی ــدان تبدی دن
کــودک را از کتــاب و کتابخوانــی زده شــود. پــس اگــر یــک روز حــس 
کردیــد کــه کودکتــان خســته اســت روی ایــن مســئله پافشــاری نکنیــد تــا کــودک 

ــرود. ــاب ب ــه ســمت کت ــل خــودش ب ــا می ب
 

۳- کتاب های متنوعی بخوانید
ــق  ــن طری ــد. از ای ــاب کنی ــاب انتخ ــف، کت ــای مختل ــد از ژانره ــعی کنی س
ــخصیت ها  ــا و ش ــترده تری از فرهنگ ه ــداد گس ــا تع ــود را ب ــد خ ــد فرزن می توانی
در سراســر جهــان آشــنا کنیــد. بــه عــاوه بــه او کمــک خواهیــد کــرد کــه بــا آشــنا 

ــد. ــه اش را بفهم ــر موردعاق ــد ژان ــاب، بتوان ــف کت ــای مختل ــا ژانره ــدن ب ش
ــه کار  ــات بیشــتری ب ــودک را از جه ــن ک ــل ذه ــوه ی تخی ــای ق ــن ژانره همچنی
ــتعداد  ــه ای اس ــر زمین ــد در ه ــه بتوان ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــرد. ای می گی
ــد. انتخاب  ــوع نباش ــک موض ــه ی ــدود ب ــد و مح ــان ده ــودش را نش ــت خ و خاقی
ــه آن  ــد ب ــه بای ــت ک ــم اس ــات مه ــی از موضوع ــرای کودکان یک ــب ب ــاب مناس کت

ــد. ــه کنی توج

۴- صبور باشید
ــا  ــه اســت و از آن ه ــه چــه گون ــودن ب ــم کــه بچــه ب ــا فرامــوش می کنی گاهــی م
ــرای  ــی ب ــی کتابخوان ــد. ول ــد و بفهمن ــوش دهن ــاب را گ ــاالن کت ــد بزرگس مانن
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ــد  ــه بای ــد. همیش ــادی می طلب ــر زی ــت و صب ــکل نیس ــن ش ــه ای ــا ب ــودکان اص ک
ــی  ــد و حت ــی ندارن ــادی از کتابخوان ــا درک زی ــر آن ه ــاد داشــته باشــیم کــه اکث در ی

مفهــوم آن را نمی داننــد.
ــا از شــنیدن  ــد تنه ــا اجــازه دهی ــه آن ه ــد و ب ــن بیاوری ــس انتظــار خــود را پایی پ
صــدای شــما لــذت ببرنــد. اگــر موضوعــی را متوجــه نمی شــوند، بــه آن هــا ســخت 

ــد. نگیری

۵- بعد از کتابخوانی با آن ها صحبت کنید
بعــد از اتمــام کتــاب ســعی کنیــد بــاز هــم صحبــت دربــاره ی آن را ادامــه دهیــد. 
ــه  ــا ب ــاب بپرســید. مث ــاره ی کت ــودک از او ســواالتی درب ــه ســن ک ــا بســتگی ب مث
نظــر تــو پرنســس در آخــر کتــاب خوشــبخت شــد؟ از داســتان خوشــت آمــد؟ چــه 
شــخصیتی را بیشــتر دوســت داشــتی؟ البتــه بــاز هــم بایــد ذکــر کــرد کــه کــودک 

ــد. خــود را خســته نکنی
ــا  ــد. اص ــک نکنی ــخ خش ــش و پاس ــه ی پرس ــک جلس ــه ی ــل ب ــن کار را تبدی ای
الزم هــم نیســت کــه بعــد از اتمــام هــر کتابــی ایــن کار را انجــام دهیــد. همیــن کــه 
ــرای او خواهــد داشــت. ــی ب ــای فراوان ــرد مزای ــذت بب ــاب ل ــدن کت کــودک از خوان

           سخن پایانی؛ فواید کتابخوانی برای کودکان

ــرای  ــی ب ــاب و کتابخوان ــد کت ــم فوای ــاره کردی ــه اش ــدای مقال ــه ابت ــور ک همانط
ــن  ــد بزرگتری ــه می خواهی ــد ک ــی داری ــر کودک ــس اگ ــت. پ ــمار اس ــودکان بی ش ک
ــن  ــد. همی ــرای او بخوانی ــرده و ب ــی انتخــاب ک ــد، کتاب ــده ی او بکنی ــه آین کمــک را ب
ــای  ــما را در زمینه ه ــودک ش ــای ک ــتعداد و توانایی ه ــد اس ــاده می توان ــک کار س ی

ــد. ــرورش ده ــف پ مختل


