گزارش بازدیذ کودکان  6ساله از کتابخانه حسینیه ارشاد

وٛدوبٖ ضص سبِ ٝآضیب٘ ٝعی ثز٘بٔ ٝریشی لجّی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب اِٚیبء ٔحتزْ در تبریخ چٟبر ضٙج 58/2/31 ٝدر لبِت یه اردٚی فزٍٙٞی اس
وتبثخب٘ ٝحسیٙی ٝارضبد ثبسدیذ وزد٘ذ.
_تعذاد وٛدوبٖ ٘22فز  ٚتعذاد ٔزثیبٖ ٕٞ ٚزاٞبٖ ٘4فز.

_حزوت اس آضیب٘ ٝسبعت  ٚ 9:30ثبسٌطت سبعت 12:30
_ٔمصذ ٚ :احذ وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ وتبثخب٘ ٝحسیٙی ٝارضبد ثب  34111عٛٙاٖ وتبة ٔٙبست ٌزٟٞٚبی ٔختّف سٙی وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ.
_اٞذاف  :تزغیت وٛدوبٖ ث ٝوتبثخٛا٘ی ،ا٘س  ٚاِفت ٞز چ ٝعٕیمتز آٟ٘ب ثب وتبة ،آضٙبیی ثب سیستٓ یه وتبثخب٘ ٝرسٕی ضبُٔ :وتبثذار (آضٙبیی
ثب یه ضغُ فزٍٙٞی) ،عضٛیت ،أب٘ت ،ثزٌ ٝداٖ ،پبوت وبرتّٟٔ ،ت  ٚسٔبٖ أب٘ت ،رعبیت سىٛت ،احتزاْ ث ٝحمٛق دیٍزاٖ ،حفظ ٔ ٚزالجت اس
أٛاَ عٕٔٛی ،رعبیت ضٛاثظ یه سفز ٌزٞٚی در ٖٚضٟزی ...ٚ
د٘ ٚىت:ٟٓٔ ٝ
 -3پس اس ٚرٚد ث ٝوتبثخب٘ ٝحضٛر ٔطتبلب٘ ،ٝثب رعبیت  ٚپزسطٍزا٘ ٝآٟ٘ب ٔٛجت ضٍفتی ٔسئٔ َٛحتزْ ٚاحذ وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ وتبثخبٌ٘ ٝزدیذٜ
ثٛد .ایطبٖ اس ارتجبط وٛدوبٖ آضیب٘ ٝثب وتبة  ٚضٙبخت  ٚاٌبٞی ٚسیع آٟ٘ب ٘سجت ث٘ ٝح ٜٛاستفبد ٜاس آٖ اثزاس خزسٙذی وزد ٚ ٜاس ایٗ ثچٞ ٝب در
ٔعزض آٔٛسش ٞبی السْ در ایٗ ٔم ِٝٛلزار ٌزفت ٝا٘ذ ثسیبر خٛضحبَ ضذ٘ذ.
-2ثب تمبضبی ٔسئٔ َٛحتزْ ،ثچٞ ٝب ثب یه ثستٔ ٝذاد رٍ٘ی  ٚچٙذ ثزي وبغذ ٘مبضی ٞب یطبٖ را و ٝاغّت ث ٝتزسیٓ وتبثخب٘ٔ ٝعغٛف ثٛد ثٝ
ایطبٖ تمذیٓ وزد٘ذ .عی ایٗ فعبِیت ثب ٕٞىبری ثی ثذیُ ٔ ٚجذا٘ٔ ٝذادٞب را دست ث ٝدست ٔٙتمُ وزد٘ ٚ ٜمبضی ٞبیطبٖ را تىٕیُ ٔی وزد٘ذ.
ایٗ ٕٞىبری ثی جز  ٚثحث ٘یش تطٛیك  ٚضٍفتی ٔسئِٛیٗ وتبثخب٘ ٝرا ث ٝد٘جبَ داضت .ضٕٗ ایٙى٘ ٝمبضی ٞبی خالق  ٚرً٘ آٔیشی ٔٙبست
آٟ٘ب ثسیبر ٔٛرد تٛج ٝایطبٖ لزار ٌزفت .اس ایٗ ٔٛضٛع  ٚدرن عٕیك وبر جٕعی تٛسظ فزس٘ذإ٘بٖ ثسیبر خٛضحبِیٓ  ٚأیذٚاریٓ ثب تذا ْٚرٚح
ٕٞىبری در خب٘ٛاد ٜعی سبِٟبی آتی س٘ذٌی ایٗ وٛدوبٖ ،رٚح سیستٗ جٕعی ،رعبیت حمٛق یىذیٍز ٘ ٚتیجٌ ٝیزی در پزت ٛوبر ٌزٞٚی در ایطبٖ
تمٛیت ضٛد.
دریبفت  ٚتحّیُ ٔب:
-3ثچٞ ٝب ثب دریبفت آٔٛسش ٞبی غیز ٔستمیٓ  ٚثبسی ٞبی ٌزٞٚی آضیب٘ٔ ٝف ْٟٛوبر ٌزٞٚی  ٚحزوت جٕعی تب حص٘ َٛتیج ٝرا ث ٝخٛثی
دریبفت ٝا٘ذ.
-2وٛدوبٖ آضیب٘ ٝوتبة را ث٘ ٝیىی ٔی ضٙبسٙذ اس ٔغبِع ٝآٖ ِذت ٔی ثز٘ذ  ٚاس آٖ ٍٟ٘ذاری ٔی وٙٙذ .اٌز ایٗ دریبفت آٌبٞب٘ ٝاس جب٘ت خب٘ٛادٜ
ٞبی ٔحتزْ ٘یش حٕبیت ضٛد وتبة جشء الیٙفه س٘ذٌی آٟ٘ب خٛاٞذ ثٛد.
در پبیبٖ اس سزوبر خب٘ٓ فذایی (ٔبدر ٔحتزْ دریب ٔحٕٛدی) وٛٔ ٝججبت دیذار اس وتبثخب٘ ٝرا ثزای ثچٞ ٝب فزإٛ٘ ٓٞد٘ذ صٕیٕب٘ ٝسپبسٍشاریٓ.

