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معرفی مجله هفتگی دوست
در این شماره قصد داریم شما را با یک هفته نامه ویژه کودکان و نوجوانان
آشنا کنیم .اگرچه مخاطب آن کودکان هستند اما محتوای این هفته نامه به
گونه ای طراحی شده که بزرگساالن را نیز بسوی خود جذب می نماید.
هم اکنون بیش از  10سا ل است که موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)،
بعنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول این هفته نامه با هدف ایجاد رابطه ای
معنوی میان کودکان و حضرت امام (ره) و معرفی چهره ای صمیمی از ایشان
و با همت سردبیران آن آقایان افشین اعال و سیامک سرمدی نسبت به انتشار
این هفته نامه اقدام می نماید.
بخشهای مختلف این هفته نامه از موضوعات متنوعی تشکیل شده اند .برای
نمونه در بخش یاد دوست حکایاتی از زندگی حضرت امام (ره) نقل قول می
گردد .در بخش قصه دوست به معرفی کتب داستانی تازه منتشر شده پرداخته
بعالوه آنکه گنجاندن مطالبی نظیر داستان  ،شعر ،نقاشی ،جدول  ،بازی و
سرگرمی توانسته رنگ و لعاب خاصی به این هفته نامه ببخشد.
روی جلد هر شماره از دوست کودکان به یک بازی یا سرگرمی اختصاص
یافته که نه تنها از لحاظ تزئین روی جلد مجله بلکه از نظر ارائه نکات آموزشی
و فرهنگی نیز حائز اهمیت می باشند.درقسمت پا ورقی صفحات نیز مطالب
علمی و دانستنیهای عمومی به کودکان آموزش داده می شود.
از آنجائیکه مطالعات غیر درسی موجب فعال شدن ذهن کودک و افزایش
سطح فکری او می گردد و سواالتی که بر اثر مطالعه در ذهن کودک ایجاد می
شود او را بسوی بهره مندی از ذهنی خالق سوق می دهد و از طرفی کودکان
بطور طبیعی تمایل به بازی و سرگرمی دارند پس می توانید بدین وسیله او را
به کتابخوانی ترغیب کرده و موجبات رشد فکری او را فراهم سازید.
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