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درباره ی کتاب
ویل فکر می کند که مشکالت زیادی دارد. چون پدر و مادرش وقت 
کافی ندارند، از پدربزرگش می خواهد به حرف های او گوش بدهد. 

پدربزرگ با ترفندی به او نشان می دهد که اشتباه فکر می کند.

توضیحات بیش تر
خواندن این کتاب در یک نشست ممکن است برای دانش آموزان 
خسته کننده باشد. در صورتی که دیدید بچه ها به خواندِن ادامه ی 
وگرنه  دهید،  ادامه  بلندخوانی  به  می دهند  نشان  عالقه  داستان 
احساس  هرگاه  بخوانید.  نشست  سه  یا  دو  در  را  کتاب  می توانید 
ادامه ی  به  دادن  فرا  گوش  برای  کافی  تمرکز  دانش آموزان  کردید 
داستان را ندارند، خواندن را قطع کنید و بگویید در نشست بعدی 
کوتاه تری  بخش های  به  کتاب  این  می خوانید.  را  داستان  ادامه ی 
پرسش هایی  با  بخش  هر  ابتدای  در  می توانید  که  می شود  تقسیم 
بسنجید که آیا کودکان عالقه مند به ادامه ی کار هستند یا خیر. بهتر 
از دانش آموزان و میزان تمرکز آن ها  با توجه به شناختی که  است 
دارید پیش بینی های الزم را برای هر نشست بکنید و از پیش برای 
فعالیت های آن نشست فکر کرده باشید یا از فعالیت های پیشنهادی 

این دستنامه برای کودکان اجرا کنید.
راس  تونی  جذاب  و  ساده  تصویرگری های  با  متن  کتاب  این  در 
تصویر  به  مربوط  که  جمله ای  هر  خواندن  با  است.  شده  همراه 
کتاب می شود، کتاب را بلند کنید و بگذارید همه تصویر مربوط به 
نشست  هر  پایان  در  می توانید  این  بر  افزون  ببینند.  را  بخش  آن 
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بلندخوانی، کتاب را در اختیار کودکان قرار دهید تا خودشان به این 
تصاویر نگاهی بیندازند.

پیش از بلندخوانی

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
هدف: تقویت مهارت های عاطفی، برقراری ارتباط با اعضای خانواده
از کودکان بخواهید هر یک اگر می توانند عکسی از یک پدربزرگ یا 
مادربزرگشان با خود به کالس بیاورند. سپس هر یک مدت کوتاهی 
هم  با  کارهایی  بگویند؛ چه  برای دوستانشان سخن  آن ها  درباره ی 
چه  دارد،  شخصیتی  جور  چه  مادربزرگشان  یا  پدربزرگ  می کنند، 
خاطراتی با هم دارند، دوست دارند وقتی با آن ها هستند چه کنند و ...
همچنین می توانید از کودکان بخواهید از پدربزرگ یا مادربزرگ هاشان 
بخواهند یک خاطره ی جالب یا عجیب از گذشته شان تعریف کنند 
و هر یک از دانش آموزان آن خاطره را برای دوستانشان در کالس 

بازگو کنند.
اگر پدربزرگ یا مادربزرگی فوت کرده اند کودکان می توانند درباره ی 

آن ها یا خاطرات آن ها از پدر و مادرهاشان پرس وجو کنند.

آشنایی با فانوس دریایی )چراغ دریایی(
هدف: باال بردن دانش کودک

عکس هایی از فانوس دریایی از کتاب ها یا اینترنت گردآوری کنید و 
با خود به کالس ببرید. عکس ها را در معرض دید کودکان قرار دهید 
و از آن ها بپرسید که آیا اطالعاتی درباره ی آن دارند. اگر کودکان آن 
را نمی شناختند، اجازه دهید به گمانه زنی درباره ی آن بپردازند و تا 
جایی که می توانید با پرسش های مناسب آن ها را به سوی پاسخ های 
ساختمان  یک  معمواًل  دریایی  فانوس  کنید.  راهنمایی  درست 
در  عدسی ها  و  چراغ ها  از  پیچیده ای  سیستم  که  است  برجی شکل 
باالی آن نصب شده است و عالمت هایی برای کشتی های در حال 
سفر دریایی می فرستد. نور چراغ به وسیله ی عدسی های پیرامونش 
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افزایش  آن  برد  و  می شود  متمرکز  درخشان  باریکه ای  صورت  به 
از فاصله های دور توسط ملوانان کشتی های عبوری قابل  تا  می یابد 
دیدن باشد. فانوس دریایی می تواند جزیره ها، صخره ها و بخش های 

کم عمق آب را که برای کشتی رانی خطرناک اند، مشخص کند.

آشنایی با عدسی و انجام یک آزمایش علمی
هدف: آشنایی با یک شیء، باال بردن دانش کودک

آنچه نیاز دارید: ذره بین، یک قطعه کاغذ
کودکان  برای  آن  کارکرد  درباره ی  و  ببرید  کالس  به  ذره بین  یک 
توضیح دهید. به شکلی ساده درباره ی عدسی ها توضیحاتی بدهید. 
عدسی از ابزارهای نوری است که نور در اثر عبور از آن می شکند. 
ساخته  پالستیک  و  شیشه  مانند  شفاف  ماده های  از  عدسی ها 
می شوند. عینک طبی و ذره بین و لنز دوربین های عکاسی و دوربین 

دوچشمی همه با عدسی ساخته شده اند.
ذره بین نیز نوعی عدسی است که از آن برای دیدن اشیای ریز استفاده 
بگیریم،  خورشید  نور  جلو  را  ذره بین  یک  که  صورتی  در  می شود. 
و  می شوند  متمرکز  ذره بین  کانونی  نقطه ی  در  همه  پرتوها  انرژی 
باعث  می تواند  که  نقطه می شوند  آن  در  زیاد  ایجاد حرارت  باعث 

آتش گرفتن یک ماده قابل اشتعال شود.
کاغذ  قطعه ای  و  ذره بین  یک  با  و  ببرید  باز  فضای  به  را  کودکان 
چگونگی شکست نور خورشید و آتش گرفتن کاغذ را به آن ها نشان 
از  حاصل  نور  بازی  هنگام  کودکان  که  باشید  داشته  توجه  دهید. 
به  نکنند.  متمرکز  یکدیگر  یا چشم  پوست  را روی  پرتوها  شکست 
چون  ندهند  انجام  خانه  در  را  کار  این  هرگز  که  کنید  تاکید  کودکان 
امکان آتش سوزی وجود دارد. می توانید روی تخته ی کالس یا یک 
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آن  شکست  و  ذره بین  از  نور  عبور  چگونگی  از  شمایی  بزرگ  کاغذ 
بکشید و به کودکان نشان دهید. 

هنگام بلندخوانی
خواندن - فکر کردن هدایت شده

استراتژی  تقویت  دانش آموزان،  تخیل  قوه ی  پرورش  هدف: 
پیش بینی در کودکان

در فعالیت خواندن - فکر کردن هدایت شده، دانش آموزان فعاالنه 
در خواندن داستان هایی که برایشان خوانده می شود شرکت می کنند.
1. داستان را پیش از خواندن به کودکان معرفی کنید و جلد کتاب را 

به آن ها نشان دهید.
2. از کودکان بخواهید که پیش بینی کنند داستان درباره ی چیست و 

چه اتفاقی در آن ممکن است بیفتد.
آن ها  از  سپس  بخوانید.  کودکان  برای  را  کتاب  آغازین  بخش   .3

بخواهید در مورد درستی پیش بینی هایشان با هم گفت وگو کنند.
4. سپس از آن ها بخواهید دوباره ادامه ی داستان را پیش بینی کنند.

بخواهید  کودکان  از  هم  باز  بخش  هر  آغاز  در  ترتیب  همین  به   .5
آن ها  از  کنند.  بررسی  را  پیش بینی هایشان  نادرستی  یا  درستی 

بپرسید به چه دلیلی چنین پیش بینی ای کرده بودند.

پس از بلندخوانی

در هر نشست با توجه به اینکه کدام بخش ها را برای دانش آموزان 
بلندخوانی کرده اید، می توانید فعالیت های زیر را با آن ها سهیم شوید.

عادالنه نیست  

خواهران و برادران
هدف: سخن گفتن از خانواده و محکم کردن پیوندهای خانوادگی

از کودکان بخواهید درباره ی خواهران یا برادران، رابطه شان با پدر و 
مادر و اینکه هر یک در خانه چه رفتاری دارند بنویسند یا سخن بگویند. 4



از آن ها پرسش هایی همانند موقعیت های داستان بکنید.
  در خانه ی شما چه کسی بیش از دیگران نق می زند؟

  چه کسی به نق های دیگران گوش می کند؟
  به نق های شما چه کسی گوش می کند؟

و  خواهران  از  دسته جمعی  تصویری  بخواهید  دانش آموزان  از 
برادران یا تصویری از کسی که به نق های آن ها گوش می کند بکشند.

بابابزرگ  

مبالغه و طنز
هدف: تقویت مهارت ها و خالقیت های نوشتاری

از کودکان بپرسید که آیا می دانند مبالغه یعنی چه؟
سپس این جمله ی کتاب را دوباره برای آن ها بخوانید:

جالب  این که  برای  بودند،  کوچک  مشکالتت  اگر  »و 
شوند، می توانی کمی مبالغه کنی.«

بار دیگر بگذارید کودکان برداشت شان از مفهوم مبالغه را بگویند و 
غیرمستقیم آن ها را برای رسیدن به مفهوم هدایت کنید.

از دانش آموزان بخواهید که کسی داوطلب شود و ماجرایی که برایش 
پیش آمده را با مبالغه برای همکالسی هایش تعریف کند.

از آن ها بپرسید پیشنهاد بابابزرگ برای مبالغه چه بود. )بابابزرگ: 
»من از ماجراهایی که حیوان های وحشی دارند خیلی خوشم می آید.«(
در  پیشامد  یک  درباره ی  یک  هر  که  بخواهید  دانش آموزان  از 
زندگی شان متنی بنویسند و هر طور که دوست دارند به روایت خود 

بال و پر دهند و در داستان خود با لحنی طنزآمیز مبالغه کنند.
کاغذ آلومینیومی  

داستان ناراحت کننده ی توالتی
هدف: افزایش اعتماد به نفس، گفت وگو درباره ی تجربه ها

از کودکان بخواهید هر یک از ناراحت کننده ترین پیشامدی که برایشان 
رخ داده است سخن بگویند و تجربه هایشان را با همکالسی هایشان 
از  می توانند  بخواهند  اگر  که  دهید  پیشنهاد  آن ها  به  شوند.  سهیم 
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کنند.  استفاده  تجربه هایشان  بیان  برای  نیز  دیگری  روش های 
می توانند تصویری از آن بکشند یا درباره ی آن بنویسند.

پاستیل آدمکی  

چهره ای با ذهنی آشکار
هدف: تحلیل اندیشه های افراد ورای کنش ها

داستانی  شخصیت  یک  درباره ی  بتوانند  آن که  برای  دانش آموزان 
عمیق تر بیندیشند و رخدادهای داستان را از دیدگاه او بازتاب دهند، 
ترسیم می کنند.  با ذهن آشکار  از یک شخصیت داستانی چهره ای 
افکار  و  صفحه  روی  شخصیت  صورت  دارند:  رو  دو  چهره ها  این 
او پشت صفحه. از دانش آموزان بخواهید چهره ی ویل و مارتی را 
روی کاغذ بزرگی بکشند و دور آن را ببرند. در سمت دیگر صفحه 
تصویرها، خواسته ها و اندیشه های درون ذهن هر یک را بنویسند یا 

نقاشی کنند و درباره ی آن ها سخن بگویند.
لباس خرگوشی  

کشیدن یک داستان مصور
هدف: تقویت مهارت بیان به زبان تصویر، درک توالی رخدادها

تقسیم  به هشت بخش مساوی  را  بردارید و هر کدام   A4 کاغذ  دو 
به  را  کنید و هر یک  تا 16 شماره گذاری  از 1  را  کنید. تکه کاغذها 
یکی از دانش آموزان بدهید. سپس 16 کنش داستانی زیر را برای 
کودکان بخوانید و از آن ها بخواهید هر یک تصویری از آن قسمت 

داستان را روی کاغذشان بکشند.
1. مارتی ویل را دید که پاستیل را در دهانش گذاشته و دارد می مکد.
2. مارتی با سه پتو و یک بالش چادری درست کرد و ویل را زیر 

نظر گرفت.
3. مارتی فهمید آب دهان ویل همیشه راه افتاده است.

4. مارتی فهمید هنوز برای ویل پوشک می گذارند.
5. مارتی فهمید ویل عاشق راه رفتن روی یک خط مستقیم است.

6. مارتی به سمت ویل رفت و با او صحبت کرد.
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7. ویل رفت توی لباس مارتی.
8. مارتی و ویل یواشکی به حیاط رفتند.

9. مارتی با یک چوب قفل در حیاط را شکست.
10. ویل از لباس مارتی بیرون آمد و دوتایی در محوطه دویدند.

11. ویل و مارتی به یک حصار فلزی رسیدند.
12. ویل و مارتی از زیر حصار رد شدند.

13. ویل و مارتی کنار جاده ای رسیدند که هیچ ماشینی در آن نبود.
14. مارتی خط وسط جاده را به ویل نشان می دهد.

15. ویل روی خط راه می رود.
16. مارتی به سمت خانه می دود.

فضای  به  نقاشی شان  در  شخصیت ها،  بر  عالوه  بگویید  بچه ها  به 
که  چیزهایی  و  هستند  که  جایی  و  کنند  توجه  نیز  آن ها  پیرامون 

دوروبرشان دیده می شود را نیز بکشند.
اگر دانش آموزی در کشیدن بخشی از داستان مشکل دارد، دوباره 

آن بخش کتاب را برایش بخوانید.
بچه ها می توانند اگر بخواهند در هر تصویر فکر شخصیت در تصویر 

یا آنچه گفته می شود را در بادکنکی باالی سر تصویر بنویسند.
کاغذها را جمع آوری کنید و روی یک مقوا یا کاغذ دیگری به ترتیب 

بچسبانید و در کالس به نمایش بگذارید.
لباس خرگوشی خالی  

استفاده از چندبارمصرف ها
هدف: جلب توجه کودکان به مسائل زیست محیطی

یک بار دیگر این بخش کتاب را برای کودکان بخوانید:
که  می پوشند  پوشک  کوچولو  بچه های  خانه ها،  بیش تر  در 
خانه ی  توی  اما  می اندازند.  دور  را  آن ها  می شود  کثیف  وقتی 
خیلی  زیست  محیط  حفظ  به  بابا  و  مامان  نبود.  این طوری  ما 
اهمیت می دهند برای همین به جای پوشک های یک بارمصرف 
و  می شستند  را  کهنه ها  بعد  می کردند،  استفاده  بچه  کهنه ی  از 

دوباره استفاده می کردند.
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از دانش آموزان بپرسید:
- چرا پدر و مادر ویل از کهنه به جای پوشک استفاده می کردند؟

- استفاده از کهنه به جای پوشک چگونه به حفظ محیط زیست کمک 
می کند؟

به  کمترشان  مصرف  با  می توان  که  هستند  دیگری  چیزهای  چه   -
حفظ محیط زیست کمک کرد؟

- چرا باید به حفظ محیط زیست توجه کنیم؟
دوباره  دورریز  مواد  برخی  که  دهید  توضیح  کودکان  به  می توانید   -
جذب طبیعت نمی شوند و تا سال ها در طبیعت باقی می مانند، مانند 

پالستیک، بطری های فلزی، پوشک و...
راه پله ی مارپیچ پاچوبی  

خطای دید
هدف: سرگرمی با نمونه های خطای دید، درک کلی از نسبی بودن چیزها

فعالیت را با چند پرسش از دانش آموزان شروع کنید:
- آیا پاچوبی همه ی پله ها را کوتاه کرده بود؟

- چرا پدرزن پاچوبی فکر کرد که پله ها کوتاه شده است؟
به  بوده  واقعی  آنچه  با  که  دیده اید  چیزی  حال  به  تا  هم  شما  آیا   -

نظرتان متفاوت آمده باشد؟
کودکان  به  آمده اند،  پیوست  در  که  را  دید  خطای  برگه های  اکنون 
کوچکی  و  بزرگی  نظر  از  را  تصویرها  که  بخواهید  آن ها  از  و  بدهید 
مقایسه کنند. سپس از آن ها بخواهید که با خط کش شکل ها را اندازه 
بگیرند و بگویند که آیا آنچه در آغاز به نظرشان آمده، درست بوده 

یا نه؟
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