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مجموعه کتاب های قورباغه

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس
انتشارات: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

گروه سنی: 3 تا 6 و 7 تا 9 سال

درباره ی این مجموعه و خالق آن

از دهه ی 60 میالدی  ماکس فلت هاوس نویسنده و تصویرگر برجسته ی هلندی 
را آغاز کرد. فلت هاوس در آثارش نشان می دهد که به خوبی کودکان،  کار خود 
عالقه مندی ها، شک و تردید ها، ترس ها و هیجان های آنان را می شناسد. کتاب های 
اطمینان می دهند  کودکان  به  که  و متن هستند  از تصویر  او جواهرات کوچکی 
که می توانند در دنیاشان به ماجراجویی بپردازند و چیزهای تازه ای کشف کنند. 
درون مایه های آثار او سرشار از احساسات، قدرت دوستی و عشق، منحصر به فرد 
بودن، ارزش قابل توجه هر فرد و تفاوت های فردی و پیروزی زندگی بر مرگ است. 
در  و  شد  اندرسن  کریستین  هانس  جایزه ی  برنده ی   2004 سال  در  فلت هاوس 

25 ژانویه 2005 درگذشت.
این  در  است.  فلت هاوس  آثار  شناخته شده ترین  از  قورباغه  کتاب های  مجموعه 
مجموعه، موضوع دوستی و ارزش ها و مهارت های زندگی اهمیت بسیار دارند. در 
ماجراهای قورباغه و دوستان اش، فلت هاوس پیچیده ترین مفاهیم انسانی را با 

زبانی ساده بیان کرده است.
قورباغه موجودی ساده، سبز رنگ اما پراحساس است. دهان او ممکن است تنها یک 
خط باشد، اما این یک خط هر لرزش احساسی را به خوبی نشان می دهد. قورباغه با 
وجود آن که شلوار بامزه ای بر تن دارد، خودباوری زیادی دارد و احترام بسیاری برای 
خودش قائل است. او شخصیتی پذیرنده و در عین حال پر از کنجکاوی است، هم 
متفکر و هم غیرمتعصب است. گرچه اشتباه می کند، اما با معصومیت و صداقت 
عاطفی اش، در نهایت بهترین  جنبه های وجودش را بروز می دهد. فلت هاوس هرگز 
انکار نمی کند که زندگی و دوران کودکی با ترس، غم و اندوه و پتانسیل برای نفرت و 
خشونت همراه است و می تواند مملو از خطر باشد. قورباغه یک ابرقهرمان نیست! 
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اما ارزش پیام او این است که به کودکان نشان می دهد که آن ها هم با شجاعت و 
دوستی می توانند خود را از تاریکی به نور برسانند.

جانواران این مجموعه، اجتماع کوچکی را تشکیل می دهند. با وجودی که این 
شخصیت ها کامال با یک دیگر فرق دارند اما تقریبا همگی هم اندازه اند که نمادی 
عاقل ترند و  مانند خرگوش صحرایی  آن ها  از  برخی  اگرچه  آن هاست.  برابری  از 
گاه نقشی پدرانه دارند، اما فلت هاوس رابطه ی بین جانوران را به شکل روابط 
خانوادگی - یا هر نوع رابطه ی سلسله مراتبی - مطرح نمی کند. بیش تر داستان ها و 
ماجراهای این مجموعه پیرامون دوستی و ارتباط شکل می گیرند و نشان می دهند 
که چگونه یک اجتماع مبتنی بر برابری، احترام متقابل و مشارکت می تواند با انواع 
رویدادهای غیرمنتظره، خنده دار، اسرارآمیز، ترسناک، غم انگیز یا گیج کننده روبه رو 
شود. در این داستان ها میز ناهارخوری اغلب یک نقطه ی کانونی مهم و فضایی 

برای گفت وگو و تبادل نظر است.

کتاب های  مجموعه  از  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه  انتشارات 
قورباغه، پنج کتاب زیر را منتشر کرده است:

قورباغه می ترسد •
قورباغه و آواز پرنده •
قورباغه و غریبه •
قورباغه دوست پیدا می کند •
قورباغه و گنج •

فعالیت های در پیوند با بلندخوانی مجموعه کتاب های قورباغه

گفت وگوهای موضوعی پس از بلندخوانی

یکی از درون مایه های مهم مجموعه کتاب های  قورباغه »ارزش های زندگی« است. 
این کتاب ها فرصت مناسبی فراهم می کنند تا گفت وگوهایی را با محور ارزش های 
زندگی با کودکان ترتیب دهید. برای گفت وگوهای موضوعی الزم است از پیش 
بدانید که درباره ی چه و چگونه قرار است با کودکان گفت وگو کنید. در این دستنامه 
از  که هدف  کنید  توجه  است.  پیشنهاد شده  برای گفت وگو  پرسش هایی  نمونه 
گفت وگوی پس از بلندخوانی این نیست که کودکان به این پرسش ها پاسخ دهند. 
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هدف این است که کودکان به بیان دیدگاه های خود بپردازند و درباره ی آن بحث 
کنند. دیدگاه هایی که ممکن است با یک دیگر و گاه حتا با دیدگاه های شما متضاد 
باشد. هرگز نظر و نتیجه گیری های قطعی خود را به کودکان تحمیل نکنید. پند و 
اندرز اخالقی ندهید و اجازه دهید کودکان برداشت های خود را از کتاب و گفت وگوها 
داشته باشند. همچنین الزم نیست که همه ی پرسش ها و گفت وگوها را در یک 
نشست با کودکان مطرح کنید. گفت وگوها بسته به حوصله، سن و عالقه ی کودکان 

انجام می شوند.

شخصیت های داستان را بشناسیم!

هدف: شناخت شخصیت های داستان، درک غیرمستقیم شخصیت پردازی به عنوان 
یکی از عناصر ادبی

در پیوست این دستنامه تصویر تمام شخصیت های کتاب ها )دو عدد قورباغه در 
دو حالت مختلف، خرگوش صحرایی، خوک، اردک، موش صحرایی، خرس کوچولو 
و توکا( آمده است. با کمک کودکان دور آن ها را ببرید و چوب کوچکی به پشت هر 

کدام نصب کنید.
پس از خواندن هر داستان می توانید درباره ی شخصیت های آن با کودکان گفت وگو 

کنید.

از کودکان درباره ی ویژگی های ظاهری و شخصیتی آن ها بپرسید. برای نمونه از 
کودکان بپرسید:

قورباغه چه شکلی است؟ چه رنگی است؟ شلوارش چه رنگی است؟ او چه جور 
قورباغه ای است؟ ترسو است یا شجاع؟ از کجا فهمیدید؟ آیا قورباغه مهربان است؟ 

از کجا فهمیدید؟...
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برای هر کدام از شخصیت ها می توانید چنین گفت وگوهایی را انجام دهید.
سعی کنید توجه کودکان را غیرمستقیم به نشانه هایی در کنش و حرف های قورباغه 
و دوستانش جلب کنید که ویژگی های شخصیتی آن ها را نشان می دهند. توجه 
کنید که هیچ گاه به طور مستقیم خودتان ویژگی های هر کدام را شرح ندهید و اجازه 
دهید کودکان هنگام گفت وگو با یک دیگر و بازگشت به کتاب، شخصیت پردازی را 
درک کنند. )شخصیت توکا، پرنده ی سیاه، کنش های کمی در داستان دارد، اما در 

تمام داستان ها در تصاویر حضوری معنادار دارد.(
این  با  کودکان  تا  دهید  ترتیب  کوچکی  نمایش  صحنه ی  می توانید  سپس 
شخصیت های عروسکی کاغذی، نمایش کتاب ها را اجرا کنند. یا آن که می توانید با 

کمک کودکان داستان های دیگری برای این شخصیت ها بسازید و اجرا کنید.

عروسک دستکشی شخصیت های کتاب

می توانید مانند تصویر زیر عروسک های دستکشی ساده ی شخصیت های کتاب را با 
کمک کودکان بسازید و نمایش آن را اجرا کنید.
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قورباغه می ترسد

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس
مترجم: سارا یوسف پور

خالصه ی داستان: یک شب قورباغه از ترس خواب اش نمی برد. او فکر می کند 
که اشباح و هیوالها همه جا هستند. بنابراین از ترس از خانه فرار می کند و نزد 
اردک می رود، اما او و اردک هم پس از مدتی وحشت می کنند و به خانه ی خوک 
می گریزند. آن سه، تا صبح در کنار هم تالش می کنند با ترس های شان بجنگند و 
یک دیگر را آرام کنند و در نهایت خواب شان می برد. صبح روز بعد خرگوش صحرایی 
به سراغ قورباغه می رود اما او را در خانه اش پیدا نمی کند. اردک هم در خانه اش 
برای دوستان اش  نکند  نگران می شود و می ترسد که  نیست. خرگوش صحرایی 
اتفاقی افتاده باشد. اما سرانجام آن ها را در خانه ی خوک پیدا می کند. در گفت وگوی 

هنگام صبحانه، دوستان به این نتیجه می رسند که هر کس از چیزی می ترسد...

توضیحات بیش تر: این داستان به زبان ساده  به مساله ی ترس می پردازد. قورباغه 
از اشباح و هیوالهای خیالی، که از نظر او کامالً واقعی هستند، می ترسد. هر یک از 
دوستان او هم در ابتدا می گویند که به این چیزها باور ندارند و از آن نمی ترسند، اما 
این ترس به آن ها هم سرایت می کند. در پایان داستان، کودک به طور غیرمستقیم 
به همراه شخصیت های داستان درمی یابد که هر کس از چیزی می ترسد و ترس های 
گوناگونی وجود دارد، ترس از تاریکی، ترس از تنها شدن یا ترس ِ از دست دادن 
کسانی که دوست شان داریم... اما اگر در کنار هم باشیم و ترس هامان را بپذیریم 

راحت تر می توانیم بر آن ها چیره شویم.

ترس در کودکان

معموال کودکان از چیزهایی می ترسند که بزرگ ساالن از آن ها ترسی ندارند. برای چند 
دقیقه به دوران کودکی خود برگردید، به زمانی که سایه ی برگ های درختان در شب، 

موجب ترس شما می شد. در آن لحظه چه احساسی داشتید؟
احساسات، اندیشه ها و تصورات کودکان برای آن ها کامال واقعی است. اگر پدر و 
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مادر بپذیرند که ترس و دلهره بخشی طبیعی از زندگی کودک است و در برابر تنش ها 
و اضطراب های فرزندشان مالیم و شکیبا باشند، بهترین کمک را به او در روبه رو 
شدن با ترس اش کرده اند. به این ترتیب کودک احساس خواهد کرد که هر اندازه 
هم پریشان و آشفته باشد، باز هم پدر و مادر آرامش خود را از دست نخواهند داد 

و می توانند با حضور خود از او پشتیبانی کنند.

فراموش نکنیم ترس، دو کاربرد مهم برای فرد دارد. نخست آن که باعث تمرکز فکری 
او می شود و دوم انرژی الزم برای روبه رو شدن با موقعیت های ناشناخته را در او 

ایجاد می کند.
با گفتن این جمله ی همیشگی که: »نترس، شجاع باش، دیگر بزرگ شده ای و نباید 
بترسی...«، مشکل کودک برطرف نمی شود. با این کار تنها مشکل او نادیده گرفته 

می شود.
پذیرفتن و درک احساس ترس کودک و طبیعی شمردن آن به کودک کمک می کند 
تا خود را ضعیف نداند و اعتماد به نفس خود را از دست ندهد. ترس کودک چه 
درست و بجا باشد و چه نادرست، باید وجود آن را پذیرفت، چرا که ما بزرگ ترها هم 

ترس های زیاد و گاه نابجایی داریم.
پدر و مادر می توانند با پذیرش ترس کودک، به او این فرصت را بدهند که آن را ببیند 
و بپذیرد و شهامت روبه رو شدن با ترس را پیدا کند. پدر و مادر با پشتیبانی از کودک 

و اطمینان دادن به او می توانند زمینه ی رویارویی با ترس را در کودک فراهم کنند.
هیچ گاه کودک را برای ترس اش مسخره نکنید و به او نگویید که ترسو است. با این 
کار کودک اعتماد به نفس خود را نیز از دست می دهد. هر چه کودک به شما اعتماد 

کند و ترس خود را راحت تر بروز دهد، بهتر می تواند با آن مقابله کند.
بگذارید در مورد آن چه سبب ترس او می شود با شما صحبت کند تا شیوه های 

روبه رو شدن با ترس را فرا گیرد.

هنگامی که کودک حادثه ای را برای شما تعریف می کند، به احساسات او درباره ی آن 
رویداد بیش تر از آن چه اتفاق افتاده توجه کنید. ترس های کودک را تایید کنید ولی 
در آن مشارکت نکنید. برای نمونه اگر از چیزی ترسناک زیر تخت اش می ترسد به او 
بگویید: »می دانم از آن چیز زیر تخت ترسیده ای ولی بیا با هم نگاه کنیم تا مطمئن 
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شوی آن جا نیست.« به او نگویید چنین چیزی وجود ندارد، بلکه او را مطمئن کنید 
که آن جا نیست.

هنگامی که کودک تان ترسیده است، بنشینید و او را در آغوش بگیرید و با تماس 
فیزیکی به او آرامش بدهید.

اگر کودک مایل به گفت وگو درباره ی ترس اش نبود، او را وادار به این کار نکنید، اما 
به او بفهمانید که متوجه ترس او شده اید و هر وقت دوست داشته باشد، می تواند 
درباره ی آن صحبت کند. این نکته را به یاد داشته باشید که همه ی ما، چه کودک 
و چه بزرگ سال، در کنار یک دیگر  و با سخن گفتن از ترس ها و نگرانی ها مان بهتر و 
راحت تر می توانیم بر آن ها غلبه کنیم یا با آن ها کنار بیاییم. قورباغه و دوستان اش 
هم همین کار را می کنند. هر بار که آن ها از چیزی می ترسند، با رفتن به خانه ی یک 
دوست دیگر و گفت وگو درباره ی آن چه دیده اند یا شنیده اند تالش می کنند یک دیگر 

را آرام کنند.
همانندسازی نیز کمک می کند تا کودک بر ترس های خود غلبه کند. هنگامی که 
کودک می بیند کودک دیگری بر ترس های اش غلبه کرده این احساس را پیدا می کند 
که او هم می تواند. این شخصیت ها می توانند در دنیای واقعی یا در فیلم و کتاب 
وجود داشته باشند. به این ترتیب درمی یابیم که برگزیدن فیلم یا کتاب درست 
چه اندازه بااهمیت است، زیرا کودک با بسیاری از شخصیت های فیلم یا کتاب 
همانندسازی می کند. کودک می تواند با همانندسازی خود با قورباغه و دوستان اش 
در ترس های آن ها شریک شود و با همراهی آن ها راهی برای چیرگی بر آن بیابد. 
هدف این نیست به این نتیجه برسیم که چیزی ترسناک نیست، بلکه قرار است 
همه با هم بپذیریم چیزهایی هستند که ممکن است از آن ها بترسیم و همیشه، 
کسانی یا چیزهای دیگری هستند که ما هنگام ترس می توانیم از آن ها کمک بگیریم 

تا بتوانیم با ترس مان روبه رو شویم.

برگزیدن فیلم ها، بازی های رایانه ای و کتاب های پر از خشونت، کودک را پرخاش جو 
و عصبی و ترس های اش را تشدید خواهد کرد. به یاد داشته باشیم کودکان از افراد 
پیرامون خود نیز می آموزند و ترس های اطرافیان کودک هم بر او و ترس های اش 

تاثیرگذار است.
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فعالیت های پیش از خواندن

بازی با سایه ها

هدف: باال بردن دانش کودک، مقدمه ی مواجه شدن با مساله
آن چه نیاز دارید: چراغ قوه، مقوا

روی یک تکه مقوا، شکل های هندسی گوناگونی )دایره، سه گوش، چهارگوش و ...( 
را رسم کنید و دور آن ها را ببرید. کودکان را به کالس یا اتاقی ببرید که بتوانید فضای 
آن را تاریک کنید. چراغ قوه ی پرنوری را روی یک میز رو به دیوار قرار دهید. اشکال 
هندسی را یک به یک جلو چراغ قوه نگه دارید و توجه کودکان را به سایه ی روی 
دیوار جلب کنید. با جلو و عقب بردن شکل مقوایی اندازه ی سایه ی روی دیوار را 
تغییر دهید. هدف این فعالیت آگاه کردن کودکان از تفاوت سایه های ایجادشده از 
اجسام با خود اجسام است تا به این درک برسند که سایه هایی که می بینند ممکن 
است با شیء واقعی که آن سایه را ایجاد کرده، متفاوت باشد. برای مثال یک سایه ی 

خیلی بزرگ لزومًا به معنای وجود شیئی به همان اندازه نیست.
دیوار  روی  را  جانوران  سایه های  روبه رو  صفحه ی  تصویر  الگوهای  از  استفاده  با 
بسازید. بهتر است پیش از انجام این فعالیت با کودکان، آن ها را چند بار تمرین 

کنید تا بتوانید راحت تر و بهتر برای کودکان اجرا کنید.
هنگام انجام فعالیت برای کودکان بر امکان تفاوت سایه ها و شیء تولیدکننده ی 

سایه تاکید کنید.

فعالیت های پس از خواندن

گفت وگوی پس از بلندخوانی

از کودکان بپرسید:

قورباغه چه مشکلی داشت؟ چرا خواب اش نمی برد؟ چه صدایی می شنید؟ •
قورباغه از چه چیزی می ترسید؟ •
آیا اردک توانست قورباغه را آرام کند؟ خوک چطور؟ •
قورباغه و اردک و خوک برای این که نترسند چه کارهایی انجام دادند؟ •
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صبح روز بعد خرگوش صحرایی از چه ترسید؟ چرا نگران شد؟ •
آیا قورباغه اشباح و هیوالها را دیده بود؟ •
به نظر شما اگر بار دیگر شب هنگام، قورباغه و دوستان اش بترسند، چه باید  •

بکنند؟
اگر شما جای قورباغه و دوستان اش بودید، چه می کردید؟ •
به نظر شما قورباغه و دوستان اش شجاع هستند یا ترسو؟ •
آیا کسی که شجاع است اصالً نمی ترسد؟ •

ترسناک ها

هدف: باال بردن اعتماد به نفس، گفت وگو درباره ی تجربه ها
آن چه نیاز دارید: مقوای A4، کاغذهای رنگی، تکه های پارچه، ماژیک، چسب و ...

به هر یک از کودکان یک مقوا بدهید و از آن ها بخواهید روی مقوا تصویری از چیزی 
که از آن می ترسند بکشند. اگر کودکان از چیزی نمی ترسیدند به آن ها بگویید اگر 
خواهر، برادر یا دوستی دارند که از چیزی می ترسد، تصویر آن را بکشند. می توانید 
برای ایجاد گوناگونی در تصویرها خودتان پیشنهادهایی به کودکان بدهید: حشرات، 
رعد و برق، آمپول و دکتر، تاریکی، سایه و ... مواردی هستند که گاهی کودکان از 
آن ها واهمه دارند. برای دادن این پیشنهادها به کودکان می توانید از این جمله 

استفاده کنید:
»من دوستی داشتم که از ............ می ترسید.«

از کودکان بخواهید با کاغذ و پارچه های رنگی نقاشی های شان را تزئین کنند. هنگام 
کار با کودکان درباره ی روش های رویارویی با ترس هاشان سخن بگویید و از آن ها 
بخواهید اگر تجربه ای در این موارد دارند با کالس بازگو کنند؛ آن چه رخ داده که 
باعث شده از چیزی بترسند و تالش هایی که کرده اند تا بتوانند بر ترس شان چیره 
شوند. همواره به نکاتی که در ابتدای این بخش درباره ی ترس کودکان به آن ها 

اشاره شد توجه داشته باشید و فضای اعتماد و راحتی را در کالس به وجود آورید.
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ساخت پازل تصویری

در پیوست این دستنامه نوارهای کاغذی وجود دارند که تکه هایی از دو تصویر زیر بر 
پشت و روی آن ها چاپ شده اند. این نوارها را از محل های خط چین ببرید. به این 
ترتیب دو پازل تصویری خواهید داشت و کودکان می توانند با کنار هم قرار دادن 
قطعه های آن ها هر یک از این دو تصویر را کامل کنند.هر روی این تکه ها مربوط به 
یک تصویر است، به عبارت دیگر کودکان می توانند با تصاویر پشت کارت ها پازل 
دوم را درست کنند. روی تیره تر کارت ها مربوط به پازِل شب و فرار قورباغه و اردک 
از میان جنگل و روی روشن تر کارت ها مربوط به پازل صبح روز بعد و میز صبحانه 
است. پس از ساختن هر پازل می توانید با کودکان درباره ی اتفاقی که در تصویر در 
حال روی دادن است گفت وگو کنید. از آن ها بخواهید که بار دیگر داستان تصویر را 
شرح دهند یا درباره ی رنگ های هر کدام صحبت کنند. از آن ها بخواهید که بگویند 

که چه صداهایی در تصویر می شنوند...
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قورباغه و آواز پرنده

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس
مترجم: شبنم عیوضی

خالصه ی داستان: هنگامی که قورباغه پرنده را بی حرکت می یابد، آن را به جانوران 
دیگر نشان می دهد. جانوران داستان نمی دانند چه اتفاقی افتاده و از زبان خرگوش 
صحرایی می فهمند که او مرده و باید او را به خاک بسپارند. خرگوش صحرایی از 
آوازهای زیبایی که پرنده در طول عمرش خوانده بود یاد می کند. داستان با مرگ یک 

پرنده آغاز می شود و با آواز پرنده ای دیگر و بازی و شادی جانوران پایان می یابد.

توضیحات بیش تر: مرگ غم انگیز است و دشوار می شود درباره ی آن با کودکان 
سخن گفت. اما مرگ یک رخ داد طبیعی است و خواه ناخواه بچه ها مانند هر انسان 
دیگری روزی با مرگ دیگران روبه رو می شوند. کتاب قورباغه و آواز پرنده تالش کرده، 
با نشان دادن تلخی مرگ و زیبایی زندگی در کنار هم، کودکان را با مفهوم زندگی 
آشنا کند. دیدن مرگ و زندگی در کنار هم نگاهی است طبیعی و پذیرنده به واقعیات 
زندگی که کودکان را با واقعیت ها آشنا و آن ها را برای پذیرفتن رخدادهای طبیعی 

آماده می کند.
شخصیت توکا، این پرنده ی سیاه کوچک، در تصاویر همه ی کتاب های مجموعه ی 
قورباغه حضوری نمادین و غیرمستقیم دارد. در بیش تر تصویرهای این کتاب ها یک 
یا چند توکا دیده می شوند. در حقیقت حضور توکا، نماد زندگی است و آواز او، آواز 

زندگی است که هر لحظه جاری است.
هنگامی که کتاب های دیگر این مجموعه را می خوانید از کودکان بخواهید که در 
تصویرها جست وجو کنند و بگویند توکا یا توکاها کجا هستند؟ می توانید در پایان 
این کتاب از کودکان بخواهید که چشم های خود را ببندند و آوای توکا را تصور کنند 

و به آن گوش فرا دهند.
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گفت وگو با کودکان درباره ی مرگ

معموال ما با کودکان درباره ی مرگ گفت و گو نمی کنیم و فکر می کنیم با این روش از 
آن ها در برابر افکار ناخوشایند حفاظت می کنیم. اما واقعیت این است که کودکان 
در قصه ها، برنامه های تلویزیونی، خبرها و حتا با دیدن پرنده ای که در راه افتاده و 
مرده است، با مرگ روبه رو می شوند. آن ها ممکن است مرگ نزدیکان شان را تجربه 
کنند. کودکان به این موضوع فکر می کنند، هرچند ممکن است در این مورد با ما 
سخن نگویند یا شاید این ما هستیم که نمی خواهیم در مورد آن با کودکان گفت وگو 
کنیم. بسیار طبیعی است که کودکان درباره ی مرگ کنجکاو باشند و بخواهند بیش تر 

بدانند.
کودک باید بداند که مرگ یک پدیده ی طبیعی است. خوب است گفت و گو با کودک 
در این باره را این گونه آغاز کنیم: »من فکر می کنم مرگ...«، یا »من اعتقاد دارم که 
مرگ... و بعضی ها هم اعتقاد دیگری دارند«. به این ترتیب کودک خواهد فهمید 
که بزرگ ساالن همه چیز را نمی دانند و این تنها دیدگاه شماست که با او در میان 

گذاشته می شود.

چگونه با کودکی که عزیزی را از دست داده گفت وگو کنیم:

هیچ کس نمی تواند به آسانی با مرگ عزیزان خود کنار بیاید. کودکان سخت تر با 
این غم کنار می آیند. واکنش هایی که کودکان مختلف نسبت به مرگ افراد نشان 
می دهند بسیار متفاوت است. آن ها ممکن است خشمگین شوند یا در زمان ها 
و موقعیت های خاص واکنش نشان دهند، ممکن است در بازی های شان بتوان 
ردپایی از احساس شان پیدا کرد یا این که هیچ واکنشی نشان ندهند. به کودک 
بگویید که ما حق داریم غمگین یا خشمگین باشیم، سوگواری کنیم چون چیزهایی 

در زندگی هست که ارزش گریه کردن و اندوه را دارد.
به یاد داشته باشید که کودکان کم کم با یک موضوع ناراحت کننده مانند مرگ کنار 
می آیند. اما گاهی ماه ها یا سال ها طول می کشد تا مرگ کسی را بپذیرند و با آن 

کنار بیایند.
برای توضیح مرگ عزیزان به کار بردن جمله هایی مانند »پدربزرگ برای همیشه 
خوابیده«، »عمو به سفر طوالنی رفته« یا »مادربزرگ از پیش ما رفته«، در کودک 
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بیش تر از درک واقعیت، ایجاد ترس و ابهام می کند و ممکن است سبب بهانه جویی 
در کودک شود.

برای نمونه ممکن است پدر کودک به سفر رود و کودک پیوسته بی قراری کند، چون 
فکر می کند پدر هم مانند عمو به سفر رفته و دیگر بازنمی گردد. یا وقتی خاله ی عزیز 
کودک می خواهد به خانه ی خودش برود، کودک می ترسد که مبادا او هم مانند 
مادربزرگ اش برود و دیگر برنگردد. یا حتا ممکن است کودک هنگام خواب بهانه 
بگیرد و بگوید که نمی خواهد بخوابد چون پدربزرگ اش برای همیشه خوابیده و 

دیگر بیدار نشده است.
درک  هنوز  کودکان  کنند.  درک  را  اطالعات  از  زیادی  حجم  نمی توانند  کودکان 
واقع بینانه ای از مرگ ندارند، به همین دلیل بهتر است به آن ها با جمله های ساده 
و کوتاه و دقیق توضیح دهید و از واژه های مشخص استفاده کنید. برای نمونه 
بگویید: »کسی که مرده مانند این است که خوابیده ولی او خواب نیست، دیگر 
نفس نمی کشد و قلب اش کار نمی کند.« با عقاید مذهبی کودکان مخالفت نکنید، 
سعی کنید عقاید مذهبی کودک را با آگاهی علمی و عاطفی کامل کنید. توضیحات 

زیر می تواند بسته به سن کودک مفید باشد:

»زنده یعنی چه؟ مردن یعنی چه؟«

»هر موجود زنده ای زمانی زندگی را آغاز می کند، مدتی زنده می ماند و در نهایت 
زندگی او پایان می یابد، یعنی می میرد. در طول زندگی بدن تو کارهای گوناگونی 
می کند. تو نفس می کشی، حرکت می کنی، می خوری، نگاه می کنی، می شنوی، 
لمس می کنی، می چشی، بو می کنی، رشد می کنی، حرف می زنی، بازی می کنی، فکر 
می کنی و احساس می کنی. آفرین! این یعنی تو زنده ای و بخشی از این جهان 

هستی!
مرگ نیز بخشی از زندگی هر موجود زنده ای است و به دلیل های مختلفی پیش 
می آید. بعضی شاید مدت طوالنی بیمار باشند و مرگ شان غیرمنتظره نباشد. اما 
بعضی ممکن است خیلی غیرمنتظره و ناگهانی یا در اثر تصادف بمیرند. بعضی ها 
هم در اثر جنگ و خشونت می میرند. بعضی ها خیلی زیاد عمر می کنند و بعضی ها 
ممکن است زودتر بمیرند. اما بیش تر ما سالم هستیم و عمر طوالنی داریم و سال های 

زیادی زندگی می کنیم و پیر می شویم!
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وقتی کسی می میرد، بدن اش از کار می افتد، قلب اش دیگر نمی زند و نفس نمی کشد. 
مغزش دیگر پیام نمی گیرد و نمی فرستد. نمی بیند و نمی شوند و نمی تواند لمس 
کند و بو و مزه را احساس کند. غذا نمی خورد. نمی تواند دیگر فکر کند، بازی کند، 

نمی تواند حرکت کند و بدن اش سرد می شود...«
اجازه دهید کودک پرسش های خود را مطرح کند، حتا اگر این پرسش ها تکراری 
باشد با شکیبایی به او پاسخ دهید و فکر نکنید پاسخ شما کافی نبوده است. این 
عادت کودکان است که یک سوال را بارها بپرسند. هنگامی که پرسش ها جواب های 
کودک  به  را  خود  دیدگاه  نمی خواهید  که  دهید  نشان  باشند،  نداشته  ساده ای 
تحمیل کنید بلکه می خواهید به حل مشترک مساله و پرسش بپردازید. در جواب 

پرسش هایی که نمی توانید به آن ها پاسخ دهید، بگویید »نمی دانم«.

گفت وگوی پس از بلندخوانی

پس از خواندن کتاب و انتقال حس شادی و بازی پایان داستان به کودک، فرصت 
خوبی است تا درباره ی موضوع مرگ با کودک گفت وگو کنید. از او نخواهید که از 

مرگ نترسد. به او اجازه دهید آزادانه صحبت یا پرسش کند.

از کودکان بپرسید:

قورباغه و دوستان اش از مرگ توکا چه حسی داشتند؟ •
آیا این که قورباغه و دوستان یش در پایان داستان دوباره شروع به بازی و شادی  •

کردند، کار خوبی بود یا کار بدی؟ آیا آن ها توکا را فراموش کردند؟
می توانید از کودکان بپرسید که آیا تا به حال حیوان خانگی داشته اند که مرده  •

باشد؟ چه کرده اند؟ چه حسی داشتند؟

قضاوت و نتیجه گیری نکنید. تنها اجازه دهید کودکان دیدگاه های خود را بیان کنند.
اگر در جمع کودکان، کودکی هست که کسی از نزدیکان اش را از دست داده است، 
هنگام طرح گفت وگو شرایط او را در نظر داشته باشید. غیرمستقیم فضایی را فراهم 
کنید تا اگر مایل بود، درباره ی احساس اش سخن بگوید. اما هرگز او را وادار به بیان 

احساسات و حرف زدن در این باره نکنید.
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می توانید به کودکان توضیح دهید که وقتی کسی می میرد، ما غمگین می شویم و 
دل مان برای اش تنگ می شود. ما حق داریم ناراحت یا خشمگین باشیم، سوگواری 
کنیم یا برای کسی که از دست داده ایم گریه کنیم. حتا ممکن است در ابتدا نتوانیم 

باور کنیم که دیگر او را نخواهیم دید.
وقتی کسی می میرد اگر پس از مدتی سعی کنیم دوباره شاد باشیم یا بازی کنیم، 
کار بدی نکرده ایم. ممکن است پس از چندی سرگرم یاد گرفتن چیزهای تازه و 
تفریح کردن بشویم یا دوست جدید پیدا کنیم. این کارها به این معنی نیست که 
کسی را که دوست داشتیم از یاد برده ایم. می توانیم در کنار دیگر کسانی باشیم که 

دوست شان داریم.

می توانید برای  کودکان به زبان ساده توضیح دهید که اگر کسی که خیلی دوست اش 
از دست نداده ایم. خاطراتی که از او داریم همیشه با  داریم بمیرد، ما او را کامالً 
ماست، در درون ما و بخشی از وجود ماست. می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم 

که یاد او را زنده نگه داریم:

دفترچه ای به یاد کسی که از دست داده ایم درست کنیم •
خاطراتی که با او داریم را تعریف کنیم •
درباره ی کارهای خنده داری که با هم انجام دادیم صحبت کنیم •
به عکس های اش نگاه کنیم •
برای اش شعری بنویسیم •
سر مزارش برویم •
نقاشی او را بکشیم •
با کسی دوست شویم که ما را یاد او بی اندازد •
به یادش درختی بکاریم •
روز تولدش را جشن بگیریم •

چند مورد را شما مثال بزنید و از کودکان بخواهید کارهای دیگری را که به ذهن شان 
می رسد بیان کنند.
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توالی رویدادهای داستان و معمای شیء حذف شده!

توالی،  مفهوم  درک  داستان،  عناصر  و  پیرنگ  غیرمستقیم  شناخت  هدف: 
تصویرخوانی، رشد دقت و توجه و تقویت حافظه

دو نوار پیوست مربوط به این کتاب را برداشته و کارت ها را ببرید. هر کدام از این 
کارت ها یک فریم از داستان را نشان می دهند. در هر فریم چیزی حذف شده، آن 
چیز می تواند یک شخصیت یا یک شیء باشد. از کودکان بخواهید هم رویدادهای 
کارت ها را بر اساس توالی تصویری که در ذهن شان است مرتب کنند و هم حدس 
بزنند چه چیزی در هر تصویر جا افتاده یا حذف شده است. شیء یا شخصیت 

حدف شده را می توانند در پشت یکی از کارت ها پیدا کنند.
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قورباغه و غریبه

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس
مترجم: شبنم عیوضی

خالصه ی داستان: روزی غریبه ای به جنگل می آید و چادرش را در آن جا برپا می کند. 
این غریبه، یک موش صحرایی است. به نظر قورباغه او رفتار جالب و دوستانه ای 
دارد. اما خوک از او خوش اش نمی آید و معتقد است که او باید برود چون اهل 
آن جا نیست. قورباغه به تدریج با موش صحرایی دوست می شود و درمی یابد که 
او موجودی دانا، توان مند، ماجراجو و در عین حال مهربان و یاری گر است. موش 
صحرایی برای قورباغه ماجراهای شگفت انگیز سفرهای اش را تعریف می کند. پس از 
آن که موش صحرایی با توانایی و شجاعت جان خوک و خرگوش را نجات می دهد 
و به جانوران کمک می کند، همه در می یابند که او چه دوست خوبی است. همه ی 
او بار دیگر به سفر  جانوران دوست دارند که موش صحرایی نزدشان بماند، اما 

می رود.

توضیحات بیش تر: این کتاب به طور غیرمستقیم به موضوع تعصب های نژادی 
و قومی و نیز اهمیت پذیرش تفاوت ها و هم زیستی می پردازد. خوک و تا حدودی 
اردک، با تعصب و پیش داوری در مورد غریبه ای که نمی شناسند قضاوت می کنند. اما 
قورباغه بدون قید و شرط از تازه وارد استقبال می کند و با شخصیت پذیرا، کنجکاو 
و مهربان اش به دوستان اش کمک می کند تا دریابند که موش صحرایی تنها چون 
غریبه و متفاوت است موجود بدی نیست و بلکه می تواند دوست بسیار خوبی هم 

باشد.
از طریق آن به طور غیرمستقیم،  کتاب قورباغه و غریبه کتاب مناسبی است که 
مفاهیمی مانند مهاجرت، حق انتخاب محل زندگی، پناهندگی، پذیرش فرهنگ های 
مختلف، پرهیز از پیش داوری های متعصبانه، پذیرش و درک تفاوت ها و دیگربودگی 
را با کودکان مطرح کنیم. اگر در کالس شما کودکان پناهنده یا مهاجر حضور دارند، 

این کتاب می تواند مبنای خوبی برای گفت وگو باشد.
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گفت وگوی پس از بلندخوانی

با کودکان درباره ی موارد زیر گفت وگو کنید:

چرا خوک در ابتدا از موش صحرایی خوش اش نمی آمد؟ خوک از کجا فکر می کرد  •
که موش صحرایی کثیف یا دزد یا تنبل است؟ آیا حق با خوک بود؟

آیا موش صحرایی کار بدی کرده بود که نزدیک محل زندگی قورباغه و دوستان اش  •
چادر زده بود؟ آیا موش صحرایی مزاحم آن ها شده بود؟

چرا خوک فکر می کرد موش صحرایی با آن ها فرق دارد؟ •
آیا خوک و قورباغه با هم فرق نداشتند؟ قورباغه و اردک چطور؟ •
آیا تا به حال شده کسی در همسایگی شما غریبه باشد یا از جای دیگری آمده  •

باشد؟
فکر می کنید اگر کسی در سرزمین یا شهر و روستای شما به دنیا نیامده باشد، یا  •

از جای دیگری آمده باشد نمی تواند دوست خوبی باشد؟
از کودکان بپرسید آیا می دانند »اهل جایی بودن« یعنی چه؟ •
چطور آدم می تواند اهل جایی باشد؟ یا اهل جایی بشود؟ •

می توانید ابتدا به شکل یک تجربه این موضوع را مطرح کنید، مثال بگویید من 
دوستی دارم که پدر و مادرش اهل آذربایجان هستند، اما خودش در زاهدان به دنیا 

آمده و در آن جا زندگی می کند، به نظر شما او اهل کجاست؟

موش صحرایی اهل کجا بود؟ •
چرا موش صحرایی می گفت که اهل همه جا و هیچ جا است؟ •
چه شد که نظر خوک و دیگران درباره ی موش صحرایی عوض شد؟ •
چرا موش صحرایی دوباره به سفر رفت؟ •
چرا قورباغه و دوستان اش دل شان برای او تنگ می شد؟ •
به نظر شما آیا موش صحرایی غریبه بود؟ چرا؟ •
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با کودکان درباره ی سفر و ماجراجویی گفت وگو کنید:

چرا موش صحرایی سفرهای زیادی کرده بود؟ •
آیا آن ها هم دوست دارند مانند موش صحرایی ماجراجویی کنند و به سفرهای  •

دور و دراز بروند؟
اگر برای مدت طوالنی به سفر بروند آیا دل شان برای خانه تنگ نمی شود؟ •

از آن ها بپرسید:

آیا تا به حال سفر رفته اند؟ •
آیا دوست دارند به سفر بروند یا ماجراجویی کنند؟ •
در سفر چه چیزهای خوب یا چه سختی هایی وجود دارد؟ •
آیا پدر و مادر یا اجداد آن ها از شهر، روستا، منطقه یا سرزمین دیگری به محل  •

زندگی فعلی آن ها کوچ کرده اند؟ دالیل شان چه بوده؟

به آن ها اجازه دهید تجربه ها و دیدگاه های خود را با کالس در میان بگذارند.

سفر و سفرنامه - سفر خیالی

درک  تقویت  نوشتن،  و  تخیل  به  کودکان  تشویق  کنجکاوی،  ایجاد  هدف: 
جغرافیایی کودکان

از کودکان بخواهید اگر به سفر می روند، حتا اگر سفر کوتاه باشد، سفرنامه ی  •
خود را بنویسند و در کالس بخوانند. یا اگر هنوز  سواد نوشتن ندارند، داستان و 

ماجرای سفر خود را در کالس تعریف کنند.
از کودکان بخواهید تصور کنند مسیر خانه تا مدرسه یک سفر کوتاه است و بر  •

اساس آن سفرنامه ای بنویسند و چیزهایی را که در مسیر می بینند، یا اتفاق هایی 
را که در راه افتاده است، توصیف کنند.

از کودکان بخواهید در ذهن شان به سفری خیالی بروند، به هر کجا که دوست  •
دارند؛ می توانند به سرزمینی واقعی یا دنیایی خیالی بروند. سپس ماجرای این 

سفر خیالی را بنویسند یا برای دوستان شان در کالس تعریف کنند.
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ساخت کتاب کوچک داستان قورباغه و غریبه

هدف: آشنایی با بخش های یک کتاب و کتاب سازی، توالی رویدادهای داستان، 
تقویت مهارت های دست ورزی

در پیوست این دستنامه نوار باریکی از تصاویر مربوط به این کتاب آمده است. به 
کودکان کمک کنید تا این تصاویر را از محل مشخص شده با عالمت قیچی ببرند، 
و از محل خط چین ها تا بزنند. سپس آن ها را طوری روی هم بچینند که تصاویر 
داستان بر اساس توالی رویدادهای آن مرتب شوند. سپس آن را همانند یک کتاب 

از داخل منگنه کنید یا بدوزید تا کتاب کوچک داستان ساخته شود.

12

34
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فرهنگ های گوناگون ایران و جهان

هدف: آشنایی با فرهنگ های گوناگون، درک تفاوت فرهنگی 

می توانید با کمک کودکان درباره ی قومیت ها، نژادها و فرهنگ های گوناگون ایران 
و جهان تحقیق کنید. تصاویری از فرهنگ های گوناگون، لباس، محل زندگی، آداب 
و رسوم و غذاهای بومی آن ها تهیه کنید و با خود به کالس بیاورید و درباره ی آن ها 
با کودکان گفت و گو کنید. می توانید ماسک و لباس فرهنگ ها و نژادهای مختلف را 

به شکل ساده با کمک کودکان بسازید.

حق مهاجرت، حق پناهندگی

هدف: آشنایی با حقوق کودک، درک مفهوم پناهندگی و مهاجرت، ایجاد احساس 
هم دلی با پناهجویان

برای آشنایی با چند فعالیت در پیوند با حقوق کودک و حقوق کودکان پناهنده و 
آواره، می توانید از کتاب زیر استفاده کنید:

»حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم«، نوشته ی دوبراوکا مالس، ایوانکا 
استریشویس و دیگران، ترجمه ی زهره قایینی و ویدا محمدی، انتشارات موسسه 

پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، صفحه های 272 تا 286
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قورباغه دوست پیدا می کند

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس
مترجم: هورزاد عطاری

خالصه ی داستان: قورباغه خرس عروسکی کوچکی را پیدا می کند و می خواهد با 
او دوست شود. خرگوش صحرایی به او می گوید که این فقط یک عروسک است 
و نمی تواند حرف بزند یا دوست جدید او باشد. اما قورباغه ناامید نمی شود، او را 
با خود به خانه می برد، به او غذا می دهد و به او حرف زدن یاد می دهد. سرانجام 
خرس کوچولو سخن گفتن آغاز می کند! قورباغه و دیگر جانوران از دوستی با او 
خوشحال  هستند. اما روزی فرا می رسد که خرس کوچولو تصمیم می گیرد به جایی 
برگردد که از آن جا آمده است. جانوران با اندوه او را بدرقه می کنند. از آن پس قورباغه 
مدام اشک می ریزد، او دل شکسته و برای خرس کوچولو بسیار دل تنگ است. تا 
آن که یک شب خرس کوچولو دوباره نزد او بازمی گردد و به قورباغه می گوید که او 

عزیزترین دوست اش است و از همین رو احساس می کند که اهل همین جاست.

و  شدن  ترک  آن،  ساختن  دوستی،  درباره ی  داستان  این  بیش تر:  توضیحات 
دل تنگی برای دوست است. قورباغه برخالف دیگر جانوران باور دارد که می تواند 
با خرس کوچک عروسکی دوست شود و سرانجام موفق می شود. خرس شروع 
به سخن گفتن، بازی کردن، غذا خوردن می کند و به بهترین دوست قورباغه بدل 
می شود، ناممکنی که با معجزه ی دوستی ممکن می شود. هنگامی که خرس کوچولو 
تصمیم می گیرد برای یافتن پاسخ پرسش های اش آن ها را ترک کند و به جایی 
بازگردد که از آن جا آمده است، قورباغه با وجود اندوه زیاد مانع او نمی شود. چرا که 
دوستی در رها بودن است. اما خرس کوچولو سرانجام بازمی گردد چرا که خانه ی 
واقعی ما جایی است که دوستان مان، عزیزترین کسان مان، آن جا هستند، جایی که 

قلب ما به آن تعلق دارد.
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گفت و گوی پیش از بلندخوانی

از کودکان بپرسید:

آیا تا به حال شده بخواهید با کسی دوست شوید؟ •
آیا شده کسی را ببینید و فکر کنید که او می تواند دوست خوبی برای شما باشد؟ •
برای دوست شدن با او چه کار کردید؟ •
آیا تا به حال شده دوست تان، یا کسی که خیلی دوست اش دارید از مدرسه یا  •

محله  یا شهر و روستای شما به جای دیگری برود؟ چه حسی داشتید؟ دل تان 
برای او تنگ می شود؟ برای برطرف شدن دل تنگی چه کردید؟

گفت و گوی پس از بلندخوانی

از کودکان موارد زیر را بپرسید و اجازه دهید آزادانه دیدگاه های خود را مطرح و با هم 
درباره ی آن ها بحث و گفت و گو کنند.

به نظر شما چرا وقتی قورباغه خرس کوچولو را پیدا کرد فکر کرد که می تواند با  •
او دوست شود؟

خرس کوچولو و قورباغه چه کارهایی با هم انجام می دادند؟ •
آیا جانوران دیگر هم خرس کوچولو را دوست داشتند؟ خرس کوچولو چطور؟ آیا  •

آن ها را دوست داشت؟
به نظر شما چرا خرس کوچولو تصمیم گرفت آن ها را ترک کند؟ او به کجا رفت؟ •
چرا قورباغه جلوی او را نگرفت که نرود؟ مگر او را دوست نداشت؟ •
قورباغه چه حسی از رفتن خرس کوچولو داشت؟ •
چرا خرس کوچولو برگشت؟ •
اگر خرس کوچولو برنمی گشت قورباغه باید چه می کرد؟ •
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ارتباط تصویر و نوشته

هدف: درک رابطه ی متن و تصویر، شناخت انواع کنش ها، تصویرخوانی و تقویت 
سواد بصری

در پیوست این دستنامه دو نوار کاغذی آمده است. روی یک طرف نوارها تصویر و 
پشت آن عبارتی نوشته شده است. این کارت ها را با قیچی جدا کنید و از کودکان 
بخواهید هر نوشته را با تصویر آن مرتبط کنند و کنار هم قرار دهند. این کار به درک 
کنش ها، مفاهیم و تصویرخوانی در کودکان کمک می کند. روی نوارها دایره های 
مشکی و سفید است. تصاویر با نقطه ی سفید، به نوشته های دارای نقطه ی سفید 
مربوط است و تصاویر با نقطه ی مشکی  به نوشته های دارای نقطه ی مشکی. به 
این ترتیب دو سری 9 تایی کارت وجود دارد که می توان دو بار این بازی را با آن ها 

انجام داد.
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نمایشگاه نقاشی من و دوستان

می توانند  یا  بکشند.  را  دوستان شان  و  خودشان  نقاشی  بخواهید  کودکان  از 
خاطره ی روزی را نقاشی کنند که به آن ها و دوستا ن شان خیلی خوش گذشته 
است. نمایشگاه کوچکی از نقاشی های آن ها ترتیب دهید. در این نمایشگاه هر 

کس می تواند درباره ی نقاشی خودش به دیگران توضیح دهد.

نامه به دوست

از کودکان بخواهید اگر دوست شان به جای دیگری رفته یا دل شان برای دوستی 
اگر کودکان  کنند.  بیان  او  به  را  بنویسند و احساس خود  نامه  او  به  تنگ شده 
از آن ها بخواهید برای دوست شان نقاشی  هنوز سواد نوشتن ندارند می توانید 
بکشند. از کودکان بخواهید اگر آدرس دوست شان را دارند نامه یا نقاشی را برای 
دوست شان پست کنند. اگر هم آدرس دوست شان را ندارند، نامه یا نقاشی را 
در پاکتی بگذارند و در دفتر خاطرات خود یا در جای دیگری برای خود به عنوان 

یادگاری نگه دارند.
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قورباغه و گنج

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس
مترجم: سارا یوسف پور

خالصه ی داستان: یک روز قورباغه خرس کوچولو را با خود به جست وجوی گنج 
می برد. قورباغه به خرس کوچولو قول می دهد که بدون شک گنج را خواهند یافت. 
با بی احتیاطی  اما  آن ها با تالش و پشت کار زیاد گودال بسیار عمیقی می َکنند، 
درون آن گرفتار می شوند و نمی توانند از آن بیرون بیایند. آن ها یک شب را گرسنه 
و ترسیده درون گودال سپری می کنند اما سعی می کنند شجاع و امیدوار باشند. تا 
آن که سرانجام، صبح روز بعد دوستان شان آن ها را پیدا می کنند و نجات می دهند. 
با این حال قورباغه سخت ناامید شده است چون برخالف قولی که به خرس کوچولو 
داده بود گنج را پیدا نکرده اند. در این هنگام موش صحرایی سنگی را از روی زمین 
برمی دارد، با آستین اش برق می اندازد و به قورباغه می دهد و به او می گوید که آن ها 
گنج را پیدا کرده اند. قورباغه با خوشحالی و غرور تصمیم  می گیرد گنج را به خرس 

کوچولو بدهد.

توضیحات بیش تر: قورباغه مصمم و امیدوار است که گنج را پیدا می کنند و در این 
راه تالش زیادی به خرج می دهد. اما آن ها درون گودالی که خودشان برای یافتن 
گنج کنده اند، گرفتار می شوند. درون گودال، قورباغه و خرس کوچولو به چیزهای 
مهم و دوست داشتنی زندگی شان فکر می کنند و دل شان برای دوستان شان، خانه و 
تخت خواب گرم و نرم شان و دیگر گنج های پنهان زندگی شان، تنگ می شود. با این 
وجود قورباغه پس از نجات هم چنان احساس سرخوردگی و ناامیدی می کند. چون 
فکر می کند که کار بی فایده  و بی نتیجه ای انجام داده  است. اما موش صحرایی دانا، به 
او نشان می دهد که گنج را می توان در چیزها و جاهایی یافت که انتظارش را نداریم. 
با قورباغه و خرس کوچولو در مسیر یافتن گنج،  این داستان همراه  کودکان در 
با سختی، ناامیدی و ترس روبه رو می شوند و درمی یابند که یافتن گنج واقعی، 
راه یافتن گنج، آن ها گنج های  هیجان انگیز و درعین حال مخاطره آمیز است. در 
پنهان زیادی را کشف می کنند که مهم ترین  آن ها دوستی است. در پایان داستان 
قورباغه یکی دیگر از گنج های درونی وجودش را به ما نشان می دهد و آن گذشت و 
بخشش است. قورباغه می خواهد به قولی که به دوست اش داده عمل کند، بنابراین 
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سنگ را به او می دهد، سنگی ساده، اما درخشان، که نمادی از همه ی گنج ها و 
ارزش های زندگی است.

گفت و گوی پیش از بلندخوانی - گنج چیست؟

از کودکان بپرسید که آیا می دانند گنج چیست؟
اجازه دهید دیدگاه های خود را آزادانه بیان کنند. نظر آن ها را تایید یا رد نکنید. 

از آن ها بپرسید که آیا می دانند چطور باید گنج پیدا کنند؟
سپس از آن ها بپرسید آیا چیز باارزشی دارند که خیلی دوست اش داشته باشند؟ 
خیلی برای شان مهم باشد؟ یا چیز باارزشی هست که دوست داشته باشند آن را 

داشته باشند یا به دست بیاورند؟
می توانید از تجربه های خودتان مثال بزنید. در مثال های خود هم به چیزهای مادی 
و هم به چیزهای غیرمادی اشاره کنید. برای نمونه می توانید بگویید: »من این 
دستبندم را خیلی دوست دارم، خیلی باارزش است.« یا »من یک گلدان گل بنفشه  
در خانه دارم که خیلی برای ام مهم است. خیلی دوست اش دارم. برای ام مانند گنج 
است.« یا »دخترم خیلی برای ام باارزش است... گنج زندگی من است.« اما از گفتن 
جمله های کلیشه ای مستقیم و کلی مانند »علم و دانش گنج است« خودداری کنید!

گفت و گوی پس از بلندخوانی

با کودکان درباره ی موارد زیر گفت وگو کنید:
چرا قورباغه آن روز صبح تصمیم گرفت به جست وجوی گنج بروند؟ •
قورباغه از کجا می دانست گنج کجاست؟ •
 قورباغه به خرس کوچولو چه قولی داد؟ •
وقتی قورباغه و خرس کوچولو درون گودال عمیق گرفتار شدند به چه چیزهایی  •

فکر می کردند؟ دل شان برای چه چیزهای تنگ شده بود؟
قورباغه و خرس کوچولو برای این که در گودال نترسند چه کار هایی انجام دادند؟ •
قورباغه و خرس کوچولو چطور نجات پیدا کردند؟ •
چرا پس از بیرون آمدن از گودال قورباغه ناراحت و ناامید بود؟ •
به نظر شما آیا آن ها گنج را پیدا کرده بودند؟ •
آیا به نظر شما آن سنگ واقعا گنج بود؟ •
چرا قورباغه گنج را به خرس کوچولو داد؟ •
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گفت و گو درباره ی قول

از کودکان بپرسید:

قول دادن یعنی چه؟ •
آیا تا به حال به کسی قول داده اید؟ آیا تا به حال به خودتان قولی داده اید؟ آیا  •

تا به  حال کسی به شما قولی داده است؟
چه مواقعی و درباره ی چه موضوعاتی می توانیم به کسی قول بدهیم؟ •
آیا شده به کسی قولی بدهید و نتوانید به قول تان عمل کنید؟ چه حسی داشتید؟ •
آیا شده کسی به شما قولی بدهد و به قول اش عمل نکند؟ چه حسی داشتید؟ •
چرا گاهی آدم ها نمی توانند به قول شان عمل کنند؟ •
قورباغه چه قولی به خرس کوچولو داد؟ •
قورباغه برای این که به قول اش عمل کند  چه کارهایی انجام داد؟ آیا همه ی  •

تالش اش را کرد؟
آیا شما وقتی قولی به کسی می دهید، همه ی تالش تان را برای عمل کردن به آن  •

قول می کنید؟ آیا برای تان مهم است که به قول تان عمل کنید یا زیاد مهم نیست؟
اگر همه ی تالش مان را کردیم اما نتوانستیم به قولی که به کسی داده ایم، عمل  •

کنیم، چه باید بکنیم؟

جست وجوی گنج!

هدف: تحرک و هیجان، رشد ذهنی و جسمی، تقویت حس کنجکاوی، تقویت 
مهارت  نقشه خوانی، تخیل، تجسم و حل مساله

شما هم می توانید به همراه کودکان به جست وجوی گنج بروید! برای این کار الزم 
است از قبل گنج را در جایی در کالس، مدرسه، خانه یا حیاط و... مخفی کنید. این 
گنج می تواند مجموعه ای از وسایل مورد عالقه ی کودکان باشد که در جعبه ای قرار 
داده اید. برای نمونه می توانید به تعداد کودکان تیله های شیشه ای تهیه کنید و در 
ظرف شیشه ای یا جعبه ای قرار دهید. یا جعبه ی گنج شما می تواند حاوی چند کتاب 

جدید برای کتابخانه ی کالس باشد. گنج را در نقطه ای مخفی کنید.
سپس با کمک ماژیک و خط کش نقشه ی کالس یا مدرسه، یا هر محلی را که قرار 
است در آن به دنبال گنج بگردید، روی کاغذ بکشید. می توانید از یک کاغذ کاهی 
مچاله شده با لبه های سوخته استفاده کنید تا حس نقشه ای قدیمی و باستانی را 
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داشته باشد. سعی کنید نقشه شامل درها، اتاق ها، درختان و جزییات الزم باشد. 
پیچیدگی نقشه گنج باید متناسب با سن کودکان باشد. می توانید در نقاط مختلف 
کلیدها یا معماهایی را جاگذاری و پنهان کنید تا کودکان با دنبال کردن نقشه، پیدا 
کردن و حل آن ها، قدم به قدم به محل گنج نزدیک تر شوند. به کودکان کمک کنید 

تا نشانه ها را دنبال کنند و گنج را بیایند.

توالی رویدادهای داستان

یک  رویدادهای  توالی  مفهوم  درک  پیرنگ،  مفهوم  غیرمستقیم  شناخت  هدف: 
داستان، تقویت حافظه

نوار پیوست مربوط به این کتاب را برداشته و کارت ها را ببرید. کارت ها را در اختیار 
را به ترتیب رویدادهایی که در  از آن ها بخواهید که آن ها  کودکان قرار دهید و 
داستان اتفاق می افتد مرتب کنند. سپس از آن ها بخواهید بر اساس این کارت ها 

بار دیگر داستان را بازگو کنند.

یادگاری های باارزش من
از  می توانید  دارند؟  باارزش شان  یادگاری های  برای  جایی  آیا  بپرسید  کودکان  از 
خودتان مثال بزنید. بگویید: »من اولین لباس نوزادی پسرم را در چمدان کوچکی 
به عنوان یادگاری نگه داشته ام. همین طور روسری قدیمی مادربزرگ ام را...« یا »چند 
تا از نقاشی های شاگردان قدیمی ام را به عنوان یادگاری در آلبوم نگه داشته ام.« و... 

از آن ها بپرسید:

آیا شما هم در خانه یادگاری هایی دارید؟ برای نمونه آیا آلبوم عکس قدیمی  •
دارید؟ آیا صندوقی قدیمی دارید؟ در صندوق چه چیزهایی هست؟

آیا دوست دارید چیزهایی را به عنوان یادگاری داشته باشید؟ •
به نظر شما چرا ما دوست داریم چیزهایی را به عنوان یادگاری نگه  داریم؟ •
آیا یادگاری ها می توانند گنج باشند؟ •

به کودکان پیشنهاد دهید که آن ها هم یادگاری های خودشان را داشته باشند. برای 
نمونه نقاشی دوست شان، سنجاق سری که هدیه گرفته اند، دفتر مشق کالس اول 
یا هر چیز دیگری که آن ها را به یاد روزهای خوب می اندازد. به آن ها بگویید که ما 
می توانیم در آینده، در روزهایی که دل مان می گیرد، به سراغ این یادگاری ها برویم، 

تماشای شان کنیم و آرام  و خوشحال شویم.
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آشنایی با مفهوم مجموعه، مجموعه داری

هدف: افزایش دقت و تمرکز و توجه در کودکان، درک غیرمستقیم مفهوم مجموعه

از کودکان بپرسید آیا آن ها به جمع کردن چیزهای خاص و تهیه ی مجموعه  )کلکسیون ( 
عالقه دارند؟ برای شان توضیح دهید که بعضی از مردم چیزهایی را به شکل مجموعه 
نگه داری می کنند. می توانید برای شان مجموعه ی تمبر، سکه یا آلبوم عکس را مثال 
بزنید. اگر یکی از کودکان کالس کلکسیونی دارد از او بخواهید که در صورت تمایل 
آن را به کالس بیاورد و به دوستان اش نشان دهد. به کودکان توضیح دهید که الزم 
نیست مجموعه ها حتما از چیزهای گران قیمت تهیه شده باشند. شما می توانید با 
کودکان به جمع آوری انواع برگ ها و گل ها یا سنگ ها بپردازید و درباره ی ویژگی های 
هر کدام و شکل ظاهری آن ها با کودکان سخن بگویید. این کار عالوه بر شناخت 
و ایجاد نزدیکی و دوستی با طبیعت، به درک بهتر کودکان از شکل ها نیز یاری 

می رساند.
از کودکان بخواهید در مسیر مدرسه، در حیاط خانه یا در پارک ها به برگ های  •

گیاهان و درختان خوب توجه کنند. کودکان می توانند برگ های زیبا و متنوع را 
جمع آوری کنند و با گذاشتن برگ ها میان صفحه های یک روزنامه و قرار دادن 
آن در یک کتاب حجیم، این برگ ها را خشک کنند. خشک کردن برگ  به این 
شیوه حدود یک هفته تا 10 روز طول می کشد. پس از خشک شدن برگ، به 
کمک کودکان آن را در دفتری بچسبانید و اگر نام گیاه و محل جمع آوری آن را 
می دانید، آن را هم ثبت کنید. با این کار به تدریج آلبومی از انواع برگ ها خواهید 

داشت که از تنوع آن لذت خواهید برد.
اگر سنگ های  • کنند.  دقت  اطراف شان  به سنگ های  کنید  تشویق  را  کودکان 

کوچک زیبایی می بینند آن ها را جمع آوری و پس از شستن و تمیز کردن در 
جعبه یا شیشه ی کوچکی نگه  داری کنند. به این ترتیب پس از مدتی جعبه ی 

گنج کوچکی خواهند داشت که هر یک از سنگ های اش منحصر به فرد است.
به کودکان توضیح دهید که کار تهیه ی یک مجموعه 
به تدریج و گاه در طول سال ها انجام می شود و نه به 

یک باره.
اگر امکان اش را دارید با کودکان از موزه های شهرتان 

بازدید کنید.
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