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پسر ماجراجو

نویسنده: بئاتریس فونتانل
 تصویرگر: مارک بوتاوان

مترجم:   مرجان حجازی فر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران

گروه سنی: 10-12 سال

چکیده  ی داستان:

پسر ماجراجو داستان پسرکی است به نام گوستاو تلوش که به گوستاو جنگ جو 
معروف است چون عاشق کتک کاری است. اما آن قدر در این کار باتجربه  است که 

می داند چطور دعوا کند که آسیبی به کسی نرسد.

توضیحات بیش تر:

کتاب »پسر ماجراجو« داستان طنزآمیز دعواها و زد و خوردهای هر روزه ی پسری 
به نام گوستاو تلوش در مدرسه و کوچه و خیابان است که از زبان خود او روایت 
می شود. البته گوستاو در دعوا برای خودش قانون هایی دارد که حاصل تجربه های 

فراوان او در این زمینه است.
 موضوع اصلی این کتاب، دعوا و زد و خورد در میان کودکان، )که گریزناپذیر به نظر 
می رسد( و پیامدهای آن، از جمله آسیب به کودکان طرف دعوا، نارضایتی مادران 
و پدران و مسئوالن مدرسه است. اما شخصیت اصلی کتاب که در دعوا قانون های 
خودش را رعایت می کند، سرانجام راه کار مناسبی پیدا می کند و می کوشد کم کم راه 

تازه  اش را برای تخلیه ی خشم و انرژی منفی خود، جایگزین دعوا کند.
یکی از اهداف بلندخوانی کتاب »پسر ماجراجو«، آشنایی کودکان با ماهیت دعوا 
و پیامدهای آن، توجه به نکات ایمنی هنگام دعوا یا زد و خورد، شناخت ضرورت 
و اهمیت پرهیز از خشونت، تشویق کودکان به یافتن راه کارهایی به جز دعوا و 
خشونت برای حل اختالف ها،  کمک به بزرگ ساالن برای درک دالیل خشم کودکان و 

روی آوردن آن ها به دعواست. 
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چگونه این کتاب را با کودکان بخوانید؟

این کتاب لحن طنزآمیزی دارد. برای آن که بتوانید هنگام بلندخوانی آن، این لحن 
را به مخاطبان انتقال دهید، بهتر است پیش از شروع کار، آن را یکی  دوبار با 
صدای بلند برای خودتان بخوانید تا هم با متن آشنا شوید و هم با لحن طنزآمیز 
پسرک شخصیت اصلی کتاب. در هنگام خواندن کتاب برای خود، نکات مهم متن 
را شناسایی کنید تا بدانید وقتی آن را برای کودکان بلندخوانی می کنید، در کجاها 
مکث و تاکید داشته باشید و در کجاها از لحن شوخ و خنده دار استفاده کنید. این 
آمادگی به شما امکان می دهد که هم کامال کتاب را بشناسید و بر متن مسلط شوید 
و هم بتوانید به پرسش های احتمالی کودکان پاسخ بدهید و ابهام های آن ها را 

برطرف کنید.

فعالیتهای پیش از خواندن

ساختن صورتک احساسات 

هدف: آشنایی با احساسات و حالت های چهره
آن چه نیاز دارد: الگوی اعضای صورت، مقوا یا کارتن ضخیم )می توان از مقواها و 
کارتن های دورریز استفاه کرد(، وسایل رنگ آمیزی، قیچی، چسب، میخ، پیچ یا پونز، 

نخ یا مفتول خیلی نازک
شناساندن احساس ها و حالت های چهره به کودکان یک آموزش مهم است. برای 
ایجاد ارتباط با دیگران، کودکان نیاز دارند احساس های دیگران را از روی حالت های 
چهره ی آن ها تشخیص دهند و نیز بتوانند احساس های گوناگون خود را بشناسند و 
به موقع نشان دهند. شناخت و آگاهی درباره ی احساس ها از مهارت های اجتماعی 
است و کودکان را برای روبه رو شدن با چنین احساس هایی آماده می کند. آن ها 
با درک چنین احساس هایی می توانند واکنش مناسبی داشته باشند و خود را به 

درستی بروز دهند. 
بر اساس الگوهای زیر، چشم ها، ابروها، بینی، دهان و گونه ها را با کمک کودکان   

رنگ آمیزی کنید. می توانید این الگوها را در ابعاد بزرگ تر روی کاغذ دیگری پیاده 
کنید.
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چشم ها، ابروها، دهان و بینی را روی مقوای کلفت یا کارتن بچسبانید و دورُبری   
کنید. حالت خنده و گریه دایره های گونه ها را هم از دو سو به یک مقوا یا کارتن 

بچسبانید. 
نقطه های عالمت گذاری شده روی چهره و اعضای آن را سوراخ کنید. چشم ها   

و ابروها، دماغ و بینی را با میخ، پیچ یا پونز به این محل ها متصل کنید و 
دایره های گونه ها را هم با نخ یا مفتول خیلی نازک در محل خود آویزان کنید.
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چهره را به دیوار بیاویزید. اکنون می توانید به همراه کودکان حالت ها و احساسات   
مختلف چهره را روی این صورتک نشان دهید.

کالس    به  ورود  هنگام  کودکان  از  یکی  روز  هر  تا  برنامه ریزی کنید  می توانید 
احساس آن روز خود با این صورتک مشخص کند و اگر دوست دارد در مورد 
احساس خود و علت  آن با کالس گفت و گو کند. اما هرگز کودکان را مجبور به 

این کار نکنید.
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وقتی عصبانی هستی چه کار می کنی؟

هدف: آگاه کردن کودک نسبت به خود و راه کارهای اش برای تخلیه خشم
از کودکان بخواهید تصویر هر کدام از کارهایی را که معموال هنگام خشم انجام 

می دهند، نقاشی کنند. 
سپس برگه های پرسشنامه ای با پرسش های زیر میان کودکان تقسیم کنید. 

به کودکان فرصت کافی بدهید تا به این پرسش ها با دقت پاسخ دهند. هر کودکی 
ممکن است دالیل گوناگونی برای دعوا و اختالف با دیگران داشته باشد. ممکن 
است بعضی کودکان اصال اهل دعوا نباشند. در هر صورت بهتر است همه به این 

پرسش ها پاسخ بدهند.
کودکان می توانند اگر مایل نباشند، نام خود را زیر برگه ی پاسخ ها ننویسند.

مطالعه ی پاسخ های هر یک از کودکان به شما امکان می دهد با روحیات آن ها 
بیش تر و دقیق تر آشنا شوید و بتوانید به آن ها در کنترل خشم خود و انتخاب 

راه های صلح آمیز برای حل اختالف شان با دیگران، کمک کنید.  
به کودکان بگویید هر کس مایل است، می تواند پاسخ های خود را برای دیگران 

بخواند.
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خواندن کتاب

نخست، جلد کتاب و تصویر آن را به کودکان نشان بدهید. نام نویسنده و تصویرگر 
و مترجم را برای شان بخوانید. 

سپس، بلندخوانی کتاب را شمرده و به آرامی آغاز کنید. هر صفحه را که می خوانید، 
تصویر آن را نیز به مخاطبان نشان دهید و از آن ها بخواهید با دقت به تصویرها 

نگاه کنند.

فعالیت های پس از خواندن

گفت وگو درباره کتاب

پس از پایان بلندخوانی کتاب و خواندن پاسخ  ها، با کودکان درباره ی کتاب و پاسخ 
پرسش های شان گفت و گو کنید. از آن ها بپرسید آیا کتاب را دوست داشتند یا خیر؟ 

اگر بله، چرا؟ اگر نه، چرا؟
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از آن ها بپرسید آیا شخصیت کتاب )گوستاو تلوش( را دوست داشتند؟ اگر بله، چرا؟ 
اگر نه، چرا؟

و  تفاوت ها  و  کنند  مقایسه  گوستاو  رفتار  با  را  خود  رفتار  بخواهید  آن ها  از 
شباهت های شان با او را بیان کنند.

از کودکان بپرسید که هدف نویسنده از نوشتن این کتاب چه بوده است.
هم  شما  درمی گیرد.  آن  سبب های  و  دعوا  درباره ی  گفت وگویی  پرسش،  این  با 
می توانید به عنوان یکی از شرکت کنندگان در گفت وگو، بدون تحمیل عقیده تان، 
دیدگاه خود را بگویید و در هنگام گفت وگو، معنای دعوا از نظر سازمان بهداشت 

جهانی را که در زیر آمده است، به زبان ساده برای شان توضیح بدهید.

تعریف: بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، دعوا )که یکی از انواع خشونت هاست( 
به معنای استفاده از زور و نیروی بدنی نسبت به دیگری، دیگران یا جامعه است، که 
سبب آسیب رساندن به بدن طرف مقابل، مرگ او، آسیب روانی یا عقب افتادگی او 

می شود یا احتمال  این آسیب ها را بسیار باال می برد. 
از کودکان بخواهید فکر کنند و بگویند به جای دعوا از چه راه های دیگری می توان 

برای حل اختالف بهره گرفت؟  

نوشتن آیین نامه  دعوا

هدف: فراهم کردن فرصت برای تکرار آموزه ها و متعهد کردن کودکان به اجرای 
قوانین

آن چه نیاز دارید: برای انجام این فعالیت استامپ و ۵-۶ قطعه مقوای بزرگ الزم 
است. بهتر است مقواها یا سفید یا به رنگ هایی باشند که هم جلب توجه کنند و 

هم بتوان نوشته های روی آن ها را خواند.
این یک فعالیت گروهی است. برای گروه بندی از روش های تصادفی استفاده کنید 
تا ترکیب گروه ها همیشه یک سان و شامل افراد معین نباشد. به ویژه توجه داشته 
باشید که در هر گروه حتما کودکان ضعیف و قوی چه از جنبه ی درسی و چه از 
جنبه ی اعتماد به نفس و حس مشارکت، کنارهم بنشینند تا ازهم یاد بگیرند و به 

هم کمک کنند.
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روش گروه بندی: برای گروه بندی کودکان، روی شش قطعه کاغذ، عدد یک، روی 
شش قطعه کاغذ، عدد دو، روی شش قطعه کاغذ، عدد سه، روی شش قطعه کاغذ، 
عدد چهار و روی شش قطعه کاغذ، عدد پنج را با رنگ های یکسان برای هر عدد 
بنویسید )مثال برای عدد ۵ رنگ بنفش و برای عدد ۲ رنگ آبی(، با این فرض که شما 
سی مخاطب دارید و آن ها را به پنج گروه شش نفره تقسیم کرده اید. تکه های کاغذ 
شماره دار را کامال بر بزنید. از کودکان بخواهید مشت خود را باز کنند. در مشت هر 
کودک، یک قطعه از سی قطعه کاغذ شماره دار را بگذارید و از او بخواهید تا وقتی 
شما نگفته اید، مشت خود را باز نکند. وقتی تقسیم قطعه های کاغذ تمام شد، از 
یک تا سه بشمارید و بگویید کودکان مشت خود را باز کنند. کودکانی که شماره های 
یکسان برداشته اند، یک گروه تشکیل می دهند. به این ترتیب، در پایان کار گروه 

بندی، پنج گروه شش نفره خواهید داشت.
                   

از هر گروه بخواهید با هم فکری و مشورت، آیین نامه ای شامل یک رشته مقررات 
بنویسند که باید هنگام دعوا آن ها را رعایت کنند. 
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در پایان، کار همه ی گروه ها را جمع کنید و از نماینده ی هر گروه بخواهید به جلوی 
کالس بیاید و آیین نامه ی گروه خود را بخواند. 

وقتی همه ی گروه ها آیین نامه ی خود را خواندند، از کودکان بخواهید رای بدهند 
که کدام آیین نامه کامل تر است. البته ممکن است از هر آیین نامه، برخی مواد 
گزینش شوند. می توان هر بندی از مقررات را که رای بیش تری بیاورد، انتخاب و با 

هم ترکیب کرد. 
حاال گروه ها باید یک نفر را که خط خوش تری دارد، انتخاب کنند تا آیین نامه ی 

نهایی را با خط درشت و خوانا بنویسد.
بعد، آیین نامه را در جایی بگذارید که در دسترس همه باشد.

در پایان همه ی کودکان پای آیین نامه را امضا کنند و به کمک استامپ انگشت بزنند 
و متعهد شوند که به مقررات آن عمل می کنند)می توانید توضیح دهید امضا کردن و 
انگشت زدن، یکی از کارهایی است که می توان با دست انجام داد، به جای مشت 

زدن(. دیدن اثر انگشت خود نیز می تواند برای کودکان هیجان انگیز باشد.
آیین نامه را در جایی که همه بتوانند آن را ببینند و بخوانند، بچسبانید. کودکان 
می توانند کناره های آن را با نقاشی های شان تزئین کنند و عنوانی برای اش بگذارند.


