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کنسرت پنج موش بامزه

نویسنده و تصویرگر: چیساتو تاشیرو
مترجم: حسام سبحانی طهرانی، ماندا نارنجیها

انتشارات: مبتکران
گروه سنی: پیش دبستان و سال های نخست دبستان

خالصه ی کتاب

از  را  ضعیفی  موسیقی  صدای  بامزه  موش  پنج  مهتابی  شب  یک  در 
تصمیم  آن ها  باشد؟  می تواند  چه  صدای  این  می شنوند.  دوردست 
صدا  کردن  دنبال  با  بیاورند.  در  سر  تا  کنند  دنبال  را  صدا  می گیرند 
آن ها درمی یابند که قورباغه ها در حال آواز خواندن در کنسرتی هستند 
که موش ها اجازه ی ورود به آن را ندارند. پس به خانه برمی گردند و 
دست  آن ها  کنند.  درست  خودشان  برای  ارکستری  می گیرند  تصمیم 
تمرین  و  می کنند  تمرین  می سازند،  را  خود  سازهای  می شوند،  کار  به 
شب  در  می کنند.  فراهم  را  کنسرت  یک  اجرای  مقدمات  و  می کنند 
می کنند  اجرا  شنوندگان  برای  را  زیبا  موسیقی  یک  موش ها  کنسرت، 
پایان تشویق ها می بینند که شمار زیادی قورباغه خود را در میان  با  و 

موش ها پنهان کرده اند...
این کتاب نشان می دهد که چگونه موسیقی زیبا هر کسی را به سوی خود 
می کشد و سهیم شدن موسیقی با دیگران چگونه می تواند باعث دوستی 

و پیوند بین افراد شود.

توضیحات بیش تر

لذت موسیقی، چه شنیدن و چه نواختن آن، چیزی است که این کتاب 
زیبا  موسیقی  شنیدن  از  پس  موش ها  می گذارد.  میان  در  کودکان  با 
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می کنند  تالش  دهند  انجام  کاری  چنین  بتوانند  خودشان  آن که  برای 
چگونه  می دهد  نشان  کتاب  می کنند.  کشف  را  استعدادهای شان  و 
با موسیقی  در هماهنگی  اجرا می کند  تنهایی  به  فرد  هر  که  موسیقی ای 
و  می شود  دلنشین  آوایی  به  تبدیل  گروهی  اجرای  یک  در  و  دیگران 
چگونه موش ها با پی گیری و تمرین باالخره می توانند این آوای دلنشین 

را با دیگران سهیم شوند.

فعالیت پیش از بلندخوانی

در پایان کتاب شخصیت های پنج موش معرفی شده اند. پیش از آغاز 
بلندخوانی این موش ها را به کودکان نشان دهید و از آن ها بخواهید به 
مشخصات ظاهری هر موش توجه کنند: رنگ موش ها، لباسی که بر تن 

دارند، کاری که هر یک به آن مشغولند.
را  از موش ها  کودکان هر یک  که  بخواهید  و  نشان دهید  را  کتاب  جلد 

روی جلد بازبشناسند.

فعالیت هنگام بلندخوانی

هنگام خواندن کتاب در هر صفحه اجازه دهید کودکان هر یک از پنج 
موش را دنبال کنند و به تصاویر توجه کنند.

از  هستند  سازهای شان  ساختن  حال  در  موش ها  که  صفحه هایی  در 
این  ساختن  برای  ابزاری  و  وسایل  چه  از  موش ها  که  بپرسید  کودکان 

سازها استفاده می کنند.
در صفحه ای که تماشاگراِن کنسرت را نشان می دهد از کودکان بپرسید 
که چه کسانی به دیدن کنسرت موش ها آمده اند. به طور غیرمستقیم 
توجه آن ها را به قورباغه هایی که در میان جمعیت پنهان شده اند جلب 

کنید.
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فعالیت پس از بلندخوانی

تجربه های هیجان انگیز

هدف: تقویت مهارت بیان به زبان تصویر، گفت وگو درباره ی تجربه ها

قورباغه ها  کنسرت  از  که موش ها  کتاب  از  چند خط نخست صفحه ای 
کودکان  برای  دیگر  بار  را  نمی برد  خواب شان  شب  و  بازمی گردند 
بخوانید. سپس از هر یک بخواهید به تجربه ی هیجان انگیزی فکر کنند 
که باعث شده شب نتوانند بخوابند. از کودکان بخواهید تصویری از این 

تجربه نقاشی کنند.

ساخت ساز موسیقی

هدف: تقویت مهارت های دست ورزی، تجربه ی تولید صدا با سازهای 
دست ساز

لوله ی تغییر صدا

آنچه نیاز دارید: لوله ی مقوایی دستمال یا ... در اندازه های مختلف، 
کیسه ی پالستیکی، کش یا چسب نواری
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صدای  رنگ  که  است  لوله ای  شکل  به  و  دارد  نام  کازو  ساز  این  اصل 
خواننده را تغییر می دهد.

لوله های مقوایی را در اندازه های مختلف ببرید و یک سر آن را با کیسه ی 
پالستیکی بپوشانید و کیسه را با کش یا چسب نواری محکم کنید. بسته 
به طول لوله یک یا چند سوراخ روی بدنه ی لوله درست کنید. لوله ها 
را به کودکان بدهید و از آن ها بخواهید در آن بگویند »ممممممممم« یا 
»دووووووووووو« و به تغییر صدا در هر یک از لوله ها توجه کنند. کمی 
تمرین نیاز است تا کودکان بتوانند به خوبی تغییر ارتعاش صدا را ایجاد 

کنند.

طبل با قوطی فلزی

آنچه نیاز دارید: قوطی های فلزی، چسب، بادکنک، نوار چسب، کاغذ 
یا مقوا

یک سر چند قوطی فلزی را ببرید و اجازه دهید یک سر فلزی آن باقی 
بماند. سر و ته چند قوطی فلزی دیگر را کامل جدا کنید به شکلی که تنها 
بدنه ی آن بماند. با بادکنک، کاغذ یا مقوا یا چسب نواری سر قوطی ها 
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را بپوشانید. قوطی ها را کنار هم بچینید و از کودکان بخواهید با دست 
یا با ته مداد روی این طبل های کوچک بنوازند و به تفاوت صدای این 

طبل ها توجه کنند.
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فلوت با نی
آنچه نیاز دارید: قیچی، چسب، تعدادی نی نوشیدنی

هم  کنار  در  و  ببرید  گوناگون  اندازه های  به  را  نوشیدنی  نی  تعدادی 
بچینید. نی ها را با چسب به هم بچسبانید و از کودکان بخواهید با کمی 
فاصله از سر نی ها در سوراخ های مختلف بدمند و صداهای گوناگونی که 

تولید می شود را بشنوند و تجربه کنند.
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تمرین گروهی
از کودکان بخواهید هر یک سازی را که دوست دارند برای خود بسازند. 
با  دهید.  تشکیل  آن ها  از  کوچکی  گروه های  کودکان  تعداد  به  توجه  با 

فاصله های منظم بشمارید: »یک، دو، سه« یا »یک، دو، سه، چهار«
بار تکرار  نواختن کنند شمارش را چند  به  از آن که کودکان آغاز  پیش 
کنید تا کودکان به ریتم موسیقی عادت کنند. سپس می توانید الگوهای 
مختلفی برای کودکان مشخص کنید تا بر مبنای آن سازشان را به صدا 

درآورند.
همه با هم با شنیدن ضرب یک بنوازند و ضرب های دو، سه و چهار   

را هر کسی به تنهایی یا دو تا دو تا بنوازند.

هر سازی روی یک ضرب بنوازد.  

برخی از آن ها همه ی ضرب ها و برخی تنها ضرب های زوج یا فرد   
را بنوازند.

با افزایش تدریجی هماهنگی، کودکان می توانند شکل  با کمی تمرین و 
گرفتن نواهای موسیقی را درک کنند.

* می توانید از الگوهای گوناگون موسیقایی که در دستنامه ی المر 
آمده نیز برای تمرین موسیقی و ریتم با کودکان بهره ببرید.
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