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یک داستان محشر
نویسنده و تصویرگر: فوئب گیلمن

مترجم: نسرین وکیلی، پدرام مهین پور
ناشر: مبتکران

گروه سنی: پنج سال به باال

درباره ی کتاب:

بزرگ  زمان جوزف  گذشت  با  می دوزد.  او  برای  روانداز محشری  پدربزرگ جوزف 
می شود و روانداز کوچک. اما جوزف که رواندازش را خیلی دوست دارد از پدربزرگ 
می خواهد که کاری بکند و پدربزرگ از این روانداز یک کت محشر برای او می دوزد. 
وقتی کت برایش کوچک می شود، باز هم سراغ پدربزرگ می رود و پدربزرگ از کت 
یک جلیقه ی محشر برای او درست می کند و ماجرا هم چنان ادامه پیدا می کند و 
جلیقه به یک کراوات محشر، یک دستمال محشر و سرانجام به یک دگمه ی محشر 
تبدیل می شود و سرانجام گم می شود و جوزف درباره ی آن یک داستان می نویسد. 

توضیح بیش تر:

»یک داستان محشر« کتابی چندالیه است، با موضوع محیط زیستی که می توان 
آن را برای کودکانی از سنین مختلف خواند و لذت برد.

تصویرهای این کتاب به اندازه ی متن آن ارزش و اهمیت دارند. زیرا داستان های 
دیگری به موازات داستان اصلی در تصویرهای کتاب در جریان است.

کتاب متِن کم و تصویرهای بسیار دارد. در تصویرها اتفاق هایی روی می دهد که 
در متن چیزی درباره ی آن گفته نشده است. بنابراین باید برای تماشای تصویرها 

حوصله به خرج داد.
متن کتاب نیز تکرارشونده است. متن های تکرارشونده برای کودکان خردسال بسیار 
مناسب هستند. با تکرار واژه ها و جمله ها، کودک بر آن ها مسلط می شود و می تواند 
با آن همراه شود و تکرارش کند. به این ترتیب دایره ی واژگانش  گسترده تر می شود 

و از این که بر متن کتاب مسلط است لذت می برد.
تصویرهای کتاب، جریان زندگی و گذر زمان را به خوبی نشان می دهند. از بزرگ تر 
شدن ژوزف، باردار شدن مادرش و سپس به دنیا آمدن یک نوزاد در خانواده تا 
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زندگی روزمره ی مادربزرگ و پدربزرگ و پدر و مادر ژوزف و همسایه ها. شغل های 
مختلف را می توان در این کتاب دید و کودک را با آن ها آشنا کرد.

پدربزرگ، خیاط است و پدر، کفاش. همسایه ها کشاورزی می کنند و مادر و مادربزرگ 
خانه دار هستند.

اما در کنار همه ی این ماجراها، جریانی هم در زیرزمین خانه رخ می دهد. دو موش 
با هم زندگی را آغاز می کنند و از تکه های روانداز ژوزف که از درز چوب های کف اتاق 

به پایین می افتد، برای دوختن لباس و روانداز استفاده می کنند.
آن ها کم کم بچه دار می شوند، بچه موش ها بزرگ می شوند، به مدرسه می روند و روند 

زندگی خانواده ی موش ها هم ادامه می یابد.
در این داستان، افزون بر گذر زمان و تغییرات ناشی از آن، مسئله ی محیط زیستی 
بازیافت و استفاده ی دوباره از مواد دورریختنی مطرح است. زباله سازی، یکی از 
مشکالت امروزه ی کشور ماست. ایران یکی از زباله سازترین کشورهای جهان است. 
برای  زندگی ما می شوند، در حالی که  آلودگی محیط  زباله ها سبب  می دانیم که 

بسیاری از مواد دورریختنی می توان کاربردهای تازه ای پیدا کرد.
با خواندن این کتاب برای کودکان، آن ها را از کودکی با مفهوم بازیافت آشنا می کنیم. 

فعالیت های پیش از بلندخوانی 

تمایل کودک خود را بسنجید. اگر دوست دارد به او اجازه دهید پیش از خواندن 
کتاب نگاهی به تصویرها بیندازد. می توانید با کودک همراه شوید و در هر صفحه با 
توجه به تصویرها پرسشی را برای اش مطرح کنید. مثالً بپرسید: »به نظرت این بچه 

این جا داره چکار می کنه؟« یا »چرا داره می خنده ؟« ...
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فعالیت های هنگام بلندخوانی 

خواندن داستان را آرام و شمرده آغاز کنید. به کودک اجازه دهید هر قدر که می خواهد 
تصویرهای هر صفحه را ببیند. از کودک درباره ی چیزهایی که در هر صفحه می بیند 

بپرسید.
دقت کنید که آیا کودک متوجه داستان موش ها در پایین صفحه می شود؟ اگر نشد 
تالش کنید با پرسش هایی مانند »این موش ها رو می بینی؟ به نظرت دارند چکار 

می کنند؟« توجه کودک را به این داستان جلب کنید.
از او بخواهید تا داستان موش ها را در هر صفحه برای شما تعریف کند.

با پرسیدن پرسش درباره ی زندگی روزمره ی خانواده ی ژوزف، کودک را متوجه گذر 
زمان کنید. 

فعالیت های پس از بلندخوانی

کتاب آکاردئونی

هدف: آشنایی با توالی رخدادها در داستان، درک ترکیب اعداد
را می بینید.  آکاردئونی  تصویری  کتاب  کتاب، طرح یک  فعالیت های  بسته ی  در 

صفحه را از بخش میانی با قیچی جدا کنید و شماره ی سه را به چهار بچسبانید.
روی مربع شماره ی یک، شکل پتو چاپ شده است. از کودک بخواهید چیزهایی را 
که پدربزرگ از پتو برای ژوزف می دوزد، به ترتیب روی هر قسمت نقاشی کند. روی 
هر قسمت شماره ها به صورت دایره مشخص شده اند که می توان به کمک آن ها، 

ترتیب اعداد و شمارش را نیز به کودک آموخت.
پس از پایان نقاشی، با تا کردن قسمت هایی که با نقطه چین مشخص شده اند، شما 

یک کتاب تصویری آکاردئونی خواهید داشت.
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کاردستی با وسایل دورریختنی و استفاده ی دوباره از دورریزها

هدف: آشنایی با مفهوم بازیافت، تقویت مهارت های دست ورزی، رشد خالقیت 
کودکان

برای کودک خود توضیح دهید که از بسیاری وسایل دورریختنی می شود دوباره 
استفاده کرد. به کودک کمک کنید تا با وسایل دورریختنی یک کاردستی درست کند. 

این کار خالقیت کودک شما را باال می برد.
در ادامه نمونه هایی از این فعالیت آورده شده است تا کودک بتواند از آن ها ایده 

بگیرد.
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نمونه هایی از کاردستی های بازیافتی با سی دی های قدیمی
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نمونه هایی از کاردستی های بازیافتی با بطری های پالستیکی

از کودک بپرسید آیا می تواند چیزی را در میان وسایلش پیدا کند که به نظر دیگر 
کهنه شده و به درد نمی خورد؟ آیا او می تواند یک کاربرد تازه برای آن وسیله پیدا 

کند؟ در این زمینه به او کمک کنید.
از کودک بخواهید یک داستان برای این وسیله بگوید و شما برایش بنویسید. 

می توانید یک کتاب آکاردئونی هم برای این داستان جدید بسازید.
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کشیدن برشی از خانه

هدف: تقویت توانایی تصویرسازی ذهنی کودکان، درک جایگاه اشیاء در فضا
بسیاری از تصویرهای این کتاب، برشی عرضی از یک خانه را نشان می دهند. از 
کودک بخواهید تا برشی از خانه تان را نقاشی کند. در این کار به او کمک کنید تا 

بتواند آن را به درستی تصور و سپس نقاشی کند.
پس از کشیدن برش خانه، می توانید جای وسیله هایی را در فضای خانه تغییر دهید 

و از کودک بخواهید جای آن ها را در برش خانه مشخص کند.
از کودک بخواهید برش هایی از وسایل و مواد دیگری در اطرافش را تصور و نقاشی 

کند، مانند برشی از سیب یا یک پرتقال، برشی از ظرف ها...
این فعالیت ممکن است برای کودکان کوچک تر کمی دشوار باشد. پیش از آغاز 
فعالیت بسنجید که کودک توانایی انجام آن را داشته باشد. در غیر این صورت 

فعالیت را تنها با کودکان بزرگ تر اجرا کنید.

پیشه ها

هدف: شناخت مشاغل گوناگون
توجه کودک را به شغل پدر، مادر و پدربزرگ و مادربزرگ ژوزف جلب کنید. با او 
درباره ی شغل های گوناگون گفت و گو کنید. می توانید درباره ی شغل خود و یا پدر  
و مادر کودک با او صحبت کنید و از او بخواهید شغل کسانی را که در خانواده 

می شناسد، نام ببرد.
از کودک بخواهید چند شغل را که نام برده است، نقاشی کند.

از پتو تا دگمه

با  هم گام  رخدادها  توالی  درک  کودکان،  دست ورزی  مهارت های  تقویت  هدف: 
تغییرات از پتو تا دگمه

آن چه نیاز دارید: تکه های کاغذ یا پارچه ی مستطیل شکل، قیچی
پیش از شروع فعالیت الگوی زیر را روی کاغذها یا پارچه ها بکشید. 

کاغذها یا پارچه ها را در اختیار کودکان یا گروه هایی از کودکان قرار دهید. بار دیگر 
کتاب را بلندخوانی کنید.

هنگامی که پدربزرگ ژوزف از پتو برای ژوزف یک کت می دوزد، از کودکان بخواهید 
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با بریدن خط های دور الگو، آن ها نیز از پتو یک کت درست کنند. داستان را ادامه 
دهید و در هر مرحله همراه با کودکان مراحل تغییر کت به جلیقه، جلیقه به کراوات، 

کراوات به دستمال و دستمال به دگمه را هم گام با داستان اجرا کنید.


