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ایزی و راسو
نویسنده و تصویرگر: ماری لوئیز فیتزپاتریک

مترجم: نسرین وکیلی
انتشارات: مبتکران

گروه سنی: 3 تا 6 سال

خالصه ی کتاب

این کتاب درباره ی ترس، چیره شدن بر آن و ایجاد خودباوری 
داشتن  همراه  به  با  داستان  قهرمان  دختر  است.  کودکان  در 

عروسک راسوی خود بر ترس هایش غلبه می کند.

توضیحات بیشتر: 

در بسیاری از موارد، ایزی می تواند با عروسک خود بر ترس هایی 
جنگل  مورد  در  که  می بینید  اما  شود  پیروز  است  نادرست  که 
تاریک، راسو هم می ترسد چون این ترس بجا و درست است و 

کودک نباید به تنهایی به جنگل برود.
با این کتاب کودک می آموزد در مواردی که خطری او را تهدید 
نمی کند، می تواند بر ترسش چیره شود و ترس هنگامی بجاست 

که او را از روبه رو شدن با خطری آگاه کند.
از  که  راست  سمت  صفحات  در  کنید.  توجه  کتاب  تصاویر  به 
ترس های ایزی صحبت می شود، تصویرگر از کادرهای کوچک و 
بسته استفاده کرده است، مانند کودکی که از ترس در خود جمع 
می شود؛ درحالی که در تصویر سمت چپ، هنگامی که ایزی در 
همراهی با راسو بر ترسش چیره می شود، کادر باز می شود و این 

گشایش در چهره و حالت بدن کودک نیز دیده می شود.
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ترس در کودکان

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

شما می شد. در آن لحظه چه احساسی داشتید؟
احساسات، تفکرات و تصورات کودکان برای آن ها کامال واقعی 
از  طبیعی  بخشی  دلهره  و  ترس  که  بپذیرند  والدین  اگر  است. 
زندگی کودک است و در برابر تنش ها و اضطراب های فرزندشان 
مالیم و شکیبا باشند، بهترین کمک را به او در رو به رو شدن با 

ترسش کرده اند.
به این ترتیب کودک احساس خواهد کرد که هر اندازه هم پریشان 
و آشفته باشد، باز هم والدینش تعادل 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 همیشگی که: »نترس، شجاع باش، دیگه بزرگ 
با  شده ای و نباید بترسی...«، مشکل کودک برطرف نمی شود. 

این کار تنها مشکل او نادیده گرفته می شود.
پذیرفتن و درک احساس ترس کودک و طبیعی شمردن آن به 
اعتماد به نفس  و  نداند  ضعیف  را  خود  تا  می کند  کمک  کودک 
خود را از دست ندهد. ترس کودک چه درست و بجا باشد و چه 

نادرست، باید وجود آن را پذیرفت.
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 

ساخت عروسک دستکشی

هدف: همذات پنداری با شخصیت داستان، تقویت مهارت های 
دست ورزی

آنچه نیاز دارید: پارچه، کاموا، دکمه، نخ و سوزن، قیچی

استفاده  با  کنید.  نمایشی درست  کودکان یک عروسک  با کمک 
از الگوی پیوست، پارچه ای را برش بزنید و با دوخت، به سر و 
با کاموا،  دست های عروسک شکل بدهید. صورت عروسک را 
این  از  کنید.  با نظر و کمک خود کودکان درست  پارچه و دکمه 
عروسک می توانید هنگام بلندخوانی استفاده کنید. پس از پایان 
بلندخوانی به کودکان بگویید که عروسک را در کالس می گذارید 
و کودکان هرگاه بخواهند می توانند از عروسک کمک بگیرند تا بر 

ترس هایشان چیره شوند.
در صورتی که فعالیت را برای تعداد کمی از کودکان اجرا می کنید 
او درست  کودک، عروسکی مخصوص خود  هر  برای  می توانید 
کنید. از کودک بخواهید جانوری را که دوست دارد برای ساخت 
اگر دوست  بپرسید،  او  از  انتخاب کند. رنگ جانور را  عروسک 
آزاد  را  او  کند  انتخاب  دیگری  رنگ  به  را  عروسکش  که  دارد 
در  بخواهید  آن ها  از  و  بدهید  کودکان  به  را  عروسک  بگذارید. 
ابتدا با کمک عروسک کاری را که از آن می ترسند انجام دهند. 
آن  با  عروسک  کمک  بدون  که  کنید  تشویق  را  آن ها  سپس 
ترس ها مواجه شوند. توجه کنید که هدف از این فعالیت وابسته 
شدن کودک به عروسک برای چیرگی بر ترس هایش نیست. از 
کودک بپرسید فکر می کند عروسکش از چه چیزهایی می ترسد. 
بر  غلبه  در  عروسک  به  هم  او  تا  کنید  ترغیب  را  او  می توانید 

ترس هایش کمک کند. 
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را پیدا کند. پدر و مادر با حمایت از کودک و اطمینان دادن به او 
می توانند زمینه ی مقابله با ترس را در کودک فراهم کنند.

او نگویید که  به  نکنید و  برای ترسش مسخره  هیچ گاه کودک را 
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 آنچه سبب ترس او می شود با شما صحبت کند 

تا شیوه های روبه رو شدن با ترس را فرا گیرد.
به  می کند،  تعریف  شما  برای  را  حادثه ای  کودک  که  هنگامی 
افتاده  اتفاق  آنچه  از  بیشتر  رویداد  آن  درباره ی  او  احساسات 

توجه کنید.
ترس های کودک را تایید کنید ولی در آن مشارکت نکنید. برای 
نمونه اگر از چیزی ترسناک زیر تختش می ترسد به او بگویید: 
»می دانم از آن چیز زیر تخت ترسیده ای ولی بیا با هم نگاه کنیم 
تا مطمئن 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 ترسش 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.
غلبه  ترس هایش  بر  کودک  تا  می کند  کمک  نیز  همانندسازی 
ترس هایش  بر  دیگری  کودک  می بیند  کودک  که  هنگامی  کند. 
موفق  می تواند  هم  او  که  می کند  پیدا  را  احساس  این  کرده  غلبه 
یا کتاب می توانند  شود. این شخصیت ها در دنیای واقعی، فیلم 

این  از  می توانید  کودکان  به  پیشنهادها  این  دادن  برای  دارند. 
جمله استفاده کنید:

»من دوستی داشتم که از ............ می ترسید.«

را  نقاشی هایشان  رنگی  پارچه های  و  کاغذ  با  بخواهید  کودکان  از 
رویارویی  درباره ی روش های  کودکان  با  کار  هنگام  کنند.  تزئین 
با ترس هایشان سخن بگویید و از آن ها بخواهید اگر تجربه ای در 
این موارد دارند با کالس بازگو کنند؛ آنچه رخ داده که باعث شده 
از چیزی بترسند و تالش هایی که کرده اند تا بتوانند بر ترسشان 
درباره ی  دستنامه  ابتدای  در  که  نکاتی  به  همواره  شوند.  چیره 
فضای  و  باشید  داشته  توجه  شد  اشاره  آن ها  به  کودکان  ترس 

اعتماد و راحتی را در کالس به وجود آورید.
هنگامی که کودکان کار می کنند به آن ها کمک کنید تا از رنگ های 
کودکان  که  است  این  هدف  کنند.  استفاده  کارشان  در  شادتر 
تصاویری شاد و غیرترسناک از آنچه به نظرشان ترسناک می آید 
از  بکشند. می توانید کارهای کودکان را برای مدتی در گوشه ای 

کالس به نمایش بگذارید.
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فیلم  انتخاب  که  درمی یابیم  ترتیب  این  به  باشند.  داشته  وجود 
یا کتاب درست چه اندازه مهم است، زیرا کودک با بسیاری از 

شخصیت های فیلم یا کتاب همانندسازی می کند.
از خشونت،  پر  بازی های رایانه ای و کتاب های  فیلم ها،  انتخاب 
کودک را پرخاشجو و عصبی و ترس هایش را تشدید خواهد کرد.

به یاد داشته باشیم کودکان از افراد پیرامون خود نیز می آموزند 
تاثیرگذار  ترس هایش  و  او  بر  هم  کودک  اطرافیان  ترس های  و 

است.

فعالیت های پیش از خواندن

بازی با سایه ها

هدف: باال بردن دانش کودک
آنچه 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 
کنید.  تاریک  را  آن  فضای  بتوانید  که  ببرید  اتاقی  یا  کالس  به 
دهید.  قرار  دیوار  به  رو  میز  یک  روی  را  پرنوری  چراغ قوه ی 
توجه  و  دارید  نگه  چراغ قوه  جلو  یک به یک  را  هندسی  اشکال 
کودکان را به سایه ی روی دیوار جلب کنید. با جلو و عقب بردن 
تغییر دهید. هدف  اندازه ی سایه ی روی دیوار را  شکل مقوایی 
از تفاوت سایه های ایجادشده از  این فعالیت آگاه کردن کودکان 
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، 
به  لزوما  بزرگ  خیلی  سایه ی  یک  مثال  برای  باشد.  متفاوت 

کنند.  تا در آن روز درباره ی ترسشان صحبت  کنید  انتخاب  را 
به کودکان دیگر تاکید کنید که این فعالیت را هر روز یا هفته ای 
در  بار  یک  برای  حداقل  همه  تا  می کنید  تکرار  روز  دو  یا  یک 
صورت  به  می تواند  کودکان  انتخاب  باشند.  کرده  شرکت  آن 

داوطلبانه، بر اساس حروف الف با یا روش های دیگر باشد.
آهستگی  به  بخواهید  همه  از  کودکان،  سخنان  پایان  از  پس 
تجربه ی  اگر  بخواهید  دیگر  کودکان  از  کنند.  باز  را  چشمانشان 
کنند و درباره ی آن سخن  با دوستانشان همدلی  مشابهی دارند 

بگویند.
این نشست را در روزهای بعدی هم تکرار کنید تا همه حداقل یک 
بار در آن صحبت کنند. اگر کودکی مایل بود دوباره در نشست 
را  کودکان  اما  کنید،  فراهم  او  برای  را  امکان  این  بگوید،  سخن 

مجبور به صحبت نکنید.

ترسناک ها

هدف: باال بردن اعتماد به نفس، گفت وگو درباره ی تجربه ها
آنچه نیاز دارید: مقوای A4، کاغذهای رنگی، تکه های پارچه، 

ماژیک، چسب و ...

بخواهید روی  از آن ها  و  بدهید  مقوا  کودکان یک  از  به هر یک 
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 
می توانید  بکشند.  را  آن  تصویر  می ترسد،  چیزی  از  که  دارند 
به  پیشنهادهایی  خودتان  تصویرها  در  گوناگونی  ایجاد  برای 
تاریکی  دکتر،  و  آمپول  برق،  و  رعد  حشرات،  بدهید:  کودکان 
واهمه  آن ها  از  کودکان  گاهی  که  هستند  مواردی  و ...  سایه  و 
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معنای وجود شیئی به همان اندازه نیست.
با استفاده از الگوهای زیر سایه های جانوران را روی دیوار 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

من هم می ترسم و تالش می کنم نترسم

هدف: پذیرش و رویارویی با ترس ها

کودکان  از  ببرید.  بزرگی  فضای  یا  سالن  حیاط،  به  را  کودکان 
را  یکدیگر  دست های  همگی  و  دهند  تشکیل  حلقه ای  بخواهید 
را  چشمانشان  بخواهید  همه  از  بنشینند.  زمین  روی  و  بگیرند 
و  دارند  نگه  بسته  را  چشمانشان  بکشند،  عمیق  نفسی  ببندند، 
دست های یکدیگر را رها نکنند. جمله ی اول را خودتان بگویید:

»نام من ......... است و هنگامی که کودک بودم از ........... 
و  می کشم  عمیق  نفسی  می ترسم  چیزی  از  هرگاه  می ترسیدم. 

تالش می کنم راهی برای رویارویی با آن بیابم.«
نظرتان  به  چرا  بدهید:  بیشتری  توضیحات  امکان  صورت  در 
ترسناک می آمد، چگونه توانستید بر ترستان چیره شوید، هنگام 

ترس از چه چیزها یا کسانی کمک می گیرید و ... .
سپس از نفر بعدی بخواهید همین کار را انجام دهد. انجام این 
از  راحتی  به  بتوانند  کودکان  تا  می خواهد  فراوانی  دقت  فعالیت 
نتیجه  این  به  که  نیست  این  بگویند. هدف  ترس هایشان سخن 
هم  با  همه  است  قرار  بلکه  نیست،  ترسناک  چیزی  که  برسیم 
و  بترسیم  آن ها  از  است  ممکن  که  هست  چیزهایی  بپذیریم 
ترس  هنگام  ما  که  هستند  دیگری  چیزهای  یا  کسانی  همیشه، 
روبه رو  ترسمان  با  بتوانیم  تا  بگیریم  کمک  آن ها  از  می توانیم 

شویم.
اگر تعداد کودکان زیاد است، پیش از شروع فعالیت 5 یا 6 نفر 
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آشنایی با راسو

هدف: باال بردن دانش کودک

برای معرفی راسو به کودکان، ابتدا از آن ها بخواهید چند جانور 
را نام ببرند. برای آن ها بگویید که در جهان جانوران بسیار زیاد 
محیط های  در  و  شرایط  در  یک  هر  که  دارند  وجود  گوناگونی  و 
ممکن  ما  که  بسیاری هستند  جانوران  و  می کنند  زندگی  ویژه ای 
برای  سپس  نشناسیم.  را  آن ها  یا  باشیم  ندیده  را  آن ها  است 
این  از  پیش  آیا  که  بپرسید  آن ها  از  و  ببرید  نام  راسو  از  نمونه 
در  نشست،  از  پیش  می توانید  نه.  یا  بودند  شنیده  را  راسو  نام 
اینترنت یا کتاب ها عکس هایی از انواع راسو را جست وجو کنید و 

با خود به کالس ببرید و به کودکان نشان دهید.
راسوها جانورانی کوچک اندام هستند که بدنی کشیده و باریک، 
نوعی  دارند.  پرمو  و  بلند  نسبتًا  دمی  و  کوچک  پاهایی  و  دست 
از این جانور که در کتاب ایزی و راسو و در این تصویرها آمده، 

اندازه ی یک  نام دارد که تقریبا به  یا راسوی امریکایی  گندراسو 
این جانور شیوه ی دفاعی آن  گربه است. ویژگی شناخته شده ی 
خود  از  دفاع  برای  شود،  حمله  امریکایی  راسوی  به  اگر  است. 
پایش را محکم به زمین می کوبد و سپس روی دو پا بلند می شود 
دارند  قرار  دمش  زیر  که  غده هایی  از  را  بدبویی  بسیار  مایع  و 
بیشتر  خاطر  همین  به  می پاشد.  دشمن  طرف  به  و  بیرون  به 
از حشرات،  این جانور  ندارند.  این جانور  کار  به  جانوران کاری 
کرم های خاکی، جوندگان کوچک، مارمولک، قورباغه و پرندگان 
یا تخم آن ها تغذیه می کند. آن ها همچنین برگ، میوه و ریشه ی 

گیاهان، قارچ و علف نیز می خورند.
پس از نشان دادن تصویرها به کودکان و دادن توضیحات باال، 
برگه ای در اختیار کودکان قرار دهید و از آن ها بخواهید هر کدام 

یک راسو بکشند.


