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 هوالحکیم

 استراتژی برای کودکان

 یک تصمیم خوب، با اجرای بد

 سازیتصمیمعنوان درس: 

 صندلیَننویی:پنجمبخش -انیمیشنپتومتآموزشی:  ابزار کمک

27شماره جلسه:

60/68/1931تاریخ:

مدارتصمیمکرد: روی



 داستان

 آویزان لباس، یزوآ  از و كرده برخورد دیوار به كیف. كندمي پرت را خود كیف و شودمي اتاق وارد بیرون از« مت»

 شود. مي

کند. می روشن را آن دست، كف و مشت هايضربه با و رودمي ور آن هايدكمه بارود مي تلویزیون سمت به مستقیم او

 د.شو مي تلویزیون تماشاي مشغول و نشیندمي صندلي روي سپس

 صندليدهد. مي لُه عقب به را صندلي و داده تكیه صندلي پشتي به ویزیون،تل يبرنامه تماشاي هنگام بعد، لحظه چند

-صندلي مانند را صندلي عقب، و جلو به خود هايشانه و سر حركت با او حالت، این درد. شو مي بلند عقب هايپایه روي

 زنگ، صداي از او و شودمي شنیده در زنگ صداي زیرا آورد،نمي دوام زیاد حالت، این اما. آورددرمي حركت به ننویي، هاي

 شود.مي آویزان در يدستگیره به و خوردمي دیوار و در بهكند؛ مي سقوط پشت به و دهدمي دست از را خود تعادل و تمركز

 تا كندمي كمك پت د.برو  او كمك به تا زندمي صدا را پت مت،. بیندنمي را مت اما شده، اتاق وارد پت .شودمي باز در

-مي صندلي روي تلویزیون، مقابل دو هر و كندمي دعوت تلویزیون تماشاي به را او مت،. شود آزاد در يدستگیره از مت

 نشینند.

 حالت به و كندمي بلند عقب هايپایه روي را آن و دهدمي تكیه صندلي پشتي به دوباره تلویزیون، تماشاي هنگام مت،

 جایي تا رودمي عقب به و خوردمي غلت. افتدمي پشت به و دهدمي دست از را يصندل تعادل ما. اآورددرمي ننویي صندلي

 .كندمي گیر كمد زیر او سر كه

 مت سر و دهدمي تكیه كمد يشیشه به را خود پايبكشد.  بیرون كمد زیر از را او كندمي تالش .آیدمي او كمك به پت

 .كندشمي را كمد يشیشه اما آورد،درمي كمد زیر از را

 به ننویي راحتي صندلي حالت به را خود صندلي كندمي تالش مت هم باز و شوندمي تلویزیون تماشاي مشغول دوباره

 .درآورد حركت

 .بسازند ننویي راحتي صندلي یك: كندمي پیشنهاد او به را خوب تصمیم یك و شودمي او مانع پت،

 از بزرگ، ياره با و دهندمي قرار هاصندلي روي را آن. آورديم گاري چرخ یك اتاق، بیرون از پت. كندمی قبول مت

 .شودمي زخمي هاآن دو هر دست انگشت گاري، چرخ بریدن هنگام. برندمي وسط

 .كنندمي متصل پیچ و میخ با صندلي، سمت یك هايپایه به را آن يتكه هر و برندمي وسط از را گاري چرخ
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 روي و رودمي باال و گذاردمي پت كمر و كتف روي پا مت،. است بلند آن سطح اما شود،مي آماده متحرك صندلي

 .شودمي سرنگون و غلتدمي پشت به اما. نشیندمي صندلي

 میخ و پیچ آن زیر به را گاري چرخ يشده بریده هايقطعه و برندمي را صندلي هايپایه؛ كنندمي انتخاب دیگري چاره

 .افتدمي زمین به او و شكندمي اند،كرده نصب آن زیر به كج را گاري چرخ هاينیمه چون اما ند،نشیمي آن روي مت. كنندمي

 صندلي به پانسمان، وسایل و باند با را گاري چرخ ينیمه دو ها،آن. آیدمي پانسمان لوازم و باند زیادي تعداد با پت،

  د.بندنمي

 .خوردنمي تاب و كندمي حركت کند اما است. شده خوب ظاهرًا

 مانند را صندلي اهرم، یك و قرقره، و طناب با و كوبدمي بلندي میخ دیوار روي: یابدمي ايچاره و راه و كندمي فكر پت

 دهد.مي تاب و درآورده حركت به نوزادان، يگهواره

 
 

  .كندمي گیر و شودمي ساییده مرور به طناب، اما كند،مي پیدا ادامه خوب صندلي، ايگهواره حركت

-سیم به .گرددمي پرتاب خانه از بیرون به او و شودمي كشیده مت زیر از صندلي نتیجه، در و كشدمي بارهیك را آن پت،

 و كرده اصابت در به بیرون، از مت اما رود،مي در سمت به پت. گرددمي باز خانه سمت به دوباره و كندمي برخورد برق هاي

 .است شده له و افتاده گیر در زیر پت،. افتدمي پت روي به در با و كندمي جا از را آن

 مت :كندمي مشاهده را مت تصمیم ينتیجه دیوار، و در يویرانه روي و خیزدبرمي پت. زندمي باد تلمبه با را او مت

  .خوردمي تاب كه است تلویزیون این حاال و گذاشته، ننویي صندلي روي را تلویزیون
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* * * * * 

 مت و پت گیريتصمیم

 1. ،داد قرار هالباس آویز در و كرد پرت را خود كیف مت.

 2 .(.كرد تكرار با سهبخورد ) تاب و كند حركت ننویي، صندلي مانند كرد سعي معمولي، صندلي با مت 

 3 .در. داد تكیه شیشه به را خود پاي سپس گذاشت، او روي را خود پاي ابتدا كمد، زیر از مت كشیدن بیرون براي پت 

 .شكست دكم يشیشه نتیجه

 4. شدند مشغول تلویزیون تماشاي به و كردند رها را كمد يشكسته هايشیشه دو، هر. 

 5. خوردنمي كار این درد به و است زیاد گاري چرخ قوس .كردند استفاده گاري چرخ از صندلي، كردن ننویي براي. 

 6. بود ضروري غیر و زیاد آوردند، كار این يبرا كه نجاري وسایل تعداد. 

 7. بود. غلط صندلي، هايپایه كاريپیچ و كوبيمیخ 

 8. ریختند همبه و كرده كثیف را جا همه و دادند انجام را نجاري كار اتاق، در. 

 9. بستند را گاري چرخ هاينیمه و صندلي پانسمان، لوازم و باند با. 

 11. ،كوبید دیوار روي را میخ اي،شیشه بطري با پت. 

 11. ،شد پرتاب اتاق از بیرون به مت نتیجه در و كشید را آن بود، كرده گیر و شده ساییده طناب، كه هنگامي پت. 

 12. داد قرار ننویي و متحرك صندلي روي را تلویزیون. 

* * * * * 

 درس

 غلط آن اجراي اما بود، خوب هاآن اصلي تصمیم – الف. 

 گز) .دادندمي انجام را نجاري كار آن، روي زا ،بعد كشیدند،مي را آن ننویي هايپایه و صندلي طرح باید ابتدا – ب 

 بریدند.( نكرده

 كردند وارد ضرر خیلي. بود فایدهبي و پرهزینه مت، و پت كار – ج. 

 تاب برنامه، تماشاي موقع تلویزیون، وجل تا شود، ساخته مت براي ننویي صندلي كهاین جاي به: شد جا هجاب هدف – د 

 د.ش ساخته تلویزیون براي ننویي صندلي بخورد،
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 نكته:

 .كندمي اجرا را آن خوب و – گیردمي تصمیم وبخ   باچاره: 

 .كندمي اجرا را آن بد و  –گیردمي تصمیم خوب

 :چارهبي

 .كند اجرا خوب را آن كه كندمي تالش و – گیردمي تصمیم بد


