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 یك کتاب در یك مجله

ن
ي. سات

سنده: دکتر جیمز د
نوي

مترجم: نگار مجدفر ن 
ي منحصربه فرد ساخت

 برا
س

ي در
س ها

كال

7
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ش
101 رو
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20. دوستان ناهار
گومادربزرگهایهر

گايجادشدهاست.پدربزر
گومادربزر

اينپيش��نهاددرپیراهكارجايگاهپدربزر
كوعدهیغذايیميلكنند.اگربهفكربرگزاری

سراتشويقكنيدتابانوههايشاندرغذاخوریمدرسهي
كال

برنامهیمشاورهدرمدرسهیخودهستيد،ازافرادتأثيرگذاردرجامعهیمحلیوتاجرهادعوتكنيدتادرمدرسه
شآموزان،زمانمالقاتبا

شآموزانناهارميلكنند.بهتراس��تازقبلب��هدان
حض��وريابندوباگروهیازدان

ميهمانانياهمانمشاوراندعوتشدهبهمدرسهرااعالمكنيدتاآنهابدانندكهچهزمانیبامشاورشانناهار
ش،راه

شآموزانبهاينشكلناهارصرفكردهاموهميشهنتايجخوبیگرفتهام.اينرو
خواهندخورد.منبادان

مناسبیبرایبهبودزندگیافراددرگيراست.عالوهبراين،باعثمیشودروابط،دوستانهترشود.

21. لطیفه ها و داستان ها
كودكاندرتمامسنينداستانرادوستدارندوازشنيدنلطيفههاياداستانهایخوبلذتمیبرند.درواقع

كداستانبيانمیشود،بهتردرحافظهمیماند.
ثابتشدهاستهنگامیكهنكاتمهمدرقالبي

معم��والمعلمانمیتوانندلطيفهياداس��تانیرابي��انكنند،امامنترجيحمیدهمك��هاينوظيفهرابه
كبگيرند.اما

شآموزانمحولكنم.منبهآنهااجازهمیدهمتاازهمكالسیهاواعضایخانوادهیخودكم
دان

سآمادهكنند.
درهرشكلموظفاندروزبعدچيزیبرایارائهدركال

اينفعاليتبيانگرايناستكهشما،بهعنوانمعلمازخنديدننيزلذتمیبريد.نيازینيستهمهچيزكامال

اشاره
ش گفتار، سـرآغاز 

ب، عـالوه بر پی
سـله مطال

ن سل
ش قبلی اي

در چهـار بخ
ن 

صربه  فرد سـاخت
ف برای منح

ش مدنظـر مؤل
ب، بـا 19 رو

و وروديه هـای کتا
ش ديگر توضیح داده می شود. 

ن شماره نه رو
س آشنا شديد. در اي

س های در
کال

ش  پنجم
بخ
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رس��میبرگزارشود.خودانگيختگیخصيصهیبارزبشراستوشوخی،جزویاساسیازخودانگيختگی
است.

ك،دربارهیآس��تانهیتحملاستواينمقولهرابه
نيازیبهتوضيحنيس��تكهاينفعاليتكوچ

شراخندهدارنمیپندارد،دريافتنلطيفهی
شآموزیكهلطيفهیهمكالسیا

شمیدهد.دان
كودكانآموز

خندهداربهمشكلبرخواهدخورد.

22. سرگرمی ها و عاليق 
گ«تاناس��ت.درابتدایس��التحصيلی،به

ش»وانگين
شفوقالع��ادهایبرایبازيابیرو

اي��نرو
شآموزانتانپرسشنامهایبدهيدوازآنهادربارهیعاليق،سرگرمیها،فعاليتهاياغذایموردعالقهو

دان
شنامهآوردهشدهاست.

مواردیازاينقبيلسؤالكنيد.دراينجا،نمونهایازاينپرس

ن
عاليق م

سیون: ...............................................................................
مجموعه برای تهیه کلک

قهرمان: ................................................................................................................    
حیوان خانگی: .......................................................................................................    
 موضوع در مدرسه: ...............................................................................................    
کارهايی که با خانواده انجام می دهم: ..................................................................... 
سرگرمی: ..............................................................................................................    
برنامه های راديويی: ...............................................................................................  
غذا: .......................................................................................................................    
موسیقی: ...............................................................................................................    
گ: .....................................................................................................................    

رن
ت: ..............................................................................................................    

تعطیال
ب: ....................................................................................................................    

کتا
برنامه های تلويزيون: ............................................................................................. 
ش: ..................................................................................................................    

ورز
 نام: ......................................................................................................................    
 تاريخ: ...................................................................................................................    

شآموز
نمونهایازپرسشنامهبرایدان

ن 
ی والدي

شنامه 
23. پرس

شآموزانتان
نظرتاندربارهیپرسشنامهایبرایوالدينچيست؟دراينپرسشنامهمیتوانيدازوالديندان

سؤاالتیدربارهیفرزندشانبپرسيد.همچنينمیتوانيدنكاتكوچكیكهموردعالقهیآنهاست،درآنذكر
كنيد.عالوهبراينمیتوانيدازاستعدادهاياسرگرمیويژهایكهوالديندرآنتبحردارندومايلبهانجامآندر

سهستند،سؤالكنيد.
مدرسهياكال

ن:
فرزند م

*در.........واقعاًخوباست.
*دوستدارددربارهی...........صحبتكنيد.

*بههنگام.................بهشدتعصبانیمیشود.
س.................مدرسهرادوستدارد.

*درو
*درمورد.................كمیخجالتیاست.
*دوستداردشمادرمورد...........بدانيد.

شدشواراست.
*.............براي

شرامیكند.
*هنگام..................تمامتالش

*................راواقعاًدوستدارد.
*درمورد...................خيلیمغروراست.
كمیكند.

*هنگام.................خيلیكم

شآموز:
نامدان

نامپدريامادر)يكیازايندونفر(:
تاريخ:

نمونهایازپرسشنامهبرایپدرانومادران

24. معرفی نامه 
ايدهیمطرحشدهدراينجا،ايدهیجالبتوجهیاستكهالبتهبرایهرشرايطیمناسبنيست.ازوالدين

بخواهيدتامعرفینامهایازفرزندشانبرایشمابنويسند.درزير،مثالیآوردهام:
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 اولیای محترم: 
شحالیاستكهدرسالتحصيلیجديد،معلمساراهستمومشتاقانهمنتظرحضور

باعثخو
كنامهیمعرفیدربارهیسارابرايمبنويسيد؟

سخودهستم.ممكناستي
اودركال

باتشكر:
معلم سارا 

اگرچهايننامهیكوتاهتاحدیمبهممینمايدامابهطورحتمباعثمیشوداوليابسيارخالقشوند
وآنچهراكهبهنظرشانمهمتراست،باشمادرميانبگذارند.همچنين،ازآنجايیكهدرتمامخانوادهها
گاهیمشاجرهایديدهمیشود،اينفعاليتمعموالاولياراتشويقمیكندتارویمشخصهیمثبتدختريا

پسرشاندقتبيشتریكنند.

س های کودکی 
25. گردآوری عک

س
ازتماماوليابخواهيدبدوناينكهكودكشانمتوجهشود،عكسیازبچگیویبهشمابدهند.عك

شآموزان
كازدان

شآموزانرارویتابلوبچسبانيدوآنهاراشمارهگذاریكنيد.ببينيدكدامي
بچگیتمامدان

سهارا
سبزند.مسابقهایترتيبدهيدوبرایكسیكهبهتربتواندعك

میتوانندچهرههایبيشتریراحد
صدهد،جايزهایدرنظربگيريد.

تشخي

ت ها، دور تا دور مدرسه
26. دس

ايدهیمطرحشدهدراينقسمت،تأثيرفوقالعادهایبرخانهومدرسهداردوانجامدادنآننيزساده
كآنهابخواهيدطرحدستهایهمهیافراد

كت
شآموزانمقوابدهيدتابهخانهببرندوازت

است.بهدان
سآنهارادوربریكنندوهمراهخودبهمدرسهبياورند.»دستها«راازدر

خانوادهرارویكاغذبكشند.سپ
ورودیمدرسهدورتادورراهرویمدرسهبچسبانيدتادوبارهبهدرورودیبرسند.

منبهش��خصهتأثيرچش��مگيراينكارراديدهام.روشیفوقالعادهاستبراینشاندادنپيام:»هر
شآموزانپنجهیحيواناتخانگیشانرانيزكشيدهوبهمدرسهآورده

كسیسهمیدارد.«حتیبرخیازدان
بودند.خالقانهاست.1

27. دفترچه های کالسی
كدفتر

كفعاليتآسانمطرحمیشودكهمیتواندتبديلبهموفقيتبزرگیشود.ي
دراينقسمت،ي

ش
شآموزانقراردهيد.بااستفادهازرايانهيابههمانرو

يادداشتكالسیطراحیكنيدوآنرادراختياردان

كچهارمورقكاغذمعمولیباشد.بهتراست
قديمیقلموكاغذ،دفتريادداشتیطراحیكنيدكهبهاندازهیي

كتایديگروآنراازخطوطايجادشده،ببريد.آخرينصفحهی
سي

كصفحهكاغذراازوسطتابزنيدوسپ
ي

هردفتريادداشتراازمقوادرستكنيدتامحكمباشد.چندصفحهیسفيدميانصفحاتبگذاريدتابتوانبه
راحتیآنراورقزد.آنهاراباچسبمايعبچسبانيدووسيلهیسنگينیرويشانقراردهيدتامحكمبچسبد.
كبهاندازهیواقعیاست)اندازهیاصلی،حدود

كنمونهآوردهشدهاستكهاندازهیآنتقريباًنزدي
دراينجاي

10/5در13/5سانتیمتراست(.

ش
ضكنيد.اگرمیخواهيدبازيافتراآموز

.میتوانيددفترچهراباتغييرفصليامناسبتهاعو خالقباشيد1
شيادگيریگروهی

دهيد،اينصفحاترارویقسمتسفيدكاغذهایباطلهدرستكنيد.همچنين،اگرازرو
استفادهمیكنيد،بهيادداشتهباشيدكهدفترچهرامطابقهرگروهطراحیكنيد.

28. گواهی قدردانی
ك

گ«رامعرفیمیكنم.هركسیدوستداردكهازاوقدردانیشود.ي
دراينجا،نوعديگریاز»وانگين

کبداندكهشمامتوجهرفتارخوباوبودهايد.برای
گواهیسادهیقدردانیدرستكنيدكهبهوسيلهیآنكود

ككردهتابامحيطمدرسهبيشترآشناشود؛ياكبوتروحشتزدهایراكهدر
شآموزتازهواردكم

مثالاوبهدان
شكهمتوجهيكیازتكاليفخود

اطرافمدرسهنمیتوانستهبهپروازدرآيد،بهدفترمدرسهبردهيابههمكالسیا
ككردهاست.

نشدهبود،كم
شآموزانازعلنی

گاهیبهتراستايننامههارادرونپاكتیبگذاريمتاخصوصیجلوهكنند،زيرابرخیدان
شدنرفتارخوبشانخجالتزدهمیشوند.

شآموزانبهآناست.
قدردانیازبچههاايدهیجديدینيستامااصلمطلب،چهگونگیپاسخدان

ت 
پی نوش

ت. 
س دیدم. مدیر این مدرسه، ملوا ماتکین نام داش

                        1. من اجرای این ایده را در مدرسه ی ابتدایی اسپارزا در سن آنتونیوی تگزا
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