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آن روز بود که آرزویم شد آسمان و خورشید. همان خورشید که از میان پنجره، خودش 
را پهن کرده بود بر سنگ فرش سفید کالس. دنباله ی نور را که می گرفتم، باید سرم را 

باال می بردم، باید سرم را باال می گرفتم.
آن باال روی سکوی جلوی کالس، جایی میان آسمان و زمین ایستاده بودی و نور را 
به سر انگشتان کوچکم می تاباندی تا گرمای عشق را بیاموزم. من صدای قلبت را می 
شنیدم؛ که انگار از میان ما می زد. از این پایین تا آسمانت راه زیادی بود و قامت من 

کوچک؛ و ما را هر روز با نردبان می بردی تا خودت.
پله ها را می شناختی، فاصله ها را، هوای بارانی را، هوای برفی را، غصه ها و لبخندها را 

و قراری با من گذاشته بودی؛ که از این باال رفتن ها، پرواز را بیاموزم.
حاال میان آرزوهایم پرواز می کنم و می بینم نردبانی را که با گچ می کشیدی، که 
انتهایش میان ابرها پنهان بود؛ و می بینم آن نور، هنوز از میان پنجره ی کالس 
از روی سکو، از میان دست های گچی ات و از انعکاس صدای قدم هایت، تا 

بی نهایت ادامه دارد.

یادم دادی بنویسم آسمان

حروف درس الفبای ما معلم بود...
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مراسم شب یلدا در مسرور
جشن شکر گزاری

اردوی سالمت دندان

جشن تکلیف جشن الفبا
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اخبار کوتاه

 روز چهارشنبه 20 بهمن ماه 95 در دبستان 
مسرور 1 بازارچه ی خیریه برگزار گردید.

 شنبه 23 بهمن ماه ساعت هنر دانش آموزان 
در  تیمی  صورت  به  هنری   آثار  خلق  به 
قالب »نقاشی دیواری« با تکنیک »اکرلیک و 
پاستل گچی« با موضوع »انقالب اسالمی« 

اختصاص داده شد.
 در روز دوشنبه 25 بهمن 95، جلسه ی 
تربیت جنسی  موضوع  با  خانواده  آموزش 
برگزار  پور«  طالب  »دکتر  توسط  کودکان، 

گردید.
 جهت تثبیت یادگیری درس علوم کالس 
چهارم با عنوان آسمان شب، دانش آموزان به 
اردوی علمی – آموزشی »آسمان نما« رفتند.
اردوی  ی  1395ادامه  اسفند   2  دوشنبه 
دندان(  و  دهان  )سالمت  شماره1  سالمت 
کلینیک  در  ششم  و  پنجم  های  پایه  برای 

تخصصی دندانپزشکی صورت گرفت.
 چهارشنبه 4 اسفند 1395 اردوی سالمت 
دانش  قامتی  ساختار  ارزیابی  موضوع  با 
توسط  ششم  و  پنجم  های  پایه  آموزان 
کارشناسان تربیت بدنی و حرکات اصالحی 

صورت گرفت.
 روز دوشنبه 9 اسفند 95 جلسه آموزش 
به  توجه«  و  »دقت  موضوع  با  خانواده 
سخنرانی »سرکار خانم دکتر حجه فروش« 
برگزار  دبستان  دوم  اولیای کالس  مختص 

شد.
 روز سه شنبه 10 اسفند 95 معاینه ی دهان 
و ششم  پنجم  پایه  آموزان  دانش  دندان  و 
توسط دندانپزشک محترم »سرکار خانم دکتر 
در  معاینه  نتایج  گرفت.  صورت  نیلچیان« 

قالب کارنامه سالمت ارائه خواهد شد.
ی  معاینه   95 اسفند   10 شنبه  سه   روز 
چشم دانش آموزان پنجم و ششم با استفاده 

از چارت صورت گرفت.
 دور دوم جلسات پرسش و پاسخ، ویژه 
دانش آموزان پایه ی سوم، با حضور »حجت 
االسالم دکتر مزروعی« عضو هیئت علمی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مدرس  و  دانشگاه 
اصفهان و قم، با موضوع »تفکر و تعقل« و 
»حب فی اهلل« در تاریخ 11 و 14 اسفندماه 

95 برگزار گردید.
 روز شنبه 14 اسفند 95، کلیه ی نوآموزان 
نشانی  به آتش  بازدید  برای  دبستانی  پیش 
رفتند و ضمن آشنایی با این مکان و آتش 
و  شاد  های  برنامه  از  عزیز،  های  نشان 

آموزنده ی این مجموعه بهره مند شدند.
 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا 
با  همراه  روضه  مراسم  علیها(  اهلل  )سالم 
پذیرایی صبحانه که توسط یکی از اعضای 
در  بود،  شده  تهیه  مربیان  و  اولیا  انجمن 
گردید.  برگزار  مسرور2  غیردولتی  دبستان 
همچنین در شعبه ی 1 دبستان مسرور آش 

رشته ی نذری توزیع شد.

یکی دو سالی از شروع خدمتم در روستای 
که  دورافتاده  روستایی  می گذشت.  اورگان 
برای رسیدن به نزدیکترین شهر در حوالی 
روز  نصف  می شدی  مجبور  چادگان،  آن، 
پیاده راه بروی. آن سال من معلِم چند پایه 
بودم و مدیریت مدرسه ی تازه تاسیس هم 
به عهده ی من بود. همان سالی که با کمک 
راهنمایی  مدرسه ی  اهالی،  همت  و  جهاد 
متروکه ی پسرانه را به مدرسه ی دخترانه ی 

مستقل تبدیل کردیم.
بود که  تپه ای جا گرفته  مدرسه در سینه ی 
خانه های ده بر فراز آن قرار داشت. زمین 
دره  در  تر،  پایین  باغات  و  های کشاورزی 
بود. رودخانه ای از پای این بهشت کوچک 
می گذشت و پلی سنگی و قدیمی، دروازه ی 
که  می آمد  پیش  زیاد  بود.  روستا  به  ورود 
دره  در  را  ورزش  یا  نقاشی  علوم،  زنگ 
برگزار کنیم. پسر ها فوتبال بازی می کردند و 
دخترها تماشاچی بودند. در بستر رود علوم 
را لمس می کردیم و مناظر بی بدیل روستا را 

نقش می زدیم.
هم  ها  مدرسه  آموزشی  ساعت  روزها،  آن 
 8 ساعت  از  بود.  هم  با  عصر  هم  و  صبح 
بعد  ظهر.   12 تا  می شد  شروع  ها  کالس 
ناهار می خوردند و  بچه ها می رفتند خانه، 
می آمدند. از ساعت 2 باز ادامه ی درس و 
کالس بود تا حوالی 4 عصر. دانش آموزهایم 
از  می ماندم.  مدرسه  در  من  می رفتند  که 
برای  داشتم  آموزی  قرآن  کالس   4 ساعت 
و  حمد  روی  اوایل  روستا.  های  خانم 
های  سوره  کم  کم  و  کار کردم  سوره یشان 
بیشتری را آموزش می دادم. ساعت 6 هم 

و  دختران  از  گروهی  می آمدند.  ها  نهضتی 
خانم های روستا که سنشان از مدرسه گذشته 
بود و کم سواد یا بی سواد بودند. بعضی از 
دختران روستا هم که به خاطر نبود دبستان 
وا  تحصیل  از  سال،  آن  تا  مستقل  دخترانه 

مانده بودند، به کالس می آمدند.
کالس  دیرتر  بعضا  و  شب   8 ساعت  تا 
زمستان  در  عمال  و  می کشید  طول  نهضت 
حسب  بر  ها  خانواده  می شد.  تاریک  هوا 
تعصب خاصی که روی دخترانشان داشتند، 
بودند.  سپرده  من  به  را  دختران  مسئولیت 
برای همین وقتی کالس تمام می شد، چراغ 
توری را روشن می کردم و یکی یکی دختران 
را به در خانه هایشان می رساندم. دم در هر 
خانه هم یک استکان چای باید می خوردم. 
با اینکه هوا سرد بود و چشیدن چای با طعم 
می چسبید،  خیلی  مختلف  های  دم  و  ها 
اما با آن همه دانش آموز، دیگر چای های 
آخر را با لبخند اما به سختی می نوشیدم. رد 
کردن چایی از نظر اهالی روستا بی احترامی 

محسوب می شد.
در اورگان زمستان زود می آمد و دیر می 
رفت. شب ها سرد بود و کوچه های خاکی 
زمستانی.  های  بارش  از  پوش  سفید  ده، 
و  بود  سرازیر  خانه،  به  برگشتم  مسیر 
چراغ  خوردن.  زمین  مستعد  و  لیز  بسیار 
گرمای  و  می کرد  کار  نفت  با  که  توری 
هر  ماندن  روشن  برای  می داد،  هم  خوبی 
چند دقیقه تلمبه زدن الزم داشت. صدای 
فش و فش آن در سکوت مطلق شب های 
روستا، با صدای فرورفتن پاهایم در برف 

می آمیخت.

هم  بیشتر  ماجرا  هیجان  بازگشت  راه  در 
ناگهانی  ی  حمله   5 یا   4 هر شب  می شد. 
سگ دشت می کردم و دیگر آب دیده شده 
ایستادن  که  بودم  فهمیده  تجربه  به  بودم. 
خالصی  راه  تنها  حرکت،  بی  نشستن  یا 
یک  شد  شایع  که  این  تا  هاست.  سگ  از 
شاهد  است.  شده  دیده  ده  اطراف  خرس 
معتبری نبود یا شلیکی شنیده نشده بود. با 
این که شایعه را خیلی باور نکردم و کالس 
درس و ساعت برگشت دخترها طبق روال 
بر قرار بود، بعضی از خانواده ها نگذاشتند 
دخترانشان به کالس نهضت بیایند. من هم 
دیگر موقع بازگشت، نگران این بودم که کنار 
آمدن با سگ ها شدنی بود اما شاید در آن 
تاریکی، پشت هر دیوار، اتفاقی جدی تر در 

انتظارم باشد.
چند روزی گذشت و از خرس خبری نشد. 
متوجه  هم  دست  آخر  نیافتاد.  هم  اتفاقی 
نه.  یا  نشدیم که این قضیه واقعیت داشت 
آن دوران با همه ی سختی ها، اذیت شدن 
داشت.  برایم  خاصی  لذت  ها،  کمبود  ها، 
روستا  مردم  صفای  و  صداقت  عاطفه، 
می پوشاند.  برف  مثل  را  مشکالت  تمام 
توری  چراغ  شبی  و  می شدم  مریض  اگر 
در روستا نمی چرخید، صبح فردا خیلی از 
که چرا چراغ  می آمدند سراغم،  روستائیان 
در روستا نچرخیده است. شاید آن روزگار 
پرستاری می کردم پیکر روستایی را که زخم 
هایش محتاج التیام آموختن بود و این رابطه 
من را روز به روز به ادامه ی کار امیدوارتر 
و عالقمندتر می کرد. ای کاش لحظه ای به 

آن روزها باز می گشتم.

اینجا چراغی روشن است
خاطره ای از موسس دبستان سرکار خانم علیپور

در اورگان زمستان زود می آمد 
و دیر می رفت. شب ها سرد بود 

و کوچه های خاکی ده، سفید 
پوش از بارش های زمستانی. مسیر 
برگشتم که به خانه، سرازیر بود و 

بسیار لیز و مستعد زمین خوردن.
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ادامه اخبار کوتاه

 آسمان آبی ، لطافت هوای اسفند ماه و 
شکوه بارش باران و جشنواره ی تخم مرغ 
های رنگی روز دوشنبه 16 اسفند ماه 95، 
به دبستان مسرور رنگ و بوی دیگری داده 
بود و شادی و سرور فرزندانمان را چندین 
برابر کرده بود. همچنین مراسم روز درخت 
کاری با کاشت نهال در مسرور به شکل با 

شکوهی برگزار شد.
روز  در  دوم   کالس  آموزان    دانش 
دوشنبه 16 اسفند 95، ساعت 10 صبح به 
زیارت امامزاده شاهزید، مربوط به دروس 
آنجا   . مشرف شدند  ها،  هدیه  و  فارسی 
راجع به آداب زیارت و اجازه وارد شدن 
به حرم ها برای دانش آموزان توضیح داده 

شد .
دانش   95 اسفند   18 چهارشنبه   روز 
مهربان  و  خیر  های  خانواده  و  آموزان 
دوستانه،  نوع  حرکت  یک  در  مسرور1، 

بازارچه خیریه ای برپا کردند.
 روز چهارشنبه 18 اسفند 95، با حضور 
قوانین  انتظامی،  نیروی  راهبر  پلیس 
راهنمایی رانندگی به دانش آموزان کالس 

اول آموزش داده شد.
غربالگری   ،95 اسفند   21 شنبه   روز 
اختالالت گفتاری نوآموزان پیش دبستانی 
تخصصی  مرکز  کارشناسان  توسط 

گفتاردرمانی در دبستان صورت گرفت. 
 »بشرا آمهدی« دانش آموز کالس چهارم، 
در جشنواره جابربن حیان، به مرحله استانی 

راه پیدا کرد.
جهت   95 سال  پایانی  روزهای   در 
تقویت روحیه ی مهربانی و ایثار در دانش 
آموزان به مدت سه روز بازارچه ی خیریه 
در دبستان مسرور2 برگزار گردید. درآمد 
حاصله از این بازارچه صرف خرید جهیزیه 

شد.
ارزیابی   1395 اسفند   22 تاریخ   در 
اردوی   ( قامت  ساختار  های  ناهنجاری 
شماره 2( برای دانش آموزان پایه سوم و 

چهارم صورت گرفت.
 روز دوشنبه 23 اسفند 95  کلیه ی  دانش 
آموزان مسرور1، به تفکیک پایه ویژه برنامه 
فکری  پرورشی  کانون  در  را  نوروز خود 
کالسی  صورت  به  نوجوانان  و  کودکان 
اجرا کرده و یک روز شاد و به یاد ماندنی 
را برای خود و دوستانشان ثبت نموده و 
در کنار هم جشن نوروز را برگزار کردند. 
چیدن  با  نیز  ها  پایه  دیگر  آموزان  دانش 
سفره ی هفت سین دست ساز خود، در 

کنار یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.
و  پرنشاط  فضای  ایجاد  راستای   در 
روحیه ی شاد، در آخرین روزهای پایان 
سال 95 دانش آموزان کالس پنجم و سوم 

به اردوی تفریحی باغ جوان رفتند.

سال ها پیش، وقتی آموزگار کالس اول بودم، 
این سوال را از دانش آموزانم پرسیدم که آیا 
می دانید تفاوت شغل معلم با سایر مشاغل 
چیست؟ هر کس پاسخی داد و من پس از 
تایید هر پاسخ، می پرسیدم: »و دیگر چه؟« 
خالصه شور و غوغایی در کالس بر پا شد. 
سرانجام قرار شد که دانش آموزان با بزرگتر ها 
مشورت کنند و به جواب های تازه ای برسند.
فردای آن روز بچه ها ساعت اول با هیجان می 
خواستند گزارش نتیجه مشورتشان را بدهند. 
صبورانه صحبت هایشان را شنیدم و باز هم 
تکرار کردم: »این ها که می گویید درست اما 
چیز دیگری هم هست.« پس از چند دقیقه 
بحث و تبادل نظر، بچه ها خواستند تا خودم 
پاسخ بدهم و من گفتم: »همه ی آدم ها سالی 
یک بار بهار را تجربه می کنند، اما معلمین هر 
روز و هر لحظه بهار را تجربه می کنند.« بچه 
ها مبهوت از پاسخم، چشم های مشتاقشان 
را به دهان من دوختند تا معنی این جمله را 

برایشان بشکافم.
می  اتفاقی  چه  بهار  در  ها!  »بچه  پرسیدم: 
افتد؟!«  دانش آموزان پاسخ دادند: »درختان 
سبز می شوند، عید نوروز می آید، پرندگان 
آواز می خوانند، گلها شکفته می شوند و ...« و 
من باز پرسیدم: »این تغییرات چند بار در سال 
اتفاق می افتد؟« و همگی گفتند یک بار. آنگاه 
من با زبانی کودکانه برای شان توضیح دادم 
که معلم هر بار که گل لبخند بر لبان دانش 
آموزش شکفته می شود، هر بار که هیاهوی 
شاد کودکانه ای در فضای مدرسه می پیچید، 
هر بار که اندیشه ای جدید بر شاخسار ذهنی 
حس  و  کند  می  تجربه  را  بهار  روید،  می 
خوش طراوت بهاری وجودش را غرق لذت 

می نماید.
این خاطره در ذهن من باقی ماند و بارها به 
خود بالیدم که باغبان چنین باغی بودن، خود 
سعادتمندی است. و در هفته بزرگداشت مقام 
معلم بر آن شدم که با بازگو کردن این خاطره 

به خود و شما عزیزان یاد آوری کنم باغبانی را 
که با عشق و امید هر روزه، منتظر شکوفا شدن 
است،  کودکان  رخسار  در  تالشش  حاصل 
چگونه باید ستایش شود و چگونه تقدیری 

درخور شان واالی اوست. 
این بار نه در مقام معلمی بلکه در کسوت 
پر  دستان  بر  آموزد،  می  هنوز  که  شاگردی 
توان استادانم صد ها بوسه می زنم و می دانم 
که تقدیر از مقام شامخ معلم با هدیه ی مادی 
صورت نخواهد گرفت و چه زیبا فرمودند 
حرفا  علمنی  »من  امیرالمومنین:  موالیمان 
به حق هر کس کلمه  فقد صیرنی عبدا« و 
ای به ما بیاموزد، ما را بنده ی خود ساخته 
عمق  از  گزاری  سپاس  با  تنها  شاید  است. 
وجود به پاس آموزش چگونه اندیشیدن به 
جبران  را  هایشان  تالش  بتوان  فرزندانمان 
به گفته دکتر شریعتی »ستایش گر  کرد که 
معلمی هستم که چگونه اندیشدن را به من 

بیاموزد، نه چگونگی اندیشه ها را.« 

بهارانه
استکی/ مدیر دبستان

کالس دوم گل نیلوفر 
1- آن چیست که نه دست دارد نه با  پا راه می رود 

ولی هیچ وقت خسته نمی شود ؟
2- آن چیست که یک پای بلند قهوه ای دارد و یک 

سر سبز بزرگ ؟ 
3- آن چیست که سفت و محکم است بر روی 
زمین ایستاده و بعضی وقت ها کاله برفی بر سر 

دارد ؟ 
4- آن چیست که خیلی تیغ دارد ولی ساقه و برگ 

و ریشه ندارد ؟ 

کالس دوم گل یاس
1- آن چیست که در آب زندگی می کند و نام 

دو حیوان است ؟ 
2- آن چیست که همه ی زباله ها را می خورد ؟

3- پرنده ای هستم که اسم من از 2 شهر درست 
شده است؟

4- آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند 
و هنگام غدا کنار میز است و شب نا پدید می 

شود ؟ 
5- آن چیست که یک پا دارد و هزاران دست ؟

6- کدام خزنده است که زبان ندارد ؟

چیستان

جواب ها در صفحه 5
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 2 ناحیه  قرآن  مسابقات  دوم  ی   رتبه 
آموزش و پرورش در رشته ی حفظ ، توسط 

دانش آموز »سما کوهستانی« کسب گردید.
متقیان  موالی  والدت  ایام  با   همزمان 
حضرت علی )ع(، جشن میالد در دبستان 
مسرور با حضور مداح اهل بیت برگزار شد.
دبستان  سالمت،  ی  هفته  با   همزمان 
سالمت«  مروج  »دبستان  عنوان  با  مسرور 
روز پنجشنبه 24 فروردین ماه 96، برنامه ی 
پیاده روی همراه با برنامه های شاد و صرف 
صبحانه را برای دانش آموزان پایه ی پنجم و 

ششم برگزار نمود.
 در روز شنبه 26 فروردین 96، کلیه ی 
نوآموزان پیش دبستانی برای بازدید به خانه 
ی فرهنگ آب برده شدند و در آنجا ضمن 
و  نقاشی  سرود،  شعر،  با  همراه  آموزش 
انیمیشن های آموزشی با طریقه ی درست 

مصرف کردن آب بیشتر آشنا گردیدند.
در  فلوراید  وارنیش  طرح  دوم   مرحله 
روزهای شنبه و یکشنبه 26 و 27 فروردین 
96 در دبستان مسرور برای کل دانش آموزان 

شعبه 1و 2 انجام شد.
 روز دوشنبه 28 فروردین ماه 96 در یک 
صبح بهاری کلیه ی نوآموزان پیش دبستان 
به همراه مربیانشان به  پارک رفتند، در آنجا 
با هم صبحانه خوردند، بازی کردند، درباره 
گیاهان حرف زدند و جستجو کردند، کنار 
زاینده رود زیبا رفتند و برای همیشه جاری 

بودنش دعا کردند.
 روز چهارشنبه  30 فروردین ماه 96 پایه 
همراه  به  مسرور  دبستان  دوم  و  اول  های 
معلمانشان به بازدید از باغ خزندگان رفتند و از 
نزدیک  این موجودات را دیدند، با زندگیشان 
آشنا شدند همراه با هیجان زیاد لذت بردند و 

یک روز خاطره انگیز برای خود رقم زدند.
 روز شنبه 2 اردیبهشت ماه 96 اولین روز 
هفته ی سالمت با موضوع )غذای سالم ، 
جامعه سالم( نمایشگاه میان وعده های سالم 
خالق با حضور تعدادی از والدین و دانش 
آموزان در حیاط دبستان مسرور برگزار شد.

 روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 96 در دومین 
سفیران  موضوع  با  سالمت  هفته  از  روز 
سالمت، دو نمایش با موضوع )افسردگی( و 
)من و کارنامه سالمت مسرور( در هر دوشعبه 

توسط سفیران سالمت برگزار گردید.
در   96 ماه  اردیبهشت   4 دوشنبه   روز 
سومین روز از هفته ی سالمت با موضوع 
»طرح تحول سالمت« در هر دو شعبه ی 
مسرور برنامه های شاد و متنوعی برگزارشد 
از جمله: خندیدن دانش آموزان در 5 دقیقه 
ی پایانی کالس؛ خنده ی همکاران در صف 
صبحگاه همراه دانش آموزان؛ نقاشی دیواری 
بیا با هم بخندیم؛ سوق داده شدن مطالب 
آموزشی کالس به خنده و شادی؛ برگزاری 
کالس  برای  جوان  باغ  تفریحی  اردوی 

چهارمی های مسرور.

با  باشد  طوالنی  راه  اگر  اشکبوس:  عارفه 
دوچرخه می روم. کاری انجام نمی دهم که 

زمین از دستم ناراحت باشد.

تمیزی  در  نفر  یک  من  مختاری:  آنا  گل 
زمین نقش بزرگی دارم و می توانم بطری 

آب را در دریا نیاز ندارم.

ریحانه ایروانی: در کالسم قسمت گروهم 
را تمیز کنم، که اگر مورچه ای بود را روی 
آن پا نگذارم و در آب زاینده رود زباله ای 

نریزم.

راه  چمن  روی  نباید  عشری:  اثنی  سارا 
نباید  و  کنم  نقاشی  را  درخت  نباید  بروم. 

آشغال در آب بریزم.

حنانه منزوی: از ماشین زباله هایم را بیرون 
نمی اندازم، بطری آب معدنی را داخل آب 
نمی  ها  را روی چمن  پاهایم  اندازم،  نمی 

گذارم و خشک و تر را جدا می کنم.

را  زمین  هوای  اگر  چون  ملکی:  یکتا 
یا  قارچ  مثل  هایی  مریضی  باشم  نداشته 

سرماخوردگی می گیریم.

سارا سادات طباطبایی: که غمگین نباشد و 
آلوده و کثیف نشود.

تینا حبیبی: تا آلوده نشود و همیشه پاکیزه 
باشد.

فاطمه رفیعیان: چون آن آرامش من است 
و اگر هوایش را نداشته باشم ناله می کند 
و من دوست ندارم ناله ی زمین را بشنوم.

گل  طبیعت  یا  پارک  در  رضایی:  سارا 
نمی چینم و درخت ها را قطع نمی کنم.

گل  با  نریختن،  زباله  با  مظهری:  انسیه 
نکندن، با درخت قطع نکردن.

نگار اکبری: چون خرابش کردم از ته دل 
بتوانم  تا  کن  کمک  توانا  خدای  ناراحتم. 

زمین را دوباره به حال اولش برگردانم.

از ماشین آشغال  اورنگی: که کسی  آنوشا 
را  درختان  ی  شاخه  کسی  و  نریزد  بیرون 

نشکند.

درون  که  هست  حواسم  جعفری:  فاطمه 
کثیف  را  جایی  هیچ  نریزم.  زباله  ها  آب 
تمیزش  دیدم،  را  کثیفی  جای  اگر  و  نکنم 

کنم.

خوبی  خاطرات  که  طباطبایی:  ریحانه 
داشته باشم و مثل گل های طبیعت باشم.

ستایش کیوانداریان: من هوا را با سبزه و 
گلی که می کارم تمیز نگه می دارم.

درون  را  هایم  زباله  زمانی:  شاه  ستایش 
یا  دوچرخه  از  و  بریزم  زباله  سطل 

خودروهای عمومی استفاده کنم.

فاطمه رحیمی: گل و گیاه زیبا را نکنم و 
آب را کثیف نکنم.

هستی کیوانی: درخت ها را آتش نمی زنم 
و روی درختان تاب بازی نمی کنم.

ستایش سادات کتابی پور: طبیعت را تمیز 

نگه می داریم و هوا را آلوده نمی کنیم.

نازنین زهرا مقدسی تبار: نباید زباله هایم 
را از شیشه ماشین پرت کنم. نباید طبیعت 

را به آتش بکشانم.

در  که  است  زمین  چون  بشیری:  ریحانه 
پس  داردٍ؛  وجود  ها  درخت  و  ها  گل  آن 
قائل  ارزش  خودم  سالمتی  برای  حداقل 

باشم و زمین را اذیت نکنم.

پریماه کاظمی: آشغال در آب نمی ریزم، 
روی درخت حکاکی نمی کنم.

هم  اوقات  از  بعضی  حسینی:  پور  یگانه 
هوایش را نداریم چون درد طبیعت را نمی 
فهمیم و این طور محیط زیست از بین می 

رود و هیچ کس زنده نمی ماند.

اسما کاروان: آن را کثیف نمی کنم و اگر 
ببینم کسی روی زمین زباله می ریزد به او 

تذکر می دهم.

زباله  و  آشغال  بوی  هوا  تا  رجبی:  آیناز 
ندهد.

آلوده  را  زمین  خواهم  می  رکنی:  فاطمه 
نکنم و خیلی دوست دارم که از آن خیلی 

خوب مواظبت کنم.

ماشین های عمومی  با  زاده:  مبینا حسینی 
بیرون می روم. اگر خدا ببیند که ما به زمین 
اهمیت می دهیم، باران می فرستد و زمین 

سبز می شود.

هوای زمین را دارم

ادامه اخبار کوتاه

بیان همزیستی با زمین، توسط دانش آموزان کالس سوم
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با  سالمت  هفته  از  روز  چهارمین   در 
موضوع: هنر و رسانه، سواد سالمت، دانش 
آموزان مسرور همراه با ماسک های شادی 
در حیاط مدرسه خندیدند و لحظات خوشی 
را گذراندن. درخت هفته سالمت نیز تکمیل 

گردید.
سالمت،  ی  هفته  از  روز  آخرین   در 
با موضوع  اردیبهشت ماه 96  دوشنبه 11 
از  اجتماعی،  مسئولیت  و  خانواده  نهاد 
خانم  سرکار  مهربان  و  شاد  مادربزرگ 
هوشنگی دعوت شد تا در هر دوشعبه  در 
خصوص تأثیر شادی افراد مسن بر دیگر 
اعضای خانواده و نقش دانش آموزان در 

شاد کردن این عزیزان صحبت کنند
و  دینی  باورهای  تعمیق  راستای   در 
آموزان  دانش  شدن  مکّلف  بزرگداشت 
شنبه  پنج  روز  عبادت«  »جشن  سوم  پایه 
این  در  برگزار شد.  ماه 96  اردیبهشت   7
به  آموزان  دانش  شاد،  و  معنوی  مراسم 
اجرای سرود پرداختند و در پایان هدایایی 

دریافت نمودند.
 در روز شنبه 9 اردیبهشت ماه 96  کلیه ی 
دانش آموزان کالس اول به اردوی آموزشی 
تفریحی خانه فرهنگ آب رفتند و در این 
اردو ضمن دیدن کلیپ ها و انیمیشن های 
با فرهنگ  نقاشی  شاد و شعر و سرود و 

مصرف صحیح آب آشنا شدند .
 96 ماه  اردیبهشت   11 دوشنبه   روز 
مصادف با روز والدت حضرت ابوالفضل 
و روز جانباز، گروه سرود دبستان مسرور به 
دیدار جانبازان حاضر در این مرکز رفته و به 
اجرای سرود پرداختند و در پایان با اهدای 
شاخه های گل، این روز را به ایشان تبریک 
گفته و آرزوی سالمتی و طول عمر نمودند.
 روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 96 دانش 
قدردانی  پاس   به  دبستان مسرور  آموزان 
دسته  به صورت  آنها  برای  معلمانشان  از 
جمعی سرود خواندند و با شور و هیجان 
آنها را مورد لطف و قدردانی خودشان  قرار 

دادند.
 نظر به اهمیت سنجش ساختار قامتی در 
راستای شناسایی دانش آموزانی که دارای 
ناهنجاری اسکلتی و قامتی هستند، دبستان 
با  جلسه،  چندین  طی   2 شعبه  مسرور 
نظارت و همکاری کارشناسان تربیت بدنی 
اجرایی  را  این طرح  و حرکات اصالحی 

نمود.
 96 ماه  اردیبهشت   13 چهارشنبه   روز 
های  وعده  میان  موضوع  با  نمایشگاهی 
مسرور  دبستان   1 شعبه  در  خالق  سالم 

برگزار شد.
و  شاد  ای  روحیه  ایجاد  راستای   در 
اردیبهشت  بهاری  روزهای  در  پرنشاط 
96 اردوی تفریحی باغ جوان برای دانش 

آموزان پایه ی سوم 1 برگزار شد.

یسنا مرادی: مثاًل در طبیعت زباله نمی ریزم 
و گل ها را آب می دهم.

نادیا مؤذنی: چون زمین نعمت خدا است 
به آن احترام می گذارم. زباله بر روی زمین 

نمی ریزم.

روی  و  نکنم  را  ها  گل  رشیدی:  منصوره 
درخت ها تاب درست نکنم.

دوست  را  طبیعت  من  نژاد:  میگلی  یگانه 
دارم و همیشه مواظب آن هستم.

زمین  بر  را  هایم  آشغال  گندمکار:  عسل 
بر  را  آن  دیدم  چیزی  اگر  یا  ریزم  نمی 

میدارم و در سطل می اندازم.

دوست  بهترین  زمین  زهتابچی:  شادی 
سعی  ماست.  بزرگ  ی  خانه  است.  من 

می کنم همیار زمین باشم.

ستایش آقادادی: اگر مادر من هوای زمین 
زیادی  ثواب  او  برای  خدا  باشد  داشته  را 

مینویسد.

مطهره شریفی: باید به زمین احترام بگذاری 
تا زمین به تو احترام بگذارد.

زمین،  خدا  چون  رامین:  سادات  عارفه 
گیاهان و جانوران را آفرید.

بهار امامی: من حس می کنم وظیفه ی من 
برای زمین، تمیز نگهداشتن آن است.

مبینا پنجه پور: به محیط زیست احترام می 
گذارم. آشغال و زباله ها را تفکیک می کنم 

تا هوا و زمین آلوده نشود.

حانیه صادقانی: دوست دارم زمین همیشه 
شاد باشد و همیشه به روی ما بخندد.

مهدیس عقیلی: روی چمن راه نمی روم و 

خیلی درخت می کارم.

زهرا فقیه نسب: نهایت تالشم را می کنم 
و  کنم  محافظت  زمین  از  نگهبان  مثل  که 

هوادار او باشم.

بهار مرکبیان: در طبیعت زباله نمی ریزم و 
درخت ها را آتش نمی زنم.

فاطمه السادات میراحمدی: به مردم تذکر 
باشند  داشته  را  زمین  هوای  که  دهم  می 
نکند و غم  تا زمین گریه  نکنند  کثیفش  و 

نداشته باشند.

ریحانه اصالنی: من زمین را خیلی دوست 
دارم و زمین خانه ی ما است.

باشد. زمین  تمیز  باید  زهرا رزاززاده: هوا 
باید تمیز باشد. پس آشغال نریزید.

آیناز مسائلی: من دلم برای زمین می سوزد 
و خودم آشغال های آن را جمع می کنم.

از  جزئی  را  خودم  شهریوری:  هستی 
زمین حساب می کنم، آشغال ها را رأس 
و  اندازم  می  زباله  سطل  در  نه  ساعت 

زباله ها را تفکیک می کنم.

ادامه اخبار کوتاه

کالس دوم گل نیلوفر
1- رود خانه
2- درخت 

3- کوه 
4- جوجه تیغی

کالس دوم گل یاس
1- مار ماهی

2- سطل زباله
3- قمری
4- مگس

5- درخت 
6- تمساح

 

جواب 
چیستان
سوال ها درصفحه 3

با ماشین های عمومی بیرون 
می روم. اگر خدا ببیند که ما به 
زمین اهمیت می دهیم، باران 
می فرستد و زمین سبز می شود.
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اردیبهشت ماه 96 آخرین   روز شنبه 16 
برنامه ی اردوی پیش دبستانی برگزار شد و 
نوآموزان همزمان با موضوع )واحد حیوانات( 
، به بازدید  باغ پرندگان رفتند  و در آنجا با 
مشاهده ی  پرندگان ازنزدیک با گونه های 
به یاد  آنها آشنا شدند و یک روز  مختلف 

ماندنی را تجربه کردند.
آموزی  دانش  شورای  ی  مصوبه   پیرو 
دبستان مسرور، روز سه شنبه 17 اردیبهشت 
ارتقا  و  اجتماعی  رشد  هدف  به   96 ماه 
مسئولیت پذیری، دبستان توسط دانش آموزان 

عضو شورای دانش آموزی اداره گردید.
 روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 96 جشن 
شکرگزاری قرآن مخصوص دانش آموزان 
کالس سوم دبستان در سالن شهید مطهری 

اردوگاه باغ ابریشم برگزار گردید.
 در روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 96 با 
حضور دانش آموزان دبستان مسرور، جشن 
این  در  گردید.  برگزار  اول  کالس  الفبای 
جشن خاطره انگیز دانش آموزان پایه ی اول 
به اجرای دسته جمعی سرود الفبا پرداختند 
و در پایان به همه ی آنها هدیه ای به رسم 

یادبود توسط سرکار خانم علیپور اهدا شد.
در  پایانی سال تحصیلی 95-96   جشن 
روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 96 برای دانش 
آموزان و آموزگاران دبستان مسرور، در سالن 
شهید مطهری اردوگاه شهید بهشتی برگزار 
ابریشم  باغ  تفریحی  اردوی  ضمناً  گردید. 
نیز بعد از اتمام مراسم برگزار شد. در این 
جشن دانش آموزان به اجرای سرود و تئاتر 
پرداختند و در پایان به همه ی دانش آموزان 
هدایایی تقدیم شد. همچنین به برگزیدگان 
مسابقات قرآنی، فرهنگی - هنری، حل مسئله 
ی خانه ی ریاضیات و جابربن حیان جوایزی 

اهدا شد.
 رتبه های برتر مسابقات فرهنگی هنری 
توسط دانش آموزان مسرور: رتبه ی اول رشته 
ی طراحی توسط »زینب زادهوش«، رتبه ی 
اول در رشته ی گواش توسط »طناز فروزنده« 
و رتبه دوم مداد رنگی توسط »هدی امینی« در 

سطح ناحیه 2 کسب گردید.
ناحیه  در  گروهی  سرورد  دوم  ی   رتبه 
امین  تینا   : توسط  پرورش  و  آموزش   2
خیری،مهدیه  آصالح،ثمین  بهار  الرعایا، 
رفیعیان،مهدیس رجایی،فاطمه زهرا بیگ،سما 
کاظمی،طناز  صالحی،زهرا  فاطمه  سلمانی، 
طغیانی،عطیه  فرنام،عارفه  فروزنده،فاطمه 
موسوی خواه،ندا مهماندوست،غزل یوسفیان 

کسب شد.
تیمی خانه   عنوان برگزیده در مسابقات 
مطهره  آصالح،  بهار  توسط:  ریاضایات 
روحانی و آرام عکاف زاده در سطح استان 

به دست آمد.
بن  جابر  ی  جشنواره  برگزیده   عنوان 
حیان در ناحیه 2 آموزش و پرورش، توسط: 

ستایش شاه زمانی کسب گردید

یکی بود   یکی نبود  یک  روز ترانه در حیاط 
مدرسه مشغول بازی بود که یکی از بچه ها 
به او برخورد کرد و ترانه روی زمین  افتاد. 
ترانه بدون اینکه گریه کند از جا بلند شد و 
به خودش گفت : »با گریه که زخمم خوب 
نمیشه!  پس به جای گریه کردن بهتر است که به 
آن فکر نکنم و بازی کنم.« ناگهان چشم ترانه به 
دختری که به او برخورد کرده بود افتاد و متوجه 
شد که  آن طرف حیاط به او می خندد، ترانه 

 خیلی ناراحت شد و به او تذکر داد و گفت : 
نام  ساناز   که  دختر  آن  می خندی؟«   »چرا 
داشت به ترانه یک حرف زشت زد و رفت. 
ترانه که حسابی عصبانی شده بود به گوشه 
تصمیم  بعد  ایستاد.  همانجا  و  رفت  حیاط 
به معلمش  را  این موضوع  برود و  گرفت  
به  »گفتن  گفت:  خودش  با  راه  در  بگوید، 
معلمم که مشکل من را حل نمی کند   ،بهتر 
است خودم مشکلم را حل کنم« و بعد رفت 

پیش ساناز وبه او گفت : »اگر این اتفاق برای 
خودت می افتاد چه حسی داشتی ؟ !«. ساناز 
با خودش گفت : »ترانه با اینکه از دست من 
خیلی عصبانی شده و زمین هم خورده هیچ 
حرف زشتی به من نزده اما من....«.  ساناز 
حسابی از کار خودش خجالت کشید و از 
ترانه معذرت خواهی کرد و به او قول داد که 
دیگر این کار را نکند بعد آنها با هم شروع 

به بازی کردند. 

بخش اول
در دهکده ویلوبای دو مکان هستند که ترجیح 
می دهی به آن ها نزدیک نشوی. یکی مطب 
مردم  هوهو.  تاالر  دیگری  و  دندانپزشکی 
می گویند این مکان محل رفت و آمد اشباح 
است. از وقتی آخرین فرد ویلوبایی به آنجا 
نرفته  به آنجا  رفت و دیگر برنگشت کسی 
ساکنین  از  یکی  هم  پیر  مابز  خانم  است. 
دهکده بود که حواسش به همه چیز بود. او 
می دانست جیمی کی از مدرسه فرار کرد، سارا 
کی از دوچرخه افتاد.... ارنست تنها فردی بود 
که حاضر بود هر کار احمقانه ای انجام دهد، 
فقط به این دلیل که خانم مابز می گفت آن کار 
را نکند. او ابتدا هیچ عالقه ای به تاالر هوهو 
نداشت تا وقتی که پیرزن به او گفت پا توی 
آن مکان نگذارد. آن موقع فکر بکری به ذهن 
او رسید. او می خواست به تاالر هوهو برود 
تا به همه نشان دهد از یک مشت شبح بی 
عرضه نمی ترسد. او تصمیم گرفت در یک 
بعدازظهر تابستانی با وسایل پیک نیک به تاالر 

هوهو سفر کند.

بخش دوم
در یک بعد از ظهر آفتابی، ارنست چند همبرگر 
و یک کیک شکالتی برداشت و داخل کیفش 
گذاشت. کفش پوشید و به خیابانی که به تاالر 
هوهو می رسید، رفت. از دهکده که خارج شد 
باالخره توانست راه باریکی که به تاالر هوهو 
می خورد را پیدا کند. او نمی توانست ساختمان 
متروک را ببیند اما می دانست که تاالر درست 
پشت علف ها و درخت ها پنهان شده است. 
در دو طرف راه، علف های بلندی باالی سر 

ارنست سایه انداخته بود و او راخنک می کرد. 
هرچه جلوتر می رفت، راه باریک و باریک تر 
می شد. درختان هم دو طرف راه را پوشانده 
بودند و مسیر پر پیچ و خمی به وجود آمده 
بود. همین باعث خستگی ارنست می شد. او 
با خود فکر کرد کاش یک عصا با خود آورده 
بود. فکرکرد بهترین چیز برای این کار، عصای 

خانم مابز است.

بخش سوم
پا  به  جوراب  و  کفش  ارنست  که  این  با 
داشت، گزنه ها پاهایش را خراش می دادند. 
گیر  درختی  ریشه ی  به  پایش  که  بار  یک 
کرد و به زمین افتاد، از ترس لرزید. راه کم 
کم شیب دار می شد و به طرف تاالر هوهو 
می رفت. ارنست می دانست که تقریبا رسیده 
بود  شده  سخت  قدر  آن  مسیر  ولی  است 
که اشک ارنست را درآورده بود. ناگهان به 
دیوارهای  باالی سرش  رسید.  زمین صافی 
احساس  بودند.  برافراشته  قد  هوهو  تاالر 
خوبی وجود ارنست را فرا گرفت. باالخره 
هیچ  و  برود  هوهو  تاالر  به  بود  توانسته 
اتفاق وحشتناکی هم برایش نیفتد. او به یاد 
خوراکی ها و شکم گرسنه اش افتاد. درِکوله 
بخورد.  را  نهارش  تا  باز کرد  را  پشتی اش 
با ترس و  . ارنست  بلند شد  فریاد ارنست 
وحشت به داخل کوله اش که هزاران کرم در 

آن می لولیدند نگاه کرد.

بخش چهارم
ارنست از کرم ها متنفر بود. نهار بسته بندی 
صدای  ناگهان  انداخت.  دور  را  اش  شده 
وحشتناکی به گوش رسید. صدا از ساختمان 
گوش  به  هوهو  تاالر  یعنی  سرش  پشت 
می رسید و ارنست را می ترساند. ارنست روی 
زمین قوز کرد و لرزید. صداهای جیغ مانند 
دیگری از ساختمان شنیده می شد. بعد چند 
احساس  ارنست  شدند.  قطع  صداها  دقیقه 
حماقت می کرد. سرش را بلند کرد. فکر کرد 
خیاالتی شده. آرام به سمت در تاالر هوهو 
به راه افتاد. چند بار فکر کرد کسی پشت سر 
اوست اما وقتی بر می گشت هیچکس نبود. به 
در ورودی ساختمان متروک نگاه کرد. لوالی 
باالی در کنده شده بود و سقف هم مدت ها 
اما شاخ و برگ های جنگل  بود  قبل ریخته 
برای آن یک سقف ساخته بودند. سقفی که 
آن جا را تاریک تاریک کرده بود. صدای قرچ 
می آمد.  پایش  زیر  جانوران  استخوان  قرچ 
لحظه ای ایستاد. صدای پای دیگر به گوش 

می آمد. آن صدا  از کجا بود؟

بخش پنجم
صدا همچنان به گوش می رسید. ارنست درد 
کرد.  احساس  راستش  پای  مچ  در  خفیفی 
پایش به چیزی گیر کرده بود. در همین زمان 
فضای تاالر هوهو روشن شد. صدای پا قطع 
شد و ارنست، خانم مابز را دید که با لباس 
باغبانی و چشمانی خیره به او نگاه می کرد. 
خواست چیزی بگوید که خانم مابز قبل از 

او شروع به صحبت کرد: »سالم ارنست. 

تاالر هوهو
کوثر پیر جمال/چهارم

دوستی 
با ترانه

داستان گروهی  اعضای 
باشگاه کتاب خوانی مسرور

ادامه در صفحه 8
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با توجه به فرارسیدن هفته بهداشت مدارس )18 تا 25 
فروردین( و نظر به این که دبستان مسرور به عنوان 
یک مدرسه مروج سالمت شناخته شده است، بر آن 
شدیم تا اساسنامه ی انضباطی سالمت دبستان را برای 
این خصوص  در  نماییم.  تنظیم  بهتر  عملکرد هرچه 
میان وعده ی دانش آموزان یکی از مهمترین بررسی 

ها را به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که همراه داشتن و مصرف خوراکی هایی که 
در ادامه آمده است، در لیست خوراکی های غیر مجاز 
قرار می گیرد، با به عمل آوردن یک نظر سنجی برای 
بررسی میزان هم رای بودن اولیا با نظرات کارشناسی 
تیم سالمت، خوشبختانه مشاهده شد درصد باالیی از 
خانواده ها توجهی ستودنی به امر سالمت کودکشان 
این  از  شده  گردآوری  نظرات  به  نگاهی  با  دارند. 
نمودند،  شرکت  آن  در  خانواده   213 که  نظرسنجی 
اولیا در خصوص غیر مجاز  نظر  )جدول شماره 1( 
غیر  برای  که  عللی  و  شده  مطرح  اقالم  اکثر  بودن 
تایید  مورد  کامال  بود،  شده  پرسیده  آن  بودن  مجاز 

قرار گرفت.
خوراکی هایی که در محیط مدرسه غیرمجاز تشخصی 
داده شد شامل موارد زیر است: انواع لواشک و ترشک، 
چیپس، پفک و پفیالی صنعتی، انواع شیرینی، آبنبات 
زمستانی،  بستنی  کالباس،  و  سوسیس  شکالت،  و 
و  صنعتی  میوه  آب  گازدار،  های  نوشیدنی  آدامس، 
انواع  پاستیل،  و  اسمارتیز  رانی،  و  ساندیس  نکتار، 
و  پیتزا  همبرگر،  دنت،  و  شیر  نی  خیارشور،  سس، 
اشترودل،  اسنک،  و  ناگت  سمبوسه،  و  فالفل  الویه، 

چاغاله، توت فرنگی و آلوچه سبز.
- توت فرنگی، چاغاله و آلوچه سبز به دلیل طبع سرد 
جزو  بایست  می  آموزان  دانش  در  درد  دل  ایجاد  و 

اقالم غیر مجاز باشند.
اگرچه  خانگی  پیتزای  و  همبرگر  پفیال،  مورد  در   -
تعداد زیادی از اولیا موافق مجاز بودن آن در مدرسه 
بودند اما به دلیل تشخیص دشوار نوع خانگی آن از 
نیز  دسته  این  سالمت،  مراقبین  توسط  صنعتی  انواع 

جزو اقالم غیر مجاز تغذیه دبستان قرار گرفت.
- الویه نیز با توجه به گزارش های متعدد دل درد و 
سردرد بعد از مصرف به سبب احتمال زیاد فساد، غیر 

مجاز می باشد.
البته واضح است که غیرمجاز بودن این سه دسته اخیر 
به منزله لزوم حذف این خوراکی ها از سبد تعذیه ی 
دانش آموز نیست، بلکه مصرف میزان متعادل آن در 

منزل با نظارت والدین پیشنهاد می شود.
تهیه  های  لقمه  ها،  میوه  انواع  نظیر  هایی  جایگزین 
انواع  پنیر و کاهو(،  شده توسط خانواده )مثل نان و 
مغزها و تخمه ها، انواع سبزی ها مثل هویج و گوجه، 
انواع غذاهای خانگی، شیر، انواع دسرهای ماست و 
میوه، انواع ساالدها به عنوان میان وعده در مدرسه از 
اگر  طرفی  از  گردد.  می  پیشنهاد  سالمت  تیم  طرف 
چه توصیه می کنیم بهتر است انواع کیک و کلوچه 
مقدار  به  شیرکاکانو  شور،  چوب  گز،  بیسکویت،  و 
اقالم  تواند جزو  می  این حال  با  کم مصرف شوند، 

خوراکی مجاز مصرف در دبستان قرار بگیرد.

دبستان مروج سالمت
اعضای تیم سالمت دبستان مسرور

مجاز نام خوراکی
)درصد(

غیرمجاز 
دالیل ذکر شده برای غیر مجاز بودن مصرف خوراکی در مدرسه)درصد(

اســتفاده از میــوه هــای نامناســب و مــواد نگهدارنــده، غیــر اســتاندارد و غیــر بهداشــتی 991لواشک
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قصه گویی خالق یکی از شیوه های قصه گویی است که در آن 
مربی به همراه بچه ها به ساختن یک قصه می پردازد. در این 
روش، مربی بدون هیچ پیش زمینه ی ذهنی قصه را با گفتن جمله 
ای مثل »یکی بود یکی نبود یک روز یک خرگوش کوچولویی 
داشت توی جنگل می رفت که یک دفعه دید...« شروع کرده، 
آنگاه هر کدام نوآموزان با گفتن جمله ای، ماجرای قصه را پیش 

می برند. 
نقش مربی در هدایت قصه خیلی مهم است. او باید دقت الزم را 
داشته باشد که بچه های از موضوع قصه خارج نشوند. اگر یکی 
از بچه ها با گفتن جمله ای، قصه را از مسیر اصلی خارج کرد او 
دوباره با دخالت قصه را جهت می دهد. این دخالت صرفا با بیان 
بعضی کلمات ربط و یا با کمک حاالت چهره صورت می پذیرد.
این شیوه قصه گویی تاثیر به  سزایی در خالقیت کالمی بچه 
ها، بیان تخیالت و تصورات ذهنی کودکان، باال بردن اعتماد به 
نفس در ابراز نظر و به کارگیری کودک به عنوان اجزای فعال در 

قصه گویی دارد.

روزی روزگاری توی یه جنگل خرگوشی زندگی می کرد...
مطهره: یه دفعه آقا خرگوشه دید بچه اش روی زمین افتاده!

زهرا فروغی: آقا خرگوشه بچه اش رو برد دکتر...
حنانه: آقای دکتر گفت: »امروز نباید بری مدرسه چون پاهات 
بزرگ ترها  توی حیاط و کالس،  بری  اگه  و  درد می کنه 

می دوند و می خورند به تو و بیشتر پاهات درد می گیره!«
مهدیس: بچه خرگوشه گفت به آقای دکتر: »نه، نمی تونم 
مدرسه نََرم و من همیشه باید بَرم مدرسه!« آقای دکتر گفت: 

»نه عزیزم! تو با این پادردت نمی تونی بری.«
هانیه: خرگوش کوچولو گفت: »بابا، رفتیم خونه به مامان جان 
بگو که آقای دکتر چی گفت. اگه قبول کرد که باشه، من 
نمی رم مدرسه. اگه قبول نکرد، من می رم مدرسه!« خرگوِش 
بابا به مامان خرگوشه گفت: »هر چی آقا دکتر می گه باید 

گوش کرد و خرگوش اون روز به مدرسه نرفت.«
برای  شد  تنگ  دلش  خیلی  کوچولو  خرگوش  پرنیان: 

مدرسه و بچه ها!
محدثه: و به مامانش گفت: »زنگ بزن به دوستم!«

بهارذوق: مامان زنگ زد به دوستش. چند روز بود که 
همدیگه را ندیده بودند. گفت: »من دوست داشتم بیام 

مدرسه و چون پاهام درد می کرد، نتونستم بیام مدرسه!«
آیناز: دوستش گفت: »اشکالی نداره، ما هم دلمون برای 

تو تنگ شده!«
الینا: خرگوش گفت: »من هم دلم برای تو تنگ شده! من 

فردا پاهام که بهتر شد، میام مدرسه...
شده،  تنگ  هم  دیگه  بچه های  برای  دلم  ...من  نازنین: 
می خواهم به خانم معلم سالم کنم و دلم می خواهد بیام با 

شما بازی کنم.« و با دوستش خداحافظی کرد.
بهاره جوهری: فردای اون روز تصمیم گرفت بره مدرسه

وانیا: توی رفت مدرسه و با دوستش از اتفاقی که افتاده بود، 
گفت و دوستش خوشحال شد که خرگوش به مدرسه آمده.
نیایش: و بقیهی دوستانش گفتند: »دلمون برای تو تنگ 

شده بود.«
پریا: بعد هم رفتند و با هم بازی کردند.

خرگوش پاشکسته

میمون و دوستانش
یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود!

یه جنگل سرسبز و زیبا بود که توی اون یه عالمه حیوون 
با هم زندگی می کردند. یه روز صبح که باد سرد پاییزی 
البه الی درختای جنگل می پیچید، یه دفعه میمون کوچولوی 
قصه ی ما از خواب بیدار شد. دوید سمت جنگل و از 
شاخه های درخت ها تاب می خورد و می رفت که صدای 
مامانش رو شنید که می گفت: »میمون کوچولو، صبر کن! 
کجا داری میری؟ تو که هنوز صبحونه نخوردی.« میمون 

کوچولو گفت: »می خوام برم با دوستام بازی کنم.«
مطهره: بعد میمون کوچولو رفت پیش بچه عقاب

نوازش: و به خانم عقاب گفت: »اجازه می دین که بچه تون بیاد 
با من بازی کنه؟«

ملینا: ولی مامان بچه عقاب گفت: »نه، نمی تونم اجازه بدم چون 
بچه ی من خوابه!«

ستایش: میمون کوچولو تا دید بچه عقاب خوابه، ناراحت شد 
و رفت به سمت خونه.

آلما: همین جور که میمون کوچولو داشت میرفت سمت 
خونه، بچه عقاب از خواب بیدار شد و گفت: »مامان یه صدایی 
شنیدم، صدای کی بود؟!« مامانش گفت: »بچه میمون اومده بود 

تا باهات بازی کنه.« تا این رو شنید، خیلی خوشحال شد.

فرناز: بچه عقاب پرواز کرد و رفت به سمت بچه میمون و 
گفت: »میمون کوچولو! میمون کوچولو! صبر کن.«

هستی ضیائی: بچه عقاب همین طور که داشت می رفت پیش 
بچه میمون، دید خیلی تشنه اش شده.

عسل: وقتی رسید به بچه میمون، گفت: »من تشنمه! میای باهم 
بریم آب بخوریم؟«

رومینا: وقتی رسیدند کنار رودخونه، میمون کوچولو به بچه 
عقاب گفت: »خیلی آب نخور، چون که دلت درد می گیره.«

فاطمه: داشتند باهم بازی می کردن که میمون کوچولو گفت: 
»من گرسنمه! بریم یه چیزی بخوریم.

آیال: من از درخت میرم باال تا نارگیل بَِکنم.« اما وقتی داشت 
می اومد پایین، شاخه ی درخت شکست و محکم خورد زمین!

الیا: بچه میمون شروع کرد به گریه کردن و گفت: »آخ پام! وای 
مامان جون کجایی؟!«

سنا: بچه عقاب گفت: »گریه نکن! من االن میرم پیش مامانت!« 
اون رفت و همه چیز رو برای مامان بچه میمون تعریف کرد.

هستی راجی: مامان بچه میمون رفت پیشش و اون رو بغلش 
کرد و آوردش توی خونه و گفت: »استراحت کن تا حالت بهتر 

بشه.« صبح روز بعد، حال میمون کوچولو خوب شده بود.
آنیتا: بچه میمون تصمیم گرفت که به حرف مامانش گوش بده 
و قبل از اینکه بره و با دوستاش بازی کنه، صبحونه بخوره و 

بعد بره بازی کنه!
قصه ی ما به سر رسید، کالغه به خونه اش نرسید!

دختر مهربان
در پایان قصه گویی، داستان کامل شده برای بچه ها 
خوانده شد و آن ها این اسم برای قصه انتخاب کردند.

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. 
یه مزرعه سرسبز و قشنگ بود با یه کلبه ی زیبا که یه دختر 
کوچولو مهربون مثل شما، با خانوادش توی اون زندگی 
می کرد. یه روز صبح وقتی دختر کوچولوی قصه ی ما از 

توی کلبه اومد بیرون، چشمش افتاد به:
ستایش: یه شکارچی که می خواست حیوونا رو شکار کنه.

فاطمه ثقفی: دختر کوچولو، چون نگران حیوونا بود. رفت که 

کمکشون کنه.
کیانا: تا می خواست کمک کنه، یه دفعه نزدیک بود یه تیر بهش 

بخوره! پس فرار کرد و رفت توی خونشون پیش باباش.
دالرام: به باباش گفت: بابا! بیا جلوی این شکارچی را بگیر! این 

می خواد به حیوونا تیر بزنن.
آروشا: باباش رفت پیش شکارچی و بهش گفت: »این چه 

کاریه که همش حیوونا را شکار می کنی؟«
شیما: شکار چی گفت: »ما دوست داریم شکارشون کنیم. مگه 

شما سلطان جنگلین؟!«
جنگل  سلطان  »من  گفت:  دختر  بابای  رجامند:  فاطمه 
نیستم ولی نمی خوام که شما حیوونا رو اذیت کنی. آخه 
دختر من حیوونا را دوست داره و اگه حیوونا را بکشی 

اون ناراحت میشه.«
زهرا عسگری: شکارچی از اون به بعد یواشکی می رفت 

حیوونا را شکار می کرد.
زهرا جمالیان: بابای دختر برای شکارچی ها با طناب تله 

درست کرد که اونا را گیر بندازه.
فاطمه زهرا: خرگوشای مهربون رفتن و با دندوناشون طناب ها 

را  جویدند و شکارچی ها را نجات دادند.
ویشکا: شکارچی ها آزاد شدند.

ستایش: چون که خرگوشا خیلی مهربون بودند.
فاطمه ثقفی: شکارچی ها وقتی که نجات پیدا کردند، فهمیدند 
که چقدر حیوونا مهربونند و تصمیم گرفتند با اونا مهربون باشند 

و دیگه اونا را شکار نکنند.

قصه گویی خالق
فریبا نیلچی - کارشناس علوم تربیتی
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قشنگی  باغچه  می بینمت.  که  خوشحالم 
بدون  مابز  خانم  نه؟«  ام  داده  پرورش 
اینکه منتظر جواب ارنست بماند ادامه داد: 
هاست  مدت  من  کردی.  تعجب  »می دانم 
کف  که  هایی  استخوان  می کنم.  باغبانی 
زمین می بینی باقی مانده ی غذایم است که 
به عنوان کود برای باغچه ام از آن ها استفاده 
ویلوبایی  هر  مثل  هم  تو  می دانم  می کنم. 
دیگه فکر می کنی من یک پیر زن بدجنس 
هستم. من همه را از تاالر هوهو می رانم تا 
به باغچه ام آسیبی نرسد. آخرین فردی هم 
که به اینجا آمد، وارد تاالر نشد. می خواست 

راه دهکده ی باالیی را بپرسد و برای مدتی 
به آنجا برود. ولی همه فکر می کردند او در 
اینجا ناپدید شده است. حاال از تو خواهش 
کسی  با  من  باغچه ی  مورد  در  که  می کنم 
گیاهان  اینجا  در  من  چون  نکنی،  صحبت 
ارنست همچنان  می دهم.«  پرورش  کمیابی 
خانم  که چطور  بود  مانده  مبهوت  و  مات 
مابز پیر و بد اخالق، یک دوستدار محیط 
زیست از آب درآمده بود. ارنست در حال 
برگشت از تاالر هوهو با خود فکر می کرد 
از  محافظت  در  سهمی  می تواند  چگونه 

محیط زیست داشته باشد.

باید مراقب آب های زمین باشم آب را بی 
خودی باز نگذارم و آب اضافی را پای گلدان 

بریزم .
من از خاک زمین مراقبت می کنم و آشغال هایی 

که خاک را آلوده می کند در خاک نمی ریزم.
بهتر است بیشتر مراقب گیاهان روی زمین 
حصیر  یا  نرویم  راه  چمن ها  باشیم...روی 
نیندازیم . بین گیاهان آتش روشن نکنیم . به 
درختان آسیب نرسانیم چون هوای آلوده را 

تمیز می کنند.
من از زمین مراقبت می کنم؛ حیوانات روی 
زمین گیاه دوست دارند می گویند هوای آبی 

را دوست داریم.
من از زمین مراقیت می کنم؛ گیاهان روز زمین 

هم مثل ما نفس  می کشند .
من مراقب زمین هستم؛ باران زیبایش هوای 
آلوده را پاک می کند و گیاهان و حیوانات 

لبخند می زنند .

حیوانات مثل طبیعت هستند که زیبا هستند . 
چون طبیعت زیباست حیوانات هم زیباهستند 

پس مواظب آن ها هستم .
به  که  دانم  می  هایی  آدم  مثل  را  حیوانات 
موقع  که  ها  مثل چوپان  کنند  ما کمک می 
استراحت خودشان از سگها برای مواظبت از 
گله  کمک می گیرند پس باید مواظب سگ ها 

باشیم .
چون  دانم  می  دوستانم  مثل  را  حیوانات 
حیوانات که به آدما عادت می کنند و با ما 
بازی می کنند دوستان ما هم همینجورند پس 

از آنها مواظبت می کنم .
من حیوانات را مثل کف دستم می دونم دستم 

را محکم به هم فشار نمی دهم پس حیوانات 
را هم آزار نمی دهم . پس مواظبم آن ها را 
زخمی نکنم . مثل دستم که مواظبم میکروبی 

و مریض نشند.
آب را مثل اسباب بازی می دونم که شکستن 
مواظبش هستم کثیفش نکنم اسرافش نکنم 

یعنی زیادی باهاش بازی نکنم .
با  اینقدر  که  دونم  می  مثل خدایی  را  آب   
ارزشه می تونیم بخوریمش. خدا را می بینمش 
و می خورم آب هم محبت داره به من، منم 

می خورمش و مواظبشم .
زمین را مثل ساعت می بینم که گرد است 

مواظب هستم کثیف نشود 
پایم را به محکمی روی آن نگذارم چیز  و 
های خیلی سنگین دوی آن نگذارم ، آشغال 
روی آن نریزم ، درختان زیبای آن را قطع نمی 
کنم ، روی زمین به وقت طوالنی نایستم که 
به آن فشار نیاید . و زمان آن را به ما نشان می 
دهد قوی است از دست ندهد . زمانی که آن 
تمیز است ما سر سری آن را کثیف نکنیم .پیز 
های روی زمین را نکنم تا آن خراب نشود 
.زمین را زیاد آب ندهم و مراقب آن باشم آن 

جا که الزم نیست آب ندهم .
حیوانات را مثل مدرسه که دوستش دارم  )مثل 
اسباب بازی هایم که آن ها را دوستشان دارم .

حیوانات را مثل خانه می دانم چون گاو کاری 
می کرده که من از شیر آن بخورم که استخوان 
از آن ها مواظبت  باید  هایم قوی بشه پس 

کنم .
حیوانات برایم مثل ماشین می مانند که از آن ها 
استفاده می کنم مثال اسب برای رفتن از خانه 

به مدرسه.

ما از زمین مراقبت می کنیم...
دانش آموزان کالس اول
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