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 سوگواری مناسک عزیزان، فوت با آمدن کنار سوگ، مرگ، های داستان:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 
  

 اهداف:
 ی لغاتگسترش گنجینه (1

  درک پیامهای اصلی داستان (2

 توانایی سخن گفتن در برابر جمع (3

 ی مطالببحث و گفتگو و اظهار نظر درباره (4

 های درونی توانایی بیان احساسات، افکار و تجربه (5

 شناخت خود (6

 بیان احساسات و تشریح وضعیت دیگران (7

 تقویت حساسیت نسبت به وضعیت و احساسات دیگران (8

 ی مرگ و کنارآمدن با سوگ عزیزانآشنایی با مقوله (9

 و کشدمی دراز اش عالقه مورد مکان در او. است خسته اکنون اما است، داشته جنگل در شادی و طوالنی زندگی روباه
 حظاتل از دیگری از پس یکی هاآن شوند.کنار بالین او جمع می روباه دوستان زود، خیلی. رودمی خواب به همیشه برای
 روعش درختی گذارند،می اشتراک به را خاطراتشان هاآن که همانطور و. کنندمی روایت روباه داشتند، با را که ایویژه
 شود. بلندتر می و بلندتر خاطره هر با کند،می رشد به
 هک روباه زمانی که همانطور درست کند،می محافظت هاآن از و دهدمی پناه جنگل حیوانات درخت رفته رفته به تمام 

 و یباز تصویری این کتاباو.  یو مهربان یگرم روباه و یاز زندگ درخت، یادبودیست. دادمی این کار را انجام بود زنده
 .کندعزیزان از دست رفته کمک می از یکی گرامیداشت یاد برای کودکان به کمک برای صمیمانه

آور است. روباه در قلب و کتاب مثبت و نشاط حناست و ل بخشنانیبخش و اطمداستان آرامش 
ه گذاشتاست که با کودکان داغدار به اشتراک  یمهم امیپ نیزنده است. ا گرید واناتیخاطرات ح

 که برای کودکان جالب توجه خواهد بود.  همچنین کتاب تصاویر بسیار زیبا و جذابی دارد. شودمی
 



 

 دبستانچهارم  تا اول گروه سنی:

 .آموزانبه تعداد دانش کاربرگ، «درخت خاطره»کتاب  ابزار موردنیاز:

 ( ، ابزار مربوط به فعالیت را جداگانه بررسی کنید.در صورت تمایل به اجرای فعالیت)

  خوانی کنید.گویی یا قصهداستان را با نشان دادن تصاویر قصه اجرای طرح:

 توانید از بین سؤاالت انتخاب کنید(:بحث و گفتگو )می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

های درک مطلب:پرسش  
 برای روباه چه اتفاقی افتاد؟. ۱
ها . حیوانات جنگل وقتی فهمیدند که دیگر روباه در میان آن۲

 نخواهد بود، چه احساسی داشتند؟
 شان چه کار کردند؟ آیا روباه را فراموش کردند؟ها با غصه. آن۳
ی هرکدام از این حیوانات از روباه چه بود؟ جغد، موش، . خاطره۴

 خرس، سنجاب، خرگوش
 روباه چطور برای همیشه در قلب حیوانات جنگل زنده ماند؟ .۵

 

 
دیگرانهایی برای شناخت خود و پرسش: 
 کنند؟میرد، کسانی که دوستش دارند، چه احساسی پیدا میوقتی کسی می. ۱
 تعریف کنید؟ خواهد برای همهدلتان بای از فوت کسی دارید، که آیا خاطره. ۲
 م؟توانیم بکنیمیرد، برای اینکه یاد او را در قلبمان زنده نگه داریم، چه کارهایی میمیوقتی کسی . ۳
 افتد؟میرد چه اتفاقی برای او میکنید وقتی کسی میشما فکر می .۴
ند، دلداری اتوانیم به کسانی که دوستش داشتهمیرد، با چه کلماتی میوقتی کسی می. ۵

 بدهیم؟
 توانیم برای او داشته باشیم؟چه دعاهایی میمیرد، وقتی کسی می. ۶
 



 

 :های پیشنهادیفعالیت
سرپناه  توانستکه درخت روباه چگونه  ها نمایش دهید. سپس از آنان بخواهید که توصیف کنندتصویر زیر را برای بچه .1

 کنند. سپس حیوانات را نام ببرید وه تک حیوانات توج  که به تک آموزان بخواهیدهریک از حیوانات جنگل باشد. از دانش
 پرسش پاسخ دهند. به ها بخواهید کهاز آن

 

 

 

 ها بخواهید که داستان را به صورت نمایش اجرا کنند. از بچه .2

آموز بخواهید به یک فرد یا حیوان خانگی که مرده است آموزان بزرگتر مناسب است؛ از هر دانشاین فعالیت برای دانش .3

زیر  توانند در نامه مواردها میای برای آن شخص، یا حیوان خانگی، بنویسند. بچهفکر کند. سپس از آنان بخواهید که نامه

 را بنویسند: 

 احساسی که دارند. 

  می خواهند کسی که مرده است، بداند.آنچه 

 .آنچه که دوست داشتند زمانی که آن فرد یا حیوان زنده بود به او بگویند 

 ای که از آن فرد/حیوان دارند.خاطره 

 که انجام این فعالیت به صورت فردی  )اگر فکر کردید ها زنده خواهد ماند.اینکه چگونه یاد آن فرد/حیوان در قلب آن

 آموزان راحت نیست، این امکان وجود دارد که فعالیت به صورت گروهی انجام شود.(برای دانش


