
 »سرآغاز با نام و یاد خدا«

برايدومیها



سخنی با والدین و مربیان  

به دانش آموزانمان بیاموزیم ماهرانه زندگی کنند.
»خالق باشد، خودش را بشناسد، هول نشود، بتواند عصبانیت و تنفر و اندوهش را کنترل کند، اجتماعی باشد، با دیگران 

خوب باشد، بتواند مشکالت خودش را خودش حل کند یا از دیگران کمک بخواهد و زودباور نباشد.«
بچه ها  اگر  می دهد  نشان  هم  روان شناسان  پژوهش های  نتیجه   باشند.  این شکلی  دانش آموزانمان  و  فرزندان  داریم  آرزو  ما  همه  
 این مهارت ها را یاد بگیرند، درمقابل آسیب های روانی واکسینه می شوند و در بزرگسالی افراد موفق تر و سالم تری خواهند شد. 
سازمان بهداشت جهانی، نام این مهارت ها را »مهارت های زندگی« گذاشته است؛ مهارت هایي که در بسیاری از کشورها به عنوان 

درس اصلی، از پیش دبستانی تا دانشگاه تدریس می شود. 
مجموعه  شش جلدی »مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان« با هدف یاد دادن همین مهارت ها تألیف شده است. 

در هر جلد از این مجموعه، که برای یک پایه از مقطع دبستان در نظر گرفته شده، 10 مهارت پایه زندگی آموزش داده شده است. 
این مهارت ها به ترتیب عبارتند از: خودآگاهی، همدلی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردي، مقابله با استرس، مقابله با هیجان های منفی، 

تفکر خالق، تفکر انتقادی، حل مسئله و تصمیم گیری. 
در هر 6 جلد، مهارت ها به همین ترتیب آمده اند. البته محتوای این کتاب ها، توصیه های خشک و رسمی به بچه ها نیست. 

برای هر مهارت، یک بازی، یک تمرین و یک داستان طراحی شده تا هم آموختن مهارت ها برای بچه ها لذت بخش باشد و هم آن ها 
را درگیر یادگیری کند. 

بازي ها و تمرین هاي این کتاب را اینجانب با اتکا به تجربه   چندین ساله در حوزه  آموزش مهارت هاي زندگي، طراحي یا بومي سازي 
کرده ام و داستان های کتاب را یک نویسنده باتجربه و موفق که در کارنامه  خود، کتاب پرفروش »ماجراهای خواندنی« را دارد، 

نوشته است. این همکاری باعث شده زبان کتاب، دلنشین و برای دانش آموزان هر پایه، شیرین باشد. 
این کتاب »خودبسنده« است و به شکلی نوشته شده که از مدارس کپری گرفته تا مدارس غیرانتفاعی کالن شهر ها می توانند با 

حداقل امکانات، آن را آموزش دهند.
به عنوان یکی از نویسندگان کتاب، الزم می دانم از جناب آقای میرزاداعی، مسئول انتشارات سرمشق که از ابتدا تا انتهای طراحی و 
تألیف این مجموعه، مشتاقانه از کار حمایت کردند، تشکر کنم. همچنین از سرکار خانم طیبه قادری که با تعامل تحسین برانگیزی، 

داستان های کتاب را متناسب با هر مهارت و تمرین ها و بازی های مربوط به آن نوشتند، صمیمانه سپاسگزارم. 
درضمن، از همسرم، سرکار خانم رویا رضایی نسب که با تجربه  نویسندگی برای کودکان، در طراحی بسیاری از بازی ها به یاري من 
آمدند، ممنونم. تشکر ویژه  من، از همه کودکان نازنین سرزمینم است که انگیزه و شوق نوشتن این کتاب را در من به وجود آوردند. 

امیدوارم خواندن داستان ها و انجام دادن بازی ها و تمرین های این مجموعه، به آن ها کمک کند بهتر و ماهرانه تر زندگی کنند. 

سعید بي نیاز                                                          
                                                                                                        كارشناس ارشد روان شناسي بالیني
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تا به حال چند بار چیزی را باور کرده ای و بعد فهمیده ای دروغ بوده است؟ 
این درس به تو کمک می کند آدم زودباوری نباشی.

ّ 

تم
هش

س 
در



54

ي 
دگ

 زن
اي

ت ه
هار

م

داستان زندگي 

صدف عمو اکبر
هر وقت به خانه ی عمو اکبر می رویم، خیلی به من خوش می گذرد. خانه ی عمو خیلی بزرگ است و یک 

باغ پُر از درخت های گیالس و گوجه سبز و انگور دارد.
نسیم، دختِر عمو اکبر، کالس پنجم است. اتاقش به اندازه ی خانه ی ما است و از در و دیوارش اسباب بازی 
می بارد! عمو گوشه ی همان باغ سرسبز، کلّی وسیله ی بازی برای دخترش گذاشته است. یک استخر هم 

دارند و یک جای خیلی قشنگ، که نسیم می گوید اسمش »آالچیق« است.
خیلی دلم می خواست که جای نسیم باشم. او خیلی خوش بخت است. عمو اکبر برایش همه چیز می خرد. او را 
به مسافرت می برد و برایش معلّم خصوصی پیانو می گیرد. وقتی که نسیم این چیزها را برایم تعریف می کند، 

چشمانم را می بندم و خودم را به جای او می گذارم. چه خوب بود اگر پدر من هم این همه پول داشت!

یک روز که نسیم داشت عروسک جدیدش را به من نشان می داد، گفتم: »خوش به حالت! توی این قصر، 
بهترین چیزها را داری.« خندید و گفت: »قصر؟! حتماً من هم شاهزاده هستم!« گفتم: »بله، شاهزاده ی 
خوش بخت!« یک دفعه از جایم پریدم و پرسیدم: »راستی، تو می دانی چه جوری عمو این قدر ثروتمند شده؟«
را گرفت جلوی  اصرار می کنم، دستش  بعد که دید من  نگفت.  و چیزی  ریز کرد  را  نسیم چشم هایش 
دهانش و آهسته گفت: »این یک راز است. نباید آن را به کسی بگویی، قول بده!« با عجله گفتم: »قول 

می دهم... قول می دهم.«
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نسیم دستم را گرفت و مرا برد به اتاق کار عمو. روی میِز گوشه ی اتاق، یک صدف بزرگ بود. آن را 
برداشت و گذاشت روی گوشم. آهسته گفت: »این صدا را می شنوی؟« گوشم را تیز کردم. بعد با صدای 
بلند گفتم: »بله... بله، می شنوم.« نسیم جلوی دهانم را گرفت و گفت: »هیس! پدرم نباید بفهمد که ما به 
اتاقش آمده ایم.« سرم را تکان دادم. نسیم گفت: »راز ثروتمند شدن پدرم در همین صدف جادویی است!« 
با تعّجب به آن نگاه کردم و گفتم: »این؟! ما مثل همین را در خانه داریم! جادویی هم نیست!« نسیم 
با ناراحتی گفت: »خودت خواستی راز پدرم را بدانی. حاال که باور نمی کنی، برویم بیرون.« گفتم: »نه، نه، 
بگو. باور می کنم.« نسیم گفت: »می دانی چرا پدرم این صدف را در اتاق خودش گذاشته؟ چون خیلی 
باارزش است. پدر هر چه می خواهد، به این صدف می گوید. بعد آن را می گذارد روی گوشش و صدایی 
می شنود. صدای پری دریایی که به پدرم می گوید باید چه کار کند تا به خواسته اش برسد. پدر همان کار 

را می کند و این جوری موّفق می شود!« خیلی عجیب بود. اّما نسیم قسم خورد که راست می گوید.
نسیم با دّقت صدف را گذاشت روی میز و گفت: »باید مراقبش باشیم. اگر از بین برود، ما فقیر می شویم!«

Z Z Z
آن شب فقط به صدف جادویی فکر می کردم و این که شاید ما هم ثروتمند بشویم! تا صبح، خواب می دیدم 

اتاقم پر شده از عروسک و لباس های رنگارنگ.
Z Z Z

چند روز بعد که رفتیم خانه ی عمو، من یواشکی رفتم سراغ صدف جادویی. آن را برداشتم و صدف خودمان 
را گذاشتم روی میز. توی دلم گفتم: »وقتی که ثروتمند شدیم، صدف عمو را می گذارم سِر جایش.« ناگهان 
صدایی شنیدم. باعجله دویدم به طرِف در. اّما پایم گیر کرد به فرش و خوردم زمین. صدف جادویی هم 
شکست! زانویم می سوخت. بلند شدم و شروع کردم به گریه کردن. تّکه های صدف را ریختم توی کیفم 

و از اتاق بیرون آمدم. 
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آن شب خوابم نمی برد و گریه می کردم. مادرم خیال کرد که از سوزش زخم زانویم گریه می کنم. اّما من 
نگران عمو اکبر بودم. حتمًا تا االن قصرشان ناپدید شده و آن ها با لباس های کهنه، کنار خیابان نشسته اند 

و گدایی می کنند.
روز بعد، گوشم به زنگ تلفن بود. اّما خبری نشد. شاید عمو حتّی پول نداشته که به ما تلفن بزند!

بودیم!«  آن جا  دیروز  »ما  گفت:  تعّجب  با  پدر  ببرد.  عمو  خانه ی  به  مرا  که  کردم  خواهش  پدر  از 
خالصه، با اصرار من قبول کرد و رفتیم.

همیشه  مثل  دیدم.  را  نسیم  و  تو  رفتم  عجله  با  است.  جایش  سِر  عمو  خانه ی  دیدم  رسیدیم،  که  وقتی 
خوش حال بود. دویدم به طرف اتاق ها. به همه ی آن ها َسرک کشیدم. انگار هیچ اتّفاقی نیفتاده بود. پریدم 
بغل عمو و گفتم: »حالتان خوب است؟ هنوز پول دارید؟!« عمو با تعّجب نگاهم کرد و گفت: »انگار حال 
فرشته ی من خوب نیست. شاید هم می خواهد چیزی بگوید!« نفس راحتی کشیدم و گفتم: »من کار بدی 

کردم، باید برایتان تعریف کنم!« عمو دستم را گرفت و رفتیم به طرف اتاقش.
برگشتم و به نسیم نگاه کردم. سرش را پایین انداخته بود، شاید از من خجالت می کشید!
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زندگي بازي 

کمکش کن گول نخورد!

این بازی دو مرحله دارد. مرحله ی دوم سخت تر از مرحله ی اّول است. به مرحله ی دوم که رسیدی، بازی را به معلّمت نشان بده 

تا بفهمی جواب هایت درست است یا نه.

مرحله ی 1:
گربه نره و روباه مکار برای این که سّکه های پینوکیو را از او بدزدند، به او گفته اند سّکه هایش را به آن ها بدهد تا بکارند و درخت 

پول، سبز شود. به پینوکیو بگو چرا اگر سّکه بکاری درخت پول، سبز نمی شود؟ دلیلت را این جا بنویس.

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

مرحله ی 2:

فیلم »تنهای تنهای تنها« را دیده ای؟ در این فیلم، رنجرو فکر می کند بشقاب پرنده وجود دارد. برای همین تصّور می کند الک پشتش 

یک آدم فضایی است که بشقاب پرنده، آن را آورده است. به رنجرو بگو چرا فکرش درست نیست.

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................



58

ي 
دگ

 زن
اي

ت ه
هار

م

تمرين زندگي

خيالي يا واقعي؟

از بین چیزهايي كه نامشان در اين قاب است، كدام يك در داستان ها و فیلم ها وجود دارند؛ اّما در واقعیت وجود ندارند.

آن ها را در جدول زير بنويس.

بشقاب پرنده، غول، ویروس ، دایناسور،
اسب پرنده، آدم فضایی، ربات، موش کور

واقعی )در دنیای واقعی وجود دارند یا قباًل وجود داشته اند(خیالی )فقط در فیلم ها و داستان ها(

 

 


