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.ابتدا صفحه ی مورد نظر را به کودک نشان دهید:1  

مورد  صفحه را ازجلوی چشمان اوبردارید وازاو بپرسید که در صفحه یبعد ازچند ثانیه 

این کار راچند بار انجام دهید تا یاد بگیرید که خوب ببیند.؟  نظر چه دید  

:ای درمورد انچه دیده .گفتن قصه2  

بسازد. یاه قص دیده برای شماصفحه بخواهید در مورد تصویر هایی که در از کودک  

اززبان والدین:صفحه  ی  .گفتن قصه3  

بازگومیکنید: کودکحال شما والدین عزیز قصه را این طور برای   

ن که خیلی با هم مهربو حیوانات مختلفی زندگی میکردندیاد خدا دریک جنگل باصفا  با نام

.خانه بزرگ وپر ابی داشت.این جنگل یک رودوبه هم کمک میکردند بودند  

 ی نمیتونست ازاین رودخانه  ولی جنگل شد نزدیکدریکی از روزهای قشنگ یه گوزن 

 کمک کنند تابتونه مه ی حیوانات جمع شدند تابه گوزن. هوبیاد به جنگل بشه بزرگ رد

اگه شما بودی چه طور به گوزن کمک میکردی سوال؟ یه فرزندعزیزم.بشه رد ازرودخانه

(حل مسئله مهارت آموزش)بشه؟؟؟ رد که از رودخانه  

از  فکرکردن بودن که از اون طرف درخت مهربون گفت بعضی لحیوانات جنگل مشغو

.بتونه ردبشه من خشک شدند از این شاخه ها یک پل درست کنید تا گوزن شاخه های  

(تا8)بشه؟ رد فرزند گلم دراین تصویر ازچند تا شاخه استفاده شده تا گوزن بتونه ازرودخانه  

 حال کودک دلبندم باید جهت هارو دراین شاخه ها نشان گوزن بدیم تا راه رو گم نکنه.

نید از جهت های اماده استفاده کرده وبه کودک دهید تا برای گذاشتن جهت ها میتوا)

(دادن مداد از او بخواهید جهت ها رابکشد ویا باکند  جاگذاری  

ومیداند که بلداست  بگوزن قصه ی ما صفحه مختصات را خو ،کودکم  

صفحه  برای آموزشبا زبان صفحه مختصات راه رابه گوزن نشان بده )چه هستند،            

(یت کدنورد مراجعه کنیدمختصات به کودک به سا X y 

 د:به سمت وایباید به صورت به شما بگوی                                                                

.حرکت کند باربه سمت ایکس مثبت5تا حرکت کند،سپس 3منفی   



د:گفتن دبعد از نشان دادن جهت ها همه ی حیوانات با صدای بلن  

برو حرکت یعنی یعنی  go 

حرکت به 5حرکت به سمت پایین و3سپس گوزن با این حرف شروع به حرکت کرد ابتدا 

 سمت راست.

،یه سمت علف  حرکت به سمت وای منفی ویا همان پایین2ربون با درسمت راست گاو مه

   (به گاو نشان دادن جهت)بگویید. گوزن سالم وخوش امد گویی ها امد تا به

ل گیرکرده،باالی خونه درختی قاسم به رودخانه نگاه میکرد که دید یه ماهی درگودا  

رت حل امه؟؟؟)ج بشهخار که از گودال فرزندم شمه چه طور میتونی به ماهی کمک کنی

(مسئله  

تا بفهمه که  ،قاسم ازقالب ماهیگیری کمک گرفت ،کودکم جهت ها رونشون بده به قاسم

تا حرکت به سمت ایکس منفی 4)نرابگیرد.ا م سمت پرتاب کند تاماهی بتواندقالب را به کدا

(حرکت به سمت وای منفی2و  

جه کوچولو اذیت میکنند مخصوصا جو سنجاب های ناقال اومندن به جنگل وهمه رودارند

تا به 3)هرچه سریع تر راه رو به مادر جوجه ها نشان بده تا بره پیش جوجه ها. ،هارو

(حرکت به سمت ایکس مثبت1سمت وای منفی و  

حاال حیوانات جنگل باید به فکر این باشند تا حساب سنجاب رو برسند تا این طور این هارو 

 اذیت نکنند وبتونند از جنگل بیرونشون کنند.

 کنه جلوش روبگیریم واجازه ندیم که ما رواذیت دمابایکنه کودکم اگه دشمن به وطن ماحمله 

ما بودی چه طور سنجاب هار و بیرون میکردی؟؟؟حاال اگه ش  

واز اوکمک اوردند  نام خدای مهربون روبه زبا ن حیوانات جنگل اولین کاریکه کردند

از  یرودشون نگاه کردند تاببینند چه کاخوب به خ خواستند تا به فکرشون قدرت بده سپس

.دارند دستشون بر میاد وچه استعدادی  

م هر موقع همه جارو ببینم وچشم های تیزی دار پرنده گفت چون من پرواز میکنم ومیتونم

. بهتون خبر میدم سنجاب ها اومدند سمت شما  

میتونم اونهارو بترسونم تا بیاد سمت قورباغه.با این شاخ های که من دارم  گوزن گفت  

قورباغه گفت وقتی سنجاب ها سمت من اومدند من زبان دراز وچسب ناکی دارم اون 

به من نشون بده.هارومیگیرم ولی یکی باید جهت رو  



 قاسم گفت باشه من هم جهت هارو میگم.

تا 1تا به سمت ایکس مثبت بره و2آفرین قورباغه بایدن سنجاب ها کجا هستند فرزند گلم اال

.سمت وای مثبت حرکت به  

همکاری همدیگر وباشناختی از خودشون داشتند  ومهربون  توکل برخدای حیوانات جنگل با

بیرون کنند. دشمن رواز جنگلتونستند   

 


