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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان
  شودجا ميبهوقتي هدف جا

  سازيتصميمعنوان درس: 
  گاراژ :هفتمبخش  - انيميشن پت و متآموزشي: ابزار كمك

  27 شماره جلسه:

  15/07/1391 تاريخ:

  مدارتصميم كرد:روي

  

  داستان
آورند. هر چه اتومبيل خود را به حياط مي اند.ي حياط، رو به باغچه، يك گاراژ فلزي ساختهپت و مت، در گوشه

  شوند.كنند تا بتوانند آن را داخل گاراژ نمايند، موفق نميتالش مي

  
  شود.ي ماشين، كامالً خراب ميهوده، بدنهدر اثر اين تالش بي

براي اين كار، ي حياط بگذارند و گاراژ را روي آن قرار دهند. رسند كه اتومبيل را گوشهها، به اين نتيجه ميآن
  .كشندمبيل ميكنند و روي اتوهاي اتومبيل را زير گاراژ گذاشته و گاراژ را حمل ميچرخ

توانند اتومبيل را به سازند. اما نميكنند. براي گاراژ، در ميبرند و اتومبيل را از آن خارج ميرا مي ي گاراژبدنه
كشند، و وسايل اتاق ماشين را كه از آن جدا روي آن نايلون مي درون آن ببرند. در نتيجه آن را كنار گاراژ گذارده و

  كنند.شده، به درون گاراژ برده و از آن به عنوان انباري استفاده مي
* * * * *  

  
  پت و مت هايگيريتصميم
 1اند، نه رو به روي در ورودي.. گاراژ را رو به روي باغچه ساخته  
 2 .،ماشين را داغون كردند. با فرمان دادن و راهنمايي غلط  
 3 ..خرك داربست را از وسط حياط كنار نگذاشته بودند  
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 4 .ي آن محاسبه نكردند.ي راه روي زمين، پيچيدن ماشين به درون گاراژ را از نظر اندازهبا كشيدن نقشه  
 5 ..ماشين را جلو در گذاشتند  
 6 .هاي ماشين را زير گاراژ گذاشتند و آن را منتقل كردند.چرخ  
 7 .د، گاراژ را در محل خود بچرخانند و رو به روي در ورودي قرار توانستنگاراژ را روي ماشين كشيدند. (مي

  )دهند.
 8 . ي گاراژ را بريدند و ماشين را از آن خارج كردند.بدنه  
 9ژ، در ورودي ساختند.پيچ به جاي لوال، براي گارا. با سيم  
 10 ..روي ماشين نايلون كشيدند  
 11. .وسايل ماشين را به درون گاراژ بردند و در آن را قفل و زنجير كردند  

* * * * *  
  

  درس
  د.تصميم خوب، با اجراي غلط، خراب شيك  –الف  
  بسازند. (گز نكرده بريدند.) ي حياط، رو به در وروديتوانستند گاراژ را در گوشهبا يك طرح مناسب، مي –ب  

  فايده بود. خيلي ضرر وارد كردند.كار پت و مت، پر هزينه و بي –ج  
  جا به جا شد: به جاي اين كه اتومبيل را در گاراژ قرار دهند، آن را خراب كردند و قطعات آن ها هدف آن –د

  ها در ابتدا چه بود و در انتها چه شد!شد. هدف آن را در گاراژ گذاشتند. كاركرد گاراژ تغيير كرد و به انباري تبديل
  

  نكته
احترامي بند نماند، به خود بيپاي بود) نمودهاري كه شروع كرده، مشخص كه در ابتداي ك(كسي كه به هدف خود 

  شود.كرده و موجب تمسخر و توهين ديگران به خود مي
  
 


