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  هوالحكيم

  كودكاناستراتژي براي 
  لكبشقاب لك

  ي خود)ضيافت به قاعدهشناسي (آيت عنوان درس:
   داستان آموزشي:ابزار كمك

  98 شماره جلسه:

  14/08/1396 تاريخ:

  )28( مدارآيت كرد:روي
  )15مدار (تصميم

  
  »جالب بود. كارتون قشنگي بود.« -
معرفت توي بشقاب براش سوپ ه خونه روباهه مهموني، بعد اون روباه بيلكِ رفتكجاش جالب بود سعيد؟! لك« -

  »تونه از توي بشقاب سوپ بخوره؟جوري ميلك با اون منقار درازش چهمعرفت! لكريخته. آخه بي
و لكِ مقابله به مثل كرد و روباهه رو دعوت كرد و به جاي بشقاب، غذا ردي. نديدي لكجمشيد تو كه فقط گير مي« -

لكِ خيلي خوب روباهه رو تنبيه كرد. روباهه ادب شد كه ديگه اين جوري بدجنسي به نظر من كه لك توي كوزه بهش داد.
  »نكنه.

لك بايد همراه خودشون لك هم كارش درست نبود. هم روباه و هم لكلك«رضا پريد وسط و سعيد را ساكت كرد: 
برد تا روباه سوپ رو توي كوزه بريزه. اش رو ميباه بايد كوزهي رولكِ وقتي رفت خونهلكبردن؛ ظرف خودشونو مي

برد. به نظر من هر كي بايد خودكفا باشه و ديگران رو به لكِ بايد بشقاب خودش رو ميروباهه هم وقتي رفت خونه لك
  »زحمت نندازه.

هاشون مثل م دوست بشن كه ظرفلك با هنخير. اصالً چرا بايد روباه و لك«حوصلگي غر زد: جمشيد قانع نشد و با بي
  »ها.لكلكِ هم با لكها دوست بشه اونا رو دعوت كنه، لكهم نباشه! روباهه بره با روباه

من «خورد با دهان پر از انگور گفت: كرد و ميهاي انگور را جدا مياسفنديار كه پاي ظرف ميوه نشسته بود و دانه
برد خورد. روباهه هم كوزه رو ميريخت توي كوزه و مياش ميبرد خونهت ميداشلكِ بايد بشقاب غذا رو برميگم لكمي

براي عزاداري،  حسينيهرم اومد. من وقتي ميخوري هم پيش نميخورد، دعوا و دلريخت توي بشقاب و مياش و ميخونه
  »خوردن.اشون مينهبردن خولك هم ميو لك خورم. روباهآم خونه با حوصله ميگيرم ميبعدش ظرف غذا رو مي

ها را روي ميز چيد. حسنك هم در هر بشقاب، يك كارد و ها تقسيم كرد و آنمادر حسنك كيك تولد او را در بشقاب
ها داد. رضا بشقاب كيك خود را از حسن گرفت و با شوخي گفت: ها را به دست بچهها گذاشت و آنچنگال كنار كيك

  »خوره.اشون بعداً ميبره خونهرف، اونو ميحسنك! كيك اسفنديار رو بذار توي ظ«
  »خورم.آره، چون من فعالً ميوه مي«ها خنديدند. اسفنديار با خنده گفت: بچه

كنه بايد كنم هر كي مهمون دعوت مياما من فكر مي«حسنك بشقاب خود را برداشت و كنار سعيد نشست و گفت: 
ذاشت جلوي ميريخت توي اون و بعد سوپ رو مي افتاد.باهه بايد از قبل به فكر تهيه يه كوزه ميحال اونو مراعات كنه. رو



 

2 

 

نوازي كه فقط به پختن غذاي خوب نيست، بلكه بايد ظرف مناسب مهمون هم آماده ننوازيه. مهمالك. اين رسم مهمانلك
  »گيري كشيد.بازي و انتقامرم كارشون به لجكرد. به نظلكِ هم بايد يه بشقاب براي روباهه آماده ميباشه. لك

ها بپرسم. خب ها رو درباره اين گزينهاَ ... چندتا نظر شد! بذار من اينا رو بنويسم و توي مدرسه نظر بچه« سعيد گفت:
  »به ترتيب نظراتون رو دوباره بگيد.

رن خونه د دوست باشن كه وقتي ميلك بايگم اصالً چرا روباه و لكي اول مال منه. من ميگزينه«جمشيد گفت:  
 »ها.لكها با لكلكها با روباها، لكديگه، مشكل ظرف غذا داشته باشن؟ اصل روباهم

برد، بردن؛ روباهه بشقاب ميگم هر كدوم بايد ظرف خودشونو همراه ميگزينه دوم مال منه. من مي«رضا گفت:  
 »برد. اصل خودكفايي.لك هم كوزه ميلك

برد خونه توي ظرف خودش ت و ميگرفگزينه سوم مال منه. هر كي بايد توي مهموني غذا رو مي«گفت: اسفنديار  
 »ي خود.خورد. اصل نخود نخود هر كه غذا رو ببره خونهريخت و ميمي

لك كار خوبي كرد كه روباه رو به نظر من لك نظر خودم رو هم بنويسم. گزينه چهارم مال منه.«سعيد گفت:  
 »جوري روباهه رو ادب كرد. اصل مقابله به مثل.اين د و توي كوزه براش غذا ريخت.دعوت كر

ه كرد؛ روباه آد بايد ظرف مناسب رو براش آمادگم وقتي مهمون ميگزينه پنجم هم مال منه. من مي«حسنك گفت:  
 »نوازيه.. اين اصل مهمانكرد براي روباهلك هم بايد بشقاب آماده ميلك، و لككرد براي لكبايد كوزه آماده مي

اي رو از فردا توي مدرسه اين پرسش پنج گزينه«ي آخر حسنك را هم نوشت و دفتر را بست و گفت: سعيد جمله
  »ها چيه.پرسم ببينم پاسخ بچهها ميبچه

  »تره؟ها واقعاً كدوم گزينه صحيحبچه«بعد با تعجب پرسيد: 
كدام گزينه صحيح «چنان بر جا بود: از نظر خود برگردد. اما پرسش همكس حاضر نبود همه به هم نگاه كردند. هيچ

  »است؟
*****  

  
  اند:هر پنج گزينه صحيح

 لك را دوست دارد.لك نبايد دوست باشند، چون روباه سوپ گوشت لكروباه و لك 

 لك ظرف خود را همراه داشتند بهتر بود.خودكفايي بسيار عالي است. اگر روباه و لك 

 برد.خود مي يدادند و هر كس سهم غذاي خود در مهماني را به خانها محل خوردن قرار نميمهماني ر 

 كند بايد مقابله به مثل كرد و او را ادب نمود.با كسي كه بدجنسي مي 

 نوازي شرط مروّت است.و اصل مهمانحال مهمان رعايت  
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