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 هوالحکیم

 استراتژی برای کودکان

 شود جا می به وقتی هدف جا

 سازیتصمیمعنوان درس: 

 گاراژ:هفتمبخش -انیمیشنپتومتآموزشی:  ابزار کمک

27شماره جلسه:

51/77/5935تاریخ:

مدارتصمیمکرد: روی



 داستان

-آورند. هر چه تالش میاتومبیل خود را به حیاط می اند.ی حیاط، رو به باغچه، یک گاراژ فلزی ساختهپت و مت، در گوشه

 شوند.کنند تا بتوانند آن را داخل گاراژ نمایند، موفق نمی

 
 شود.ی ماشین، کاماًل خراب میهوده، بدنهدر اثر این تالش بی

های اتومبیل برای این کار، چرخی حیاط بگذارند و گاراژ را روی آن قرار دهند. رسند که اتومبیل را گوشهها، به این نتیجه میآن

 .کشندمبیل میکنند و روی اتو را زیر گاراژ گذاشته و گاراژ را حمل می

توانند اتومبیل را به درون آن ببرند. در سازند. اما نمیکنند. برای گاراژ، در میبرند و اتومبیل را از آن خارج میرا می ی گاراژبدنه

کشند، و وسایل اتاق ماشین را که از آن جدا شده، به درون گاراژ برده و از آن به روی آن نایلون می نتیجه آن را کنار گاراژ گذارده و

 کنند.عنوان انباری استفاده می

* * * * * 

 

 پت و مت هایگیریتصمیم

 1اند، نه رو به روی در ورودی.. گاراژ را رو به روی باغچه ساخته 

 2 .،ماشین را داغون کردند. با فرمان دادن و راهنمایی غلط 

 3 ..خرک داربست را از وسط حیاط کنار نگذاشته بودند 



 

2 

 

 4 .ی آن محاسبه نکردند.ی راه روی زمین، پیچیدن ماشین به درون گاراژ را از نظر اندازهبا کشیدن نقشه 

 5 ..ماشین را جلو در گذاشتند 

 6 .های ماشین را زیر گاراژ گذاشتند و آن را منتقل کردند.چرخ 

 7 .(د، گاراژ را در محل خود بچرخانند و رو به روی در ورودی قرار دهند.توانستنگاراژ را روی ماشین کشیدند. )می 

 8 . ی گاراژ را بریدند و ماشین را از آن خارج کردند.بدنه 

 9ژ، در ورودی ساختند.پیچ به جای لوال، برای گارا. با سیم 

 11 ..روی ماشین نایلون کشیدند 

 11. .وسایل ماشین را به درون گاراژ بردند و در آن را قفل و زنجیر کردند 

* * * * * 

 

 درس

  د.تصمیم خوب، با اجرای غلط، خراب شیک  –الف 

  بسازند. )گز نکرده بریدند.( ی حیاط، رو به در ورودیتوانستند گاراژ را در گوشهبا یک طرح مناسب، می –ب 

  فایده بود. خیلی ضرر وارد کردند.کار پت و مت، پر هزینه و بی –ج 

  جا به جا شد: به جای این که اتومبیل را در گاراژ قرار دهند، آن را خراب کردند و قطعات آن را در گاراژ ها هدف آن –د

 ها در ابتدا چه بود و در انتها چه شد!شد. هدف آن گذاشتند. کارکرد گاراژ تغییر کرد و به انباری تبدیل

 

 نکته

احترامی کرده و بند نماند، به خود بیپای بود( نمودهاری که شروع کرده، مشخص که در ابتدای ک)کسی که به هدف خود 

 شود.موجب تمسخر و توهین دیگران به خود می

 

 


