
دنيـاى من



اسم:

این من هستم ... 

)اینجا میتوانی  نقشی  کنی یا بنویسی(



گرامسه، مالو 
و مامان

گرامسه کوچک است و گوش های درازی دارد و در یک جنگل در رسزمین ”هیتاپو” 
زندگی  می کند. گرامسه معموال رنگش بنفش است، اما بعضی  وقتها رنگ عوض می کند، 

خودش دلیل آن را منیداند. وقتهای که او در بیرون مشغول دیدن پرندگان منیباشد او بهمراه 

مادر خود گرامسا می باشد.

مادر گرامسه، گرامسا حال خوبی  ندارد. او مری�ض است. مادر گرامسه بیشرت وقتها 

در بیمار�ستان می باشد و بعضی  وقتها با یک نفر از دفرت خدمات اجتماعی صحبت می کند. خیلی  وقتها 

گرامسه فکر می کند که چرا مامان مریض است یا عجیب است و دلیل آن چیست.

وقتی  که مامان گرامسه خیلی  ”عجیب”میشود او با صدای بلند صحبت می کند، کم میخوابد

   و خیلی  از دوستان خود را به خانه دعوت می کند.

پدر گرامسه دیگه وجود نداره. او چند وقت پیش مرد. این خیلی  رسیع اتفاق افتاد و گرامسه فقط 

آمبوالنس و چراغ آبی که میچرخید را به یادش مانده.

گرامسه معموال با دوست خود به اسم مالو صحبت می کند، او خیلی  مهربان است و همیشه چیزهای خوب 

میگوید. گرامسه و مالو با هم قایم باشک بازی میکنند و نقاشی های قشنگی  با هم میکشند.

بعضی  وقتها گرامسه بچه های دیگری را بهمراه آدم های بزرگرت مالقات می کند که آنها هم مثل گرامسه که در 

مورد مادرش سوال دارد، آنها هم فکر و سواالتی دارند.

امروز یکی  از آن روز های است که گرامسه بهمراه مالو به این چنین گروهی 

میرود تا در آنجا کمی  صحبت و نقاشی کنند.



مریض - مریض بودن میتواند معنی های زیادی داشته باشد، یکی  میتواند تب کند و احساس گرما بکنه، یکی  

می تونه رسفه کنه و گلو درد بگیره.مریض بودن هم می تونه به این معنی  باشه که آدم از داخل حالش بد است ، 

اینکه آدم بعضی  وقتها فکر ها و کارهای عجیبی  می کند. مریض بودن هم می تونه به معنی  این باشه که آدم چیز 

های عجیبی  می خورد و می  نوشه که برای آدم خوب نیست.مریضی هم می تونه خطرناک باشه و آدم می تونه 

قیفاش فرق کنه یا نتواند مثل معمول حرف بزند یا راه برود.آدم می تونه مدت طوالنی مریض باشه و بعضی  وقتها 

هم منیتونه، بعضی  وقتها آدم نیاز به کمک آدم های بزرگرت را دارد تا بتونه حالش خوب بشه.

مریض بودن را بسختی میشود توصیف کرد، شام چه فکری می کنید؟ 

اینجا میتوانید نقاشی  کنید، عکس بچسبانید و بنویسید.



بیامرستان - در بیامرستان خیلی  آدم های بزرگ وجود دارد که به بچها اهمیت میدهند، و همچنین به بچه های 

که مادر، پدر و یا کس دیگر آنها مریض است. آدم بزرگ ها در بیامرستان بعضی  وقتها پیراهن های بزرگی  می  

پوشند، آنها رنگشون آبی سفید یا سبز می باشد و شکل آنها خاص است. در بیامرستان کودکان میتوانند با مادریا 

پدر مریض خود دیدار کنند. اکرث بیامرستان ها اتاق های دارد که در آن اسباب بازی هست که با آنها میشود 

بازی کرد . در آنجا تخت خواب و تلویزیون هم وجود دارد. تقریبا مثل یک خانٔه کوچک .اکرث بیامرستان ها بزرگ 

است با کلی  اتاق و تخت برای آدم بزرگ ها. بخاطر همین خوب است که سوال کنید که درست بتوانید در آنجا 

بفهمید و پیدا کنید. آدم بزرگ ها در بیامرستان خیلی  در مورد بیامری میدانند و اگر بخواهید میتوانید از آنها 

سواالت زیادی بپرسید. 

توضیح معنی  بیامرستان و آدم های که در آنجا کار میکنند مشکل است. شام چه فکری می کنید ؟ 

در اینجا میتوانید نقاشی کنید، عکس بچسبانید و بنویسید . شاید شام کسی  را در بیامرستان مالقات کردید یا قرار 

است مالقات کنید؟



دفرت خدمات اجتامعی - در این دفرت هم آدم های بزرگسال وجود دارد که به بچها اهمیت میدهند، همچنین به 

بچه های که مادر، پدر یا کس دیگر از نزدیکانشان مریض باشد. درست مثل بیامرستان در دفرت خدمت اجتامعی 

میتوانید بروید و صحبت کنید، شاید کل خانواده و شاید فقط کودک. بعضی  وقتها افراد دفرت اجتامعی در مدرسه 

حضور دارند یا بعضی  وقتها میروند خانٔه بچه های که حالشان بد است. بعضی  وقتها خدمت اجتامعی بهمراه 

بیامرستان با بچه و مادر پدر و شاید چند نفر دیگر، مالقات مشرتک دارند،. این بدلیل این است که آنها در 

کارهای مختلف وارد هستند و بعضی  وقتها باید به بچه ها، خانواده و دیگران کمک بکنند .

توصیف دفرت خدمات اجتامعی و کار آنها میتواند مشکل باشد. 

شام چه فکری می کنید؟ 

در اینجا میتوانید نقاشی کنید، عکس بچسبانید و بنویسید . شاید شام کسی  را در دفرت خدمات اجتامعی 

مالقات کردید یا قرار است مالقات کنید؟



مرد - توصیف مردن میتواند مشکل باشد. یک رسی آدم ها فکر میکنند که میروند به آسامن، یک رسی فکر 

میکنند که میخوابند و دیگر بیدار منیشوند. یک رسی فکر میکنند که میروند بهشت، یک رسی فکر میکنند که به 

یک حیوان یا یک آدم دیگری تبدیل میشوند.

شام چه فکری می کنید؟ 

در اینجا میتوانید نقاشی کنید، عکس بچسبانید و بنویسید.



در اینجا میتوانید نقاشی کنید، عکس بچسبانید و بنویسید.



در اینجا میتوانید نقاشی کنید، عکس بچسبانید و بنویسید.



راه من
بعضی  وقتها خیلی  چیزها همزمان یا پشت رس هم اتفاق می افتد . آن زمان خوب است که کسی  باشد که بتوانید 

بهمراه او صحبت کنید که بفهمید حال و بعد چه اتفاقی  می افتد.

از عکسها یا نقاشی های خود استفاده کنید و آنها را در محل مناسب قرار دهید.

اینجا میتوانید توضیح دهید که در جاهای مهتلف چه اتفاقی  می  افتد.







گالری عکس
_ عكس برای قیچی کردن

عكسهاى
خودتان

بيامرستان خدمات اجتامعى مدرسه


