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 ...یکی بود یکی نبود

 گویی اهمیت و کارکردهای قصه -1

عالقه به شنیدن قصه را خداوند در نهاد انسان قرار  گویی. جا که زبانی وجود داشته است الاقل تا آن دارد بشر ای به قدمت تاریخ گویی پیشینه قصه

 سازد؟ مسحور خود میه شنونده را در هر سنی چنین قدرتمند است ک اما به راستی چه چیزی در قصه این. است داده

 . کردتوجه گویی  در ماهیت و کارکردهای قصهتوان به  ابعاد متعدد و متنوعی  در پاسخ به این پرسش می   

ها  خیلی وقت. است  های انتقال تجربه بوده ترین راه ترین و رایج یکی از مهم ءها همواره جز گویی و گوش سپردن به قصه قصهی تاریخی،  به لحاظ پیشینه

کسب مستلزم  ها آنو درک شنیدن گاه ی که های قصه. است  های بعد منتقل شده ، سینه به سینه به نسلی یک قوم همچون گنجینه یا میراثی ها قصه

 .است  بودهخاصی شایستگی 

مفاهیمی مثل . رود ی تأثیرگذار و سازنده به کار میصورت به  قالب آنمفاهیم در ماهیت و ظرفیتی دارد که   گویی، قصهنیز و تربیتی به لحاظ آموزشی 

به ماجرایی  و ذهنی مجّرد حالتیچنین است که این مفاهیم از  این. افتد گیرد و به جریان می میها جان  در قصه... ظلم، دروغگویی و صاف،ان دوستی، صبر،

 . دنساز آشکار می ای روایت شده زندگی را در قالب ها های انسان انتخابد و نتایج طبیعی نشو تبدیل می و عینی ملموس

با شروع قصه به مخاطب . نماید و انتخاب زندگی را تجربههای مختلف  دهد که گونه ها به شنونده این امکان را می غیرواقعی قصه -دنیای واقعیهمچنین، 

نماید و در  کند و همراه با قهرمان داستان لحظات ترس، خشم، اضطراب و عشق را تجربه می با محیط ارتباط برقرار می ،گذارد دنیای جدیدی قدم می

ا هایی که نیست امّ جهان .هایی زندگی کنیم کند که در جهان ای ما فراهم میاین امکان را بر قصهبنابراین، . رسد هایی تازه می ی این تجربه به انتخابفضا

گویی  قصه و قصهاز این جهت  .کند شور تغییر و دگرگونی ایجاد می درونماندهد که در  یایی میؤقصه به ما ر. که باشدیا دوست نداریم دوست داریم 

  .باشد آنهای غلط  نقد شیوه و ای صحیح زندگیه شیوه ، فهم و تثبیتتواند ابزاری عالی برای یادآوری می

 :توان به نکات زیر نیز اشاره نمود عالوه بر آنچه گفته شد در ذکر اهمیت قصه می

 است،  آموخته ی یک قصه  در زمینه را لغات جدید اوجا که  از آن و دشو تر می غنیبا گوش سپردن به قصه  ککود ی لغات دایرهآموزی،  لحاظ زبان به

 . دنگرد ثبت می بهتر در ذهن اوها  آن

 های زبانی و عدم توانایی کافی برای توصیف  یکی از مشکالتی که امروزه بسیاری از کودکان، حتی تا بزرگسالی، با آن درگیرند، کمبود مهارت

و  لحاظ انتقال معانی بهاز این جهت  .درگیر کند ها آن بیانِ احساسات و زبانِخوبی با  ذهن را بهتواند  میقصه . احساسات یا بیان مقصودشان است

 .ظرفیت و کاربرد خاصی داردایجاد سهولت و روانی در تکلم و بیان 

  با استفاده گو  یا قصهلحن کلمات و سبکی که نویسنده  به بیان دیگر،. کند با کلمات کار می ی موزون و جذابصورت  به  قصهنیز شناسی زیبا ی جنبهاز

 . دنمایتقویت  راودک حس زیباشناسی ککند و  ایجاد  خوشایندالگویی تواند  میگذارد،  را کنار هم میاز آن، کلمات 

 اغلب تجربه که این . است معنوی ای بسیار خاص و تقریباً تجربه ،سن به ویژه برای کودکان کمدادن به قصه   گوش یآموز به لحاظ تربیتی و مهارت

با  او .کند که معنایی برای زندگی بیابد و با توان و امید بیشتری در این جهان زندگی کند به کودک کمک می باشد میمستلزم توجه کامل 

قصه به ابزاری قوی جهت آموزش  بدین ترتیب، .کند مقایسه میهای خود  و انتخاب ها ها را با موقعیت آن و کند میپنداری  ذات قصه هم یها شخصیت

 .شود های زندگی تبدیل می مفاهیم اخالقی و مهارت

 هنری که سرآغاز گفتگو، درک متقابل و برقراری ارتباط  .آموزد به کودکان میسپردن را  قصه گویی هنر گوشآموزش روابط اجتماعی نیز   ی در حوزه

 .با دیگران است

 از نویسنده و کند است را معرفی می  گو کتابی که قصه از آن انتخاب شده وقتی قصهبه عنوان مثال . ثیر زیادی در ترویج کتابخوانی داردتأ گویی قصه ،

ی  رانگیز دیگ حیرت ی صدها قصهاز گاه که  آن طور همیننماید و  های مشابه یا مکمل می ای به بعضی داستان گوید یا اشاره کارهای دیگر او سخن می

 .انگیزد ، شوق خواندن کتاب را در کودکان برمیکند تعریف می کرد پیدا ها کتابی  بقیهدر توان  میکه 
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 کند میتمرین  راذهنی تصویرسازی  شنیدن قصهکودک با  در عمل، .کند میایفا  اساسینقشی کودکان  همدلیدر رشد عاطفی و پرورش  گویی قصه. 

را در احساسات دیگران تجسم  فهم و تواناییکسب این مهارت . نماید می خلقدر ذهنش های آن را  و شخصیتها  صحنه ،قصه زمان با شنیدن او هم

شدن از بدبختی دیگری و خوشحال   آور انسان در آشفته ی اعجابییعنی پرورش توانا ،دوستی در کودک پرورش همدردی و انسان .کند تقویت می او

 .گویی است ، یکی از اهداف مهم قصهسرنوشت شخص دیگر به عنوان سرنوشت خودکردن  شدن از شادی دیگری و تجربه

 گونه  در قصه، کودک با همه. توانمند سازد ها در مقابل آنو واکنش مناسب های گوناگون  شخصیتن را برای شناخت تواند کودکا گویی می قصه

های  ویژگیخیر و شر و دیگر  نیز تشخیصکه این امر ) بعدی بودن دارند های عامیانه میل به تک های قصه شخصیت هرچند. شود مردمی آشنا می

و  گر حیلهریا و  زیبا و زشت، خردمند و ابله، بی: های متنوع شخصیت ها هم وجود در همین قصها امّ( کند تر می سال آسان را برای کودک کم متضاد

به کودک امکان شناخت و تجربه این  ،ص، فریب، خشم، و همدردیحسادت، عشق، تنفر، قناعت، حر: همچون ای از احساسات طیف گسترده

 .دهد ها و احساسات را می شخصیت

 گویی به همان خوبی که برای  قصهچنانکه در طول تاریخ، . باشدوری تأثیرگذار  و سخن هر نوع موعظه تواند بیش از میگویی  از لحاظ تربیتی قصه

ارائه چون در قالبی نزدیک به زندگی های تربیتی قصه  پیام. است  کار رفته برای تربیت آنان نیز به شده  سرگرم کردن کودکان مورد استفاده واقع

 .گردد میو قابل باور  تر پذیرفتنی اوبرای  ،و از نظر کودک شبیه موعظه و نصیحت نیست شود می

 مردم نقاط مختلف های شبیه یا متفاوت  و ارزشزندگی  ی دربارهخاطبین خود قصه به م. کند گویی به فهم ما از دیگران و عقایدشان کمک می قصه

 .بخشد میتر  در اعصار مختلف درکی عمیقجهان 

 شمولی جهان و موجب فراگیریباشد که ن ظرفیت مثبت یشاید هم .ی اجرا کردمحیطر هر پیچیده د یمقدمات توان بدون وسیله یا گویی را می قصه 

 . گویی شده است قصه

 فراهم کندتحکیم روابط خانوادگی و حل مسائل خانواده ای گرم و صمیمی میان افراد خانواده،  ایجاد رابطهای برای  زمینهتواند  میگویی  قصه . 

 

 گویی کنیم؟ چگونه قصه -2

 :گیرد سه مرحله شکل می طی گویی در قصه

 انتخاب قصه 

 سازی آماده 

 قصه ی ارائه 

 

 انتخاب قصه -2-1

طبیعی قصه بگوید، به طوری که شنوندگان فکر کنند که او قصه را  کامالً یصورت بهگو  گویی این است که قصه ترین عامل موفقیت در کار قصه  مهم

 .است انتخاب درست داستاناولین قدم  ،در این مسیر .نه بر اساس آنچه خوانده یا شنیده است و گوید تصورات و تجربیات خودش می ،تخیالت راساسب

آن  رزندگی را د گو باید قصه را از صفحات کتاب برگیرد و روح قصه. گو، قصه را قبول داشته باشد یکی از اصول مهم در انتخاب قصه این است که قصه

. حساس و توانا هستند گویندهها در فهم احساسات حقیقی  زیرا بچه .باشد هی آن معنایی داشت هکه قصه برای گویند شود مگر این این کار میسر نمی. بدمد

ها واقعی و  ی او برای آن تا قصه نماید بخواهد که دیگران را نیز در این لذت سهیم گو باید از محتوا، حال وهوا، و سبک داستان لذت ببرد و  هبنابراین قص

 .باورپذیر شود
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چه نوع »: سپس باید از خود بپرسد. ت و سبک خود را ارزیابی کندهای شخصی کار ابتدا باید سعی کند که ویژگی گوی تازه قصهدر جستجوی این هدف، 

هر دو بتوانیم با شنونده ارتباط  که یصورت بههماهنگ کنم   توانم شخصیت خود را با قصه می ثر و خوب بیان کنم؟ یا چگونهؤتوانم م هایی را می داستان

 .بعد از آن قصه را انتخاب نمایدو  «برقرار کنیم؟

کند میان او و قصه  خاصی برخورد می  گو به قصه وقتی قصه. یافته استی مورد نظر خود را  فهمد که قصه گو می معلوم نیست که چگونه یک قصه دقیقاً

. دخواهد با دیگران پیوندش ده گو می که قصه چیزی استهمان گوست و  ی آن قصه افتد که گویی آن داستان خواستار بازگو شدن به وسیله اتفاقی می

های گوینده هماهنگ  داستان طوری با ویژگی. آورد ثیر گذاشتن بر شنونده به وجود میأآمیزد که در او شور و حالی برای ت می قصه چنان با شخصیت او در

 . شوند گو جزئی از یکدیگر می شود که قصه و قصه می

 .خیزد می بر است  افتهیدر قاًیفرد، خود، عم اشتراک گذاشتن آنچهبه  و بخش لذتدر یک تجربه گران یکردن د  میژرف به سه یلیاز تما ییگو قصهدر واقع، 

 نقل آن ی وهیانتخاب قصه و ش به همین ترتیب آید گو به وجود می مهم زندگی قصهشخصیتی و تجارب  های ویژگی ی واسطهه به بیان دیگر، این تمایل ب

است که  یاو از زندگ یشخص ی ن تجربهیا اند، امّیمتعارف را بازآفر یا گو ممکن است قصه اگرچه قصه. سازد یرا آشکار م گو قصه یدرون های ویژگی نیز

  .هدد یجلوه م یکند و آن را واقع یقصه را نقل م

 .شود می آمادهاز گروهی است که قصه برایشان گویی و آگاهی  مستلزم آگاهی از خود، آگاهی از ادبیات قصهداستان انتخاب  تواناییدرکل، 

 

 کند؟ ينقل م ی ستهيرا شا ای ز قصهيچه چ -2-1-1

 ی ک قصهیرا یز. است کرده انین شکل ممکن بیز به بهترین حرف را نیگفتن دارد و ا یبرا با ارزش یاست که حرف یا نقل، قصه یمناسب برا ی قصه

  .دهد یاد می ای ن و موعظهیتلق هر نوعبدون چنین مفاهیمی را  خوب

 گویی قصه ی کودکان در طول جلسهقراری  آرامی و بی نا بسیاری اوقات ؛است به سن و عالیق کودک وابستهبه شدت جذابیت یک قصه از سویی دیگر، 

 :دشته باشدا ها را این ویژگیگویی   برای قصهی خوب  یک قصه، در کل .است قصه ی انتخاب ضعیف نتیجه

 روشنموضوع واحد و  -1

 افته ی  گسترش یبه خوب یطرح -2

 و تلویحی اخالقی پوشیده های پیام -3

 

 گويي مناسب است؟ هايي برای قصه قصه نوع چه -2-1-2

 .ای مختصر خواهیم داشت بسیار متنوع باشند، در اینجا تنها به چند نوع مهم اشارهتوانند  گویی می های مناسب برای قصه داستان

 وقایع  هایی پیرامون قصهگذار و  ثیرهای بزرگ و تأ ی آدم نامه زندگی :باشد  داشتهتواند انواع مختلفی  های تاریخی می قصه: های تاريخي  داستان

ی تحوالت یک شیء یا  ی محله یا شهر، تاریخچه یا بعضی اعضای آن، تاریخچه سرگذشت خانواده تاریخی مهم، روایت از زندگی خود، تاریخچه و

 :فایده است جهت مهم و پر ندرای کودک و نوجوان از چهای تاریخی ب شنیدن داستان ...و( مصنوعی یا طبیعی)پدیده 

 تواند او می های انسان برای رسیدن به وضع موجود است و آشنایی کودک با تاریخ از این جهت حائز اهمیت است که تاریخ، داستان تالش (1

 .با سنت و فرهنگ دیروز و امروز بازشناسی کندخود را  ارتباط

توان با نگاه به گذشته تصویری از آینده داشت و برای آن  همچنین می. ی زندگی کنونی و گذشته است مقایسهتاریخ، مالک پرارزشی برای  (2

 .ریزی کرد برنامه

فرصت سایر ملل جهان و فرهنگ و اخالقیات  ها ضمن شنیدن تاریخ بچه. باشد های سایر ملل می تاریخ، ابزار خوبی برای شناختن ویژگی (3

 .یندهای زندگی مشترک یا متفاوت را بازشناسی و نقد نما وهها و شی کنند تا ارزش می
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های تاریخی  دارند و شنیدن داستان... آنان و های زندگی ها، شیوه گیری تمدن های گذشته، شکل ها سواالتی پیرامون انسان بسیاری از بچه (4

 .االت باشدؤتواند پاسخگوی این دسته از س می

ها و روابط اجتماعی بر  ها و انواع نظام های آدم ی بین انتخاب کنند تا رابطه ها فرصتی فراهم می بچهی تاریخی برای  های سنجیده روایت (5

 .سرنوشت افراد و جامعه را ببینند و داوری کنند

 .  کند ایجاد میتحلیل همراه شود فرصت آموزشی درخشانی پرسش و های تاریخی به خصوص وقتی که با  داستان

 کنند رشد میدر آن رویند و  ندارند و از بطن جامعه می هایی هستند که نویسنده مشخصی ها قصه افسانه: ها ها و اسطوره انههای عاميانه، افس قصه 

ی ی تخیل ماست و از روابط علّ افسانه زاده. دهد رخ می یماجراهای غیر واقعی و عجیبها در کنار زندگی معمولی،  افسانهدر اغلب . یابند و تغییر می

ی   توصیف صحنهبه عنوان مثال  .گذارد ثیر میأای هستند که به شدت روی کودکان ت پر از راز و رمز، نمادها و معانیها  افسانه. کند تبعیت نمیساده 

م شود و معلو ای چوبی که از دودکش آن دودی سفید خارج می عبور از یک جنگل نیمه تاریک با درختانی بلند و درهم فرورفته و رسیدن به کلبه

ای نظیر جادوگرها، اژدها،  افسانه یها از موجودات در این داستان. کند نیست صاحبش چه کسی است هر مخاطبی را مشتاق شنیدن ادامه داستان می

، دریانگل، ادهایی مثل جنمهمچنین . زند ها سر می انگیز از آن العاده و شگفت شود که کارهای خارق صحبت می... ها و غول، دیو، اسب بالدار، کوتوله

  .ارندبا بخشی از وجود انسان ارتباطی تنگاتنگ د... ، کوه وکلبه

ها معماها و  چرا که در این داستان. دهند قرار می کودکانها در اختیار نگرانی ها الگویی برای غلبه بر دل افسانه» : بعضی روانشناسان معتقدند

ها پرداخته  آن  شود و به طور مستقیم به جدی گرفته می... یا مطرود پدر و مادر بودن وترس از رها شدن های کودک مثل ترس از تاریکی،  نگرانی

 .ها بهره گیرد تواند از آن ی فهم خود می دهند که کودک بنا به درجه هایی ارائه می حل ها راه عالوه، افسانه به. شود می

 :باشدهات حائز اهمیت از این جتواند  میگویی  در جلسات قصه یی سنجیدهها گنجاندن افسانه

ها همواره با ظرافت  افسانه. دهد تا از مشکالت و تنگناهای زندگی عبور کند و شهامت را می روحیهاین های سحرآمیز به خوانندگان  افسانه (1

 .ی شیرین آن را چشید حل کرد و نتیجهها را با پایبندی به اصول انسانی  توان کشمکش دهند که چگونه می نشان می

ها و  ای است برای آشنایی کودکان با بحران ها وسیله شنیدن این افسانه. ها روابط خانوادگی است بسیاری از افسانهموضوعات  یکی از (2

 . ها ی مقابله و برخورد با آن مشکالت خانوادگی و نحوه

این عامل به رشد اخالقی کودک . استه شود جزئی از افسانه بر بدی و پلیدی پیروز میبیان تقابل میان خوب و بد و این که همیشه خوبی  (3

 .کند کند و ارزش خیر و نیکی را در وجود او نهادینه می کمک می

درمانی محسوب  قصه ردج است و یکی از ابزارهای رای انها در کودک های درمان کمبودهای عاطفی و افسردگی ها یکی از روش نقل افسانه (4

 .شود می

 .تخیل و ذوق و ابتکار کودکان دارند ی ثیر زیادی بر پرورش قوهها تأ افسانه (5

 ترین اهداف  توان گفت که یکی از مهم های عامیانه دنیا، می و قصه های اساطیری با نگاهی به افسانه :هايي پيرامون محيط اطراف داستان

سبت ن را مخاطب ،اطراف محیط زندگی و دربارههایی  بنابراین قصه. آن بوده است !(و نه توجیه) و توضیح زندگی  معنا بخشیدن به محیطسرایی  داستان

 .کند میهوشیارتر  تر و های اجتماعی جاافتاده ، روابط و ارزشبه محیط

 هایی که  های بهلول و مالنصرالدین، یا داستان گویند مثل داستان ا در غالب طنز میپیامی ر های کوتاهی که غالباً ستاندا: کننده های سرگرم داستان

گو باید  قصهه هر کهایی هستند  داستان ءهای کوتاه معماگونه، جز و قصه دار های فکاهی و خنده ، قصهشکنند جنسیتی و طبقاتی را می های مرسوم قالب

ع گو و رف های مختلف کار قصه چینی، ایجاد پیوند بین بخش مقدمه ،ها برای جلب توجه این قصه. ها را داشته باشد از آن خود تعداد زیادی ی در مجموعه

 .بسیار مفید هستندخستگی مخاطب 
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 زمان برنامهالزم است ا یو  نیست ،هگو انتظار داشت که قصهگونه  ب گروه آنیترکگاهی  به این علت که عنوان مثال به. در باشیپذ د انعطافیگو با ک قصهی

گوناگون  ها و شرایط مخاطب بربرا درتواند  تر می باشد؛ راحت ی داشتهتر تر و متنوع های کامل مجموعه قصه گو قصه چه هرترتیب،  بدین. اد شودیا زیکم 

 .اش را تنظیم نماید برنامه

های پلیسی  تخیلی و داستان  -های حماسی، مذهبی، اخالقی، علمی توان به داستان ها استفاده کند می تواند از آن گو می هایی که قصه از انواع دیگر قصه

 .نیز اشاره کرد

 ؟کندانتخاب قصه  بهتر تواند چگونه ميگو  ک قصهي -2-1-3

عالوه بر این الزم . خوب، آشنا است یبا زبان، شکل و محتوا او. برد یو از آن لذت م کند درک میت یک کلیچون ات را همیاست که ادب یگو کس قصه

 . دهد گسترش را  توانایی نقد خودها  مختلف از داستان یها تیمستمر روا ی سهیمقا گسترده و ی با مطالعه است که

وی  «گوش کردن انتقادی»از این طریق . نمایدانتخاب  بهترین روایت را، میانآن را بلندخوانی کند و از  واحد ی های مختلف یک قصه روایت بایدگو  قصه 

 یاریکلمات مناسب روش و آهنگ در کشف را  اوخوب،  یگوها ضبط شده توسط قصه یپردن به نوارهاس گوشهمچنین، . یابد مید رشگسترش و نیز 

کند انتخاب هدفی خوب با توجه به مخاطب و نیازهایش و  گو را تعیین می ی کار قصه چه که بیش از هر چیز انتخاب قصه و شیوه آن با این وجود .دهد یم

  .تر برای کسب دانش، اخالق و مهارت زندگی است اندازهای گسترده توجه به چشم

 

 قصه يساز آماده -2-2

گو باید به خاطر داشته باشد که کار او  قصه. شود می طیاست که بعد از انتخاب داستان  مراحلیترین  گویی از مهم آماده کردن داستان برای قصه

کافی  گو هقصکه  در حالی. کند موفق را سد می ی طبیعی وگوی ازبرکردن قصه اغلب نخستین مانعی است که راه یک قصه. نیست قصه برکردن یا روخوانیاز

 .کند "آفرینی باز"خاطر داشته باشد و با کمک آن قصه را  طرح قصه را بهتنها  است

وجود  یدو روش اساسدر این زمینه رسد  ینظر م اما به ؛دیخود را کشف نما ی   هژیو یریادگین روش ید بهتریگو با است و هر قصه شخصی یهنر ییگو قصه

 . یداریو شن یدارید: دارد

 ها، اشخاص حاضر در  جزئیات اتفاق .کند تصور می - لمیک فی یها قابشبیه  - ریاز تصاو یا مجموعه صورت بهگو قصه را  قصه روشدر این  :یداریروش د

ذهن ان قصه را در یگو تا پا قصه ،ترتیبن به همی. یابد میگو به خاطر سپرده معنا  تصویری که قصه زمینه و چهارچوبها همه در  های آن صحنه و حالت

 . آورد گویی تصاویر را به ترتیب به یاد می و هنگام قصه کند یر میخود تصو

 11×15ه قطع های مهم داستان یک کارت ب به این ترتیب که برای هر یک از صحنه. کرد استفاده راهنما های کارتتوان از  برای به خاطر سپردن قصه می

، ی مورد نظر صحنهاطالعاتی از ها،  شخصیتنام عنوان، مؤلف، منبع، زمان اجرا، : خود دارداین اطالعات را در کارت راهنما  .شود آماده می متر سانتی

 .بسپارید ها را به خاطر خواهید آن ای که می و اشعار و عبارات ویژه قصه خالصه

 ر خود یدهد که نقل قصه از مس یهشدار مبه او آهنگ،  ک گسست در ضربی. حساس است ها آنب یکلمات و ترت یگو نسبت به صدا قصه :یداریروش شن

ا انجام یسپردن به قصه در زمان استراحت و  گوش .ندینما یم قصه آن را ضبط یریادگیش از یپکنند  یروش استفاده م نیکه از ا یکسان. است خارج شده

  .دهد تا توانایی بازگویی آن را بیابد ضبط شده را گوش می ی قدر قصه گو آن قصه. سازد یم را آسان یریادگیند یروزانه، فرآ یکارها

در دفعات ابتدایی شما را تا حدی مأیوس کند امّا اگر و ممکن است  سازد را آشکار  یبند و زمان ، بیانما در صدا یها ییتمام نارسا تواند می صدا ضبط

 .تان شکیبا باشید گویی قصهگوی خوبی شوید طبیعتاً باید در بررسی انتقادی  خواهید قصه می

ای صوتی و باکیفیت  نسخهکه  اول این. هم گوش دهید ولی در این کار دو اشکال وجود دارد ای را گویی افراد حرفه قصه  ی توانید نوار ضبط شده شما می

ای شما را در دام تقلید از روش و  وی حرفهگ گوش دادن به صدای یک قصه امکان داردکه  ایننیست و دوم یا در دسترس شما ها موجود  برای تمام قصه

 . سبک او بیاندازد
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ضبط  گویی داشته باشد زیرا گو اعتقاد راسخی برای قصه شود که قصه ا تنها در مواردی توصیه میامّ. ممکن استدر این روش ضبط ویدیویی قصه هم 

اگر از آن استفاده بنابراین، . باشد ندیسخت و ناخوشا یابزارتواند  می و کند یصدا ثبت م یها یینارسا یاطوار و حاالت چهره را به همان خوب ییویدیو

خواهد روش  یکه م یا آزموده یگو قصه یبرا احتماالً ییویدیضبط ودر این شرایط، . سازد محروم گویی صهو امید به قد شما را از لذت ید اجازه ندهیکن یم

 . خواهد بودو فن خود را کمال بخشد، سودمندتر 

 ترين نکات در آماده سازی قصه کدامند؟ مهم -2-2-1

 :گویی آماده کنیم به خصوص باید این نکات را مورد توجه قرار دهیم برای آنکه داستانی را برای قصه

 ی، براقصه یها چون مردم و مکانها، هم تیها و موقع تید تا شخصیکن یخود زندگ ی با قصه. وقت کافی بگذاریدد یجد ی ک قصهی مسلط شدن بربرای  (1

 .شما است یشخص ی خاطره یید که گویاش کن د چنان نقلید که بتوانیریخو بگ قصهآن قدر با . دنشو یشما واقع

 .دیکن شمروربه قصد یادگیری سپس با تمرکز  وببرید  لذت از آنبه سادگی با آن ارتباط برقرار کنید و در ابتدا . دیقصه را از آغاز تا انجام چندبار بخوان (2

را  ییوهوال تجسم کنند و حا ها را  آن د شنوندگانتانیخواه یکه م یر واژگانی، تصاوهای مهم اتفاق ،جذاب های قسمتو  دییل نمایه و تحلیقصه را تجز

 .دنمایی نی، معانتقال دهیدد یخواه یکه م

گویی و دقت خودتان در  که تخمین درستی از زمان الزم برای قصه برای این .گویی است و رعایت شتاب خاص هر قصه بخشی مهم از قصهبندی  زمان (3

زمان دوباره  گویی کنید و قصهآن را بعد . دییرا مشخص نما برای خواندن الزمد و زمان یبلند بخوان از روی کتاب قصه رایک بار باشید،  روایت قصه داشته

نسبت   به یکمتر یلی، زمان خقصهروایت برای ا اگر است امّ قبولقابل  مدت زمان روایت قصهزمان خواندن و  مدت در توتفا کمی. نمایید تعیینرا 

گفتن قصه خیلی  اگر زمان .یدباش  ی قصه را گفتهبا سرعت خیلی زیادا شما ی باشد   جاافتاده از قصه ییها ممکن است بخش آن صرف شودخواندن 

کننده  خیلی کند و خستهیا  (ها الزم است که لزوماً بد نیست و حتی برای بعضی قصه) باشید  افزودهبه قصه  یزیچبیشتر از خواندن آن شد ممکن است 

 .را روایت کرده باشید آن

کنید فکر واحد دیگر و در بستر یک کلیت کمختلف قصه در پیوند با ی های قسمتبه به بیان دیگر، . دیاموزیبکنید و  درکک کل واحد یقصه را همچون  (4

در ساخت قصه مهارت در این رویکرد، باید . فهم و روایت نکنید ها و بستر کلی داستان به دیگر بخش توجهو بدون  مختلف آن را جداشدههای  و بخش

 ها و تعارض تیدهد و شخص ی، که صحنه را نشان مداستان آغاز: هستندها  ن بخشیشامل ا ها اغلب داستان. دییت را درک نمایخط روا و دیدست آور به

در  .گیرد رسند و فضا آرام می ها به نتیجه می که در آن ماجرا ییگشا گرهرسد و  ی، که در آن کشمکش به اوج می داستان بدنه. سازد یقصه آشکار م را در

 یبه توال. دهد یتحول رخ م چگونه و کجاو  ردیگ یشود، چگونه شتاب م ید که قصه چگونه آغاز میدقت کن. دیر ندهییقصه را تغ یخط اصلروایت خود 

 .دییازمایها، خود را ب ن گامیبا بستن کتاب و فهرست کردن منظم ا توجه کنید ودر قصه  یپ رد یپ یها گامبه طی شدن . دیدادها دقت کنیها و رو نام

و فرجام کردن آغاز به خصوص شکل . به خاطر بسپاریدرا  ی که در انتقال مفهوم قصه مهم هستند، عبارات، کلمات و اصطالحات نامعمولتجمال  (5

در  «نبود یوارخر از خدا غمینبود، غ یبود، بار یبار»ا یو  «کس نبود  چیر از خدا هینبود، غ یکیبود  یکی»عباراتی مثل . قصه مهم استبخشیدن به 

 : ابندیان یل پاین قبیاز ا یها ممکن است با عبارات ن قصهیچنهم. است آمده یرانیا یها از قصه یاریآغاز بس

 دیش نرس د                                            کالغه به خونهیما به سر رس ی قصه

 ما راست بود ی قصه                                    م باال ماست بود               یرفت

ا باهوشند، مهربان، یهستند؟ آ یچه شکل یاصل یها تیشخص. دیال خود زنده کنیت قصه را در خیموقع. دیشو آشناها  تیبا شخصبر قصه  تسلط برای (6

دادها را مجسم یرو ؟پر طمطراقا یکوتاه و  ی، با جمالتیند، به زبان محلیگو یاند؟ چگونه سخن م دهیهستند؟ چگونه لباس پوش یا موذیطماع، ترسو و 

 یتنها زمان .دیها را تصور کن ها، بوها و رنگ صداها، مزه. دیا ده و تجربه کردهیرا د ها آنخود  یید که گویکن یبازساز یا گونه دادها را بهین رویا. دیکن

 .دیده باشیح آن را دوکه شما خود به وض "نندیبب"را  یا ن شما قصهید که مخاطبیکن ید کاریتوان یم
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البته پیشنهادهای دیگری نیز  .شود توصیه می باتجربه یگوها ضبط شده توسط قصه یگوش سپردن به نوارهابرای بهتر شدن لحن و شکل گفتن قصه  (7

 : وجود دارد

 ی برای مخاطب لحظاتی را بسازید که برای شنیدن ادامه. خوبی انتقال دهید موقع پیام داستان را به  های به با استفاده از لحن و صدا و مکث کردن -

 .ماجرا نفس را در سینه حبس کند

 .انتقال دهیدتا معنای مورد نظر را کامل و بجا  دیند کیکه حامل معنا هستند تأک ییها بر واژه -

 .دییاجرا نما نسبتاً سریعت را یروا یعمل یها را آرام و بخش یلیعبارات شاعرانه و تخ های بخش یطور کل به -

نقاط  یبعض. ابندیرا در ینیب شید تا شنوندگان لذت پیر دهیید، سرعت خود را تغیشو یک میهمچنان که به آن نزد. دیاوج حرکت کن ی به سمت نقطه -

چه بخشی را سریع و چه که  نیبر ا یآگاه به طور کلی .گردند یتر در گفتن برجسته مشیبا سرعت ب یشوند و برخ یاوج با حرکت آهسته مؤثرتر م

 .شود یحاصل م شناختد به کمک تجربه و ییاجرا نما قسمتی را کند

. مناسب باشد ها های کاراکترها و شرایط خاص در موقعیت شخصیت شما و ویژگیصحبت کردن  یاجرا شوند که برا ید با سرعتیمکالمات با -

شود و به جاذبه و معنا  شدید خواهید دید که مکث به موقع موجب تردید نمیاما هرگاه خوب مسلط  ترسند یکردن م کار اغلب از مکث تازه یگوها قصه

  .مؤثرتر باشد صدای بلندد از توان یمو صدای آهسته مکث  حتی گاهی. افزاید می

حاضر است به که  یهرکس یخودتان، خانواده و دوستانتان، و برا یبرا را رسا و مطمئن یبا صداگفتن قصه . آید دست می گویی با تمرین به مهارت قصه  (8

هنگام . دین کنید، تمریتوان یهرجا و هروقت که م. سازد یضعف در دانش شما از قصه را آشکار م یها نهید، زمیهرگونه ترد! دیین نمایکند، تمر گوش آن 

 ! نین، تمرین، تمریتمر. زحمت و کم ییجز یو هنگام انجام کارها یهمگان ی هیل نقلیا دندانپزشک، هنگام سفر با وسایانتظار در مطب دکتر 

 ییگو هنر قصه. باشد یعیطب گو ک قصهیعنوان   به قصه و تان متناسب با باید حاالت چهره .دیخود بشو ید تا متوجه اطوار اضافین کنینه تمریدر مقابل آ (9

گو  قصه. شود نمی همانند یتیچ شخصیکند، اما هرگز با ه یم لیح و تأویهوا و عواطف قصه را تشرو د، حالیعقاگو  قصه. اشتباه شود یگرید با هنر بازینبا

 .کند یم را روایتاست که قصه  یا ست بلکه واسطهیگر نیباز

. ها را بازی کنید آنکه نقش شخصیت بی دییمناسب آن را احساس نما ی کلمات، عاطفه یهنگام ادا. دیده ها را گسترش  ت خود نسبت به واژهیحساس  (11

 .دیعادت ده های زیبا و سنجیده و بیان دن عبارات موزونیگوش خود را به شنبرای تمرین 

 

 کند؟يرا کوتاه م ای بلند گو قصهچگونه قصه -2-2-2

آن کاسته ر یتأث ازقصه روایت مفصل ا شکل یاست،  یار طوالنیوقت مقرر بس یرا برایرا کوتاه کند ز یگو ممکن است بخواهد داستان ک قصهی یگاه

 ی نهیشده در زم از آثار نوشته یقصه، به آگاه ی سنجیده نکردکوتاه . است ک َُند شده یطوالن یفیعبارات توصدلیل استفاده از  آن به روندا ی، و است

داند چه  یآزموده م یگو قصه. شود یحاصل مو مطالعه ق تجربه یاز طر ین دانشیچن. دارد ، نیازها کودکان به قصهمختلف  یها واکنش فهمو  ییگو قصه

به آزموده  یگو قصه امّا. خشک و ناقص نماید راقصه  یو فضا یی مهم را حذف کندها فیتوصممکن است کار  تازه یگو قصه که ، درحالیرا رها کند یزیچ

 .«وادار به عمل نکن یخال ی ها را در صحنه تیشخص»که دهد  یهشدار مخود 

 

 بخشد؟ يکوتاه را وسعت م یا گو قصه صهقچگونه  -2-2-3

انجام  روشن به یکالمرینش تصاویآفر یل برایاستفاده از تخن کار را با یاو ا. شاخ و برگ را شرح و بسط دهد یب یها قصهگو  است که قصه گاهی الزم

 کوتاه حالتهمچون . میریاد بگی تمرین کنیم و شده را یسیبازنو ی م و قصهیسی، خردمندانه است که قصه را دوباره بنوین کاریدر انجام چن .رساند یم

 .خود گسترش دهد یمنطق یدادها را در توالید را نشان دهد و روید ی هیزاوک یفقط  ،کند را حفظ قصهت ید تمامیبا جا نیز در این گو کردن قصه، قصه

 .های گوناگون آن را نیز ترکیب کرد توان روایت گاهی برای بسط دادن یک قصه می
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 د؟يسنده استفاده نماينو یها از واژهبهتر است ا يد کلمات خود را به کار برد يگو با ا قصهيآ -2-2-4

از نظر کیفی و کمّی گسترش خود را  ی واژگان دایره. ی بهتری برای جایگزین کردن داشته باشید که واژه مگر این دییاستفاده نماسنده ینو یها واژه از

 .قصه مناسب است یبرا تا چه حد ما یسبک گفتارباید به این نکته توجه کنیم که . بیابیدمعنا  هم هایی و عبارات قصه، جایگزین ها  واژهبرای  و دیده

کودکان از نظر ، تنزل یابدما دائمی  های تغییر ی واسطهه ب قصهزبان  اگرن یچنهم. کند تضعیفرا  قصه آهنگ د معنا، وزن ویگو نبا کلمات قصه

  .رشد نخواهند کردو تسلط بر زبان  یشناس زبان

 .استفاده نکنید« ...چیز»و  «مثالً»، «..خَُب»، «بعدش»ها از قبیل  کالم تکیهبعضی از که مراقب باشید هنگام بازگو کردن قصه 

 قصه ارائه -2-3

گو  ک قصهی یبرا «از خودش »:جواب داد «قصه را از کجا نقل کرد؟ بگو»:ش کهنیوالد الؤس در پاسخ به ی، کودکییگو قصه ی ن جلسهیان اولیدر پا

 . بداند «شما آناز »د که کودک آن را ییم بگویروان و مستققدر راحت،  ن است که قصه را آنیا یرا هدف اصلین وجود ندارد، زیبهتر از ا ینیتحس

 ی قصه کدامند؟ ترين نکات در ارائه مهم -2-3-1

 ها و تمایالت و نیازهایشان ارزش قائل باشد باشد و برای آن ها را دوست داشته گو باید بچه قصه . 

 از وجودتان که از قصه متأثر  یشکه به زبان بخ کنید تسلط کافی پیدا میقصه بر   یهنگام. دیآور ادیبه  گویی احساستان از قصه را قصه ش از شروعیپ

 .دییگوبسخن  ،است هشد

 بدن مناسب  و حاالت ها ثر و گیرا و حرکتؤقصه گو باید دارای نفوذ کالم، نگاه م ،است شگو و مخاطبان گویی، وسیله ارتباط میان قصه جا که قصه از آن

 . باشد ،و چهره ها دستبه خصوص 

 به  یکین گفتن، نگاه خود را از یدرح. دیبه شنوندگان خود بنگر ماًیمستق .در سخن گفتن و رفتار صمیمی باشید. دید و شروع کنیبکش یقینفس عم

ا به ی یلیتخ یا د به صحنهیخواه ید که میقطع کن یرا تنها زمان یم چشمیتماس مستق. دنکن قصهر یخود را درگ انکودک مهد تا هیانتقال ده یگرید

 .تواند قطع شود ید میکن یز نقل میقصه را ن یها تیشخص یوگو که گفت یزمان یتماس چشم. دید شنوندگانتان بدان بنگرند، نگاه کنیلیکه ما یزیچ

 روشن، شمرده، نرم و با . شود دهیشنهم ها  فین ردیتوسط شنوندگان آخر یقدر بلند که به راحت ا آنآرام امّ ییبا صدا. دییر سخن بگویدلپذ یا گونه به

 .دیت کنیمناسب، قصه را روا یشتاب

 صورت حتی بهترین و  چون در غیر این. گو نباید یکنواخت باشد بلکه باید بتواند در مواقع لزوم، زیر و بم و طنین مناسب به صدایش بدهد صدای قصه

 . در خواهند آمدها هم ضعیف از کار  انگیزترین قصه هیجان

  را وجه است که تخطا حرکتی . دیبنما یعیقصه باشد و طب ها و عملکرد موقعیتت شما و ید مناسب شخصیباحرکت  ،دیکن یحرکات استفاده ماگر از

خشک  یچون چوبهمنه . گو است قصه یدور کردن توجه از عدم آمادگ یعبث برا یکوشش ی نشانه ز معموالًیآم هغحرکات مبال. دش معطوف داریبه خو

 .غافل بمانندقصه  و از ندگردها ممکن است جذب حرکات شما  بچه صورت چون در این .با حرکاتتان نمایش دهیدحوادث قصه را  باشید و نهحرکت  بی

 بهره  یعیطب یا گونه خود به یها از دست. دیسو نرو سو و آن نید و ایستیبا عادی. دیزیبپره یا خاراندن سر ها گرفتن لب چون گازهم یعصب یاز رفتارها

 .دیقصه جلب کن یستیگفتن، که به چ یشنوندگان خود را نه به چگونگ. دیستینه نایس به دست. دیتان نفشاریها بیها را در ج آن. دیبر

 همه  و ت، همهی، عشق به روایلبخند، شور و شوق شخص ر،یان دلپذیظاهر آراسته، ب. کند یجاد میگو ا را، قصه ییگو قصه ی هجلس یوهوا حال

ک سالن بزرگ لباس یدر . دیراحت و ساده لباس بپوش. مانند که چه بپوشند یکار درم ان تازهیگو قصه یگاه. هستند گو قصهاحساس  ی کننده منتقل

 .نکنیداستفاده پرسروصدا  یچون دستبندهال مزاحم همیاز وسا. ستیژه نیدن لباس ویبه پوش یازین یکند ول گو جلب  توجه را به قصهتواند  می یرنگ

 چه الزم است آن. ستین ییگو برنامه قصه یعدم اجرا یبرا یهیتوج ،ژهیویا سالنی نداشتن اتاق . داد لیتوان تشک یم ییرا هرجا ییگو قصه ی جلسه

گو  قصه یرو و روبه بیضی مین شکل ن است که شنوندگان بهیا در کالس بیترت بهترینهمچنین  .است یمیراحت و صم ییو فضا یررسمیغ یمکان

گو  ورت سر قصهص نیرا در ایش از حد بزرگ نشود زیب بیضی  نیمد که یمراقب باش. او را بشنوند ینند و صدایگو را بب قصه یراحت به طوری که. نندیبنش

است بهتر است  ینفر 28شما،  مخاطبان اگر گروه به عنوان مثال . سو حرکت کند سو به آن نیوسته از اید پیس بایتن ی اشاگر مسابقهچون سر تمهم
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 یکسهمه شما را ببینند و د که یبنشان یا صندلین یزم یرو یا گونه ها را به بچه. دیباش داشته یف هفت نفریچهار ردبه جای دو ردیف چهارده نفری، 

 .ردینگ قرار یگریشت سر دپ

 ا یکوچک و  یگروه یکه برا یهنگام. ندیا بنشیستد یبا -د شنوندگان باشد یدر د که کامالً -مناسب  یید درجایگروه با ی گو باتوجه به اندازه قصه

بیشتری حرکت  یآزاد و بهتر کنترل و آورد یفراهم م ید بهترید ی دامنهستادن یتر باشد، اما ا د نشستن راحتیم، شاییگو یسال قصه م کم یکودکان

 .خوانید ها می آن یرا برا یریتصو یها ا کتابید و یا سال مواجه کمار یبس یبا کودکان است که ین قاعده، زمانیتنها استثنا بر ا. دهد میگو  قصهبه 

و خودتان هم  د کودکان باشندیر در معرض دیتصاو که دینیبنش یا گونه کوتاه به یا هیا چهارپایو  یبر صندل ن است کهین کار ایبهتر ین وضعیدرچن

 .بود ن خواهندیز چنیکودکان نگو راحت و مطمئن باشد  اگر قصه. زیاد دور از دسترس به نظر نرسید

  تا . بگذارندش، یخو یر صندلیا زیجداگانه  یزیم یرورا ف و عروسک ی، کیباز وسایلچون کتاب، با خود دارند، همد هرآنچه را یاز کودکان بخواه

 .مستقیم توجه سایر شنوندگان، از قصه منحرف نشودغیرها، یا به طور  توجه آن

  کافی و پاک یار گرم بدون هوایک اتاق بسی. دیهوا را بسنج ید، قبل از شروع برنامه، دما و تازگیار داریدر اخت ییگو قصه یبرا یا اگر اتاق جداگانه 

 . کند یکودکان را کسل م

  استفاده را دور از  مورد ی محوطه. دیکن ک پرده استفادهیاز د یتوان یمگویی  برای مجزّا و خاص کردن محل قصهندارد،  وجود یا اگر اتاق جداگانه

 .دن، بنشینتمرکزشان استمد و دیگر عوامل مزاحم آ و هایی که رفت به آفتاب یا در معرض پنجره کودکان نباید رو .دیوآمد، و تلفن انتخاب کن رفت

 تمام  .از گفتن قصه انجام دهیدتوانید قبل یا بعد  این کار را می. کنیدمعرفی گویی  در همان مجلس قصه ،اید آن انتخاب کرده زکه قصه را ا یکتاب

مطالعه این عالقه پس از شنیدن قصه، آنان را به . دهستن مند شود عالقه که خوب گفته یا دن قصهینخوانند به شن چهکودکان چه خود کتاب بخوانند 

ایشان گو بر ک قصهی یمیگرم و صمی توسط صدا یروزاش  قصهکه  یکتابخواندن به هم ستند یخوان نکتابزیاد که  هایی بچه یحت. ندک تشویق می

 . شوند مند می عالقه است نقل شده

 برند که  یاد میگوها از  ن قصهیا. ابندیکودکان معنا کنند تا آنان قصه را در یناآشنا را برا یها د تمام واژهیکنند که با یم تجربه اغلب تصور کم یگوها قصه

کلمه  و آن رسد نظر  ر بهیمتحای  درمورد کلمهاگر کودک . پرسد یرا نداند، م یا اگر کودک واژه. است یف کافیدرک تعار یل کودک برایو تخ بافت قصه

 .کار برد آن را بهتر  سادهرسد، مترادف  یگر به آن کلمه میکه بارد یهنگامی قصه  در ادامهجا یا  همانتواند  یگو م باشد، قصه یدیکل درک معنا یراب

 

 ؟نماييمجاد يدن ايشن يچگونه آمادگ -2-3-2

ا یگل و  یمقدار ،هال مربوط به قصه، کتابیکه وسا یزینشستن راحت و م ی، جاکافی و پاک ییک اتاق با هوای ؛شودیجاد میسالم ا یطیدر مح یآمادگ

 با. است ییگوقصه یجلسهیک  در وسایل مورد نیاز از... و  آن قرار دارد یرو - ردیاستفاده قرارگ که قرار است موردیدرصورت -برگ تازه و شمع آرزو 

تواند یاو م. دوستانه باشد و یجد ،زید احترام برانگیگو بارفتار قصه. دارد یجاد آمادگیت را در این اهمیترشیگو است که بن قصهی، اها ی این همه وجود

گو خواست که از شمع آرزو استفاده کند به این شکل عمل  اگر قصه ".ان بگذارمیرا با شما در م یاز تازهیخواهم چید چون میخوب گوش کن"د یبگو

وقتی شمع روشن شد همه سکوت خواهند کرد غیر از »:گوید گو می پیش از افروختن شمع قصه. ی شروع برنامه است افروختن شمع آرزو نشانه: نماید می

 ی همچون یک وظیفهتوان  خاموش کردن شمع را می. کنند شمع را فوت میو همگی با هم  کردهدر پایان جلسه، کودکان در سکوت، آرزویی « .گو قصه

 .واگذار کرداست  یا در آن روز کار خوبی انجام دادهآن روز روز تولدش است  ها که مثالً به یکی از بچهبخش  لذت

 

 م؟يچگونه قصه را شروع کن -2-3-3

فهماند که دارند به  یکردن شما، به کودکان م  صحبت ی وهیکلمات و ش. دنخوان یم قصه فرا یایمشابه، کودکان را به دن یا عباراتی «ی، روزگاریروز»

گوی  یک قصه. امن است کامالً ها آن یاست که برا یین قلمرو جایاما ا ؛داد رخ خواهد یا رمنتظرهیع غیگذارند که در آن وقا یقدم م یقلمرو متفاوت

 . استجای امن و مطمئنی ره یدرون دا ،نکهیا ی کشد، به نشانه یدور گروه م ییجادو یا رهیسال، دا کودکان کم یبرا ییگو در شروع قصه ای حرفه
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که خاستگاه قصه  یمردمفرهنگ ا یاز کشور  یا نهیشیپبرای شروع ممکن است  یگاه .دیک شعر شروع کنید با یتوان یتر را م گکودکان بزر ی جلسه

بر  اشم یا تجارب شخصیسفر و خاطرات ، ی داستان نویسنده یها ادداشتی ،ی فرهنگی نهیشیپ ی مختصر دربارهسخن گفتن سنجیده و . دیاست ارائه ده

 یرخداد سنده، مثالًینو یدر مورد زندگ یزید چیتوان یم ،دیکن یسندگان معاصر استفاده مینو های داستاناگر از . دیافزا یمقصه گویی  ی جلسه یغنا

  .دیکن بازگو در ابتدای جلسهاو را  یاز کودک بخش جذاب و انگیزه

 د؟کر توان  يچه مرسند  ينظر م عالقه به ياگر کودکان ب -2-3-4

ل یتخدر کار تحریک و پیش بردن گو  ا قصهیگروه نامناسب باشد  یشده برا انتخاب ی د که قصهده یم رخ یاغلب زمان حوصلگی مخاطب و بی یخستگ

 قصه را خالصه ی هین است که بقین کار اید بهترا اگر موفق نشامّ ؛جلب کندرا  انتواند توجه کودک یم تالشی بیشتر گو با قصه یگاه. باشد ناموفق کودک

 .را جایگزین کند دیگری ی تواند قصه یا اگر میان برد و یکند و جلسه را به پا

 ی استاد مدرسه مورو. دیکن استفادهمورو  یلسلد از روش یتوان ی، مدن دارندیدر شن یکم رت بسیاراو مه  ن شما تجربهید که مخاطبیدان یش میشاپیاگر پ

پردازد و  یبه گفتن محض ماز زمان هر جلسه را درصد  31 هاکند تن یرا آغاز م ین کودکانیچن یگفتن برا که او قصه یهنگام دیگو یم یتیترب علوم یعال

و ماسک  یچوب یها کرهی، پیباز شب مهیتابلو، عروسک خ یشده رو  ر نصبیتصاول شامل ین وسایا .کند استفاده می یل بازیدرصد زمان از وسا 71

 یوضع برعکس شده و کودکان به شنوندگان یلیان سال تحصیکه در پا یا گونه دهد به یم ریینسبت را تغاین ج یتدر به مورو. است های داستان شخصیت

 .شوند یل میبدتفعال 

 

 کدام است؟ ينظم يبرخورد کردن با ب ی وهين شيبهتر -2-3-5

 ی تجربه کهابد ی د اجازهیکس نبا چیند، همحترم همگی شنوندگانگو هم قصه و هم  قصه یحواسش به شنونده باشد و از آنجا که برا د کامالًیگو با قصه

دو قصه را دنبال  آن ممکن است ؛نندیکنار هم بنش زنند حرف می ید که دو دختربچه که با هم درگوشیاجازه نده. زند برهم قصه رادن یبخش شن لذت

ن جمله ید ایتوان یدر برخورد با شنوندگان ناآرام، م. باشد منظم کامالً باید جلسه. کردحواس بقیه را پرت خواهدن جلسه یدرحپچ کردنشان  پچا کنند امّ

 یک ی درباره یا قصه وقتی گو ک قصهی «...د کهید حدس بزنیتوان ینفر آخر، اصال نم شما دو»د که یاز قصه در گفتار خود بگنجان یچون جزئرا هم

د یجو یم یکه آدامس بادکنک یا به دختربچه ماًین گفتن قصه مستقیدرح. برد کار خارج از انتظار به یتین حقه را با موفقیکرد ا یم نقل خانم شاهزاده

 1!دیخورد که در دم آدامس خود را بلع قدر جا دختربچه آن .«دجوی یخانم هرگز آدامس نم و شاهزاده» :گفتکرد و  نگاه

 مختلف سنی  های گروهبرای های مناسب  قصه -3

 گویی نیز رو در قصهکند، از این  ها به سرعت تغییر می شان از واژه و نیز آگاهی خود و جهانکنند برداشت و درکشان از  کودکان همچنان که رشد می

 .متفاوت استهای سنی مختلف  نیازهای گروه

این . سال 16تا  13سال و  12 تا 9سال،  8تا  5سال،  5زیر : دکربه چهار گروه سنی تقسیم مخاطبان کودک و نوجوان را  توان می به طورکلی

هم تر  ان بزرگکودکباید در نظر داشت که البته . ذهنی کودک نیز تغییر داد رشدتوان آن را بر اساس  پذیر است و می بندی سنی اغلب انعطاف گروه

تر نوشته شده  ی بزرگها هایی که برای بچه به داستانن خردساالممکن است بعضی برند و  های حیوانات لذت می گاهی از اشعار کودکستانی و داستان

 .دهند است عالقه نشان 

 سال 5های زير  بچه: 

و فاقد هرگونه پیچیدگی  ای را که دارای طرحی یک حالته های ساده داستانهای این گروه  بچه. نگاه کردن، یاد گرفتن و لذت بردن استسن این سن، 

 ؛آشنای اطرافشان است اشیاء و موجودات و ها دهند که بافت آن در ارتباط با شخصیت هایی عالقه نشان می ها به قصه آن. دوست دارند است را

                                                           
 .را مطالعه نمایید« انضباط و کنترل کالس»ی  برای دیدن بحثی مفصل تر، جزوه  1
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چنان قصه را موضوع و بیان الزم است  .به خصوص حیوانات اهلی و پرندگان چون مادر و پدر، اشیایی نظیر اسباب بازی و حیوانات،هم ییها شخصیت

برند، برای مثال حیوانی که صحبت  ساده نیز لذت می تخیلیهای  ها از داستان این بچه. باشدکه در چهارچوب درک کودکان این گروه انتخاب کنید 

  .دود خیزد و می باب بازی که برمیکند یا اس می

در این به یاد داشته باشید که کودک . ندا بیند بسیار حساس انگیز یا داستانی که در آن کسی صدمه می های غم وه سنی نسبت به داستانهای این گر بچه

 .در انتخاب قصه دقت الزم را بکنید  تا قصه موجب آزار و ناراحتی او نشود، بنابراین کند میدهد باور  بسیاری از چیزهایی را که در قصه روی میسن 

 

 سال 8تا  5های  بچه: 

ناشکیبا . دارندزیادی ی ها کودکان در این سن پرسش. و تخیلی پر شور دارند ندمند دنیای اطراف خود عالقهکشف به  وکودکان این گروه سنی کنجکاو 

داستان  برای خوشهای  ها عاشق پایان آن. کنند و نگرانی درباره گذشته و آینده ندارند در زمان حال زندگی می. برند لذت می پردازی هستند و از خیال

و  رویدادها ارتباط درک محدود ،قدرت محدود حافظه؛ سوم ،ها؛ دوم نخست، آشنایی محدود با واژه :دنسه محدودیت دار کودکان این سن .هستند

 :با توجه به این سه محدودیت در انتخاب داستان به این موارد دقت کنید .شانشرایط

 .و غیرمعمول کمتر استفاده کنیدهای جدید  از واژه -

 .کافی سرگرم کننده باشد ی به اندازه ی انتخاب کنید کهداستان -

 .کودکان را در نظر بگیرید گرایش احساسی -

 .باشد سادهقصه طرح  -

 .استفاده نمایید عالقمندندکان به شنیدنش که کود ای از قافیه و عبارات ساده  -

 .دقت کنید ی داستان کننده ناراحتهای ترسناک یا  متعادل بودن بخشبه  -

 .را فراموش نکنید پایان خوش داستان -

 

 سال 12تا  9های  بچه: 

در انتخاب داستان برای . کند بخش و جذابی توجه می او به هر چیز شادی .که دنیای بزرگساالن را هم درک کنداست  قدر بزرگ  کودک در این سن آن

 :باشید نکات زیر را در نظر داشتهاین گروه سنی 

 .داستان باید سرگرم کننده باشد -

 .وقایع آن زیاد باشد -

 .باشد الیق، مشکالت و تجارب کودکع ی درباره -

کننده  سرگرم صورت بهمند است و ماجراجویی، علم، ورزش و هر چه را که  طور واقعی عالقه های تخیلی و همین کودک این گروه به داستان -

 .ارائه شود دوست دارد

 .جنس مخالف بخوانند د آگاهند و دوست ندارند داستانی با محوریت شخصیتی ازن این گروه سنی از جنسیت خودختران و پسرا -

 

 سال 11تا  13های  بچه: 

هر در برابر نوجوان . شود  ها رفتار با آند و مانند یک بزرگسال نهای افراد بزرگسال سهیم شو در مسئولیت ی نوجوانی دوست دارند ها با ورود به دوره بچه

های  ها و معیار گیری ها، موضع نداشتن ها و دوست داشتن دوست. است و به شدت از دنیای بزرگساالن انتقاد دارد معترضکند،  طغیان میمحدودیتی 

از نظر  امّا ؛الغ استاز نظر جسمی ب. از این جهت به خود مطمئن نیست و به شدت در برابر انتقاد حساس است .یابند ی در او به سرعت تغییر میارزش

در انتخاب داستان برای این گروه  مهم نکاتبرخی از . قضاوتش به طور غریزی صحیح است معموالً امّا ؛ی زیادی ندارد او تجربه. نماید می احساسی، جوان

 :استبه شرح زیر  سنی
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 .ناخواسته به دنبال راه حلی برای آن استها به طور  نوجوان از نظر جسمی و احساسی با مشکالتی روبروست که در داستان -

های ملموس  شخصیت ی های واقعی درباره دوست دارد داستان و دهد های تخیلی عالقه نشان می گرایانه بیشتر از داستان های واقع او به داستان -

 . پنداری کند ذات هم ها بتواند با آن را بشنود تا

 .پسندند می بیشتررا های خانوادگی ملموس  ها و داستان ها، ماجراها، عشق طرح. شود مه کس میچیز و ه شامل همه عالقه او تقریباً ی گستره -

 

 گویی های مناسب قصه ها و زمان مکان -4

 ه وجود داشتگویی به  های دور برای قصه از گذشته و این رسمی است که. است پیش از خوابهنگام، ، شب گویی ظاهراً بهترین زمان قصه :هنگام خواب

  .است

انگیز نداشته  ای هیجان خواندن یک شعر ساده که صحنه. ماهگی شروع شود 9تا  6اعتقاد بر این است که بلند خواندن قصه پیش از خواب باید از سن 

 هایی شعر و ندهایی که تصویرهای پیچیده ندار الالیی. های قبل از خواب فکر مناسبی است همراه با قصه ،باشد و از ظرایف ادبی کمتری برخوردار باشد

 .ندهای قبل از خواب مناسب برای همراهی قصه کنند را منتقل می... های طبیعت و مفاهیمی مثل امیدواری، خانه، شب، زیبایی وبخش هستند  آرامش که

  .برندلذت ب نیز اند بارها و بارها شنیده قبالًهایی که  شنیدن قصه توانند از تر می های کوچک بچه

سال را طی  7تا  2سنی  ی هایی که فاصله گویی برای بچه کار قصه درنظم و ترتیب  داشتن گویی پیش از خواب و ها، قصه خواندن قصهبا صدای بلند 

 .ها است در آنعادت مطالعه  ایجاد ثری جهتؤکنند، عوامل م می

توان برایشان قبل از خواب یک یا دو افسانه کوتاه  شنوند و میها را ب رسند از نظر ذهنی آمادگی دارند که افسانه سالگی می 6یا  5ها به سن  وقتی بچه

 . تعریف کرد

. توانید یک داستان بلند را در چند قسمت برایشان بازگو کنید دارند و میکافی های بلند آمادگی  برای شنیدن قصهها  سالگی به بعد آن 6از سنین 

تا کودک را در فضایی از انتظار آزار دهنده  به نحوی معقول به فرجام رسدسمتی از آن کنید باید طوری باشند که هر شب ق هایی که انتخاب می قصه

 .باقی نگذارد

 

 وقتی که گروهی بر گرد آتش نشسته باشند، حالتی . کند ها می ای دارد که اغلب ما را گوینده یا شنونده خوب داستان های آتش جاذبه شعله :کنار آتش

پدید گو و شنوندگان  در قصه، اعتماد و اطمینانی را های گرد آتش روشن آدم های داستان با تصویر سایه صحنهپیوند . انگیز دارند آمیز و خیال اسرار

 . های اردو بسیار مناسب است گویی برای شب این نوع از قصه. استدلنشین و برای ارتباط برقرار کردن با قصه بسیار مؤثر آورد که  می

 در این شرایط  .های خانوادگی باشد ی گردهماییها ترین برنامه یکی از جذاب تواند میگویی  قصه :ها و مسافرت دگي، گردشهای خانوا مهماني

تواند بزرگ و  یک داستان درباره تاریخ خانواده یا ماجرای جالب یکی از اعضا خانواده می امّا ،ای داشت های ویژه های خاص برنامه توان برای گروه می

 .کندخود درگیر واده را خانکوچک 

تواند بخش سالم،  ز زندگی متوفی میهایی ا گفتن قصه. گویی است شود، موقعیت خوبی برای قصه مراسمی که بعد از فوت یکی از افراد فامیل برگزار می

 .عزاداری باشد ی ثری از یک برنامهؤآموزنده و م

 .است های دیگر خانواده ها و عروسی استگاری، تولدوخ  طراتی از مراسمبرای گفتن خاهای تولد نیز موقعیت مناسبی  ها و جشن عروسی

 فلسفه و دلیل این تشریفات بیشتر دهان . اند ای تشکیل شده ها و مراسم مذهبی تا حدود زیادی از تشریفات پیچیده جشن: ها و مراسم مذهبي جشن

 .باشد و نژادهای مختلف متفاوت میطوایف  ،به دهان و سینه به سینه به ما رسیده است و در میان اقوام

های  فرزندانمان را با ارزش های قصههایی در مورد موضوع آن مناسبت است تا  ها یا قصه سرگذشتبیان  برایبهترین فرصت  ،مذهبی های مناسبت

راه با اگر در فضایی مناسب و حتی هم ،زیسته انسانی بزرگ که در گذشته میهای  و انتخاببازگو کردن زندگی . مذهبی و معنوی خود آشنا سازیم

 .اشتدثیری شگرف خواهد مناسکی ویژه صورت پذیرد تأ
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 این گروه از . گذرد کندی می بهزمان برای کودک بستری در بیمارستان و یا کودکی که مبتال به بیماری مزمنی است، : ها گويي در بيمارستان قصه

های  کتاب ،ها گوی مجهز به انواع قصه قصه. باشندمبتال  یمدت دیگر های طوالنی ان و بیماریکودکان ممکن است به رماتیسم، بیماری قلبی، سرط

 های از نگرانیبه میزان زیادی تواند  بازی می شب های ادبی کوتاه برای بلندخوانی و شاید یک و یا دو عروسک خیمه های قومی ساده، قصه تصویری، قصه

 .به ارمغان آورد آنانشادی را برای  و ان بکاهدکودک این

های طوالنی باید با کودکان خود منتظر بنشینند  والدین اغلب برای مدت. ها نیز نیازی ویژه وجود دارد گویی و بلندخوانی در اتاق انتظار درمانگاه به قصه

ها است بیش  ی آن ی معاینه که دکتر آماده هنگامیکنند و  دوند و سروصدا می شوند، می ها خسته می حالت بچه در این. تا به مطب دکتر فراخوانده شوند

اند که درمانگاه مکانی  داران دریافته کند و کتاب از آرامش پیش از معاینه استقبال می یار معموالً است که پزشک تجربه نشان داده. اند زده ازحد هیجان

 .انه و خدمات آن به والدین و سایر مراقبین کودک استخعالی برای معرفی کتاب

 اغلب بسیار بزرگند و  ی مخاطبها گروه. کند ای واقعی درگیر می گو را در مبارزه ها، قصه گویی تابستانه در پارک جلسات قصه :گويي در فضای آزاد قصه

 .نشینند و در کنار آنان می آورند مادران کودکان خود را می. شوند ها را شامل می ها و مادربزرگ از کودکان نوپا تا پدربزرگ ی سنی وسیعی محدوده

سر و صداهای زیادی از  .کنند نوجوانان برای شنیدن توقف می .پیوندند به شما میگاهی حتی در اواسط قصه  بینند و گروهی دیگر گروه شما را می

نفس، صدایی قوی، و انتخاب دقیق  اعتمادبهمستلزم گو  توسط قصههایی  چنین موقعیتکنترل . ای وجود دارد امکان هرگونه وقفه. شود اطراف شنیده می

 .در اثر شلوغی و تغییرات محیط برآشفته یا گیج نشودپذیر باشد و هرگز  گو باید انعطاف قصه. است قصه

 ژهیو یازهایبا ن یکودکان یبرا ییگو قصه -5

 نايب کما ينا يکودکان ناب يبرا ييگو قصه -5-1

داشتن . ارمهم استیند بسیگز یکه برم یو کلمات وی یت صدایفیابد، کی یانتقال نم نابینا به شنوندگان گو قصه یاز آنجا که حاالت چهره و حرکات بدن

قصه  اجرای ییباینا، زیکودکان ناب یبرا. است یاتینا حیکودکان ناب یگو قصه یبرا امّا ؛باارزش است ییگو هر قصه یبرا ییقایز و موسیانگ نشاط ییصدا

 .شود یق صدا ادراک میاز طر تنها

ودک نابینا بتواند تصاویر آن به طوری که ک. دیروشن انتخاب کن یر ذهنیبا تصاو ییها قصه .ای دارد ویژه تینا اهمیرشد زبان کودکان ناب ی، براییگو قصه

ن یشتریک کودک، بیعنوان  من، به  که به ییها قصه» :سدینو یات کودک امروز میروز و معلم ادبید ینایگ ورنر، کودک نابیکر. را برای خود خلق کند

برای یک رد که یگ یجه میاو نت «.ن اندرسنیستیان هانس کریپر یها داشتند، مثل قصه یطوالن یفیبودند که عبارات توص ییها اند آن دهیلذت را بخش

 .زند انتخاب خوبی است هایی که تخیل در فهم آن حرف اول را می کودک نابینا انتخاب قصه

 

 سال کودکان کم يبرا ييگو قصه -5-2

 .شوند میدر جلسه حاضر  ییتنها به از والدین یا مراقبین خود جدا شده و کودکان کودکان سه تا پنج ساله معموالً یبراگویی  قصهجلسات در 

کتاب را گشوده که  در حالیگو  قصه. نندینش یره در اطراف او میدا میک فرش به شکل نی یها رو بچه وکوتاه  یا صندلیه و یک چهارپایگو بر  قصهمعموالً 

. نندیببنیز را کتاب  ی مربوطه ریتوانند تصاو یمشنوند  ها در حالی که قصه را می بچه ،در این شرایط. کند گیرد قصه را تعریف می میسمت کودکان  هبو 

 .برد اهنگ پیش میهم صورت بهو روند قصه را با تصاویر کتاب با قصه آشناست  کامالًگو  عمل بدان معنا است که قصه نیا

 :سن به این نکات دقت کنید در قصه گفتن برای کودکان کم

با احساس و ابراز آن در  پس، .زدیانگ یسپردن بادقت برم کودکان را به گوش ،نواز آرام و دل ییصدا. دیشتاب بخوان یو ب یعیطب یا گونه قصه را به (1

 .دیکتاب را بخوان ،خود ی چهره

 .دییآشنا اضافه نماتکراری و  یها به قصه  تازههایی  هربار نکتهد یتوان یشما مدر عین حال . برند یواحد لذت م یا دن قصهیشنسال از بارها  کودکان کم (2
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 .گویی استفاده کنید قصه ی تر شدن جلسه از این امکان برای جذاب .ر مجذوب شعر استیناپذ مقاومت یا گونه به یدبستان شیکودک پ (3

با ش یک آواز، نمایر کار را با یشوند مس یها خسته م اگر بچه. دیهماهنگ نمایکودک  یوخو و خلقها  شرایط، توانایید و خود را با یر باشیپذ انعطاف (4

 برشهمراه با ا یو  ها همچون عروسک یائیهستند که به کمک اش ییها قصه ی فتهیکوچک ش یها بچه. دیده رییتغ یک بازیا یو  یانگشتهای  عروسک

 .شود روایتکاغذ 

ا ی یشینما یها یچون بازمه بعد از قصه یها تید با فعالیتوان یشما م. انجامد یقه به طول میدق 31تا  25ها معموال  یدبستان شیپ یبرا ییگو قصه ی جلسه

 .گویی را به اتمام برسانید قصه ی جلسهر یبا استفاده از تصاوتوسط کودکان و قصه  ییبازگو یابر قصه  یحرکات خالق مبتن

 

 نوجوانان يبرا ييگوقصه -5-3

 هجوم قرار موردکه کند  یاحساس م بیند میها  تی، و محدودیاجتماع یزندگدیگران در  ، انتظاراتیرات درونییتغ خود را در معرض که نوجوان یهنگام

د که یکنگمان نبنابراین . باشد ثیر گذارأتمند و تار قدریبس تواند و شنود با او می  با نوجوان و گفتمانه یصم یا رابطهایجاد در این شرایط . است گرفته

 .باشد می ی شتریت بیاهم یدارا از کودکان یها، حت آن ین امر برایا. ستیمهم ن ین گروه سنیا یبرا ییگو قصه

در آن  تر باشد، دهیچیپ یاز نظر روان و زدیرا برانگ یترشیب یباشند که چالش فکر داشته را دوست ییها بود که نوجوانان قصه آور نخواهد شگفت

تر و  کیتار یها جنبه یرد، بعضیشده و مراجع قدرت را به سخره گ رفتهیپذ یها ، ارزشحضور داشته باشند ستندیا بد نیخوب و  که لزوماً ییها تیشخص

 یها یدگیچیباشد، پ یآور را فراهم آورد، شامل تعارضات خانوادگ ترس یها تیرا مطرح سازد و فرصت مواجهه با موجودات و موقع یتر زندگ دهیپوش

بعضی از انواع مناسب قصه برای نوجوانان . دیسخن بگو و فایق آمدن بر آن احساس ضعف ی ، و دربارهنشان دهدح یرا به تلو یو عاطف یجسم ،یعشق

 :عبارتند از

  ها و افسانه ی، قهرمانیا اسطوره یها قصه (1

 یخیتار یها قصه (2

 یاز مسائل و تعارضات زندگ ییها قصه (3

 معمایی یا پلیسی یها قصه (4

 یلیتخ -یعلم یها قصه (5

 دهیعق این رند، بهتر است فوراًیگ یرا به استهزاء م و آن گویی ناآشنا هستند با اهمیت و ارزش قصه اگر شنوندگانگویی برای نوجوانان  در آغاز جلسه قصه

 مخاطبینتا  گویی برای نوجوانان را به شکلی صمیمانه و پرشور بیان کنید نقد کنید و اهمیت قصه، «استکودکان مناسب  یفقط برا ییگو قصه»که  را

  .رند و از برنامه لذت ببرندیآرام گ

از حد   شیا روش بیز صدا یآم مبالغهرات ییاز تغ. دیآن را بازگو کن پیرایه ساده و بی یا وهید و به شیریدرنظر بگرا  کوتاه و مقدماتی یا شروع، قصه یبرا

 مقدماتی شما ی نوجوانان، همچون بزرگساالن، با قصه. دیکن یشنونده بدل م یراحت برا یا را به تجربه ییگو ب، قصهیترت نیبه ا. دییز نمایپره یشینما

 و آن طرف نیخود را به ا یها ت کنند و چشمیخود را اذنکه دوستان یا یجا ب بهیترت نیشوند و بد یسرعت مجذوب آن م ند و بهینما یارتباط برقرار م

 . بسپارند گوش به برنامه ورند یتوانند آرام بگ یاند، م ر نشدهیکودکانه درگ یتیبگردانند تا به همساالن خود نشان دهند که در فعال طرف 

اندازد  یا با قصه ای طنز که همه را به خنده می پراند یشنوندگان را از جا مکنند که  یدهنده آغاز م تکان ی ک قصهیخود را با  ی گوها برنامه ز قصها بعضی

ک ین رابطه را با گفتن ید ایتوان یشما م گیرد و میخوب شکل  یا رابطه از این پس. ندینما جلسه را شروع یشتریب یاحساس راحتبا شود  یو موجب م

 .دیاستحکام ببخش مناسب ی قصه

 یها و محتواها تر سبک عیتوانست از انواع وس مواجهند، خواهند یمیصم ییگو بخش و قصه لذت یا ابند که با برنامهیدرنکه شنوندگان یمحض ا  به 

ش یکه پ ییها تواند شامل انواع قصه یبرنامه م یانیو پا یانیقسمت م. شد مند خواهند عالقه ییگو ند قصهیب به قصه و فرآیترت نیبد و لذت ببرند یداستان

آرام،  ی ک قصهیحداقل . دالزم داشته باش یتر ژرف یعاطف یریا درگیبطلبد  یتر شیب یکه ممکن است تمرکز فکر ییها قصه .باشد شد،  برشمرده نیا از
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زند یانگ یآشکار برنم یواکنش لزوماً ییها ن قصهیچن. دیاست در برنامه بگنجان ریدرگبا آن که نوجوان  یتعارضات و مسائل یبعض ی دربارهعاطفی و   فیلط

 .ر را دارندین تأثیتر شیمانند و ب یاد می ن شکل ممکن بهیهستند که به بهتر یاغلب از نوع امّا

 گوکودکان و نوجوانان در مقام قصه -6

ایجاد این فرصت برای . دهند یپاسخ م ،ترها بزرگ لیاق به تمایز با اشتین اینانبرند و  یسال لذت م کم یها بچه یاز گفتن قصه براتر  بزرگکودکان 

 :فواید بسیاری دارد از جملهو لذت تقسیم کردن یک داستان خوب با دوستانشان را بچشند  ندریگو قرار گ ها که بتوانند درمقام قصه بچه

 ؛گرانیخودشان و سرگرم کردن د بردن لذت یبرا ییگو کودکان با هنر قصه شدن آشنا 

 ؛ها آنخانه و استفاده از خواندن منابع موجود در کتاب رایها ب بچه ایجاد انگیزه در 

  ؛کودکل یتخقوه پرورش 

 ؛نخواند و دن، صحبت کردنیشن: یارتباط یها ش مهارتیافزا 

  ؛اتیادب انواع کودکان با شدنآشنا  

 افزایش اعتماد به نفس کودک. 

های  و شیوه ج زبانیات راحاصطال؛ همچنین دیمتفاوت برآ یها تیمختلف و موقع یها ن گوناگون و قصهیمخاطب ی اموزد که از عهدهید بیباگو  هر قصه

در  .ابدی یز گسترش میکودکان ن یسینو قصه یی، تواناییگو درک کودکان از ساختمان قصه و زبان قصه گویی قصه همزمان با .را درک کند انتقال مفاهیم

 وست ین یخواهبت دلیک فعالی ییگو گر قصهید ،ین حالتیدر چن. است شده یزبان های مهارتآموزش  ی از برنامه یبخش ییگو مدارس، قصه یبعض

ن ییرا تع «گو قصه یصندل»ن یمعلم یبرخ به عنوان مثال. ندیببزاننده تدارک یبرانگ یطیمحتواند  میمعلم  در این صورت ؛کند ویژه پیدا می یاهمیت

 .باشدی آن روز  گو تواند قصه و می ند حق صحبت داردیکنند و هرکس که بر آن بنش یم
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