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 "یعصبان"

 نشود؟  یانجام بدهم تا مثال پدر از من عصبان توانمیم  ییچه کارها من

 بشه؟  تتیکه باعث عصبان یفکر کن يبه کار یتونیم 

 کنه؟ یم  یمادر رو عصبان ه ی يزینظرت چه چ به

 ساله رو؟  4دختر  هیهم  کنه،یم  یمادربزرگ رو عصبان هیهم  يزیچ چه

 .میافراد دار یاز اسام  ستیل هی

 کنه؟ یم  شیعصبان  یرو انتخاب کن و بگو چ ستینفر از ل کی

 کنه؟ یم  یافراد رو عصبان نیا يهر دو يدو نفر رو انتخاب کن و بگو چه کار حاال

 دختر هم سن تو، انجام بده و مامانش ناراحت بشه. ایپسر   هیرو بگو که  يکار هی

 انجام بده؟  تونهیکار رو فقط اون م  نیا

 ؟یتونی تو هم م  ای

 بکنه؟  یتونه تو رو عصبان یم  يکار چه



 

 .دیکن  يبچه ها را نوشته و طبقه بند يها جواب

 زننده (مثال دوستم را بزنم.) بیآس اول:  يدسته

 )میقراره پس بده  نکهی . (با اشودیم   ی عصبان  م،یریبگ  یکس  که اگر از  ییزها یچ  دوم:   يدسته

 . (بدون پس دادن) شودی م  یعصبان م،یریبگ یکه اگر از کس ییزها یچ سوم:  يدسته

 تهمت چهارم:  يدسته

 زشته!)  ندیگوی! همه ميدیپوش ی(مثال چه لباس زشت یپراکن عهیشا پنجم:  يدسته

 

 "حسادت، ترس، غم"

که دو کاراکتر دارد و    د یبساز  یداستان  کی  دی بچه ها، با  يشناخت مفهوم حسادت برا  يبرا
 .کندیحسادت م   يگری از آنها به د یکی

 . ستین یاتیعمل شیپ يها يداستان، هنگام باز نیزمان طرح ا اما

 

 .میافراد دار یاز اسام  ستیل هی

 رو انتخاب کن.  ستیل نینفر از ا هی

 شه؟یم  ش یحسود  /شهی ناراحت م  /ترسهی آدم م  نیا وفته،یب یبگو چه اتفاق و

 

 . دیها از جفت کلمات هم استفاده کن يباز  يدر همه  دیکن یسع

 



 

 :1تیموقع

 يگریرا از دست د  ياسباب باز  نیاز آنها ماش  یکیهستند که    يو حامد مشغول باز  نایس
 ! قاپدیم 

 د؟ یکه آنها را به حل مسئله وادار کن دییگویچه م  شما

 

 :2تیموقع

. (قبل خواهدیپازل را م   يکه جعبه    دیگو  یکند و م   یاش را تکرار م مدام خواسته  اسمنی
 از زمان ناهار) 

 .میناهار بخور  میخواهیچون م  شودیکه فعال نم دیگو یم  مادر

 کند.  یدوباره اصرار م اسمنی

 د؟ یکنیو چه کار م  دییگویچه م  شما


