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فعالیت سوم: بیا قاب ببندیم!
لوازم مورد نیاز: دفترچه مخصوص، مداد یا خودکار، مداد رنگی، لپتاپ یا تلویزیون.

قدم اول:
ــم در  ــای فیل ــکان تماش ــر ام ــه اگ ــد. البت ــه ببینن ــنهادی اش را در خان ــت پیش ــای لیس ــم ه ــی از فیل ــد یک ــی خواه ــا م ــه ه ــم، از بچ معل
ــمان  ــای آس ــه ه ــم بچ ــال، فیل ــرای مث ــود. ب ــد ب ــاده ای خواه ــوق الع ــه ف ــر تجرب ــار یکدیگ ــم در کن ــدن فیل ــد، دی ــن باش ــه ممک مدرس
ســاخته مجیــد مجیــدی توســط معلــم انتخــاب مــی شــود و بچــه هــا یــک هفتــه فرصــت دارنــد ایــن فیلــم را ببیننــد. ایــن کــه تماشــای 
فیلــم بــرای معلــم اهمیــت دارد و بــه عنــوان یــک فعالیــت بــرای بچــه هــا در نظــر گرفتــه شــده، ناخــودآگاه ایــن تجربــه روزمــره کــودک 
را صاحــب معناهــای بیشــتری مــی کنــد. بچــه هــا بــا یکدیگــر دربــاره فیلــم حــرف مــی زننــد، معلــم وارد گفتگــوی بچــه هــا پیرامــون 
فیلــم مــی شــود، تماشــای فیلــم و تجربــه احساســی اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد، نظــرات و ســلیقه هــای مختلــف دربــاره یــک 

فیلــم عنــوان مــی شــود و هــر بچــه فراتــر از دریچــه تفکــر خــود بــا یــک فیلــم مواجــه مــی شــود. 

قدم دوم:
ــتراک  ــه اش ــم ب ــاره فیل ــود را درب ــکار خ ــات و اف ــت دارد احساس ــه ای دوس ــر بچ ــا ه ــتیم و حتم ــر کالس هس ــم، س ــای فیل ــد از تماش بع
بگــذارد. معلــم مــی توانــد بــا طــرح ســواالتی مشــخص و هدفمنــد، نظــرات بچــه هــا را دربــاره فیلــم بپرســد. بــه اشــتراک گذاشــتن 
تجربــه حســی بچــه هــا از تماشــای فیلــم نیــز قطعــا مــی توانــد بخــش مهمــی از ایــن فعالیــت باشــد. چــرا کــه ســینما پیــش از هــر چیــز 

قــرار اســت در مــا تأثــر و احســاس ایجــاد کنــد و هــر مخاطبــی، ایــن تجربــه حســی را هنــگام تماشــای فیلــم از ســر مــی گذرانــد.
معلم می تواند درباره یک فیلم به طرح سواالتی از این دست بپردازد:

1.داستان فیلم چه بود؟
2.شخصیت های این فیلم چه ویژگی هایی داشتند؟

3.با کدام شخصیت بیشتر از همه ارتباط برقرار کردید؟ چرا؟
4.تصاویــر ایــن فیلــم چــه ویژگــی هایــی داشــت کــه آن را بــا فیلــم هــای دیگــر متفــاوت مــی کــرد؟ مثــال قــاب بنــدی، فضاهایــی کــه در 

آن فیلمبــرداری شــده بــود، رنــگ هایــی کــه اســتفاده شــده بــود، نــور صحنــه هــای فیلــم، لبــاس بازیگــران و ...
5.چه احساساتی هنگام تماشای فیلم به شما دست داد؟

6.ایــن فیلــم دربــاره چــه مســائل و دغدغــه هایــی بــود؟ احتمــاال نویســنده هــر فیلمنامــه، بــه دغدغــه هایــی در زندگــی انســان هــا 
مــی پــردازد. مثــال ممکــن اســت دغدغــه یــک نویســنده، فقــر و مســائل مربــوط بــه آن باشــد.

و سواالت دیگری از این دست که می توان با بچه ها درباره اش گفتگو کرد.
بعد از این گفتگو، وقت آن است که معلم این پرسش را مطرح کند: قاب بندی چیست؟

معلم یک مستطیل وسط تخته می کشد و کنارش می نویسد : معلم دست هایش را می شوید. 
بعــد تصویــری را کــه از آن مــی بینــد، بــه شــکل ســاده ای درون مســتطیل مــی کشــد. او یــک معلــم را کشــیده کــه تــا کمــر در تصویــر 
اســت و روبــروی آینــه در حــال شســتن دســت هــا بــه خــود نــگاه مــی کنــد. او بــه بچــه هــا توضیــح مــی دهــد کــه ایــن یــک قــاب اســت. 

قــاب بســتن یعنــی آنچــه را کــه مــی خواهیــم ببینیــم، در یــک قــاب محــدود و مشــخص کنیــم.
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•آیا همه شبیه هم قاب یم بندند؟ 
ــتن  ــال شس ــم در ح ــان از معل ــه در ذهنش ــری ک ــه تصوی ــد ک ــی خواه ــا م ــه ه ــد و از بچ ــی کن ــاک م ــتطیل را پ ــی درون مس ــم نقاش معل
دســت هاســت بکشــند. چنــد نفــر از آن هــا پــای تختــه مــی آینــد و تصورشــان را از قابــی کــه مــی خواهنــد ببندنــد درون مســتطیل مــی 
کشــند. یکــی از آن هــا معلــم را از روبــرو در حــال شســتن دســت نشــان مــی دهــد، یکــی از آنهــا فقــط دســتهای معلــم را مــی کشــد، یکــی 
دیگــر صــورت معلــم را مــی کشــد و مــی گویــد صــدای شســتن دســت روی ایــن قــاب مــی آیــد، یکــی از بچــه هــا تصویــری را از پشــت یــک 
پنجــره مــی کشــد کــه در آن معلــم در دوردســت دیــده مــی شــود کــه در حــال شســتن دســت هاســت و همینطــور قــاب هــای متنــوع 

دیگــری کــه مــی تــوان خیــال کــرد.

• قاب بندی یک انتخاب است.
بچــه هــا بــا توجــه بــه ایــن فعالیــت متوجــه ایــن موضــوع مــی شــوند کــه هــر کــدام از آنهــا بــا توجــه بــه ذهــن و تصــورات خودشــان، 
قــاب متفاوتــی بســته انــد. معلــم توضیــح مــی دهــد کــه یــک فیلمســاز بــا توجــه بــه متــن انتخــاب مــی کنــد کــه چــه قابــی بــرای ایــن 
تصویــر مناســب تــر از همــه اســت. او ایــن تصمیــم را بــر اســاس مســائل مختلفــی مثــل فیلمنامــه، شــخصیت هــای فیلــم، مدلــی کــه 
دوســت دارد فیلــم تصویــر بشــود، پیــام هــای فیلــم و ... مــی گیــرد. نکتــه مهــم ایــن ماجــرا ایــن اســت کــه ســراغ قــاب هــای کلیشــه و 

تکــراری نرویــم و قابــی کــه بــه نظرمــان جالــب و مناســب اســت ببندیــم.
_ راستی مگر مجبوریم فقط در یک مستطیل قاب ببندیم؟ :(

اگرچــه ســینما بــه دالیلــی بیشــتر بــا قــاب مســتطیل شــکل معرفــی شــده، امــا قــاب مــا مــی توانــد هــر شــکلی کــه مــی خواهیــم باشــد. 
فقــط بایــد آن را بــا توجــه بــه فیلمنامــه و فیلمــی کــه مــی خواهیــم بســازیم انتخــاب کنیــم و برایــش دالیــل قانــع کننده داشــته باشــیم.

قدم سوم: 
معلــم از بچــه هــا مــی خواهــد پنــج قابــی کــه از فیلــم بچــه هــای آســمان در خاطــر دارنــد و بــه نظرشــان جالــب و خــوب آمــده بکشــند. 
ــه  ــی ک ــگ های ــود دارد، رن ــاب وج ــر ق ــه در ه ــی ک ــاب، جزئیات ــا در ق ــخصیت ه ــن ش ــرار گرفت ــای ق ــه ج ــد ب ــا، بای ــاب ه ــیدن ق در کش

اســتفاده شــده و ... توجــه کننــد.
ــند.  ــاره اش بنویس ــوص درب ــر مخص ــد در دفت ــا دو بن ــک ت ــد و ی ــاب کنن ــاب انتخ ــج ق ــن پن ــن ای ــان را از بی ــه ش ــورد عالق ــاب م ــد ق بع

ــد: ــوارد باش ــن م ــامل ای ــد ش ــان بای ــته ش نوش
چه اتفاقی در این قاب می افتد و ماجرایش چیست؟  .1

چرا این قاب را انتخاب کردم و چه ویژگی هاییش برایم جالب بود؟   .2
چه احساساتی موقع تماشای این قاب داشتم؟  .3

آیا این قاب می توانست برای این موضوع بهتر و جالب تر تعریف شود؟ چه شکلی؟  .4
بچــه هــا نوشــته هایشــان را در گــروه بــرای هــم مــی خواننــد و معلــم نیــز بــر کار آنهــا نظــارت دارد. در نهایــت معلــم نیــز کار بچــه هــا را 

مــی گیــرد و بــه آنهــا بازخــورد مــی دهــد. 
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در ایــن جــا معلــم مــی توانــد دربــاره قــاب هــای بــه یــاد ماندنــی و جــذاب هــر فیلــم بــا بچــه هــا صحبــت کنــد. ایــن کــه بعــد از 
اکــران یــک فیلــم، قــاب هایــی از یــک فیلــم در یــاد مــردم مــی مانــد و بــا دیــدن آن قــاب، مخاطــب یــاد آن فیلــم مــی افتــد. ایــن قــاب 
هــا، اصــوال از نظــر تصویــری جذابیــت دارنــد و مربــوط بــه بخــش مهــم و بــه یادماندنــی یــک فیلــم هســتند. بــرای مثــال، در فیلــم بچــه 
هــای آســمان، قابــی کــه در آن ماهــی هــای حــوض بــه دور پاهــای علــی مــی مــی چرخنــد، بــه یــاد خیلــی از مــردم مانــده و بــا دیــدن 

ایــن قــاب، ایــن فیلــم برایشــان یــادآوری مــی شــود. 
معلــم در ایــن جــا مــی توانــد از بچــه هــا بپرســد چــه قــاب هایــی از فیلــم هــای محبوبتــان در یادتــان مانــده؟ ســوال دوم ایــن کــه آیــا 

همــه فیلــم هــا از ایــن قــاب هــای جــذاب و بــه یــاد ماندنــی دارنــد؟
قطعا گفتگوی پر هیجانی در این باره بین بچه ها و معلم شکل می گیرد :(

قدم چهارم:
قــرار اســت یــک بــازی جــذاب ســر کالس انجــام دهیــم و بخندیــم و خــوش بگذرانیــم. معلــم قــاب بنــدی بــا دســت را بــه بچــه هــا نشــان 
مــی دهــد و از آنهــا مــی خواهــد مثــل او بــا دستشــان قــاب ببندنــد و از دریچــه آن بــه اطــراف نــگاه کننــد. حــاال بــرای همــه چیــز مــی 

توانند یک قاب مستطیلی داشته باشند. 
ــد.  ــی کن ــف م ــا تعری ــه ه ــرای بچ ــاده ب ــتان س ــک داس ــم، ی معل
ــه  ــود، بچ ــی ش ــد، وارد کالس م ــی زن ــر در م ــه مدی ــن ک ــال ای مث
هــا بــا تعجــب بــه هــم نــگاه مــی کننــد، معلــم بــه ســمت مدیــر 
مــی رود و بــا او احــوال پرســی مــی کنــد، چهــره مدیــر عصبانــی 
ــا  ــی رود و ب ــا م ــه ه ــی از بچ ــمت یک ــه س ــد، او ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
عصبانیــت بــه او نــگاه مــی کنــد، بچــه بــا چهــره ای ترســیده او را 

نــگاه مــی کنــد.
بعــد معلــم ایــن داســتان ســاده را قــاب بنــدی مــی کنــد. بچــه ها 
در نقــش بازیگــران قــرار مــی گیرنــد و معلــم کل ایــن روایــت را  بــا 
دســتانش قــاب مــی بنــدد و بــرای بچــه هــا توضیــح مــی دهــد 

کــه چطــور مــی تــوان همیــن یــک صحنــه کوچــک را بــه شــکل هــای مختلفــی قــاب بســت. 
بچــه هــا در گــروه هــای چهــار نفــره قــرار مــی گیرنــد و  یــک قصــه کوچــک بــا ســه بازیگــر مــی نویســند. بعــد هــر بــار یکــی از آنهــا قــاب 

مــی بنــدد و بچــه هــای دیگــر بــازی مــی کننــد. 
بعــد از ایــن بــازی، وقــت آن اســت کــه هــر بچــه مجموعــه قــاب هــای خــود را از داســتان گروهــش نقاشــی کنــد. ایــن فعالیــت، هــم ســر 

کالس مــی توانــد انجــام شــود و هــم بــه عنــوان فعالیتــی در منــزل در نظــر گرفتــه شــود.
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