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داستان تصویری ما
ما همه نویسندگان یک کتاب داستان تصویری هستیم

مناسب برای همه پایه ها
مناسب برای درس های اجتمایع، فاریس، علوم با توجه به موضوعات دریس هر درس

قــرار اســت بــا هــم داســتانی بنویســیم کــه در کمــال تعجــب درســت و حســابی نمی دانیــم چــه کســی در انتهــای آن خوشــبخت و چــه 
کســی تیره بخــت خواهدشــد، اصــا چــه کســانی در ایــن داســتان هســتند، چــه اتفاقاتــی در آن خواهدافتــاد و پایانــش چــه می شــود. 
ــتان  ــن داس ــندگان ای ــده ایم- نویس ــع ش ــم جم ــن دور ه ــای آنای ــر کاس ه ــا س ــتیم و ی ــم نشس ــه دور ه ــا -ک ــه م ــم هم ــط می دانی فق

هســتیم. 
قــرار اســت دور هــم داســتانی تصویــری بنویســیم؛ یک نفر داســتان را بــا جماتی 
آغــاز می کنــد و نفــر بعــد آن داســتان را بــا چنــد جملــه ادامــه می دهــد. نفــر بعــد 
همیــن کار را می کنــد و الــی آخــر. در ایــن میــان هرکــس کــه جمــات خــود را بــه 
ــی  ــیدن نقاش ــه کش ــد ب ــروع می کن ــرد، ش ــتان ادا ک ــه داس ــی از ادام ــوان بخش عن
آن و تــا زمانی کــه دوبــاره نوبــت بــه خــودش برســد زمــان دارد تــا نقاشــی همــان 
بخــش از داســتان را کــه گفتــه بــود، تمــام کنــد. در نهایــت مــا داســتانی تصویــری 

خواهیــم داشــت کــه همــه نویســندگان آنیــم.
این بازی را می توان به میان جمع هایی برد که 6 سال دارند و  یا 60 سال. 

شرح بازی:
1. تســهیلگر کاس می توانــد آغازگــر داســتان جمعــی باشــد. داســتان را بــا 
جمــات چالــش برانگیــزی آغــاز کنیــد کــه شــور و شــعفی بــرای ادامــه دادن آن بــه 

وجــود آیــد. آغــاز داســتان را مطابــق بــا ســن دانش آمــوزان خــود تعییــن کنیــد. بــرای مثــال مــی توانیــد بگوییــد: »روزی پســربچه ای 
در حــال قــدم زدن در یــک پــارک بــود کــه متوجــه شــد چنــد کــودک بــا هــم درحــال دعــوا کــردن هســتند...«

2. نفــر بعــدی کــه یکــی از شــاگردان اســت ایــن داســتان را ادامــه می دهــد. در ایــن مــدت شــما تصویــر کودکــی را نقاشــی مــی کنیــد 
کــه در حــال قــدم زدن اســت و چنــد کــودک روبــه روی او در حــال دعــوا کــردن هســتند. نفــر دوم کــه داســتان را ادامــه داد نقاشــی آن را 

ــر. ــی آخ ــد و ال می کش
3. این داستان می تواند چندین دور ادامه داشته باشد.

4. در نهایت تصاویر را کنار هم می گذاریم و تبدیلش می کنیم به یک کتاب داستان که گروهی آن را نوشته ایم.
5. فراموش نکنید که در پایان داستان برای آن نام انتخاب کنید.

6. اگــر دانش آموزانتــان از 8ســال بزرگتــر هســتند، می توانیــد از آن هــا بخواهیــد عــاوه بــر کشــیدن نقاشــی، آن قســمت از داســتان کــه 
اطالعات تماس:خوشــان گفته انــد را کنــار نقاشــی بنویســند. 
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