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در بهمن ماه در مقطع پیش دبستانی با مفاهیم تفکر ورزی و تفکر کردن ،صبوری،
مهربانی و مسئولیت پذیری با هم صحبت کردیم.با داستان های فبکی محرک برای
شروع گفتگو داشتیم .سپس با کودکان در مقطع پیش دبستانی درباره احساس و
خاطرات و مثال هایی که برای مفاهیم مورد نظرو تدریس شده بود بحث و گفتگو
کردیم.در پایان کالس های فبک برای کودکان عزیز نقاشی و مهارت دست ورزی راجع
به موضوع فکر کردن و مهربانی کردن و مسئولیت پذیری خواستم.

در بهمن ماه در مقطع اول با محرک داستان با موضع های
تفکر کردن ،صبوری کردن ،مهربانی و مسئولیت پذیری گفتگو کردیم .دانش آموزان در
کالس با سوال های فبکی توانستند مثال و خاطرات و موافق و مخالف را بیان کنند .راه
های فکر کردن در داستان را بحث کردند.
درباره صبوری کردن مثال های بسیار عالی بیان کردند .درباره مهربانی کردن به انسان
ها و موجودات دیگر نیز گفتگویی بسیار عالی شکل گرفت .درباره احساس مسئولیت
پذیری و پذیرفتن مسئولیت در کارها نیز گفتگو کردند.

در بهمن ماه در مقطع دوم درباره تفکر کردن و صبوری کردن و مهربانی کردن به
انسان ها و دیگر موجودات و مسئولیت پذیر بودن و احساس مسئولیت با هم
گفتگو کردیم .در کالس دوم دانش آموزان بسیار متفکر و روان هستند و می
توانند با هم بحث کنند و نظرات مخالف و موافق هم را بیان کنند .دانش آموزان
با مثال هایی که آوردند می توانند دیگر دانش آموزان را نسبت به نظرشان
متقاعد کنند.

در بهمن ماه در مقطع سوم درباره مفاهیم واقعی و غیر واقعی و شانس و حقوق
حیوانات و مسئولیت پذیری با هم به گفتگو نشستیم  .درباره مفهوم واقعی و غیر
واقعی دانش آموزان توانستند با تفکر کردن و آوردن مثال موافقت و مخالفت خود را با
دیگر دوستانشان بیان کنند .درباره مفهوم شانس آنها توانستند تفاوت شانس را بیان
نمایند  .مفهوم حقوق حیوانات بسیار بسیار جالب و بحث انگیز بود و کالس بسیار

بسیار عالی ادامه پیدا کرد .دانش آموزان با مفهوم مسئول بودن و مسئولیت پذیری
توانستند بیان نظر و مثال داشته باشند.

در بهمن ماه در مقطع چهارم دانش آموزان با مفاهیم واقعی و غیر واقعی،
شانس ،حقوق حیوانات و مسئولیت پذیری باهم گفتگو کردند .دانش آموزان
مقطع چهارم کامال آماده درباره مفاهیم متعدد هستند  .آنها می توانند برای هر
مفهومی شروع به بیان جمالت و نظراتشان کنند و با آوردن استدالل مخالفت و
موافقت خود را بیان کنند .مفهوم مورد نظر در این ماه برای دانش آموزان این
مقطع حقوق حیوانات بود  .به طور جدی بحث در این زمینه را تا دقایقی بعد از
اتمام کالس ادامه دادند.

