
اشاره
چهار سـال پيش، زمانی كه تـازه معاون 
شـده بودم، احساس كردم دانش آموزان، 
عالقه ای به مراسـم صبحگاهـی ندارند 
و حتـی برخـی خانواده ها نيز احسـاس 
نيـاز نمی كنند كه فرزندانشـان در صف 
صبحگاه باشند. حتی آن ها گله داشتند 
كه صف صبحگاه وقت گير است و فايده ای 
برای فرزندانمـان ندارد. در صورتی كه از 
جانب اداره تأكيد می شـد كه حتماً بايد 
مراسم صبحگاه اجرا شـود. دنبال راهی 
گشتم كه اين برنامه را جذاب و زنده كنم 
تا مطابق ميل بچه های دبسـتانی باشـد. 
البته من معاون آموزشی بودم اما همواره 
كارهـای پرورشـی را نيز برای پيشـبرد 

كارهای آموزشی انجام می دادم.

 شرح تجربه
ــنجم و ببينم دانش آموزان  ابتدا تصميم گرفتم بس
چقدر تمايل به ماندن در حياط آموزشگاه برای شنيدن 
و ديدن برنامه های صبحگاه را دارند. مطابق هر روز صف 
تشكيل شد، به بچه ها اعالم كردم هر كس دوست دارد 
ــه كالس برود.  ــاط بماند و هركس می خواهد ب در حي
ــاب كنم كه هوا  ــعی كردم يك روز معمولی را انتخ س
نه سرد باشد و نه گرم. به جز بيست، سی نفر، جمعيت 
ــه به كالس ها رفتند. آن هايی كه  ــيصد نفری مدرس س
ــد، دانش آموزان پاية چهارم و پنجم بودند و چند  ماندن

نفری هم پايه های ديگر. 
به دنبال عاليق بچه ها در سن ابتدايی گشتم. سخن 
ــم را جلب كرد: »آموزش در  ــتادی در اين راه توجه اس

سن ابتدايی بايد با بازی و بازی و بازی همراه باشد.«
ــويق ها را زياد كردم؛ بچه ها را به  هر عنوانی در  تش
ــردم. درس خواندن، تميز  ــويق می ك صف صبحگاه تش

ــر صف، ساكت بودن، شركت  بودن، مرتب ايستادن س
در مسابقات گوناگون، كمك كردن به دوستان، مهربان 

بودن با دوستان و... .
ــپس تصميم گرفتم به تشويق ها تنوع ببخشم.  س
ابتدا تشويق ها را به زبان های گوناگون می گفتم: تركی، 
لری، اصفهانی، ژاپنی، عربی، انگليسی... و بچه ها تكرار 

می كردند. متوجه شدم خيلی خيلی خوششان می آيد.
تشويق های فيزيكی و حركتی مثل تشويق بارانی 
ــت  ــويق ها و دس و هليكوپتری را هم اضافه كردم. تش
ــری را كه برگرفته از  ــای بين المللی و انواع ديگ زدن ه

كتاب »فرزانگان و پيش تازان« بود نيز اضافه كردم.
ــتم قرآن را حتماً با نوار و  ــی خواس از مربی پرورش
ــده پخش كند. يعنی  ــازماندهی ش به صورت تكرار و س
بچه ها از قبل بدانند كه چه سوره ای پخش خواهد شد 
و آهنگ سرود جمهوری اسالمی را روی موبايلم ضبط 
ــالمی را با آهنگ  ــرود جمهوری اس ــردم و هر روز س ك
ــمی پخش می  كردم. ورزش صبحگاه را  و به صورت رس
خودم همراه با يكی از معلمان پاية پنجم اجرا می كرديم 
ــم. حركات  ــا ورزش می كردي ــراه بچه ه ــخصاً هم و ش
ورزشی هميشگی را عوض كردم. آهنگ های ورزشی را 
ــه در دسترس باشد.  روی موبايلم ضبط كردم تا هميش
ــی كه  ــی را ورق زدم و از كالس هاي ــای ورزش كتاب ه
ــگاهی می رفتم، ايده گرفتم. ورزش  خودم به صورت باش

صبحگاهی را هم مطابق ميل بچه ها تغيير دادم.
پس از گذشت چند ماه، يك روز پيش از برگزاری 
صبحگاه به بچه ها گفتم: »بچه ها هركس می خواهد برود 
كالس و هركس مايل است سر صف صبحگاه بايستد.« 
نتيجه اين شد كه فقط بيست، سی دانش آموز به كالس 
رفتند و بقيه مايل بودند در برنامة صبحگاه حضور داشته 

باشند.
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