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 كوچك هاي  همواره با آن مواجه است زلزله ما سوانح طبيعي كه كشور انواعيكي از

ها  در پي رخداد اين زلزله. پيوندد و بزرگي است كه در نقاط مختلف به وقوع مي
  . ايم جبران ناپذيري بودهساني و خسارات اقتصادي نشاهد تلفات ا

واره يكي از آسيب پذيرترين  همبا توجه به تجارب بدست آمده كودكان و نوجوانان
 تدوين  و ضرورتپذيري اين گروه از يك سو آسيب. اند در برابر زلزله بوده اقشار جامعه

 از سوي  مانند زلزله در مهدهاي كودكيهايي براي هدايت مديريت بحران برنامه
در تاريخ المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله   بينپژوهشگاه  موجب شد كهديگر

 ساله با سازمان بهزيستي كل كشور حركتي را 5اي   طي امضاء تفاهم نامه1/11/80
  .كنددر راستاي آموزش كودكان، مربيان و اولياء مهدها آغاز 

هاي ويژه در   و تمريني آموزشيها دورهتدوين و اجراي نامه پس از  اين تفاهم
ر اين ضرورت و استمرا،  مجدداً تمديد شد كه خود حاكي از اثربخشي1385سال 

رود مديران، مربيان و اولياء مهدهاي  با اين رويكرد انتظار مي. فعاليت است
ساز، گامهاي مؤثري  آگاهي بخش و آماده كودك در اجراي هر چه بهتر فعاليتهاي

 پررنگبرداشته و در روز اجراي تمرين كه نمود عيني اين آموزشهاست مشاركتي 
 .داشته باشند

  

 

  

 مقدمه 

  . ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد18+1تمرين زلزله و ايمني در روز 
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مادگي از عوامل آموزش و ايجاد آ دهد اگون نشان ميهاي گون بررسي زلزله

بسيار مهم در كاهش اثرات و خطرات ناشي از اين پديده طبيعي است و افرادي كه 
اند  آمادگي الزم براي رويارويي با اين پديده را از قبل كسب كردند توانسته

ن راستا  بنابراين آنچه در ايتري را از خود نشان دهند، واكنشهاي منطقي و صحيح
در اين . اهميت دارد آموزش و ايجاد آمادگي در بين اقشار مختلف جامعه است

توانايي و همانطور كه ذكر شد اي برخوردار هستند،  ميان كودكان از اهميت ويژه
قابليت جسمي اين گروه كمتر است و در رويارويي با حوادث جزء آسيب پذيرترين 

آموزند  ر عين حال كودكان آنچه را كه ميد. هاي اجتماعي به شمار مي آيند گروه
دارند و به سرعت به خانواده خود   در ذهن خود نگه ميبه صورت پايدار و بلند مدت

تواند در گسترش فرهنگ ايمني و  اين آموزش اين گروه ميبنابر. كنند منتقل مي
  .كاهش خطرهاي ناشي از زلزله در جامعه مؤثر واقع شود

  
          

  ي مديران و مربيان مهد در مورد زلزله و ايمني در برابر آن؛سطح آگاهافزايش  -1
 آشنايي كودكان با مفهوم زلزله و پناهگيري صحيح هنگام وقوع زلزله؛ -2

آموزش عملكرد صحيح هنگام و بعد از وقوع زلزله به مديران و مربيان جهت  -3
 حمايت و مراقبت از كودكان؛

 .سترش فرهنگ ايمني در برابر زلزلهگ -4

 اهميت و ضرورت اجراي تمرين زلزله و ايمني

 اهداف برگزاري تمرين زلزله و ايمني
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 ممكن است هر لحظه در طول ساعات  وبيني است قابل پيش  غيرزله زلوقوع

دبستاني كه شما مدير يا مربي آن هستيد رخ دهد بنابراين  فعاليت مهد يا پيش

مهد خود اقدامات مؤثري را  ضروري است براي پيشگيري و آماده سازي كودكان

  .انجام دهيد

وضوع زلزله و ايمني به در عين حال توجه داشته باشيد قبل از شروع آموزش م

نيد و ضرورت آموزش اين  براي والدين آنها جلسات توجيهي برگزار ك،كودكان

موضوع را بدون ايجاد اضطراب و نگراني براي آنها توضيح دهيد و در حد امكان از 

  . زلزله استفاده كنيد وقوعقبل ازي ايمنتخصص و مهارتهاي آنها براي انجام اقدامات 
  

  

  

ز شما طي يك برنامه و الگوي مشخص در مورد مفاهيم زلزله، مربيان عزي

هاي الزم را  پناهگيري و نكات ايمني در برابر زلزله به كودكان مهد خود آموزش

اي متنوع در  بيني برنامه با پيشتمرين زلزله  در روز توانيد بنابراين مي. ايد ارائه داده

 و شرايطي را فراهم كنيد تا اشاعه فرهنگ ايمني در جامعه گامي مؤثر برداريد

اند به ديگران منتقل  كودكان مهد آنچه را كه در مورد زلزله و ايمني فرا گرفته

  :واند به يكي از دو صورت زير باشدت  اين برنامه مي؛كنند
  

 سخني با مديران و مربيان مهد

  را چگونه انجام دهيم؟تمرين زلزله و ايمني
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  اجراي تمرين زلزله و ايمني در داخل مهد -1
 هاي توانند با هماهنگي مديران و مربيان مي

 و ايمني را در داخل مهد  تمرين زلزله،الزم
با دعوت از اولياء كودكان برگزار كنند و با 

مرتبط ... هاي نمايشي، شعر و اجراي برنامه
با موضوع زلزله و ايمني نكات آموزشي را از 

ها بيشتر  سعي كنيد اين برنامه. زبان كودكان براي اولياء و ديگر مهمانان بيان كنند
ا شود و از اجراي حركات نمايشي مانند وجود توسط كودكان و به زبان ساده اجر

يا عمليات امداد و نجات و اطفاء حريق جلوگيري  مجروحين با آسيبهاي شديد
شود چرا كه تجربه نشان داده است انجام چنين عملياتي ترس و نگراني را در بين 

  .دهد  زلزله افزايش مي وقوعكودكان و همچنين والدين آنها براي
  

  

  

  رين زلزله و ايمني در داخل پاركاجراي تم -2
مند با توجه به توانايي و خالقيت خود به  هر ساله تعدادي از مهدهاي عالقه

 در تمرين زلزله و ايمني كه در  و با هماهنگي سازمان بهزيستيصورت داوطلب
هاي  كنند و برنامه شود شركت مي  برگزار ميشهرداخل يك يا چند پارك بزرگ 

  . كنند اجرا مينمايشي متنوعي را 

 انجام هاي رت در دسترس بودن دوربين تصوير برداري و عكاسي از صحنهدر صو
 ارسال3913/19395تمرين فيلم و عكس تهيه كنيد و به صندوق پستي تهران 

  .از گزارشات برتر تقدير خواهد شد. فرماييد
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مند الزم است براي شركت در تمرين زلزله و ايمني  مديران و مربيان عالقه
  :نكات زير را در نظر داشته باشند

  كودك در تمرين شركت كنند؛20 تا 10از هر مهد بايد  −

همه كودكان بايد شعر زلزله و ايمني را حفظ باشند و بتوانند به طور دسته  −
 جمعي بخوانند؛

توانند با هماهنگي سرگروه و كارشناس مسؤالن بهزيستي  يك از مهدها ميهر  −
 اي با موضوع زلزله و ايمني  نمايشي، بازي عروسكي يا مسابقهءمناطق خود برنامه

 ترتيب دهند و در روز تمرين اجرا كنند؛را 

  

  

  

  

گردنبند شناسايي بايد براي تمامي كودكاني كه در تمرين شركت خواهند كرد  −
 )توضيحات مربوط به گردنبند شناسايي در بخش دوم ارائه شده است (شود؛ تهيه
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هاي نقاشي   به صورت پالكارد در مقواهاي بزرگ يا بومپيامهاي ايمني −
 ؛ شوده تهيكوچك

 .تعدادي از كودكان بايد براي مصاحبه با خبرنگاران تلويزيون از قبل آماده باشند −

  
  

  
  
  

  :گردد  به شرح ذيل برگزار ميپاركهاتمرين زلزله و ايمني در 
 در اين مرحله كودكان شعر ؛ در پاركراهپيمايي كودكان از محلهاي تعيين شده -1

خوانند و پالكاردهاي پيام هاي ايمني  زلزله و ايمني را به صورت دسته جمعي مي
 .كنند را حمل مي

  

  

  

  

                                                 
 

  .پيامهاي ايمني در قسمت پيوست ارائه شده است .
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رائت قرآن،  در جايگاه تعيين شده و اجراي برنامه ويژه از جمله ق كودكاناستقرار -2
 .سرود ملي، شعر زلزله و ايمني، نمايش مرتبط با موضوع

فعاليتهاي جنبي مرتبط با موضوع زلزله و ايمني مانند نقاشي، خميربازي انجام  -3
هاي مجزا در كنار محل  توسط تعدادي از مهدهاي كودك به صورت غرفه... و

 .برگزاري تمرين

 

  

  

 

  
 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
    



 ٨

  
 در واحد كار زلزله و ايمني به كودكان آموزش داده شوند مفاهيم آموزشي كه بايد

  :عبارتند از
  ؛محل زندگي انسانها شناخت زمين به عنوان •
  ؛گردد شناخت زلزله به عنوان پديده طبيعي كه باعث لرزش زمين مي •
  . صحيح در هنگام وقوع زلزلهرفتارپناه گيري به عنوان انجام  •

آموزشي ر آموزشهاي خود نكات و مطالب مربيان عزيز بايد توجه داشته باشند د
ادگي ذهني كودكان خود بيان كنند و تا حد را به صورت كلي در حد توانايي و آم

  : توالي زير را رعايت كنندامكان
از مفاهيم عيني به ذهني شروع كنيد و سعي كنيد مثالهايي را كه براي  -1

 در زمان طور نمونهبه  . كنيددهيد به طور عيني و عملي اجرا ميكودكان ارائه 
آموزش پناهگيري صحيح، نحوه پناهگيري به طور عملي براي كودكان نشان 
دهيد و از آنها بخواهيد اين عمليات را به صورت فردي يا گروهي در كالس 

  .نشان دهند
 به عنوان مثال زماني ؛از موضوعات و مطالب آشنا شروع كنيدآموزش خود را  -2

دهيد بهتر است قبل از به كودكان آموزش را خواهيد مفهوم زلزله  كه مي
تعريف اين مفهوم از تعريف زمين كه مفهومي آشناتر براي كودكان است و 

 .اند شروع كنيد قبالً در واحد كار خود با آن آشنا شده

  در مورد زلزله و چگونگي ايمني در برابر آن مفاهيم آموزشي



 ٩

مفاهيم آموزشي را از ساده به دشوار ترتيب دهيد و مطالب را به صورت روشن  -3
 . براي كودكان بيان كنيد

كه آگاه هستيد روش آموزش همانطور 
 بازيدبستان بر اساس  در مقطع پيش

اين روش شامل فعاليتهاي زير است، . است
پيشنهاد مي شود در تمام مراحل آموزش 

 موضوعات موضوع زلزله و ايمني مانند ساير
 متنوع بازي استفاده كنيد، در واقع با به كارگيري روشهاي هاي آموزشي از روش

 .دكان را براي يادگيري اين موضوع تقويت كنيد انگيزه كوگوناگون

  
  

  
 

                                  

 روشهاي مبتني بر بازي
 

 بحث و گفتگوهاي آزاد و سازمان يافته −

 قصه گويي و داستان سازي −

 فعاليتهاي نمايشي −

 بازيهاي عروسكي −

 سرود و اشعار موزون −

 موسيقي و حركات −

 )پازل(بازي با معما  −

 بازي در فضاي باز −

 يبازيهاي گروه −

 گردش در طبيعت −

 بازي با آب −

 بازي با شن −
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به طور  سه بخش عمده است كه در زير دارايبرنامه آمادگي در برابر زلزله 

  . اشاره خواهيم كردخالصه به آنها 
  

  اقدامات صحيح قبل از وقوع زلزله
 آمادگي در برابر  در برنامه اولين مرحله،اقدامات صحيح قبل از وقوع زلزله

بيني زمان دقيق وقوع  زلزله است بنابراين ضروري است با توجه به عدم پيش
مديران و مربيان مهد با رعايت و اجراي . زلزله اين اقدامات در مهد انجام شود

 حد بسيار زيادي خطرات و اثرات ناشي از پديده زلزله را تاتوانند   ميموارداين 
اوقات وقوع زلزله تلفات و خسارات زيادي را بر جاي كاهش دهند، چرا كه گاهي 

 رعايت نكات ايمني ميزان آسيبها و خسارات ناشي به توجه  بلكه عدمگذارد نمي
  .دهد از اين پديده طبيعي را افزايش مي

  
  اين اقدامات به طور كلي عبارتند از

  

 ايمن سازي ساختماني -1

 )اي رسازهسازي غي ايمن ( داخلي ساختمانو وسايلايمن سازي  -2

 تهيه كيف ايمني -3

 كودكتهيه كيف گردنبندي حاوي كارت شناسايي  -4

 تهيه جدول حضور و غياب كودكان و مربيان -5

 برنامه آمادگي در برابر زلزله
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  :ايمن سازي ساختماني -1
 نسبت به ميزان استحكام ساختمان مهد خود در برابر بهتر استمدير مهد 

 از  و ذيصالحمعتمد  مهندسان،زلزله آگاهي پيدا كند و با همكاري متخصصان
ن ساختمان اطمينان حاصل كرده و در صورت نياز نسبت به مقاوم سازي مقاوم بود

  .آن اقدام كند
توجه داشته باشيد، گاهي اوقات در ساختمان مهد براي استفاده بيشتر از فضاي 

كار اين . دهند را تغيير مي... ها در و پنجره و موجود محل برخي از ديوارها، ستون
تواند  شود اما مي هينه از فضا و افزايش كاربري فضاي مهد ميگرچه باعث استفاده ب

بنابراين قبل از هر گونه تغيير . ايجاد كندمشكالتي را به خصوص هنگام وقوع زلزله 
  . با مهندسين متخصص سازه مشورت كنيدماًدر ساختمان حت

  
  ):ايمن سازي غيرسازه اي(چيدمان داخلي ساختمان ايمن سازي  -2

از نظر  اي از مقاومت كافي برخوردار باشد، اما مهد شما ممكن است از نظر سازه
اي باشد كه به هنگام وقوع زلزله  چيدمان وسايل و لوازم داخلي فضا به گونه

هاي كتاب، تابلوها، قابهاي عكس و ساير  براي مثال قفسه. خطراتي را ايجاد كنند
شوند خطرات ن در جاي خود محكم اشياء قابل سقوط سنگين چنانچه بطور اصولي

ضروري است براي كاهش اين گونه خطرات  .آورند هايي را به وجود مي و آسيب
  .ديتالش كرده و اقدام به ايمن سازي محيط داخلي فضاي مهد نماي
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  :تهيه كيف ايمني -3
تواند هم در مواقع عادي و  اي از وسايل و ابزار است كه مي كيف ايمني مجموعه

 آنها بايد با محتوياتها و  تعداد كيف. وانحي مانند زلزله مفيد و مؤثر باشدهم در س
  .توجه به تعداد كودكان و مربيان مهد تهيه شوند

  
  : از وسايل تقسيم نمود اصلي گروهچهارتوان به  وسايل موجود در كيف را مي

  ؛وسايل كمكهاي اوليه و دارو -1
 ؛آب و مواد غذايي -2

 ؛راديو، چراغ قوه -3

 .پوشاك -4
 

  : تهيه كيف گردنبندي حاوي كارت شناسايي كودك-4
  

گردنبندهاي كوچك چرمي كه به شكل 
 باشند براي كودكان خريداري كنيد؛ كيف مي

اطالعات مربوط به كودك را بر روي يك 
كارت يادداشت كنيد و آن را داخل گردنبند 

ها  بهتر است بعد از تهيه اين كارت. قرار دهيد
  . ه طور خالصه براي والدين مطرح كنيدضرورت و اهميت آن را ب
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  )گردنبند(اطالعات مورد نياز داخل كيف 
  نام و نام خانوادگي كودك؛ -
 سن؛ -

 گروه خوني كودك؛ -

چنانچه كودك بيماري خاصي دارد و يا به دارويي حساسيت دارد بر روي كارت  -
 نوشته شود؛

 شماره تلفن و نشاني منزل؛ -

ن يكي از بستگان كودك كه در شهر محل نام و نام خانوادگي و شماره تلف -
 . يا در شهرهاي ديگر اقامت دارد آنهاسكونت

                     
   

 تهيه جدول حضور و غياب كودكان و مربيان -6

و مربيان را در جدولي به صورت روزانه تهيه و آن را در حضور و غياب كودكان 
ان و مربيان كد چند مكان مختلف در مهد نصب كنيد، در اين جدول هر يك از كودك

اولياء كودكان ) معموالً اين كد به صورت عدد يك يا دو رقمي مي باشد(ثابتي دارند 
  . مطلع كنيد خودرا از كد مورد نظر كودك

  
  

   بايد هميشه بخصوص كودكبه والدين يادآوري كنيد گردنبند شناسايي
  . هنگام ورود كودكان به مهد در گردنشان باشد



 ١٤

  :نام مربي

  :كالس

  :تاريخ

  روزهاي هفته
 پ  چ  س  د  ي  ش  كد كودك  نام و نام خانوادگي كودك  رديف

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  

  

  
  
  

   اقدامات صحيح هنگام وقوع زلزله
 العمل اين اقدامات كه دومين مرحله در برنامه آمادگي زلزله است شامل عكس

ي است هر مربي از قبل با اقدامات و نحوه  ضرور.باشد صحيح هنگام وقوع زلزله مي
  .دهدباشد و آنها را با روشهاي مناسب آموزشي به كودكان انتقال گيري آشنا  صحيح پناه

  ه انجام اين عمل بعد از وقوع حادثه در سرشماريتوجه داشته باشيد ك

  . و اطالع از حضور آنها مفيد است و مربيانتعداد كودكان



 ١٥

  در هنگام وقوع زلزله نكات زير را به ياد داشته باشيد
 شما را از ،خونسردي و آرامش خود را حفظ كنيد زيرا نگراني و اضطراب -1

 دارد؛ العمل صحيح باز مي عكس

 و به در خروجي ساختمان نزديك هستيد به فضاي  بودهاگر در طبقه همكف -2
 باز رفته و به دور از ساختمانها و ديوارها قرار بگيريد؛

 از پنجره ها و درهاي شيشه اي فاصله بگيريد؛ -3

  از وسايلي كه امكان سقوط ن هستيد بالفاصلهاگر در فضاي داخل ساختما - 4

هاي مناسب مانند  دور شويد و در يكي از محل...) سه ها وتابلوها، قف(دارند مانند 
 گيري كنيد؛ مطابق تصوير پناهآن و يا گوشه  اخليزير ميز محكم، كنار ديوار د

  
  
  

  
  

اگر در فضاي باز مانند حياط هستيد از وسايل بازي، درختان و ساختمان دور  -5
 .شويد و يك زانوي خود را به زمين زده و وسط حياط بنشينيد

                                                 
 

  .نباشد...  پشت آن فضاي باز مانندحياط، خيابان و منظور از ديوار داخلي ديواري است كه فضاي.  



 ١٦

گيري صحيح هنگام وقوع زلزله ارائه شد به صورت  تحت عنوان پناه  راتمام آنچه
ها  پس از تكميل آموزش. ساده و روشن در جلسات متعدد به كودكان آموزش دهيد

 به عنوان ،تمرين كنيد در موقعيتهاي مختلف با كودكان  راگيري صحيح اجراي پناه
.  كنندگيري  در محل مناسب پناهمثال از كودكان بخواهيد با شنيدن سوت شما

هاي تشويقي انگيزه الزم را در كودكان براي تكرار   استفاده از مكانيزمتالش كنيد با
  .  كنيدحفظو تمرينهاي آتي 

  

  

  
  

   وقوع زلزله پس ازاقدامات صحيح 
سومين مرحله در برنامه آمادگي در برابر زلزله انجام اقدامات صحيح بعد از وقوع 

توانند نقش بسيار مهمي را در ايجاد  پس از وقوع زلزله مربيان مي. اشدب زلزله مي
 بنابراين پس از وقوع زلزله نكات زير را به ياد ؛آرامش و حمايت از كودكان ايفا كنند

  . داشته باشيد
 خرابي ها وجود دارد بنابراين اگر حتي هيچ پس از وقوع زلزله احتمال پس لرزه -1

شده است با حفظ آرامش و رعايت احتياط به ن در ساختمان مهد شما ايجاد
 . همراه كودكان از ساختمان خارج شويد و به فضاي باز برويد

اي طبيعي است كه هر لحظه امكان وقوع آن  به ياد داشته باشيد، زلزله پديده
توان با آگاهي و آمادگي كافي تلفات جاني و خسارات  بنابراين مي. وجود دارد

  .ناشي از آن را كاهش داد



 ١٧

پس از خروج از ساختمان و قرارگيري در فضاي باز از سالمت كودكان و  -2
در صورت در دسترس بودن ليست حضور . همكاران خود اطمينان حاصل كنيد

ليست چك كنيد تا مشخص شود چه و غياب روزانه اسامي كودكان را با 
 . كساني داخل ساختمان هستند يا ممكن است آسيب ديده باشند

پس از زلزله به كودكان آرامش دهيد و سعي كنيد با بازي يا خواندن شعر و  -3
 .قصه آنها را سرگرم و آرام كنيد

كودكان را فقط به والدينشان يا بستگان نزديكي كه از قبل به مهد معرفي  -4
  .  تحويل دهيدشده اند

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

  توانند براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد روشهاي  مربيان عزيز مي
  آمادگي در برابر زلزله به كتاب راهنماي تدريس مفهوم آموزشي و 

  زلزله و ايمني ويژه مربيان مهد انتشارات پژوهشگاه بين المللي 
  . زلزله شناسي و مهندسي زلزله رجوع كنند



 ١٨

  1پيوست 
  پيامهاي ايمني در برابر زلزله

با رعايت نكات ايمني همواره در . خيز دنياست كشور عزيز ما يكي از نواحي لرزه -1
 برابر وقوع اين پديده طبيعي آماده باشيم؛

 زلزله بال نيست، پديده طبيعي است كه بي توجهي و عدم آمادگي ما از آن بال مي سازد؛ -2

 زندگي كنيم؛ ياموزيم كه چگونه با زمين لرزهب -3

 با رعايت نكات ايمني، نتايج نامطلوب ناشي از وقوع زلزله را در جامعه كاهش دهيم؛ -4

 سازي خانه در برابر وقوع زلزله نياز به همكاري و آمادگي تمام افراد خانواده دارد؛ ايمن -5

 شما را افزايش مي دهد؛به هنگام وقوع زلزله، ايمني ب سرعت عمل و پناهگيري مناس -6

 به كودكان نحوه ايمن زيستن در مناطق زلزله خيز را بياموزيم؛ -7

 به ما نحوه ايمن زيستن در مناطق زلزله خيز را بياموزيد؛ -8

 پناه گيري و نحوه صحيح كودكان خود را پيش از وقوع زلزله با اماكن مناسب -9
  آشنا كنيم؛هنگام وقوع زلزله

ق كنيد تا نكات ايمني در برابر وقوع زلزله را مورد توجه و افراد خانواده خود را تشوي -10
 عمل قرار دهند؛

 آيا خانه هايمان در برابر زلزله مقاوم هستند؟ -11

 هنگام وقوع زلزله از پنجره ها و قفسه هاي بلند دور شويد؛ -12

 هنگام وقوع زلزله زير ميز برويد و پايه هاي آن را محكم بگيريد؛ -13

 ا جايي دور از پنجره و لوازم قابل سقوط قرار دهيد؛محل استراحت و نشستن خود ر -14

 ساختمان مقاوم، ايمني شما را در برابر وقوع زلزله افزايش مي دهد؛ -15

ايم اما در زمان زلزله بيشتر  هايمان نقشي نداشته ما كودكان در ساخت و ساز خانه -16
 .بينيم از بزرگترها در اثر خرابي خانه هايمان آسيب مي



 ١٩

  2پيوست 
  

  پاسخ كودكان براي خبرنگارانپرسش و 
 گي زلزله چيه؟ به من مي -1

 .خارج شدن انرژي توي زمين •

  .شه لرزش زمين وقتي كه انرژي ازش خارج مي •

 دوني وقتي زلزله مياد بايد چه كار كني؟ مي -2

گيري را بدانند و  الزم است كودكان نحوه پناه(  داخليرم زير ميز، گوشه ديوار مي •

 ).بتوانند نشان دهند

 .شم اگر تو پارك بودم از تاب و سرسره دور مي. شم مدها و قفسه ها دور مياز ك •

 امروز آمدي پارك چه كار كني؟ -3

 .كنند اگه زلزله اومد چيكار بدمياد براي اجراي تمرين زلزله و به دوستام و خانواده ها  •

 تو برنامه تمرين زلزله و ايمني چه كارايي انجام دادي؟ -4

 .شعر خونديم •

 .اجرا كرديمنمايش زلزله  •

 ...نقاشي كشيدم •

 اين كيف چيه به گردنت؟ براي چيه؟ -5

تو اين كيف اسم، فاميلم، شماره تلفن خونمون دارم كه اگر زلزله اومد بزرگترا  •

 .بتونن منو به مامان و بابا برسونن


