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 زنده   یا ایی : عروسیک اجر قالب 

 ) مریی ( راوی  –گربه   –خروس  –موشی مامان   –شخصیت های : موش کوچولو  تعداد 

 سال  7برای کودکان زیر 

 

 (  به همراه یک درخت و یک تکه سنگ  که کنار آن یک خانه کوچک قرار دارد صحنه یک دشت  ) 

اینجا یه دشت رو براتون بگم  و راوی : سالم به شما بچه های خوب امروز میخوام داستان موش کوچول

 می  ست و اون هم خونه موش کوچولو کهزیبا
ی

 کنه .ببینید موش کوچولو داره میاد با مادرش و پدرش زندگ

ون    بیر

ن یم پرد  ون یم آید و در حایل که   از خانه بیر خوشحایلموش کوچولو با    )  بازی میکند  روی چمن ها  باال و پاییر

ون یم آورد و به موش کوچلو می  ( ه گ مادرش از خانه رسش را بیر

ن اطراف بازی کن  دوری نری هولو جایی چموشی : موش کو  مانما  میر



 چشم مامان جایی نیم رم موش کوچولو : 

فت  انه ها این و رو او و ر راوی : موش کوچولو همینطور که بازی میکرد و به دنبال پ واسش نبود که  حنور میر

ن و یک دفعه موش کوچداره از خونه دور میشه   ی دید خییل تعجب کرد ببینید بچه ها چی دید ..  لو یه چیر

چقدر  س در گوشه صحنه در حال دانه خوردن است ( ؟)خرو موش کوچولو : وای اون دیگه چه حیوانیه

  ر تیشه وای خدا این حیوان چقد روی رسش چقدر قرمز و وحشتناکه نکنه آ یبی دارد اون چیه رنگهای عج

 ناکیه کنم این حتما حیوان خطر   ... باید فرار ترسناکه 

تا اینکه خسته شد و یه گوشه  کوچولو رسی    ع پا به فرار گذاشت دوید و دوید   راوی : بله بچه ها موش

 . نشست 

 ولو : آچن راخت شدم عجب حیوان عجیبی بود موش کوچ

احت میکرد که از دور یه گربه دراوی : موش کوچ گربه نگاه   هولو بید موش کوچولو همنطور داشت اسیر

ون دید که موشی نیست اومد بماما موشی .بچه ها کرد   یر

جایی ؟   مثل اینکه باز حواسش پرت شده و از خونه  ولو ک ؟ موش کوچمامان موشی : موشی کوچولو کجایی  

 م دنبالش دور شده بر 

 وش داشت به گربه نگاه میکرد وچولو ... این طرف مراوی : بله بچه ها مامان موشی رفت دنبال موش ک

.. فکر  یل دارد چه دم  بزرگ و پشمالویی داره یل چه موهای خوشگموش کوچولو : وای چه حیوان خوشگ

 کنم میتونم با این دوست بشم باید برم جلو و باهاش دوست بشم ...  

بهش گفت موش کوچولو چکار میکبن کجایی  راوی : موش کوچولو میخواست بره که مادرش رس رسید و 

ی   میر

ن   ) اشاره به گربه ( چقدر خوشگله  موش کوچولو : مامان جون من میخوا م با اون حیوان دوست بشم ببیر

مان موشی : نه عزیزم اون گربه است و دشمن ماست اون برای ما حیوان خطرناکیه نباید به اون نزدیک  ام

 بشی 

 خروس ( شاره به ناکه ) ااون حیوان خطر موش کوچولو : اه مامان جون من فکر میکردم 

زیزم اون حیوان خطر نایک نیست اون اسمش خروسه و اصال هم خطر ناک نیست تو امان موشی :نه عم

بداین نباید گول ظاهر رو بخوری بعضن که به ظاهر خیل زیبا هستند میتونن دشمن ما باشند پس باید باید  

 مراقب باشی 



های خطر ناک دست نزنید   براوی : بله بچه ها شما باید خییل مراق  ن باشید با غریبه ها دوست نشید به چیر

ه  د ش ما امیدوارم از این نمایش لذت بر این بود نمای ید . و از همه مهمیر حرف بابا و مامانت رو گوش بد

 . باشید  

 

 ات اجرایی  نک

است به صو   اجرا شود رت نمایش عروسیکاین نمایش بهیر

 ی خروس و گربه برای آموزش به بچه ها استفاده کنید  یم توانید از صدا

 یم توانید در ابتدا و انتها یک اهنگ کتناسب به داستان برای بچه ها پخش کنید . 

در نمایش به صورت سوال و جواب نمایش را به صورت مشارکبر اجرا کنید یعبن از بچه ها سیع کنید 

 اده کنید  تفاس

 

ضا قالیجاری   نوشته علیر

 سایت هین کودکان  

 www.artkoodak.ir 
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