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 سخنپیش

 
 
ات این تغییر. تغییر دهدآن را  هاياما مترجم مجبور بوده است بسیاري بخش. ترجمه است، این کتاباصل ـ 1

چون  ،این طبیعی است. معناستجذاب و گاه بیغیر، به زبان اصلی هابازينام . شروع شده است هابازياز نام 
 . داردبه فرهنگ دیگري تعلق 

تا متناسب با روحیات کودکان ایرانی باشد؛ و نه بر اساس پیشینه  مبده هابازيتغییراتی را در  ام،هکوشیدـ 2
 . فرهنگی ِ نویسنده کتاب

 .شوندبازي هم و در داخل خانه) (حتی یکی دونفره که بشود با تعداد کماند هتغییر یافتاي هبه گون هابازيگاه ـ 3
 . را کم یا زیاد کردها د تعداد بازیکنشومیکه چگونه ام هتوضیح دادالزم بوده هرجا 

(جسمی یا روحی)  با آسیبی، ضمن بازيها بچه کهنکات هشداري است ها، بازيبخش افزوده مهم به برخی ـ 4
تجربه مربی بودن خود مترجم باعث شده به یاد آورد که گاهی یک آسیب و ناراحتی کوچک در . روبرو نشوند

 . گذاشته استجاي به چه خاطره بدي را براي کودك، من انجام یک بازيض

 . ماو بازي جدیدي از آن اقتباس کردهاند هنیز کامال تغییر یافت هابازيبرخی ـ 5

استفاده شده که » راهنما« همه جا از کلمه، نآو مانند  سرگروه، معلم، مادر، به جاي استفاده از کلمات پدرـ 6
ها ازيتنظیم ب، به سخن دیگر. باشدها ند یکی از خود بچهتوامیاین فرد . ستا بازي کنندهاداره منظور همان

  .پذیر استامکاننیز ها تربزرگاست که حتی بدون حضور اي هگونبه

گاه گذارد. هیچترهاست تا بدانند این بازي چه تأثیري بر کودکان میفقط براي بزرگ» اهداف بازي«ـ بخش 7
 ها از بازي، فقط و فقط لذت بردن است.ها خوانده یا توضیح داده شود. انگیزه خود بچهنباید براي آنهم 

ه ب شان،بخشیجدا از لذت هابازيد تا دهنها انجام تربزرگ باید قاعدتاً را »درباره بازي حرف بزنیم« بخشـ 8
 این ،هابازيگرچه خود انجام . برسد، ي اجتماعی از طریق بازي استهامهارتهدف اصلی کتاب که آموزش 

 . دکنمی تأمینمستقیم غیرصورت به هدف را تا حد زیادي
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شکل ها را بهتوانید آنهاست که اگر مایل بودید میبرخی موقعیت »صورت نمایشبازي به«بخش در ـ 9
 اجرا کنید.  هاي کوتاه و بداههنمایش

 . باشندتر تا براي کودکان ما ملموس اند،هشداي همحاور و نیز مکالماتاند هنام افراد ایرانی شدـ 10

میدوارم ا اند.هحتی خود ابداع کرد. بلدند هابازي گونهاینها هستند که از مربیان و معلم، بسیاري از پدر مادرهاـ 11
ه بیشتر مان هر چبه دیگران بیاموزند و منتشر شود تا کودکان سرزمین، را یادداشت کنند هابازيآنان نیز این 

 . بخش و آموزنده بهره ببرندي لذتهابازيبتوانند از 

ه سر باور ب د و این را ازکنمیمنتشر ها براي بچه هابازياست که در زمینه  نگارندهاین چندمین کتاب ـ 12
کان مرتبط با کوداین باور در ذهن و عمل متولیان فرهنگی اینکه  امید. دهدمیانجام ها اهمیت بازي کردن بچه

 . نیز ایجاد شود یا افزایش یابد
 منوچهر اکبرلو
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 هاکار رفته در بازيکلید عالئم به

عالئمی  ها یاها با نشانهکدام از این بازيهاي مختلف، هري مناسب با موقعیتهابراي کمک به پیدا کردن فعالیت
 دست آورید، از جمله:درباره آن بازي بهاند تا با یک نگاه بتوانید اطالعاتی کدگذاري شده

 وسایل مورد نیاز ●
 موسیقی مورد نیاز ●
 فضاي مورد نیاز ●
 احتمال وجود تماس فیزیکی ●
 مشکلهاي بازي ●

 یات بیشتر در قسمت پایین توضیح داده شده است.ئاین موارد با جز
 
ها نیاز به وسیله خاصی ندارند؛ اما در بعضی موارد، وسایلی مثل کاغذ و قلم، بیشتر بازي وسایل مورد نیاز. ●

هایی که نیاز به وسیله دارند با عالمت زیر مشخص بند، یا چیزهاي دیگر براي بازي ضروري هستند. بازيچشم
 شده و وسایل مورد نیاز، زیر آن فهرست شده است.

 

 = وسیله مورد نیاز است 
 
 
اي ها دایرهها نیاز به فضاي بزرگ دارند (مثالً زمانی که قرار است کل بچهبعضی از بازي فضاي مورد نیاز. ●

 .گذاري شده استزیر عالمتۀ تشکیل دهند یا دور اتاق راه بروند). این مورد با نشان
 

 تر= احتمال نیاز به فضاي بزرگ
 
 
 
 

 9                                                                                                          هاي زندگیبازي مهارت 101



زیر ۀ شانها با نشده دارند. این بازيهاي این کتاب نیاز به موسیقی ضبطتعداد کمی از بازي نیاز به موسیقی. ●
 اند و نوع موسیقی مورد نیاز، زیر آن قید شده است.نشان داده شده

 
 = موسیقی مورد نیاز است    

 
هاي خاص هاي بدنی خاص در محیطاگر چه ممکن است برخی تماس وجود یا احتمال وجود تماس فیزیکی. ●

ها ممکن است شامل دهد این بازيها آورده شده تا نشان زیر در باالي بعضی از بازيۀ قابل قبول باشد، نشان
ها براي توانید از قبل بررسی کنید که آیا این بازيهاي کوچک یا برخوردهاي خفیف باشند. میتماس
 دگان و محیط شما مناسب است یا خیر.کننشرکت

 
 = احتمال وجود تماس فیزیکی

 
ها ن بازيای است. کنان پیشرفته، مخصوص بازیکتابة مشکل و پیچید يهاتعدادي از بازي .هاي مشکلبازي ●

 .اندزیر مشخص شدهۀ با نشان
 
 .کنان پیشرفتهازیبراي ب=   
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