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پیشگفتار 

بسیار خب، والدین، معلم ها و مربیان عزیز، آسمان گرفته و ابری است و بچه ها شروع كرده اند به مالیدن 
چشم ها و خمیازه  كشیدن. نگاِه دو، چهار یا چندین جفت چشم كوچک و خسته و كسل، اما منتظر، به 
شما دوخته شده. اگر می خواهید كودكان را با خود همراه كنید و مانع از خستگی و افسردگی آن ها شوید، 
این كتاب را ورق بزنید. یکی دو بازی انتخاب كنید و به طور معجزه آسایی مثل آذرخش، حال و هوای 

گرفته و خاكستری اتاق را به آسمانی آفتابی تبدیل كنید.
در این كتاب انواع ایده های نشاط آور را خواهید یافتـ  از جمله بازی های شاد و پرتحرک. انرژی محبوس 
و انباشته شده، شایع ترین علت تحریک پذیری، بی حوصلگی، پرخاشگری، عقب ماندگی و حالت های بد 

معمول در كودكان می باشد.
كودكان می توانند بدون نیاز به وسایل و تجهیزات خاص و با استفاده از اشیاء دم دست و البته به مدد 
كنجکاوی، هیجان و خالقیت ذاتی خود با این بازی ها سرگرم شوند. تنوع برای كودكان مهم است و 
این بازی ها در قالب فعالیت های گروهی متنوع، حس ها و قابلیت های حركتی مختلف را درگیر می كنند.

اگر پدر و مادر، معلم یا سرپرست گروه اغلب نقش فعالی داشته باشد، هم بر خود و هم بر افراد پیرامون 
خود تأثیر مثبت می گذارد. بازی های گروهی، با تقویت پیوندهای اجتماعی و احساس »ما« بودن، كودكان 
خسته را شاداب می كند. احساس انرژی تازه و تغییر در حال و هوای گروه، امکان پی گیری و تمركز بر 
دروس را برای مدت طوالنی تری فراهم می كند. با انجام این بازی ها كودكان تشویق می شوند تا در خانه، 
مدرسه و به طور كلی در زندگی گروهی، نقش فعالی داشته باشند و این امر باعث پیشرفت خالقیت و 
واكنش های اجتماعی آن ها می شود. به این ترتیب در آینده هنگام قرار گرفتن در موقعیت های اجتماعی 

احساس بهتری خواهند داشت.
بازی های این كتاب هر كدام تنها چند دقیقه زمان می برد و می توان آن ها را در خانه، محله، كالس یا 

زنگ تفریح یا هر وقت آزاد دیگری اجرا كرد.
جایی برای بدخلق ها و عبوس ها نیست، وقت بازی و خنده و تحرک است. 
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مقدمه  

در این كتاب بازی هایی پرتحرک و پیشنهاداتی عملی خواهید یافت كه می توانید از آن ها در موقعیت های 
مختلف، برای رفع خستگی و بی حوصلگی و سرحال آوردن كودكان كم سن و سال استفاده كنید. 

سطح دشواری بازی ها، به مرور در طول كتاب افزایش می یابد. بازی های ابتدایی كتاب، جز چند مورد 
استثناء، ساده و برای كودكان پایة اول )شش تا هشت سال( مناسب هستند و بازی های اواخر كتاب، 
بیشتر برای كودكان نُه تا ده سال. اگرچه، تقریباً همة بازی ها را می توان به سادگی برای رده های مختلف 

سنی تغییر داد. در آخر كتاب، بازی ها به ترتیب حروف الفبا فهرست شده است.

روش هایی مفید برای پیشرفت 
بهترین شیوه برای رفع خستگی و تقویت انرژی، ایجاد تنوع در درس ها و یادگیری می باشد. به چند نکته 

در این زمینه اشاره می شود:
         به هنگام آماده سازی درس یا هر نکتة آموزشی، به یاد داشته باشید تا حد امکان از گروه هایی   

         در اندازه های مختلف استفاده كنید: كل بچه ها، گروه های كوچک، دو نفره و انفرادی.
          مطالب آموزشی و یادگیری را چنانچه نیاز به زمان طوالنی داشته باشند، متوقف كنید. اگر كودكان

         سرحال شوند و توجه كنند، در پایان روز هم می توان آموزش را ادامه داد.
         صندلی، مبل و تشکچه ها را به شکل های مختلف بچینید، اغلب سعی كنید دایره وار دور هم بنشینید

         و گهگاه هم از محیط كالس یا اتاق بیرون بروید. 
        اگر معلم مدرسه هستید، از »مهمان های مختلف« دعوت كنید تا در كالس صحبت كنند )برای        
      مثال والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، مأمورین پلیس، شهردار و افراد خاص دیگری كه       

        تخّصص شان می تواند مفید باشد(.
          لحظات شگفت انگیز و سرگرم كننده ای برای كودكان ایجاد كنید.

         همه چیز را یک باره در اختیار كودكان نگذارید، بلکه آن ها را عالقه مند و مشتاق دانستنی های جدید
        نگه دارید.

کلید عالئم به کار رفته در بازی ها
برای كمک به پیدا كردن فعالیت های مناسب با موقعیت های مختلف، هر كدام از این بازی ها با نشانه ها 
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یا عالئمی كدگذاری شده اند تا با یک نگاه بتوانید اطالعاتی درباره آن بازی به دست آورید، از جمله:
         وسایل مورد نیاز

        موسیقی مورد نیاز
        فضای مورد نیاز

         احتمال وجود تماس فیزیکی 
         نیاز به رفتن به محیط بیرونی

این موارد با جزئیات بیشتر در قسمت پایین توضیح داده شده است.

وسایل مورد نیاز. بیشتر بازی ها نیاز به وسیله خاصی ندارند؛ اما در بعضی موارد، وسایلی مثل كاغذ و قلم، 
چشم بند، یا چیزهای دیگر برای بازی ضروری هستند. بازی هایی كه نیاز به وسیله دارند با عالمت زیر 

مشخص شده و وسایل مورد نیاز، زیر آن فهرست شده است.
              

             =   وسیله مورد نیاز است.

فضای مورد نیاز. بعضی از بازی ها نیاز به فضای بزرگ دارند )مثالً زمانی كه قرار است كل بچه ها 
دایره ای تشکیل دهند یا دور اتاق راه بروند(. این مورد با نشانة زیر عالمت گذاری شده است:

  
             = احتمال نیاز به فضای بزرگ تر

نیاز به موسیقی. تعداد كمی از بازی های این كتاب نیاز به موسیقی ضبط شده دارند. این بازی ها با نشانة 
زیر نشان داده شده اند و نوع موسیقی مورد نیاز، زیر آن قید شده است.

            
             = موسیقی مورد نیاز است.

وجود یا احتمال وجود تماس فیزیکی. اگر چه ممکن است برخی تماس های بدنی خاص در محیط های 
خاص قابل قبول باشد، نشانة زیر در باالی بعضی از بازی  ها آورده شده تا نشان  دهد این بازی ها ممکن 
است شامل تماس های كوچک یا برخوردهای خفیف باشند. می توانید از قبل بررسی كنید كه آیا این 

بازی ها برای شركت كنندگان و محیط شما مناسب است یا خیر.
  

             = احتمال وجود تماس فیزیکی
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نیاز به بیرون رفتن از محیط داخلی. تعدادی از بازی ها نیاز به خارج شدن از فضای داخلی دارند. این 
بازی ها با نشانة زیر مشخص شده اند:

 
             = نیاز به فضای بیرون


