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مقدمه مترجم 
بازی و تحرک موجب سالمتی انسان می شود. اين مسئله، به ويژه برای كودكان بسيار 
مهم است؛ چون برای رشد و پرورش ذهنی و جسمی خود به شادی و تحرک نياز دارند. 
اما شرايط زندگی امروز باعث شده است كه تنبلی و بي تحركی، جايگزين بازی و تحرک 
بچه ها شود. شرايطی همانند: زندگی در خانه های آپارتمانی و عدم وجود فضای مناسب 
برای بازی، تنوع و افزايش بازيها و برنامه های رايانه ای و تلويزيونی، كمبود وقت والدين 

برای اينكه بچه ها را به پارک ببرند و مواردی از اين قبيل. 
اما از آنجا كه بخش مهمی  از شخصيت كودكان و يادگيری مهارتهای مختلف زندگی در 

جريان بازی آنها شكل مي گيرد، بايد به آن اهميت بيشتری داد. 
شما در اين كتاب، با بازيها و سرگرميهای جالبی آشنا خواهيد شد كه اوقات شاد و دلپذيری 
را برای شما و فرزندتان به ارمغان می آورند و انواع گوناگون از بازيهايی را مشاهده می كنيد 
كه شامل بازيهای فكری، آموزشی، تخيلی، هيجانی، حركتی و ... می شوند. همه اين 
بازيها برای فرزند شما مفيد خواهند بود. فرقی نمی كند كه كدام بازی را برای فرزند خود 
اجرا كنيد. نكته مهم آن است كه در همراهی با فرزند خود به او حس شادی و نشاطی 

هديه كنيد كه هرگز آن را فراموش نكند. 
در ترجمه اين كتاب سعی شده است كه مطالب به شيوه ای روان و ساده منتقل شود تا 
هنگام مطالعه، احساس نشود كه متن ترجمه شده است. همچنين، در ترجمه بازيها، بنا 
بر ضرورتی كه متن ايجاد می كرد و با توجه به وجود شباهت بازيها به بازيهای ايرانی، از 
قافيه ها واشعار فارسی استفاده شده است، تا برای خوانندگان عزيز به گونه ای مأنوس باشد. 
بدون شك، مطالعه مطالب اين كتاب، به والدين و مربيان مهدكودكها كمك می كند تا 

برای سرگرم كردن كودكان روشها و ايده های جديد و جالبی بيابند. 

                                                                                                لی ال لفظی


