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پيشگفتار

تا آنجا كه به یاد دارم همیشه از سپری كردن اوقاتم با كودكان لذت برده ام. در لبند و خندۀ نوزاد، زیبایی باشکوه 
و لذت بخشی نهفته است. در بیست سال گذشته كالس های آموزشی زیادی برای والدین و كودكان تشکیل 
داده ام و ساعاتی پر از شادی و تفریح با آن ها سپری كرده ام. در این كالس ها والدین همراه با كودكانشان تمام 

بازی های این كتاب را تمرین كرده و لحظه هایی شاد و به یاد ماندنی را در كنار یکدیگر گذرانده اند.
بازی های این كتاب برای والدین و كودكان مفرح و آموزنده هستند و پیوند عاطفی بیشتری بین آن  ها برقرار 

می كنند. این پیوند احساس امنیت عاطفی ای را كه نیاز اساسی رشد كودک است، در او تقویت می كند.
آخرین تحقیقات انجام شده روی مغز انسان اهمیت عملکرد مغز در سال اول رشد جهت ایجاد ارتباط بهتر انسان 

با خودش و محیط اطرافش و همچنین یادگیری آسان تر در بزرگسالی را به اثبات رسانده است.



بازی های این كتاب نه تنها به رشد عاطفی و ارتباطات مغزی كودک كمک می كند، بلکه مهارت های زبانی و 
شنیداری او را بهبود بخشیده، حس كنجکاوی او را فعال كرده، آگاهی او را به بدنش افزایش داده و شوخ طبعی 

را در وی تقویت می كنند.
زمانی كه می خواهید با كودكتان بازی كنید، توجه داشته باشید او به چه شکل با محیط اطرافش در ارتباط است 
و بر اساس آن یک بازی انتخاب كنید. با توجه به عالقه و توانایی كودک می توانید محیطی سالم و چالش انگیز 

برایش خلق كنید كه الزمۀ تقویت رشد فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و احساس كودک است.
با اجرای صبورانه و عاشقانۀ بازی های این كتاب احساس شروع یک زندگی زیبا را در كودک ایجاد كنید. او را 
در آغوشتان بگیرید، نوازشش كنید و از هر لحظۀ این ارتباط لذت ببرید؛ البته به خاطر داشته باشید كه گاهی 

كودكان نیاز دارند تنها باشند و نمی خواهند كسی آن ها را بغل كند یا ببوسد.
محدودۀ سنی ای كه برای هر فعالیت داده شده، مطلق نیست. هر كودک با سرعت خاص خودش رشد می كند؛ 

لذا از دانشتان در مورد او استفاده كرده و از هر گونه قضاوت خودداری كنید.

                                                                                                                     جکیسيلبرگ1

Jackie Silberg.1

از آنجایی كه مسئولیت اجرای صحیح بازی ها بر عهدۀ شماست به نکات توجه 
ایمنی ذكر شده در هر بازی توجه كنید.

                                                                              ـ مترجم


