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 سخني با والدین و مربیان

شــاید شــما هــم مثــل مــن زمانــی را به یــاد بیاوریــد کــه زندگــی ســاده تر بــود ؛ همــان وقت هــا کــه بعــد از مدرســه و در راه 
برگشــت بــا دوســتانمان تفریــح می کردیــم و بازی هــای تــازه درســت می کردیــم. بــا وجــود اینکــه مــا هــم تقریبــاً همــان 

بازی هــا و ورزش هــای بچه هــای امــروز را داشــتیم، امــا بعضــی چیزهــا میــان نســل های مختلــف تغییــر کــرده اســت.
ــد. برنامه هــا خشــک و ســخت هســتند،  ــرار دارن بچه هــای امــروزی درمــورد ورزش هــای تیمــی تحــت فشــار شــدیدی ق
ــب ورزشــکاران  ــی کــه نصی ــت مال ــه باشــند. توجــه و موقعی توقع هــا باالســت و رقابت هــا ممکــن اســت بســیار بی رحمان
حرفــه ای می شــود، جایــگاه واقعــی ورزش در زندگــی و جامعــه را بــرای کــودکان )و بزرگســاالن( دچــار تحریــف کــرده اســت.

گاهــی مــا بزرگ ترهــا فقــط اوضــاع را بدتــر می کنیــم. شــماری از والدیــن و مربی هــا فشــار ســنگینی را بــرای ورزش بــه 
ــد ورزشــکار خــود پایه گــذاری  ــۀ موفقیت هــای فرزن ــر پای ــا زندگــی خــود را ب ــن گوی ــد. بعضــی والدی کــودکان وارد می کنن

می کننــد و برخــی دیگــر از والدیــن متأســفانه الگــوی ضعیفــی از ورزشــکار بــودن را بــه کــودک ارائــه می دهنــد.
ازطــرف دیگــر کــودکان امــروزی بــا نظــارت کمتــری ازســوی والدیــن رشــد می کننــد و وجــود انــواع و اقســام بازی هــای 
رایانــه ای آن هــا را در معــرض خطــرات و وسوســه های بیشــتری قــرار می دهــد. زمانــۀ مــا حقیقتــاً جهــان تــازه ای از ســرگرمی 

و تفریــح اســت.
کــودکان امــروزی بیــش از هــر زمــان دیگــری بــرای فعالیت هــای تفریحــی خــود بــه راهنمایــی احتیــاج دارنــد. ایــن کتــاب 
بــا ایــن هــدف طراحــی شــده اســت کــه کــودک بــه کمــک آن دیــد تــازه ای نســبت بــه بــازی و ورزش پیــدا کنــد و درنتیجــه 

بتوانــد درحالی کــه اصــول و ضوابــط را رعایــت می کنــد، از فعالیت هــای خــود لــذت ببــرد.
بــازی روش ناخــودآگاه بشــر بــرای ســهم داشــتن در آفرینــش و بازآفرینــی اســت کــه خــدا ترتیــب می دهــد. بــازی و ورزش به 
کــودک کمــک می کنــد روح و جســم خــود را قــوی کنــد. ایــن فعالیت هــا درس هــای بســیاری هــم بــه کــودک می دهنــد؛ 
ماننــد اخــاق ورزشــی، کار گروهــی، همــکاری، پیــروز شــدن، کنــار آمــدن بــا شکســت، رعایــت انصــاف، صداقــت و وظایــف 

شخصی.
همگــی مــا چــه کــودک باشــیم و چــه بزرگســال  بایــد به طــور پیوســته دیدگاه هــای خــود را دربــارۀ ورزش و بــازی بیازماییــم 

و مطمئــن شــویم آن هــا ســالم، اصاح شــده و نیرو بخــش هســتند.
                                                                                                                                                                                     ـ دنیل گریپو                      





بازی کردن خیلی خوب است!                               

ــی  ــد هــم هســت. زمان ــو مفی ــرای ت ــن کار ب ــی خــوش می گــذرد و ای ــازی خیل ــع ب موق
ــغ  ــری و جی ــی دوی و می پ ــادی داری. م ــرزندگی و ش ــاس س ــی احس ــازی می کن ــه ب ک

می کشــی، می خنــدی و هیجــان زده می شــوی.
ــاد  ــم ی ــدی ه ــای جدی ــوی و چیزه ــالم تر می ش ــر و س ــی قوی ت ــازی می کن ــی ب وقت
ــران  ــا دیگ ــا ب ــی ی ــام بده ــف را انج ــای مختل ــور بازی ه ــه چط ــل اینک ــری؛ مث می گی

ــی. ــازی کن ــی ب به خوب
البتــه تــو نمی توانــی تمــام مــدت بــازی کنــی، چــون کارهــای دیگری هــم مثــل خوابیدن، 
ــادر و  ــدر و م ــه پ ــی ک ــرای کارهای ــر ب ــن داری. اگ ــا مدرســه رفت ــاق ی ــردن ات ــب ک مرت
ــا  ــی ت ــی، می توان ــام می ده ــا را انج ــذاری و آن ه ــت می گ ــد وق ــت می خواهن معلم های

هرزمــان کــه دلــت می خواهــد بــازی کنــی.
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از جهانی که خدا آفریده است لذت برب!                               

خــدا می خواهــد تــو خوشــحال باشــی. وقتــی می خنــدی و بــا دیگــران خــوش می گذرانــی، 
خــدا هم خوشــحال اســت.

ــی در  ــگام می توان ــوی و در آن هن ــاق می ش ــاط و خ ــی، بانش ــازی می کن ــه ب ــی ک زمان
ذهنــت دنیاهایــی را خلــق کنــی؛ مثــل دنیایــی کــه خــدا خلــق کــرده اســت و تــو در آن 

ــی. ــی می کن زندگ
از جهانــی کــه خــدا آفریــده اســت و تمــام چیزهــای شــگفت انگیزی کــه در آن هســت 

لــذت ببــر. اآلن وقــت بــازی اســت! عجلــه کــن!


