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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.


