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 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
َک اْلُحَجّ   َوِلّیًا َو حاِفظًا َو قاِئدًا  ة   َو فى ُکِلّ ساَع ِة  ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَک َعَلْیِه َو َعلى آباِئِه فى هِذِه الّساَع ِة َالّلُهَمّ ُکْن ِلَوِلِیّ

َعُه فیها َطویالً و َناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتى  ْرَضَک َطْوعًا َو ُتَمِتّ
َ
 ُتْسِکَنُه أ

 علیه الّسالم على  امیرالمؤمنینالَحمُدِلله اّلذی َجَعَلنا ِمَن الُمَتَمّسکیَن ِبِوالَیِه َموالنا َو َسّیَدنا 

 

 یم   یگذارند و سع   یدهند و چه بعدها وقت م   ی را گوش م  ل یکه چه االن فا  یسالم و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران  عرض

 . میبردار شانیحقه ا تیو اثبات والالسالم  هیعل امیرالمؤمنین تیهر چند کوچک در راه وال ی در کنار هم قدم میکنند که ان شاءاهلل بتوان

 

 مقدمه  - 1

  نیآن است. ما در ا یها یدرباره غرفه کودک و بخش باز یبحث تخصص  ،دی که در پوسترها هم مطالعه کرد یکارگاه همانطور  نیا هدف

 ، شود  یبزرگترها برگزار م  یکه برا  ییچرا اصالً در کنار جشن ها  نکهیا  به بررسی  غرفه کودک و  یاهداف برگزار  وقت نمی کنیمفرصت  

 نکه یا  ا یشود و    ی فراهم م  یشود، امکانات  ی صرف م  ییها  نهیشوند، هز  یآماده م   ییروهایشود، ن  یم   دهاختصاص دا  ی کودکان مکان  یبرا

 .می پردازیمشود،  یبچّه ها برگزار م یبرا  ییبه صورت جداگانه شادمانه ها 

  فرصتی   بعدا   اگر  شاءاهلل   ان  ...   جشن و   یباشد، اهداف برگزار  یزیچه چ  یی رایپذ  م، یبده  میتوان  ی م  یزیچه چ  ادبود ی  بعنوان  نکهیا  درباره

 ی که چه در شادمانه و چه غرفه کودک و چه مهمان میقرار است صحبت کن یی ها   یجلسه صرفاً درباره باز نی. امیبود، در خدمتتان هست

   . میبه آنها ارائه ده یو برنامه خوب میاجرا کن میآنجا بتوان ،ندیآ ی م  یشود و کودکان یکه در خانه ها گرفته م   ییها  تأ یها و چه ه

 یکنم باز  ی م  ی بلد باشند. من سع افراد  ها را    یباز  بسیاری از این   نیا   د یرا خدمتتان عرض کنم و شا  ییها  یباز  کنم   ی م  یمن سع   امشب

 در رابطه با تقریبا و در مجموع    میکن   ی را معرف  یی از آنها ارسال کنم و کتاب ها  یی دهم و عکس ها  حیتوض  ،هستند  دتری را که جد  یی ها

 . میکن ی خدمتتان عرض م یحاتیتوض ،یفکر یهم باز   یو تعداد یتحرک یباز ۲۰

 

 ی باز  عناصر   - 2

  یآن خال  دنیکنم که شن  ی ها خدمتتان عرض م  یرا درباره باز  ینسبتاً تخصص  یمقدمه ا  م،یها شو  یباز  یوارد بحث اصل  نکهیاز ا  قبل

  یکی. میمد نظر داشته باش  دی ها با یو انجام آن باز  یریگ  شکل  یاست که برا  یعناصر ،م یده  ی که انجام م  یی ها  ی. در بازستیاز لطف ن

  ن یکه ا  ند یگو  یم   یرا باز  یتیشود. فعال  یم  لیتشک  یباطن  یها  زهی و انگ  یدرون   تیواقع  ،یاست که ازکنترل درون  یباز  ی ارهایمع  آنهااز  

است که  یعنصر نیدوم یباز ندیفرآ.  ردیقرار گ یعارض زهیو انگ یبرون تیواقع ،یبر آن حاکم باشد و در مقابل کنترل خارج اتیخصوص

 نیسوم  است.  یشناخت  ا ی  یگفتار  ، یعاطف  و   یحرکت  ، یبه شکل حس  یی همراه حالت هابه  پاسخ و انتقال،    تکرار،چون    ی اتیشامل عمل

کودکان    ریسا  کن،یاست شخص باز. افراد ممکن  آورند   یبه وجود م  یاعمال و محل باز   اء،یرا افراد، اش  ی. اهداف بازاست  یعنصر اهداف باز

 . بزرگساالن باشند ا یو 

 شوم.  ی کنم و رد م یخدمتتان عرض م  یبه صورت کل کیکالس یها یتئور درباره

 کسب کنند.  ی لیخصوص اطالعات تکم نیدر ا شتریب یتوانند با جستجو یم  هستند،  لیکه ما   یکسان

  کینامید  یها  یتئور.  تکامل  دیتجد  یتئور  ،ینیتمر  شیپ   یتئور  ،ییتنش زدا  یتئور  ،مازاد  یانرژ  یتئورتئوری های کالسیک عبارتند از:  

 دارند.  یمفصل حاتیاست که هرکدام توض دیفرو یو تئور اژهیپ  یتئور و میدار

 

 ی باز  یها   یژگی و  - 3

چهار عنوان   ،مناسب  یو اسباب باز  یباز  یها  یژگ یو  کنم.  یمناسب را خدمتتان عرض م  یو اسباب باز  یباز  یها  یژگیدر ادامه و  اما

 :نکهیاست که عبارتند از ا
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پا افتاده    شیاو پ   یبرا  یلیخ  نکهی ا  ای   دیایکه نتواند از پس آن برب  میبه کودک نده   یاسباب باز  یعنی. حتماً با سن کودک متناسب باشد.  ۱

 باشد. 

 نباشد.  کنواختیکند و   نیمأ کودک را ت  تیخالق ی. اسباب باز۲

 متنوع باشد.  یقالب و محتوا ی. دارا۳

 باشد.  منیحال ا نی. ساده و در ع ۴

 

 : ها  ی باز  ی بند  دسته  - 4

 : کنم  یها را خدمتتان عرض م یباز یادامه دسته بند در

حس   ،یی ایمثل حس بو  .و حواس بدن است  یبدن  یمهارت ها  یارتقا  ،ها  یباز  نیانجام اهدف از  است.    یجسم  یها  یبازاول:    دسته

 حس المسه و حفظ کردن تعادل.  ،ییشنوا

 . است یذهن یباال بردن مهارت ها ، ها یباز نگونهیاز ا هدفاست.  ی شناخت یها  یبازدوم:  دسته

 ن یها، انواع پازل ها و جورچ  یباز نیقرآن، کشف روابط ب  ات یکردن داستان، حفظ اشعار موزون، آ  فیتعر  مانند  نو،یدوم مانند ی یاه   یباز

 ها، مازها و بنوها. 

 ی باز  شی مثل نما  ییها  ی. بازاست  یاجتماع   یباال بردن مهارت ها  ، ها   یباز  نیهدف از انجام اهستند.    یاجتماع   یها  یبازسوم:    دسته

 . شود یکه در قالب آدمک انجام م   ییها دنیو فروش کردن و لباس پوش د یخر یها یدر خانواده. باز ا یگروه  کیکردن در 

ها،    یمثل کالژها، کاردست  ییها  ی. بازدر افراد است  تیباال بردن خالق  ، ها  یباز  نیهدف از انجام ااست.    خالق   یها  یبازچهارم:    دسته

 ها.  یگام یو اور یباز ریبا گل رس و خم اء یساختن بادکنک ها، اش شود، یانجام م  زهایآو یکه برا یی برش ها

کوچولو  یها یمثل کشاورز  ییگفت مهارت ها شود ی. مشود یم دا یاز آنها  یعاطف یها یاست که با عنوان باز ییها یبازپنجم:  دسته

 نوع است. نیاز ا واناتیاز ح یدر حد نگهدار ای

 شوند:  یم  ی گروه اصل  ۵است که شامل  یمجاز و یوتریکامپ یها یشامل بازدسته آخر است که دسته ششم:  و

 ها ، پازل ها  نی مثل انواع جورچ کیاستراتژ ی ها یباز

 تک نفره  یمبارزه ا ی ها یباز

 نقش  یفایا ی ها یباز

 ساز هیشب ی ها یباز

 یی ماجرا ی ها یباز

 

 : ها  ی باز  شرح   - 5

  ییمقاطع ابتدا  نیاغلب آموزگاران و معلم  بایما و تقر  که   کنم   ی خدمتتان عرض م  ینکته ا  ضمیعرا  لیدر تکم  ، یبحث اصل  بهاز رفتن    پیش

بچه   ازیبچه است. ن  ازین  ،ی. چرا؟! چون بازبرد  یبچه ها را باال م  یری ادگیباشد،    یکه توأم با باز  یکه هر آموزش  میا  دهیرس  جهینت  نیبه ا

 . میتر خدمتتان عرض کن یها را به صورت جزئ یباز یسه دسته از دسته بند میخواه ی. لذا ما م کردن است یباز  ،دوران دبستان یها

 ی تحرک یها  ی. باز۱

 ی. فکر۲

 ی. مجاز۳و 

است که حتما حداقل   نیمان ا  ی. سعستندین  یاما هرکدام به نسبت مساو  م،یکن  یها را را در شادمانه ها و جشن ها اجرا م  یباز  نیا  ما

 یها  یدرصد باز  ۵و حداکثر    یفکر  یها  یدرصد باز  ۱۵  ، باشد  یتحرک  یباز  ،م یکن  یم   یبچه ها طراح  یکه برا  یی ها  یدرصد باز  ۸۰

 خدمتتان عرض کنم.  یمجاز  یها یدرباره باز ینکته ا نجا یندارد. در ا  یاشکال ،نبود هم نوع سوم  نیکه اگر ا یمجاز

در  یلیو خ ندیآ ی راحت به دست م یلیخ وترها یها و چه در کامپ لی چه در موبا یمجاز  یها یبازانواع خوشبختانه  دیشا  ای متاسفانه و  

هستند که   دالیلی ها   نیدارند. ا  ییباال  یلیخ  تیفیحال ک  ن یکند و در ع  یصرف م   ی کم  ی لیخ  نهیآنها هز  هیدسترس همگان هستند. ته
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  ییکوچولو  یاسباب باز  ،رفته  ینیها به سمت آپارتمان نش  یمتاسفانه زندگ  نکهیروند. با توجه به ا  یها م   یباز  نیسمت ا  شتریخانواده ها ب

اما متاسفانه   .کند  یم  ینشسته و باز  یسر و صدا گوشه ا  یب  یلیخ  زیو بچه ن  گذارند  یبچه م  اریدر اخت  وتریکامپ  ایتبت    ،یمثل گوش

سن است که جنب و جوش   نیمخصوص ا  یتحرک  یها  یبازکه    ی. در صورت میستین  ،زنند  یها به او م  ین بازیکه ا  ییمتوجه ضررها

که   میکنیم  ی ما در جشن ها سع  ن ی. بنابراکندیم  نیتأم  یتحرک  یها  یو آرامش بچه را باز  یسالمت روان  شتریو ب  طلبد   یرا م  یادیز

 باشد.  یمجاز ی ها ی% باز۵و  یفکر  یها ی%باز۱۵ ، یها تحرک ی% باز۸۰ بایتقر

قرار   یصفحه تاچ  دیتوان  یم  ،اگر امکانش بود  ییجا  ی. ول دیتبلت بده  کی  یکه حتما به هر کس  مییگو  ی نم  یمجاز  یها  یخصوص باز  در

 ن ی . البته ادی انجام ده ،که حالت مارگونه داشته باشد ییها یمبدأ به مقصد و باز کیمثل رساندن از  یمناسبت  یها یو بچه ها باز دیده

 ندارد. یاشکال دقیقه ۱۵الی   ۱۰مثال  تم یآ کیدر حد  تی نها ،دیاصرار داشت ی لیاگر خ یول م یکن ینم هیتوص یلیها را خ یباز

 

 ی تحرک  یها   ی( بازالف

انجام   نطوریاگر ا  ،شود  ی م  دهیجشن ها چ  یکه برا  ی. برنامه اکنم  ی که تک تک خدمتتان عرض م  ی تحرک  ی ها  یسراغ باز  می برو  اما

تان مخصوص   اول برنامه   قهیساعت و ده دق  کی  ی ساعت ال  کیحتما    . دیساعته دار  ۳برنامه    کیاگر شما  بهتر است. مثال    یلیخ  ،شود

و داستان و   ش ی نما  ا ی  دیکن  فیتعر  دیخواه  یکه م  ی ا  سراغ قصه  دی رو  یبعد م   ، شد   هیها تخل  بچه  ینرژکامال ا  ی کردن باشد. وقت  یباز

بعد    م،یبگو  تانیداستان برا  ک یتا من    دینیبنش  دییها وارد مجلس شوند، شما بگو  اگر بچه  ی. ول خرند  یها از شما م  سرود. آن موقع بچه

  ی نم  ادیها    و بچه  رود  ی م  نیاز ب  تان یهم محتوا  ،کند   ی وقت شما را تلف م  یکم  هم   کار  ن یا  ،دیکن  یبعد باز   د،یرنگ کن  د،یبکش  ینقاش

به   شتریاست که ب  ییها  یباز  ،کنم  یتان عرض م  که خدمت  ییها  ی تان باشد. باز  اول جشن  ی. پس حتما الزم است که غرفه بازرندیگ

صد تا    ی. پنجاه تا، چهل تا، حتشود  یبرگزار م  ودکانکه مخصوص ک  یجشن  ی عنیچه؟    یعنی   ی. شادمان خورد  ی کودکان م  ی درد شادمان

به دنبالشان   گری سه ساعت د  ا یو مثال دو ساعت    گذارند   ی ها را مبچه  ندیآ  ی . پدر و مادرها مشوند   ی دعوت م  شانیبچه بدون پدر و مادرها

 کی  نیو در ا  دیسرگروه همراه کن  کیبا    دی را با  شوند   یکه وارد جشن م   ی. شما هر ده نفرمیشو  یوارد م   تر   یتخصص  ی . کممی آیند

 . دهند  یرا انجام م یباز کی قهیو هر چند دق  گردند یجشن م یسرگروه تو نی با ا قهیساعت و ده دق کیساعت،  

 همه افرادش   که  ی می. هر تشوند   یم   م یمعروف و واضح است. دو ت  بسیاراست که    ی کش  طناب   یباز  ،کنم  ی که خدمتتان عرض م   اول  یباز

  ی در نظر م  ش یکه برا یی نشود. فضا یها زخم  باشد و دست بچه منیطناب ا دیکن ی . سعشود ی بازنده م م یآن ت ،گذشتند نیاز وسط زم

حرکت با   ،دوم   یباز.  میریدر نظر بگ  را باید   ی منیستون، وسط آن باشد. نکات ا  ا یبرخورد کند    واریبه د  م یت  ک ینباشد که    یطور  ، دیریگ

شود.   زیتا تم  دییو بشو  تهیه کردهآرد    یها  یگون  ییاز نانوا  دیتوان  ی . شما م گذارم  یم  تانیرا هم برا  این بازی  ریاست. من تصاو  یگون

سوت شما موظف هستند   یها با صدا  . بچهدیده  یو به سه نفر اول هر گروه م  دیکن  یم  هیته  یگون  ۳سالم باشد.    بایتقر  دی با  ها  یگون

هم دارد.    یحالت امداد  یباز  نی. اگردد  یو دوباره برم  پوشد  یرا م  یگون   ینفر بعد  عیسر  ،برگشتند  یکنند و برگردند. وقت  یرا ط  یریمس

است که الزمه آن فقط نشسته    بالیوال  ،کنم  یعرض مخدمتتان  که    سوم  یبازباشد و پاره نشود.    کمو هم مح  زیهم تم  دی با  ها  یفقط گون

  بال،یاز وال  هیکه حداقل اصول اول  دی سوم، چهارم و پنجم دبستان انجام ده  ی ها  بچه  یرا برا  یباز  نیتوپ است. بهتر است ا  کیتور و    کی

 . بگذرد خوش آنها به و  باشند بلد  را ... و  سیومثل پنجه زدن، اسپک و سر
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 قه یدق  6  -   ۵  هاتا بچه  دیریدر نظر بگ  دیتوان  یتان م  در جشن  یباز  یها   از غرفه  یکیرا به عنوان    یباز  ن یاست. ازدن    یپنالت  ،چهارم  بازی

را   شی ها  چشم  ،بزند  یخواهد پنالتیکه م  یکس  مدل اول؛مدل قابل اجرا است.    ۳به    یباز  نیزدن در برود. ا  یبا پنالت  شان  ی خستگ  یا

  ی بسته باشد که کم   بان چشم  دروازه  مدل سوم؛بزند.    یو با پشت پا پنالت   ستد یبرعکس با  م؛دومدل  بزند.    یبسته پنالت  و چشم  میببند

با    یلیمستط طیمح ک یها در ن صورت که بچه یاست. به ا یانسان  یفوتبال دست ، کنم  یکه خدمتتان عرض م  پنجم  یبازتر است.   سخت 

 چوب   ن یا  می. اگر بتوانمیکن  ی از چوب استفاده م  ،مینداشت  لهی. اگر مم یده  ی م   یی ها  لهیو به دستشان م  ستند یا  یم   ی مدل فوتبال دست

 م یرا انجام داد  یباز  نیا  ،میرا ثابت کن  چوب ها  نکهیهم بدون ا  یگاه. البته ما  شود  یتر م  قشنگتر و منظم  یلیخ  یباز  ،میها را ثابت کن

را  یباز نیا ریاست. من تصاو زیانگ جانیها جذاب و ه بچه  یبرا یباز نیقابل انجام است. ا یباز ،مراعات کنند  یها کم که اگر خود بچه 

باز   دیرا با زی. تور ممینفره دار 6 – ۵ میصورت که دو ت نیاست! به ا پنگ نگیپ  زیم یفوتبال رو ،ششم یباز.  کنم یارسال م تانیهم برا

را   شانیها  آن طرف. همه دست  می ت  کیطرف و    نیا  میت  کی.  میکن  یدرست م  زیم  نییو دو دروازه، باال و پا  یتوپ تخم مرغ   کی.  میکن

مقابل کنند.    م یتوپ را وارد دروازه ت  کنند  یم   ی سع  ،با فوت کردن  ، باشد  زیم  ی رو  شیها   دست  یکس  نکهیو بدون ا  رند یگ  یپشت سر م

.  نام داردتوپ وسط    ، کنم  یکه خدمتتان عرض م  هفتم  یباز.  دیسه گُل انجام ده  ای در حد دو    قهیحدود ده دق  دیتوان  یرا م  ین بازیا

نفر سمت   کی  و   م یگذار  یم   نیتوپ را وسط زم  کیصورت است که    نیبه ا  یباز  ن یداشته باشد. ا  یگر یجاها اسم د  یبعض   دیالبته شا

توپ و هرکه توانست توپ را زودتر بردارد  ک ینزد ند یآ ی سوت، هر دو نفر م یو با صدا رود  یم  نیزم نییسمت پا  ر نف کیو  ن یزم یباال

بزند و بسوزاند و اگر نتواند    ،که توپ را برداشتهرا    یی آقا  نیکند ا  یسع  دی با گریشود؟ آن نفر د  یچه م  گر یبرنده است. آن نفر د   ، و برگردد

 شود. یاضافه م  ،خودشان نیکه توپ را برداشته و برگشته در زم یآن کس م یبه ت ازیامت کی  ،او را بزند

 ی م  می شکل است که بچه ها دو ت  نیاست. به طور خالصه به ا  ی معروف  ی است که باز  هیگان  ، کنم  یکه خدمتتان عرض م   هشتم   یباز

 م یگذار  یگرگ ها م میتنام تیم دیگر را نیز . برای مثال اسم این تیم را تیم بره ها می گذاریم.  ردیگ یقرار م نیداخل زم م یت کیشوند. 

  از بره ها را  کنند هر چند نفر  یشوند و سع  نینفر و به نوبت وارد زم  کی  ،نفر  کی  ی ل  ی به شکل ل  د یهستند. گرگ ها با  نیزم  رونیب  که

توانند    یگرگ ها نم نکهیدست به گرگ بزنند. نکته دوم ا دیوجه نبا  چیبره ها به ه نکهینکته اول ا .رونیبزنند و برگردند ب ، توانند یکه م

و از   سوزند  یبره ها م  میاستراحت کردن هم ندارند. اگر هم توانستند همه را بزنند که ت  قکه ح  نیرا عوض کنند و نکته سوم ا  شانیپا

 . ند یآ یم رونیسوزند و ب یخودشان م ،. اگر هم نتوانستندروند یم رونیب یباز

سوم   یبچه ها  یبرا  یباز  نیهم داشته باشد. ا  یگریمختلف د  اسامی  دی. البته شااستگوجه  بازی    ،کنم یکه خدمتتان عرض م  نهم  یباز

  دیشش نفر با   . حداقل پنج، ستندی ا  ی گرد م  ی بهتر است. بچه ها به شکل حلقه ا  ، را بلد هستند  بالیوال  هیدبستان به باال که اصول اول

پاس    یکدیگرکنند توپ را به   یم ی اسپک و ساعد سع  س،ی. خالصه با سروگریکردن به همد   یکنند با پنجه پاسکار  ی شروع م  بعد باشند. 

ب البته  است کار  ی عضدهند.  ممکن  بگ  یها  را  توپ  نتواند  اردیکنند که دوستشان  با  نی.  و  است  باز  ت یریداور مد  د یخطا  که   ی کند 

 ی شروع م  هیو بق  ندیبنش  نیبرود وسط زم  دی با  د،یو به توپ نرس  ردی بگ  ی لیک نفر نتوانست توپ را به هر دلیناجوانمردانه نشود. اما اگر  

که وسط    یکوبد به آن نفر  یتوپ را م  ، دی د  یمناسب  نفر فرصت  کی که اگر    یی دهند تا جا  یرا ادامه م  یباز  نیکردن و هم  یکنند باز

 ن ی. همچنندینش  یو وسط م  دیآ  یهم م   دهیکه به قصد او توپ را کوب  ی آن وقت کس  ،داد  یجاخال  ،که وسط بود  یهست. اگر آن نفر  نیزم

  دهیکه توپ را به سمت او کوب  یآن نفر  ی جا  دیآ  ی گل گرفته و م  ندیگو  یم   رد،یتوانست توپ را در دستش بگ  ، که وسط بود  یر آن کساگ

دو    نیا  نیبمانند. ب  یادامه باز  یوسط و تنها دو نفر برا  نندیبنش  یباز  یکند که همه اعضا  یم  دایادامه پ   یی تا جا  یباز  نی. استدیا  یم

 برنده است.  ،ها را بزند فیکه بتواند همه حر ینفر هم باز آن نفر
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 ست که به دو شکل قابل انجام است: ا با بادکنک یباز  ،کنم  یکه خدمتتان عرض م  دهم  یباز

 شود: ی مدل انجام م ۳ مشهور است و معموال به ی بادکنک بالیکه به والاول  شکل

و فقط    نندیکه بچه ها دور بنش  . بدین صورتدبستان جذاب تر است تا دوم   یبچه ها  یبرا  شتریاول چون سبکتر و راحت تر است، ب  مدل

 د یبهتر است. مق  ،م یکن  زانیو آو  میباش  هباشد. اگر تور داشت  نیآن طرف زم  م یت  ک یو    نیطرف زم  نیا  م یت  ک ی  ی عنی  . به هم پاس دهند 

 ک ی نیمنظور شود. ا میآن ت یبرا ازیامت دی خورد، با نیاگر بادکنک زم یبادکنک را حمل نکنند ول  ایپاس بدهند  اکه حتما سه ت دینباش

 . یبادکنک بالیوال میگذار یکردن است که ما اسمش را م  یباز بالیمدل وال

 فقط با سر ضربه بزنند.   دیکن دیبچه ها را مق د یتوان یفاوت که مت نیبا ا  ،مثل مدل اول استدوم  مدل

 مقابل رد کنند.   میکه فقط با پا ضربه بزنند و توپ را به سمت ت نیامدل سوم  و

  ،را باد کرد و ترکاند  شیبادکنک ها  ایکه زودتر بادکنک    یمیت  ایصورت که هر فرد    نیهم مسابقه ترکاندن بادکنک است. به ادوم    شکل

کند    ی سع  گر ینفر ببندند و نفر د  کی   ی توانند انجام دهند. مثال بادکنک را با نخ به پا  یشود. مسابقه ترکاندن بادکنک با پا هم م   ی برنده م

 سخت.  یلیراحت بترکد و نه خ ی لیشود که نه خ هیته ییبهتر است که بادکنک ها  یشکل باز ن یبترکاند. در ا ش یرا با پا نکبادک

اول و دوم هم جذاب   ،ی دبستان  شیپ   های  بچه  یبرا  دی. شاگذاشته ایمروپایی  اسمش را بازی    ،کنم  یخدمتتان عرض م   که  ازدهمی  یباز

هم    یکینفر مقابل و آن    پای  پنجه  یبزند رو  شیبا پا   د ینفر با  کی.  رند یگ  ی. هر دو نفر دست هم را مشوند  می  دو  به  دو   ها  باشد. بچه

محکم   یلخی  که  کرد   گوشزد  ها  را به بچه  یباز  نیا  یمنیا  های  هیخرده توص  کی  د ی. باندیبدهد و ضربه نب  یال کند که جاخ  ی سع  د یبا

  یکه پا  شود  یم  یگریضربه خورد، نوبت د  ش یکه پا ینباشد. هرکس  ییزا  بیمکان آس  م،یرگی  یدر نظر م  شانیکه برا  ینزنند. ضمنا مکان 

  د بگویی  ها  به بچه  دتوانی  یم  ،دیندارد. البته اگر خواست  ی برد و باخت در آن دخل  ی لیدارد و خ  یحیفرت  جنبه  شتریب  ن یطرف مقابل را بزند. ا

رو به رو  ،ضربه خورده ش یکه او هم پنج بار پا  ی و با کس رود  ی در مرحله بعد به گروه بازنده ها م ،ضربه خورده ش یکه هرکس پنج بار پا

 شود. برنده با برنده و بازنده با بازنده.  یم

  یرا از دو طرف محوطه رد م   هایی  طناب  یسر  کیصورت که   نیبه ا .باشد  یامداد  تواند   ی م  یباز  نی. ا است  ی تمیآحالت    دوازدهم   یزبا

 ریمس  نیا  خاصی  زمان  مدت  در  که  اند  موظف  ها  و بچه  مکنیرد    باری  را  ها  و طناب  میریرا در نظر بگ  یی فضا   ،سیبا اسپ  متوانی  ی. ممکنی

. عکس میریدر نظر بگ  یامداد  یباز  کیاز    تمیآ  کیبه عنوان    ،گرید  یرا در کنار چند باز  یباز  نیا  متوانی  ی. البته مرگردندرا بروند و ب

 .گذارم یم تانیبرا را نیز یباز نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند و    ی م   یرا ط  یریو مس  دهد  یخودش قرار م   هایزانو  نیتوپ را ب  کیصورت که    نیاست. به ا  ییتوپ کانگورو  یباز  زدهم یس  یباز

که به صورت جفت   دکنی  یرا مشخص م  یری. شما مسفتدین  ش هایزانو  نیکند که توپ از ب  ی سع  دی با  ریمس  نی. در طول اگردد  یبرم

که توپ  کند  یم   ی مدت سع نیبلند. تمام ا  های  پرش ای کوتاه،    های   با پرش  ا یبه پهلو برود    ا یکند   یرا ط  ریمسرو به جلو برود و    ، دنیپر

کند که توپ  یکار را انجام دهد و باز او سع نیبتواند ا یبدهد و نفر بعد یبه نفر بعدبرگردد و توپ را   عینگه دارد و سر شهایزانو نیرا ب

  دی با ، افتاد شیپاها  نیتوپ از ب یوسط باز   ی. حاال اگر کسشود یبرنده م  ،کار را انجام داد نیکه زودتر ا  یمی. هر تفتدین شانیپاها نیاز ب

 و دوباره شروع کند. ریبرگردد اول مس
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 های   بچه   یبرا  شتریب  یباز  نیباشد، نباشد. ا  زانیکه در ذهن شما عز  یآن رد کن برود  دیاست. البته شارد کن برود  مدل    چهاردهم  یباز

 یدور م  نیکه ا  مگویی می  ها  به بچه.  نندنشی  می  هم  دور  ها   ساده بچه  یلیصورت که خ   نای  به.  است  تر  اول و دوم جذاب  ،یدبستان   شیپ 

  ی تمام م  ها  وهی. کم کم که اسم مینفر بعد  دهد  یو م   دگوی  یرا م  وهیم  کیصورت که هر نفر اسم    نی. به امییبگو  وهیاسم م  مخواهی

 ی تکرار  ای نگفت    ی کس. اگر  ندیرا بگو  د یجد  وهیاسم م  کیکنند که    یسع   د بای  ها   . بچهندینگو  یکنند که اسم تکرار  ی سع  د بای  ها  بچه  شود،

  دگویی  ینرود. حتما م   رونیب  یاز باز  ی کس  ها   یدر باز  دیکن  ی. سعم یبگوخدمتتان    کلی   نکته  کی.  سوزد  یم  ار  یآن مرحله از باز  ،گفت

  یبرد و باخت مشخص باشد ول  دی با   ها   یباز  یبعض در  باالخره  باشد.    رونیدور ب  کی  دییبهتر است بگو  م؟ یسوخت، چه کار کن  یاگر کس

نباشد و   یجد  ی لیخ  ها  یباز  میکن  ی بروند. سع  رونیناراحت شوند و از جشن ب  ای و    ذردبگ  بد   ها  باشد که به بچه  یطور  مخواهی  ینم

 . دیا ین شپی ها بچه یبرا یتا ناراحت د یهر دو دست بزن یو برا دیرا برنده اعالم کن میآخرش هر دو ت

هم جذاب   اریو بس د باشی ده ی د د یهم شا ونیزتلوی در  که بال   گلاست به اسم  یورزش ، کنمخواهم خدمتتان عرض   ی که م  پانزدهم  یباز

چهار    ای سه نفره    م ی. تدیرگی  ی را در نظر م  ینیصورت است که زم  ن یگل بال به ا  ی. بازگذارم  یرا هم خدمتتان م  رشیاست. من تصو

  ،شده باشد  هیزنگوله هم تعب  کیکه در آن    ی توپ بزرگ  دی. اگر بتوانن یزم  نییهم در پا   گری چهار نفر د،  و سه  ن یزم  یباالنفره به سمت  

و دراز  میریگ یچشمبند در نظر م  میهر دو ت یصورت که برا نای به. است بهتر ،شود همان صورت استاندارش انجام یکه باز دیکن هیته

زنگوله   یصدا  دنیکند با شن  یسع  دیمقابل با  میدهد. ت  یمقابل قل م   میتوپ را به طرف ت  میت  کی.  شدساکت با  دیبا  طیکشند. مح  یم

 ی برا  ازیامت  ک یکدام توپ را نگرفتند و گل خوردند،  چیو نگذارد از کنارش رد شود و گل بخورند. اگر از کنارشان رد شد و ه  ردیتوپ را بگ

و    یتوپ معمول  کی  میتوان  یسر و صدا بود، م   از  پر  طمانیمح  ا ی  دی کن  دایپ را    یتوپ   نی چن  دیشود. اگر نتوانست  یمقابل محسوب م  میت

 x  یمثال آقا  دیبگو  ، دیآ  یم  نفر  کی توپ به سمت    یصورت که وقت  نیبه ا  . میراهنما بگذار  کیهرگروه    یبرا  یول   میاستفاده کن  یامروز

  چنین توپی   میسمت دست شماست. اگر نتوانست   ای  است،شم  یتوپ سمت پا  ای.  دیری. توپ را بگدیآ  ی توپ به سمت شما م  y  یآقا  ای

 شود انجام داد.  ی هم م  به این شکل م، یکن دایپ 

 یها  یاز باز  ی کی  تمیتواند به عنوان آ  یهم م   بازی،  نیباشد. ا  ی م   یگون   ای با پتو    یسوار  یباز  ، کنم  یکه خدمتتان عرض م  شانزدهم   یباز

 ی دوم امتحان شده است. احتماال برا  هیتا پا  ی دبستان  شیپ   یرده سن  یبرا  شتریب  یباز  ن یا  باشد.  مجزا  یباز  کیهم به صورت    و  یامداد

نفر  کیکه  میکن یم هیکوچک ته یپتو  کی ایآرد  یگون کیصورت است که  نیبه ا یششم هم مناسب است. باز تاسوم  هیپا یبچه ها

بعد   ، کند و به آنجا که برسد  یرا ط  یریرا بکشد و ببرد تا مس  شانی ا  دی با  ،باشد  یاو م   یگروه   که هم  گریو نفر د  ندینش  یآن م  یرو

شود زور بچه ها به   یسع  یباز  نیکنند. در ا  یسوت داور حرکت م  یدو به دو با صدا  ا. بچه هگردند  ی کنند و برم  یرا عوض م  شانیجا

  یهر گروه   ت ی. در نهااورند یب  را ببرند و  گری. متناسب باشند که بتوانند همد فتندینفر الغر با هم ن  ک ینفر چاق و    کی  ی عنی  . برسد  گریهمد

 مجزا قابل اجرا است. یباز ک ی ای و  یدادبه صورت ام یباز نی باشد. ا یبرنده م  ،دیکه زودتر رس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشن برگزار شود   در  یمسابقه ا  تمیآ  کیتواند به عنوان    یست که ما حفظ تعادل  عنوان    تحت  ،کنم   یکه خدمتتان عرض م   هفدهم  یباز

مدل اول به این .  کرداجرا    توان  یمدل م  نیچند  هب  را  یباز  نیشادمانه هم انجام شود. ا  یباز  یغرفه ها  یبرا  تمیآ  کیبه عنوان    ایو  

توان از   ی م.  ردیبا انگشت آن را بگ  د ینبا .  میبگذار  ی خال  یبطر  ک ی  ای بشقاب بزرگ و    کیبچه ها،    که کف دست هرکدام از  صورت است
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  م ی ده  ی دستشان م به  با قاشق   یتوپ تخم مرغ   کی  ا ی   ؛ میگذار  ی توپ م  ک ی. وسط آن  میاستفاده کن  ،ستاکه حالت حلقه مانند    یا  لهیم

  دینبا  است،که در دستشان    یا  لهیوس  نیکنند و برگردند و ا  یرا ط  ریمس  دی . بچه ها بادیدان  یکه شما م  یگریمختلف د  یمدل ها  ایو  

 یپاشو، حرکت رو نیبرگشتن، چشم بسته رفتن و آمدن، بش رفتن، عقب رفتن و یل یل های دیگر نیز به صورت . مدلفتدی از دستشان ب

 را انجام دهند.  یباز ی به حالت امداد  ایبدهند   یشود بروند و برگردند و به نفر بعد می ... . خط صاف و  کی

دو    نیهستند. ا  نیوسط زم  هیو بق  ستندیا  یم  نی. دونفر چپ و راست زمد یدار  ییاست که کامال با آن آشنا  یوسط  یباز  هجدهم  یباز

  ی م رونیب ،که توپ به او برخورد کرده  یهستند را بزنند. اگر توانستند بزنند، فرد نیکه وسط زم ییآنها هیکنند با توپ، بق  یم ینفر سع

و    رندیتوانستند توپ را بگ  ،هستند  نیکه وسط زم  ییاز بچه ها  یک یرسد به نفر مقابل و اگر    ی کس نخورد، م  چیرود. اگر توپ به ه

 ی تواند گل را برا یم  نکهیا  ای وارد کند.    نیبوده و سوخته را به دلخواه به زم  نیزم  رونیکه ب  یاز کسان  ی کیتواند    یم ،اصطالحا گل گرفت

  ی باالخره بچه ها م  یدارد. تا آخر بازوجود  یتوپ به او از آن استفاده کند و نسوزد. اما نکته ا وردنخودش نگه دارد تا بعدا در صورت خ

را    یانجام باز  طیمح  ، رود  ی م  رونیب  یکه از باز  یبهتر هست هر نفر  ، کم نشود  یباز  تیاز جذاب  نکهیا  یروند. برا  یم   رونیو ب  سوزند

کرد و    یدور را ط   ۱۰هم اگر نفر آخر    تینباشد و راحت بتوان او را زد. در نها  رارف  ی جا  یلیآخر خ  نفر  یکه برا  میکوچکتر کن  یمقدار

 شود.  یتکرار م یو دوباره باز دیآ  یم  نیبر زم مشیکل ت ،نسوخت

  می ت  کیشود.    یم  لیتشک  یشش نفر  میاست. دو ت  ی معروف  یاست که بازهفت سنگ    یباز  ،کنممی  که خدمتتان عرض    نوزدهم  یباز

فاصله مشخص  کیدر   ،ی شش قدم ای آن در پنج    یروبرو  گر ید  م یو ت نندیچ  ی خود م  یو هفت عدد سنگ را جلو  ند یآ  ی به حالت قلعه م

ها   م یت  ی جا  ، سنگ را بزنند. اگر هر شش نفر نتوانستند با توپ به سنگ ها بزنندعدد  توپ هفت    با کنند    یم   ی و سع  ستندیا  ی شده م

شود. اما اگر توپ را به سنگ ها زدند و    یکه طرف سنگ ها در قلعه بوده در نظر گرفته م   یمیآن ت  یبرا  ازیامت  کیشود و    ی عوض م

 یاول توپ را مخف  ،کشند  یکه م  ییکنند با نقشه ها  یسع  دیبا   ،هستند  لمقاب  میکه در ت  یافراد   هیکنند و بق  یفرار م  خت،یسنگ ها ر

کنند آنها را دانه دانه با توپ بزنند و   ی که توپ در دست خودشان است و دنبال افراد بدوند و سع اورندیرا در ب نیا یکنند و هر کدام ادا

سنگ   7مدت توانستند هر   نی. اگر در انندیسنگ ها را بچ  ارهو دوب   ندیایکنند ب یهم که در حال فرار هستند، سع یمیبروند. آن ت  رونیب

 شود. ی گروه در نظر گرفته م نیا یبرا  ازیامت کیشود و  ی تمام م یباز  ،نندیهم بچ یرا رو

زو   یباز  .دهم یم حیو در مالحظات آخر هم خدمتتان توض  دیشود انجام ده ینم هی که البته توص است یمعروف  یلیخ یباز، ستمیب یباز

 شتر یب ،رند یگ ی تر م یرا جد یرود و باز ی سن بچه ها باالتر م یوقتبخصوص  دارد که  یمخاطرات یباز نی. ای کبد یباز گرشی مدل د ای

به هم وارد کنند. لذا   ی کیزیف  ی ها  بیممکن است آس  نیو پاره شود. همچن  ند یبب  بیآس  شان یها  لباس  یباز  یشود. ممکن است ط   ی م

 بهتر است انجام نشود.  یباز نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل از این که بیست و یکمین بازی را خدمتتان شرح دهم، یک نکته را الزم است یادآوری کنم. بازی هایی که ارائه می شود، برای محدوده  »

روی   ،سال است. باز هم اگر بازی ای مخصوص گروه سنی خاصی بود  13  -  12تا    6سنی پیش دبستانی تا کالس ششم دبستان یعنی سن  

 « کنم. رض میهمان بازی خدمتتان ع

مختلف   یبه مدل ها دیمختلف با یمحدوده سن ها یبرا یباز نیاست. ا یاَداباز ای میپانتوممعروف و جا افتاده  یباز ،بازی بیست و یکم

را با موضوع مشاغل مختلف   یباز  میتوان  یاول و دوم هستند، م   ،یدبستان   شیپ   یصورت که اگر مخاطبانمان بچه ها  نیاجرا شود. به ا
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  شود یم یگروه سن نیا یبرا ،. عالوه بر شغلستیحدس بزنند که آن شغل چ دیکند و گروه او با  یرا اجرا م یشغل نفر کی. میانجام ده

  ،و اگر بچه ها پنجم و ششم هستند  م یده  ی انجام م  ی کلمه ا  ۳  -   ۲چهارم هستند،    ا یاستفاده کرد. اگر بچه ها، سوم    زین  وانیح  ا ی   وهیاز م

 عبارت اجرا شود تا حدس بزنند.  کی   ایشعر   تیب کی ایو ضرب المثل   میکن تررا سخت  یباز میتوان یم

اگر دستتان در   یبه درد جشن نخورد ول  د یمعروف و جا افتاده است و شا  بسیارهم    یباز  نیاست. اپاشو    نیبش  یباز  ،بازی بیست و دوم 

اول و دوم    ، یدبستان   ش یسن پ   یشما بچه ها   ن ی. اگر مخاطبد یاستفاده کن  یی تفاوت ها  یسر  کیبا    د یتوان  ی م  ، ها تنگ بود  یانجام باز

  د ییمثال بگو  یعنیاز رنگ ها استفاده کنند.    دیبگذار  د،یمقدار سخت تر کن  کی  دیخواه  یاست. اگر م  یمعمول  یاشوپ   نیهستند، همان بش

و رنگ   نیبش  یعنیهم  زرد  رنگ    دییو بعد بگو  دیانجام ده  بیترت  نیدست به ا  ۴  –  ۳پاشو.    یعن ی  ،یآب و رنگ    نیبش  یعنی،  قرمزرنگ  

عدد زوج    م ییبگو  ی عنی  . میاز اعداد استفاده کن  میتوان  ی م ،گرفته اند   مفهوم زوج و فرد را فرا وپاشو. اگر سن بچه ها باالتر است    یعنیسبز  

پا    د یبچه ها با  ،نیبا گفتن بش  یعنی .  میرا به صورت معکوس هم انجام ده  ی باز  ن یا  میتوان  ی پاشو. البته م  ی عنیو عدد فرد    نیبش  یعنی

 .نندیبنش د یشوند و با گفتن پاشو با

و به   م یبند  ی م  یی نخ را به جا  ا یطناب    ک ی. دو طرف  یحالت مسابقه دارد تا باز  شتریکنم، ب  ی که خدمتتان عرض م  بازی بیست و سوم 

را زودتر تمام کند و بخورد، برنده است.    بشی. هرکس توانست بدون دخالت دست، سمیکن  یم  زانیآو  بیتعداد افراد گروه، به طناب، س

 حالت مسابقه دارد.  شتریب یباز نیا ،که گفتم نطوریهم

  مییصورت که بگو  ن یدارد. به ا  یحیآغاز جشن، حالت تفر  یاست، برا یاست. اگر جشن عمومکلمات    دنیکش  ی، بازو چهارم  ستیب  یباز

 است. یمسابقه ا تمیآ شتریب ،یباز نی برنده است. ا د یتر بگو یمثل سالم را طوالن یهرکس کلمه مشخص

همه   بایسوم دبستان به باال باشد. بچه ها تقر  -   دوم   یسن بچه ها  یبرا   د یبا  یباز  نیجالب تر باشد. ا  یمقدار  دی شا  و پنجم   ستیب  یباز

کند و گروه    یم  ینفر آن سوره را لبخوان  کی.  هستند  حفظ  را  ...  ناس، فلق، کوثر، والعصر و  د،یکوچک قرآن مثل حمد، توح  یسوره ها

 ی سه بار لبخوان  ای با دو بار    ی کند. ممکن است در بار اول نتواند پاسخ دهد ول  یم  یرا لبخوان  یچه سوره ا  شانیبزنند که ا  حدس  دی با  گرید

 مانند است. میهم پانتوم یباز نیا یشوند. روش اجرا یاگر توانستند حدس بزنند، برنده م 

 یخودکار م   ک ی  ا یبچه ها کاغذ لوله شده    ینیلب و ب  نیصورت است که ب  نیدارد. به ا  یحالت مسابقه ا  مجدداکه    و ششم  ستیب  یباز

 حالت طنز هم دارد.  یباز نیرا تکرار کنند. ا مییگو یکه ما م  یخودکار را نگه دارند و جمله ا ن یا مییگو ی و م میگذار

 تم یاز آ  یکیتوان به عنوان    ی بچه ها جذاب است و م  یدر عوض برا  یبه نظر برسد، ول  یهیتنب  یباز  کی  دی که شا  و هفتم  ستیب  یباز

 ی صورت که بچه ها م  ن یاست. کالغ پر به ا  ی پامرغ   ای کالغ پر  هم باشد،    ییمجزا  یباز  ا یو    میریآن را در نظر بگ  ی امداد  یها  یباز  یها

هم    ی پامرغ   یرا بروند و برگردند. باز ریکنند و مس  یرا ط  یریبپرند و با پرش، مس  دیگذارند و با   یدست ها را پشت سرشان م  و  نندینش

 روند.  یحالت مثل مرغ راه م  نیو در هم نندینش یصورت است که م نیبه ا

 ی تحرک  یها  یدر مورد باز  یجمع بند  کی  بریم،  یفکر  یها  یسراغ باز  نکهیقبل از ا  یول   می رویم.  یفکر  یها  یسراغ باز  بهکم    کم

دنبال کارهای گروهی هستیم که تعامالت اجتماعی بچه ها باال رود و زیاد شود و به  در بازی های تحرکی بیشتر  »خدمتتان داشته باشم.  

به عبارتی جنبه باخت پیدا کنند. همچنین مهارت های هماهنگی بین دست و پایشان بیشتر شود و    .اینکه تحمل رقیب را داشته باشند

خود بازی  مثل اینکه    .قوای حسی پنج گانه شان بیشتر شود. خالقیت شان باال رود. البته یک سری مراعات هایی را هم باید داشته باشیم

حتی با استفاده از ابزار پالستیکی   ،ا از بازی های خطرناک مثل شمشیربازی. لذمحیط بازی خطرناک نباشد. همینطور  خطرناک نباشد

استفاده نمی کنیم. همچنین همواره در بازی سعی نکنیم که یک نفر را که همه بازی ها را برنده می شود، بیش از حد تحسین کنیم یا به  

بچه ها بتوانند بازی ها را برنده شوند. یعنی بازی را طوری در    عبارتی قهرمان پروری کنیم. یعنی طوری بازی انجام شود که باالخره همه

بازنده شود. بلکه  ،نظر نگیریم که کسی که جثه اش از همه کوچیکتر است، همیشه بازنده باشد و یا آن کسی که قدش از همه بلندتر است

 «طوری باشد که همه بتوانند در همه بازی ها حداقل یک بار یا دو بار برنده شوند.

متداول  یلیما خ  کودکیکه زمان  گرید یباز کی نی. همچنمی زو را انجام نده یبهتر است باز ،خدمتتان عرض کردم شتریکه پ  همانطور

عدد    ۴کمتر، مثال    یعدد صندل  ک ینفر بچه،    ۵که مثال بودند، مثال    ییبود که به تعداد بچه ها  نیا  ،هم نداشت  یخوب  راتیثأبود و ت

  ی م   دی شد، هرکس با  یکه پخش م  ییو مثال با قطع شدن صدا  دنی کردند دو  یها شروع م  یصندل  نیبچه ها دور ا  و  دندیچ  یم  یصندل

امروزه    دیشا  یباز  نیرفت. ا  یمبیرون    یبازنده بود و از باز  ،ندیبنش  یا   یصندل  یکه نتوانسته بود رو  یو آن کس  یصندل  کی  ینشست رو
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  یسوت هر کس   یصدا  دنیبعد از شن  دیدوند و با   یم  نیکنند و بچه ها دور زم  یرا پرت م  ییاهم داشته باشد. مثال حلقه ه  گریشکل د

 ینقش و تخصص  ی تیکه در کار ترب  ی دیهمه اسات  با ی. تقررونیرود ب  ی م  ،قرار نگرفت  ی. هر کس که درون حلقه اردیحلقه قرار گ  کی  یتو

شود که همواره بچه ها در ذهن شان  ی باعث م ی عنی.  گذارد ی ها م بچه  یرو ی مخرب و منف ریثأ ت یباز ن یااست که  نینظرشان ا  ،دارند

  ی ببازند و از باز  هی. ولو بقرمیخودم را در نظر بگ  تیناراحت شوند، موفق  هیبق  نکهیولو ا  یمتیبه هر ق  د ی که خودم مهمترم و با  افتدیجا ب

 ینوع قهرمان پرور  کی  نیابرنده بوده و    بنشیند،  یصندل  یتوانسته رو  ودشکه به قول معروف خ  یآن کس   یروند. در آخر باز  رونیب

 . و بهتر است که حتما انجام نشود است یمنف

 ی فکر  ی ها  ی( بازب

 ی حرکت  یبچه ها همه اش بخواهند باز  ،میبچه ها در نظر گرفت  یباز  یرا که برا  یا  قهیساعت و ده دق  کی  ایساعت    کیدر کل آن    اگر

نداشته باشند و در کل جشن هم    یها انرژ  یباز  هیبق  یبرا  د یشوند و شا  یخسته م  قهیدق  ۴۰  حداکثر  ا یساعت    م یبعد از ن  ،انجام دهند 

و بعد   یحرکت  یدو باز  ای   کی. مثال  مینیرا بچ  یو فکر  ی حرکت  یها  یباز  ان،یدو تا در م  ای  انیدر م  یک یکه    استخسته باشند. لذا بهتر  

 انجام شود.  یفکر یباز کی

ندارد. ما    ازین  یخاص  لهیوس  ،شد  می که تا االن خدمتتان تقد  یحرکت  های   یباز  هیمثل بق  ،کنم  یهم که خدمتتان عرض م  یفکر  یباز

  یباز  شتریکه با حداقل امکانات در همه شهرها قابل انجام باشد. ممکن است با ب  میکن  می را تقد  یی ها  یجلسه باز  نیدر ا  می کرد  یسع

 . میکن ی اشاره م یخدمتتان به برخ یادآوریجهت  یول  د،یهم آشنا باش یفکر  یها

بدهند که   تیجذاب  یباز  نیبه ا  کمی  دیها با   ی . مربد یو به بچه ها بده  دیکن  هیرا ته  ییبرگه ها  دیتوان  ی است. م  لیاسم فام،  اول  یباز

 اماو مد  نندیکنند و بب  یاگر دو مرحله باز  گرانیاست و د  شترینفر سرعت عملش از همه ب  کیکند.    دایبچه ها جنبه برد و باخت پ   یبرا

که به قول معروف بچه ها زده    میاداره کن   یرا طور  یو باز  شود  هیمراعات بقتا حدودی    د ی. بارندیگ  یرا شل م   یباز  کمی   ، شود  ی اول م

 را رها نکنند.  ینشوند و باز

 ی جذاب است. برگه ها  یو دبستان   ی دبستان  شیپ   یبچه ها  یبرا  تاینها  یاست. نقطه باز  ینقطه باز  کنم،  ی عرض م  خدمتتانکه    دوم  یباز

 آموزشش داده شود. یاز باز  ش یپ  د یباو انجام بدهند و البته  نندیآماده باشد و بنش دیآن با

 یم  نیی تع  را  یخاص  بیکه ضرا  بی ترت  نیتر است. به ا  چهارم دبستان جذاب  ایسوم دبستان    یبچه ها  یاست. هوب براهوب    سوم  یباز

مضارب عدد سه،    دییگو  یحالت است. بعد مثال م   نی. اعداد زوج راحتترندیهوب بگو  د، دن یآن عدد که رس  بیبه ضرا  د یو آنها با   دیکن

 .شودیسخت تر م جیکه به تدر هفتمضارب عدد پنج، مضارب عدد 

به شکل    توانند  ی به قلم و کاغذ هم ندارد. بچه ها م  یازیکشور ن  ایاست. شهر  کشور    ا یشهر    ،کنم   ین عرض م اکه خدمتت  چهارم  یباز

 ای شهر    کینام    ، نام برده  شانیکه ا  یکشور  ایبا حرف آخر آن شهر    ی و نفر بعد  د یشهر را بگو  کیو هر کس اسم    نندیگرد کنار هم بش

را    یباز  نیا  گر یفنالند. مدل د  دیگو ی م  ی نجف. بعد نفر بعد  د یگو یم  گری. بعد نفر د رانیا  د یگو  ی نفر م  ک ی  را ذکر کند. مثال   گریکشور د

  ی باز  نی. ادیرا انجام ده  یباز  نیا  یقرآن  یمثال با اسم سوره ها  ای.  شود  یسختتر م  ی که کم  دیپسر انجام بده  ایبا اسم دختر    دیتوان  یم

 قابل انجام است.   مچهارم به باال ه یبچه ها یبرا

و اگر جمله سالم و    م ییگو  ی را در گوش نفر اول م  یکه جمله ا  بیترت  ن یاست. به ا  یتلفن باز  ،کنم   یکه خدمتتان عرض م   پنجم  یباز

که جمله اش را درست   ی. هر گروه میبچه ها را دو گروه کن  میتوان  یبرنده است. م   ،و او آن را اعالم کرد   دیو درست به نفر آخر رس  حیصح

 . شود یآن گروه برنده م  ،به نفر آخر انتقال داد

متناسب با سن    تواند ی ت مسؤاال ن ی. ادیپرس  یت را م سؤاالاست. شما برعکس  ریبله خبه صورت  ،دارد یکه حالت مسابقه ا  ششم یباز

  دیبا  ،پنجم ششم است  یبچه ها  یآسانتر باشد و اگر برا  د یتش باسؤاال  ،ها است  یدبستان   شیپ   یبرا  یباز  نیشود. اگر ا  یبچه ها طراح

 . ندیبرعکس بگو ریت بله و خسؤاالدر جواب  دی سختتر باشد. آنها با

به صورت دو ستون   ی عنی.  نندینش  یو پشت سر هم م   شوند   ی صورت که بچه ها دو گروه م  نیاست. به اکارت کلمات    یباز،  هفتم  یباز

. نفر د یده  ی م  یگریهم کلمه د  گری. به نفر آخر گروه د د یده  یرا به نفر آخر م  یکارت کلمه ا  ک ی. بعد شما  نندینش  ی پشت سر هم م

کمر   یو کلمه را رو  ردیگ  یکارت را م  ،. بعد، اگر آن فرد درست جواب دادسدیبا انگشتش بنو  ییکمر نفر جلو  یآن کلمه را رو  دیآخر با

سراغ   م یرو  ی م  ،گروه توانستند درست حدس بزنند   ی همه اعضا  یعنی   د، یکارت به نفر اول صف رس  ،روال  ن ی. اگر با اسدینو  ی م  یینفر جلو
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 جلسه اول  –غرفه بازی کودکان در جشن ها 

نتوانست   ، کرد  ی از افراد هر چقدر سع  یکیاگر وسط کار   ی عنیاگر هم نه،    . شود  یم   تهآن گروه در نظر گرف  یبرا ازیامت  کیو    ی کارت بعد

رقابت    تیقابل  یباز  ن ی. اشود  یکار شروع م  ی و از اول با کارت کلمه بعد  رود  ی م  رونیب  یکارت از باز  ،کارت را حدس بزند   نیکلمه ا

 نکنند و کلمات را به هم نرسانند.  طنتیها شداور در نظر گرفته شود تا بچه  کیگروه  هر یبرا د یدارد. فقط با یخوب

 ست یب یباز قهیکثر پنج دقاخوب است تا حد ،بچه ها گرفته شود یخستگ نکهیا یاست. در جشن ها برا یسؤال ستیب یباز ،هشتم یباز

 ست یحداکثر ب  دی که با  میریگ  یرا مد نظر م  یباز  کیهر گروه    ی. برا دیکن  میبچه ها را به دو گروه تقس  دیتوان  یانجام شود. م  یسؤال

 .شود ی در نظر گرفته م  شانیبرا ازیامت کی  ،دندیرس  سؤالحدس بزنند و اگر به جواب  سؤال

  یدن یخر  لهیبه وس  ازیرا که ن  یی ها یدر جلسه بعد باز  ، بود  یشد. اگر فرصت  م یتقد   خدمتتانبود که    یو حرکت  یفکر یها یباز  این موارد،

هم   نهیهز  ازمندین  یدارند ول   ییکه تنوع باال  ییها  بازی  ... .  و  جانیبرج ه  نو،یمثل دوم  ییها  یازب.  می کن  یدارند هم خدمتتان عرض م 

 بچه ها جذاب باشد.  یبرا هم باشد و ی مناسب ینگه داشته شود و هم باز یبعد یجشن ها یاست که هم برا نیهستند و لذا مستلزم ا
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