
بازی، ورزش، شادی

زمین بازي را انتخاب می کنیم. تعداد زیادي توپ کوچک را داخل زمین می ریزیم.
به گروه های دونفره تقسیم می شویم. )براي این بازي باید دست کم دو گروه دونفره باشیم.(

از هر گروه یک نفر پاهایش را داخل کیسه ي پارچه اي می کند.
با صدای سوت، بازي شروع می شود. )زمان بازي یک تا دو دقیقه است.(

بازیکنی که پایش داخل کیسه است باید مثل کانگورو  بپربپر کند و جلو برود. 
اصالً نباید بایستد. 
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• مريم سعیدخواه    • تصويرگر: سعیده کشاورز 

بّچه ها موقع ورزش فاصله را 
رعایت کنید.

بــا صداي ســوت، بــازي تمام می شــود. 
توپ های داخل کیســه ها را می شــماریم 
تا ببینیم کدام گروه توپ بیشــتري جمع 
کرده است. این بازي را می توانیم در خانه 

هم انجام دهیم.
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نیم وجبی ها
نویسنده: حمیده رضایی
تصویرگر: غزاله باروتیان

ناشر: کتاب  جمکران
تلفن: 0253725334

نیم وجبــی خیلی ُغصــه می خورد. او حانیــه را خیلی 
دوست داشت. یک روز مثل همیشه نشسته بود بین 

پارچه ها و ُغّصه می خورد. یک دفعه... 
کتاب نیم وجبی ها پنج داســتان کوتاه دارد. »حانیه و 
کش نیم وجبی، موحنایی و پارچه ي نیم وجبی، دوستان 

نیم وجبی، نیم وجبی گل گلی، نیم وجبی چین چینی.« 
می توانید این کتاب را بخوانید و از  قِّصههاي آن لّذت 

ببرید. 

تاج شاه و کاله ها
شاعر: محمدکاظم مزینانی
تصویرگر: ساقی ذاکرنژاد

انتشارات فنی ایران
تلفن: 02137652008

این کتاب درباره ی تاج شــاه است. تاج از دست شاه 
فرار می کند و به شهري پُر از ُکاله می رود، اّما... 

تاج بود و کاله بود 
روي سر یه شاه بود 

تاج شاه  
یه روز یهو فرار کرد... 

می توانید این شــعر قّصه را بخوانید و برای دیگران 
تعریف کنید.

نفر دّوِم گروه باید توپ هاي وسط زمین را 
تُندتُند بردارد و داخل کیسه ی او بیندازد.

15 رشد کودک7  1400


