
مردمکشورهایدنیاچهبازیهاو
سرگرمیهاییدارند؟

رسگرمی های 
جـــــهـــــــــــا  نـــیݡ

داریم. زیادی گروهی بازیهای ایرانیها ما
بازیهاییکهمیتواندرجمعهایخانوادگیودوستانه
باآنهامشغولشدوساعتهاخوشگذراند:شاهدزد
وزیر،بیستسؤالی،اسمفامیل،گلیاپوچ،ُهپُهپ،

یهقلدوقلو...
بعضیازاینبازیهایگروهی،تحرکباالییهمدارند؛
مثل:باالبلندی،بشینوپاشو،استپهوايی،الکدولک،
هفتسنگ،پیپیپینوکیو،طنابکشی،زو،شمعگل

پروانه،قایمباشک،وسطیو...
است ناآشناست،کافی برایت اسمها این از بعضی اگر
کنی سؤال اینترنت، ماقبل دوران اهالی از نفر یک از
ما تعریفکند.حاال برایت را بازی آن تاب و آب با تا
برویم و بزنیم ویژهدست بهیککار تصمیمگرفتهایم
سراغکشورهایدیگردنیا.میخواهیمببینیمبازیهای

گروهیکشورهایدیگرچهبازیهاییهستند.

در این بــازی بازیکنــان باید 
بكوشند لبه های بیسکوئیت خود را به 
شکلی بخورند که قسمت باقی مانده 
شبیه نقشۀ کشورشان شود. کسی که 
در نهایت شــبیه ترین شکل به نقشه را درست کند، برنده 
است. شما می توانید این بازی را با نقشۀ ایران یا هر شکل 

انتخابی دیگری انجام دهید.

محل:  استرالیا

نام:بیسکوئیت خوری

نوع: تفریحی

محل انجام: خانهتعداد: سه نفر یا بیشتر

برای ایــن بازی به یک تــوپ قابل 
پرتاب )مثل توپ بســکتبال یا والیبال( نیاز اســت. همۀ افراد باید به شــکل دایره 
بایســتند و یک نفر با پرتاب توپ به ســمت شخص دیگری بازی را شروع کند. وقتی 
بازیکنــی تــوپ را دریافت می کند، دو بازیکــن دیگری که در طرف راســت و چپ او 
ایستاده اند، باید دستی را که نزدیک تر به اوست )برای بازیکن سمت چپی دست راست 
و برای بازیکن ســمت راستی دســت چپ( بلند کنند و تا زمانی که او توپ را به کس 
دیگری پاس دهد،  باال نگه دارند. اگر کسی موفق نشود توپ را بگیرد یا وقتی بازیکن 
بغلش توپ را گرفت فراموش کند دســتش را باال ببرد، باخته اســت و از بازی بیرون 

می رود. پنج نفر آخر برنده هستند.

محل:  چین

نام: توپ چینی

نوع: تمرکزی 

محل انجام: حیاط خانه یا مدرسه، کوچه تعداد: خیلی بیشتر از پنج نفر
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زمین بازی باید یک زمین مربع یا مســتطیلی مثل این 
شکل باشد که با یک خط عمودی از وسط به دو قسمت تقسیم شده است.

یک نفر به عنوان اختاپوس انتخاب می شود و روی خط وسط زمین مستطیلی می ایستد. بقیه در ابتدای 
یکی از زمین های روبه روی او می ایســتند. حاال این بازیکنان باید بدون اینکه دســت اختاپوس به آن ها 
بخورد، به سمت دیگر زمین بدوند. اختاپوس فقط می تواند روی خط وسط زمین حرکت کند. هر بازیکنی 
که توســط اختاپوس لمس شود، به یک »بچه اختاپوس« تبدیل می شود. بچه اختاپوس ها نمی توانند از 
جایشان تکان بخورند و فقط باید با تکان دادن دست هایشان سعی کنند بازیکنان آزاد را بگیرند. وقتی همه 

بچه اختاپوس شدند، بچه اختاپوس اول جای اختاپوس را می گیرد و بازی از اول شروع می شود.

محل: ایتالیا

نام: اختاپوس

نوع: حرکتی، جنگجویی 

محل انجام:خانه یا مدرسه، کوچه تعداد: حداقل پنج نفر

بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم 
می شوند و محدودۀ زمین بازی را مشخص می کنند. در دو طرف زمین جایی برای قرار 
دادن پرچم هر گروه تعیین می شود. )الزم نیست حتمًا پرچم داشته باشید. با یک دفتر 
یا خودکار یا هر چیز مشخص دیگری هم می شود این بازی را انجام داد.( بازی به این 
صورت است که هر گروه باید تالش کند پرچم گروه مقابل را، بدون لمس شدن توسط 
اعضای آن گروه، به دست آورد. هر کسی که به وسیلۀ عضو گروه روبه رو لمس شود، 
باید سر جای خودش متوقف كند تا یکی از هم گروهی هایش آزادش کند. گروه برنده 
گروهی است که پرچم گروه مقابل را به دست آورد. اگر کسی پرچم را به دست نیاورد، 

برنده گروهی است که کمترین اعضای متوقف شده را داشته باشد.

محل:  برزیل

نام: گرفتن پرچم

نوع:  حرکتی، جنگجویی 

محل انجام: خانه و مدرسهتعداد: چهار نفر یا بیشتر

خطی که اختاپوس روی آن 

می تواندجابه جا شود.
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