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سآداممثلگیریممیتصمیمباباومامانومنامروز،
یکابپس!!بدویمفقطهمبانفریسههمزمان.بدویم
میشروعوبندیممیهمدیگربهراپاهایمانطناب،

.کنیم
اردبردقدمیکیآناززودتریکیاگههستحواسمون

.داریمراهمهوایپس.افتیممیبقیه
،دَوَممیبدوبگو:خوانیممیشعرودویممیآرامآرام

...شینممیشینم،میبشینبگو.دَوَممی
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با مامان و بابامپرواز در خانه . 2

طاقچهیک بلندی، مثل صندلی یا 
بالشتشک و 

کوچکتوپ 
نخ یا کاموا 

+
پاهای قوی

همکاری عالی
حوصله ی هیجانی 

:ابزار



باباممامان و با پرواز در خانه . 2

میداصرامامانوچینممیبالشزیرشمنآورد،میصندلیچندبابا
یکدایصپریممیداریموقتی.کنیممیپریدنبهشروعنوبتی.کنم

.خندیممیوآوریممیدرخودمانازراحیوان
موقع.کنممیآویزانسقفازراامرنگیهایتوپهمروزهایییک

.بیایمفرودبعدبخورد،آنهابهدستمانبایداولپریدن
ینااشخوبی.هستمابرهادرانگارپرم،میبابایمومامانباوقتی
نمیشکایتمنگرومگرومصدایازدیگرهاهمسایهکهاست
!استبالشتپاهایمزیرچون.کنند

فهممبکه.کندمیگذاریعالمتراپریدنممحلباباهمهاوقتبعضی
.پریدمبیشترچقدرهرسری



با مامان و بابامکانگورو بازی .3

.اچند عد گونی به تعداد اعضا خانواده ی م
+

پاهای قوی
همکاری عالی

حوصله ی هیجانی 

:ابزار



با.آورمهدیهیکبرایت:گفتوخانهآمدکارسرازباباروزیک
باباینمببکهداشتمذوقکلی.گرفتمازاوراهدیهبستهخوشحالی

کهفیدسبزرگکیسهتاچنددیدمدفعهیک.استگرفتهبرایمچی
نایکهکردممیغرغرداشتم!برنجگونی:گفتمیآنبهمامان
امانمدیدمکهرفتممیاتاقمسمتبهواستایهدیهجورچهدیگه

رااهکانگورولباسانگارورفتندبرنجهایگونیداخلبابامو
گونیبهمامبابکهلحظهآن.هستندکردنبپربپرمشغولوپوشیدند

کهاباییب.دارمرادنیابابایبهترینمندانستمنمیداد،هدیهبرنج
.بکندبپربپرمنباوبیاورددرراجنگلهایحیوانادایاستبلد

با مامان و بابامکانگورو بازی .3



با مامان و بابامگرگ و چوپان . 4

روسری
نیجفت مامان و بابای دوست داشتیک 

+
پاهای قوی

همکاری عالی
حوصله ی هیجانی 

:ابزار



ردنکپیداوبازیدنبالهمینمنعالقهموردهایبازیازیکی
.است

هبستهایشچشمکهباشمکسیآنمندارمدوستهمیشه
.استبیشترهیجانش.استبقیهدنبالواست

هرکس.داریمهمباقرارییکبازیاینموقعباباومامانومن
لهگوگرگم:خواندمیراشعرایناستبستههایشچشمکه
!!ذارهنمیدارمچوپون:دهندمیجواببقیه.برممی

با مامان و بابامگرگ و چوپان . 4



مامان و بابامبالیز بازی در پیست اسکی . 5

نایلون فریزر
کِش یا طناب

+
پاهای قوی

همکاری عالی
حوصله ی هیجانی 

:ابزار



.هستیماییحرفههایبازاسکیتبابا،ومامانومن
دکمازراهایماناسکیتهمیشههفته،درروزیکچون

یمخانهکلدرسواریاسکیتبهشروعوآوریممیدر
.کنیم
هآماداسکیپیستتاکنیم؛میلولرافرشمان،اول

اسکیتیکیآنکنهمیکمکهرکسیبعد.بشود
مسابقاتکهاستوقتآنبپوشد؛رااشنایلونی

.شودمیشروعمابازیلیزخانوادگی

مامان و بابامبالیز بازی در پیست اسکی . 5
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مامان و بابامبا آب نبات چوبی توپی . 2

مامان و بابامبا باشگاه عنکبوتی . 3

مامان و بابامبا توپ بازی هشت پایی . 5

مبابامامان و با فوت بازی . 4

توپ بازی
مامان و بابامبا 



با مامان و بابامقِلی های جنگجو قِل . 1

تعداد زیادی توپ رنگی
سطل رنگی یا عالمت های رنگی

کاغذ
+

چشم های  تیز
نشانه گیری بیست

حوصله ی تمیز  

:ابزار



مامان و بابامبا قِل قِلی های جنگجو . 1

رنگیتوپبستهتاسهباباشعبان،نیمهجشنمناسبتبهپیشروزچند
رنگیبیرونهایچراغانیمثلهممانخانههوایوحالکه.خریدبرایم
گیریانهنشهبشروعباباآوردم،میدربستهازراهاتوپداشتمتا.بشود

!!اشتمنگذکمالبتهمنم.کردمیحملهپشتازهممامان.کردمنسمتبه
موقعاهتوپبابازیجنگازبعد.کردممیگیرینشانهپرقدرتومحکم

بزسهایتوپبابانارنجی،وقرمزهایتوپمامان.رسیدآنهاکردنجمع
سطلسمتبهوبرداشتمرابنفشوزردهایتوپهممنآبی،و

پتوهمکردیم،بازیهمطوریاین.کردمگیرینشانهخودشمخصوص
بهچونامابدهیمانجامرابازیهمانخواهیممیهمامروز.شدندجمعها

توپسرییکخودمانگرفتیمتصمیمداریم؛نیازبیشتریهایتوپ
.کنیمدرستکاغذی



با مامان و بابامآب نبات چوبی توپی . 2

قاشق پالستیکی
توپ کوچک

+
چشمهای  تیز
بیستنشانه گیری 

تمیز  حوصله ی 

:ابزار



مامان و بابامبا آب نبات چوبی توپی . 2

، مثال. در خانه ی ما آب نبات چوبی، مثل یک اسم رمز می ماند
ب هروقت بابا با آب نبات چوبی می آید، یعنی قرار است آن ش

ن شب دیشب هم یکی از آ. اتفاق های رنگی در خانه ی مان بیافتد
ه همگی بعد از خودن آب نبات های چوبی که بابا خرید. ها بود

چشم : تبود، منتظر یک اتفاق جالب بودیم که یک دفعه بابا گف
نمی من از خوشحالی. هایتان را ببندید و دهان هایتان را باز کنید

و آن توانستم یک جا بایستم و هی با چشم های بسته این طرف
ت و طرف می رفتم تا اینکه بابا در دهان همگی، یک قاشق گذاش

ماره با ش: بعد به هرکس یک توپ داد و گفت! چشم ها باز: گفت
ی و ی سه شروع می کنیم به راه رفتن با آب نبات چوبی توپ

.  مراقب هستیم که روی زمین نیافتد



ابامبا مامان و بباشگاه عنکبوتی . 3

حلقه ی رنگی
چسب کاغذی

توپ های رنگی
+

چشمهای  تیز
بیستنشانه گیری 

تمیز  حوصله ی 

:ابزار



اممامان و باببا باشگاه عنکبوتی . 3

چند روز است که مامانم به یک باشگاه ورزشی می رود و 
ه است وقتی برمی گردد بعضی از ورزش هایی را که یاد گرفت

ده من از اسم باشگاه و ورزش خوشم آم. با من تمرین می کند
اه برای همین، امروز تصمیم گرفتم خودم یک باشگ. است

!!  وتیورزشی درست کنم اسمش را هم گذاشتم؛ باشگاه عنکب
اید مثل برای این که هرکسی در باشگاه من ثبت نام می کند ب

وپ عنکبوت ها به تارهای رنگی چسبی که درست کردم، ت
نام امروز در باشگاه عنکبوتی من، دو نفر ثبت. بچسبوند

مامان و بابا: کردند



با مامان و بابامفوت بازی .4

:للیزمثسطح صاف و نسبتا یک 
...  و میز بزرگ، نایلون متری،سفره

توپ کاغذی، 
نی
+

چشمهای  تیز
بیستنشلنه گیری 

تمیز  حوصله ی 

:ابزار



مامان و بابامبا فوت بازی . 4

هکریختممیدوررانقاشیمشدهمچالهکاغذهایداشتم
اسبابهمهاینکهآدم:گفتوگرفترادستممامانم
توازلطفا:گفتبابابهبعد.ریزهنمیدوررابازی

ازیبفوتیمسابقه.بیاررنگینیتاچندآشپزخانه
دردهبکاغذهمهاین!بکن؟کِینکنفوتحاال.شدشروع
هچهاایندانستمنمیمنوبودریختهمانخانهدرنخور

!هستندگنجی



با مامان و بابامهشت پایی توپ بازی .  5

توپ های رنگی 
کوچک

+
چشمهای  تیز
تبیسنشانه گیری 

تمیز  حوصله ی 

:ابزار



مامان و بابامبا توپ بازی هشت پایی . 5

وتاسکوچکنینیبهحواسشمداممامانمآمده،دنیابهداداشموقتیاز

امان،مکهطوریهمینروزیک.کندبازیبدوبدومنبادرستتواندنمی

بارنگیکوچکتوپیکبود؛نشستهوبودگرفتهبغلدرراکوچکمداداش

کهبردارمهایمدستباراتوپآمدم.منسمتدادقِلوکردبلندپاهایش

یکبامحکمراهاآن!باالهادست:گفتوکردگیرمغافلپشتازبابا

.نیمکمینشستنیبازیتوپ،بستهدستامروز:دادادامهوبستپارچه

یکمثلمهمن.کنیمپرتتوپهمدیگربهتوانیممیپاهایمانبافقطیعنی

.کردممیجمعپاهایمباراهاتوپطرفهمهازپاهشت



باباممامان و با سفر به شهر کِش . 1

مامان و بابامبا جَنگ ماستی .2

مامان و بابامبا زندان بازی. 3

مامان و بابامبا چراغانی خانه .5

مبابامامان و با شکار مار سَمّی . 4

کِش مَکش
مامان و بابامبا 



با مامان و بابامسفر به شهرِ کِش. 1

چند متر کِش
+

دست های دراز
پاهای کوتاه
بِکِش و بیار

:ابزار



باباممامان و با سفر به شهرِ کِش . 1

میاباب.کندمیپیدابلندکِشیکاشخیاطیوسایلجعبهازمامان

یکپرممیهممن.استخوبکنیموصلجاایننظرمبه:گوید

مادهآوچینممیهاکشجلویفاصلهباوآورممیبازیاسبابسری

میشتالوکشداخلرویممینوبتی:شویممیکِششهربهسفری

هرشودبترسختاینکهبرای.برداریمرابیشتریهایوسیلهکنیم

وامانمدستکهکنممیتردورکِشازراهابازیاسبابفاصلهسری

!نرسدبهشانبابا



با مامان و بابامجنگِ ماستی . 2

کِش ماستی
قاشق پالستکی

گلوله ی کاغذی
صندلی یا میز

+
های درازدست 

پاهای کوتاه
ربیاو بِکِش 

:ابزار



مامان و بابامبا جنگِ ماستی .2

کهیهایماستاینازتافروشیماستیمغازهرفتیمباباومنامروز

کِشماماستدورفروشماستآقایوقتی.بخریمدارهکِشدورش

باوبردارمرااشمغازههایکِشیهمهخواستمیدلمانداخت؛

تماسآقایوباباکهبودزیادهیجانمآنقدر.کنمبازیکِشآنها

باهکشدطوریاینخواهد؟میبازیکِشدلت:گفتندهمبافروش

رعکسبراهاصندلیبابا،کمکبه.خانهآمدیمماستیکِشعالمهیک

گلوله،پالستکیقاشقباوپیچیدیمکِشهایش،پایهدوروکردیم

.کردیمپرتابمامانسمتبهرامانکاغذیهای



با مامان و بابامزندان بازی . 3

چند متر کِش
+

های درازدست 
پاهای کوتاه

بیاربِکِش و 

:ابزار



مامان و بابامبا زندان بازی . 3

.خوریممیشاممخصوصجاییکشبهرمایخانهدر
.استاتاقدرشامیسفرهانداختننوبتهاشنبهسهمثال

شکِباباسفره،کردنجمعباهمزمانخوردیم؛شاموقتی
همه.کندمیخواندنشعربهشروعوآوردمیراموتورش

قطعراخواندنشعردفعهیکبابا.باشدجمعحواسشانباید
خوردبتکانهرکس.بخوردتکاننبایدهیچکسوکندمی
کهمدکپشتسمتبهکِشدمیرااوموتورشکِشبابابا
راانیزندوبروندبایدهمبقیه.زندانگذاشتمرااسمشمن

.کنندآزاد



با مامان و بابامشکار مار سمّی .4

کِش
+

های درازدست 
پاهای کوتاه

بیاربِکِش و 

:ابزار



مامان و بابامبا شکار مار سمّی .4

مامان.بخزموبشومماردارمدوستروزهایییک
.بکندخوبرامنحالجوریچهداندمیخوب
ازپرخانهجایهمهدیدموشدمبلندصبحامروز

کردهدرستراهاآنطناببامامانکه.استمانع
میردهاآنبینازتاپریدممیبایدیامن.است
تاخزیدممیوآوردممیپایینراسرمیاشدم

آنهاالیراخودشسمّیماریکمثلکهرابابابتوانم
بهپاداردبابامدیدموقتی!کنمپیدابودکردهقایم
خزد؛میوپردمیطناب،عالمهیکالی،منپای

.دارددوستخیلیرامنباباکردماحساس



با مامان و بابامچراغانی خانه . 5

کِش
توپ کاغذی

+
های درازدست 

پاهای کوتاه
بیاربِکِش و 

:ابزار



مامان و بابامبا چراغانی خانه . 5

ومنشود،میهاامامازیکیتولدجشنکههروقت
گیرلغافراباباشبوکنیممیتزئینراخانهمامان

مامانبا(ع)هادیامامتولدبرایامروز.کنیممی
ازارهاکِش.خریدیمرنگیکِشمترچندورفتیم
رنگیهایتوپسرشبهوکردیمآویزانسقف

.شدچراغانیمانیخانههم.کردیموصلکاغذی
.کردیمبازیکِشکلیآمد،باباکهشبهم



باباممامان و با مسبقه ی کیسه بوکس . 1
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با مامان و باباممسابقه ی کیسه بوکس .1

چند تا بالش
+

مُشت محکم
صدای بلند

بزن بزن

:ابزار



مامان و بابامبا مسابقه ی کیسه بوکس . 1

مامانبهرابازویمزورخواهدمیدلمهاییوقتیک
هارختخوابکمدسرروممیپس.بدهمنشانباباو
هبکنممیشروع.دارمبرمیرابالشبزرگترینو

قویمنازکردیفکر:گویدمیبابا.زدنمشت
اشخندهمامان.کوبدمیبالشترویمحکمو؟تری

اییخد.اومدممنکهکناربرین:گویدمیوگیردمی
.باشدداشتهزورانقدرهممامانمکردمنمیفکر



با مامان و بابامبشقاب پرنده . 2

کیدر سطل پالستی
+

مُشت محکم
صدای بلند

بزن بزن

:ابزار



ایندرِچقدر : یک روز مامان، بابا را صدا زد و گفت
ک بابا کمکش کرد و درِتک ت! سفت استظرف ها 

ظرف ها را باز کرد و مامان شله زرد های نذری را 
یک . به همسایه ها بدهممن تا داخلشان ریخت 

آنقدر . دفعه هوس کردم با درِ ظرف ها پرواز کنم
درِ ! بازی کردیم که شله زد ها یادمان رفت

مولی باشه پالستیکی که همیشه نباید فقط یک در مع
ر مگ. پرنده بشود پرواز کندبارهم یک . بنده خدا

این درها دل ندارند؟

با مامان و بابامبشقاب پرنده . 2



با مامان و بابامبادکنک والیبالی. 3

بادکنک
کاموا یا طناب

+
محکممُشت 

صدای بلند
بزن بزن

:ابزار



مامان و بابامبا بادکنک والیبالی . 3

باداشتمامان.کردممیبازیبادکنکباداشتممن
باباوتبافمیکالهیکبرایمرنگیرنگیکامواییک

شحالخوو.کردمیتماشاراوالیبالملیتیممسابقه
میمامانوشدتمامکاله.استجلوماتیمکهبود

تمرفقیچیباکهداردنگهرااشاضافهنخخواست
هاقاتادرطرفدوبهو.بریدمنختکهیک.پیشش

والیبالتیم.باباسمتانداختمرابادکنک.کردموصل
شدآمادههمماخانه



با مامان و بابامعُقاب نشانه گیر  . 4

بطری
چسب کاغذی

توپ
+

محکممُشت 
صدای بلند

بزن بزن

:ابزار



مامان و بابامبا عُقاب نشانه گیر . 4

هایبطریخواستممامانازداشتیممهمانکهدیشباز
راهایبطر؛آمدباباکهعصر.نیندازددورراپالستکی

عالمتراآنهایمحدودهکاغذی،چسبیکباوچیدم
.زدمصداراباباومامانوکردمگذاری

اینازبلقاما.هستمخودمگیرینشانهاستاد:گفتبابا
رفتگنشانهرابطریدورترینمامانبگیرد،نشانهکه

!زمینانداختو
دوستکهبودقویهایشگیرینشانهماماننقدرآ

.مامانتیمتوبرومداشتم



مامان و بابامبادریای کاغذی . 5

پوشال 
+

مُشت محکم
صدای بلند

بزن بزن

:ابزار



مامان و بابامبا دریای کاغذی . 5

کههاییبازیبرایگرفتیمتصمیمباباومامانومنشب،یک
تدرسجایییککند؛نامرتبیابریزدبهمراخانهاستممکن
ویمساختبزرگیخانهیکمقواییکارتنباهمینبرای.کنیم
خانهایندربازیمدلیکهفتههر.انداختیمنایلونیکآنکف

.استبازیپوشالنوبتهفتهاین.دهیممیانجامکارتنیبازیی
.ریدیمخپوشالکیسهدوتامانخانهنزدیکانتشاراتازباباومن

ردیمکشناپوشالیدریایدروریختیممانبازییخانهدرراآنها
.کردیمپرتپوشالدیگربهمتوانستیمتاو


