
بیست بازی آبی در خانه

قصه های آبی

حدیثه ملکی پور : نویسنده



بسم اهلل الرحمن الرحیم 

تقدیم می کند



:  می فرمایند( ع)امیر المومنین
کودک در هفت سال نخست زندگی، آزاد گذارده می شود و در هفت سال دوم به آن ادب آموخته

.می شود و در هفت سال سوم به خدمت گرفته می شود

ام وجود، خود سال های ابتدای زندگی ، تجربه های حسی بی پایانی دارد که کودکان مشتاقانه و با تم
.را درگیر آن می کنند 

.فرصت بازی، مشاهده، آزمایش و کشف را می توان از طریق آب بازی به بچه ها منتقل کرد 
ا با تقریبا همه ی بچه ها بازی کردن با آب را دوست دارند و بیشتر اوقات دوست دارند ساعت ه

. آب، بازی کنند
یت و آب؛ مایه آرامش بخشی، وسیله ی خوبی برای تخلیه ی انرژی کودک و تقویت کننده خالق

.ابتکار کودک است
. اهم کنیمبا در اختیار گذاشتن وسایل و ابزار ساده، می توان زمینه کشف و کاوش را برای کودک فر

منظور . در این بسته سعی شده با ابزارهای مختلف و ساده ، انواع بازی با آب را نشان دهیم
ی ساده ما ازآب بازی، صرفا یک حوض بزرگ یا استخر نیست، گاهی با استفاده از ابزار ها

ای خانه می توان امکان تجربه ی آب بازی ترجیحا در فض... مثل آِب پاش، سرنگ، ابر، نی و
.و یا بیرون را فراهم کرد



با مامان و بابامباران بازی . 1

آب
آبپاش

لباس اضافه
+

هیجان آبی
انرژی زیاد

حوصله ی بارانی

:ابزار

با مامان و بابامباران بازی . 1



ولر را تمیز بابا به پشت بام رفته بود تا ک. بودهوا خیلی گرم آن روز 
.  کردتمییز می را با دستمال میز ها مامان هم . کند
حتی . بودحسابی حوصله ام سر رفته شده بود و گرمم هم من 

. ی بازی نداشتندو حوصله عروسک هایم هم گرم شان شده بود 

د چندفعه خودم را باد می زدم، یک و بودم که نشسته همین طور 
!باران می آمدکه آب روی سرم ریخت، انگاری قطره 

دارد سرم ایستاده وباالی دیدم مامان با آبپاش باال را نگاه کردم، 
. روی من آب می پاشد

ام ، همراه مامان به پشت برا آوردمیکی آبپاش ن و آمن هم دوییدم 
.رفتیم و بابا را هم بارانی کردیم

با مامان و بابامباران بازی . 1



بادکنک
آب 

طناب

+
مشت های قوی

انرژی زیاد
آبیحوصله ی 

مامان و بابامبا بمب های آبی . 2

:ابزار



هایماتفاق عجیبی برای دست شدم، یک از خواب بیدار آن روز که 
ودشان را خهی دوست داشتند . بودندعجیب شده انگشتانم . بودافتاده 

!به همه جا بکوبند
به هم خودشان را به مبل، به پشتی، بعدشای مشت شدند و یک دفعه 

اشتند دوست دبازهم اما بود، گرفته دردشان که با این . دیوارکوبیدند
.  آن ور بزنندبه این ور و خودشان را 

یایید و هستید، دنبال من بحاال که انقدر قوی : هایم گفتمشت بابا به 
.ندمشت های من هم کمکتان می ک. رو بترکونیدبمب های آبی این 

رده پر از آب کداخل شان را من و بابا دوتایی بادکنک هایی که مامان 
رتی مشت های قدبعدش هم با . بود را به طناب داخل حیاط وصل کردیم

.خودمان، آن ها را ترکاندیم
!شدندشدیم و هم مشت هایمان آرام هم خیس آخرش، 

مامان و بابامبا بمب های آبی . 2



مامان و بابامبا خانم دکتر و سرنگ آبی . 3

سرنگ خیلی بزرگ
آب 

مداد و کاغذ
+

سرنگیانگشتان 
انرژی زیاد

حوصله ی آبی

:ابزار



کار کرده یک عالمه مامان و بابا . به خانه جدیدمان آمدیم امروز 

بشوم تر تصمیم گرفتم خانم دکمن هم . بودندو حسابی خسته بودند 

. را خوب کنمو حال مامان و بابا 

بیه ش. چشم هایم زدمبرداشتم و به اسباب بازی را تا از حلقه های دو 

ابا مامان و بو برای و برگه هم برداشتم یک مداد . خانم دکترها شدم

. یک آمپول بزرگ کشیدمنقاشی 

داخل سرنگ را پر از . سرنگ واقعی آوردهم رفت و سه تا مامان 

.  به شلیک کردن کردیمو شروع کردیم آب 

مامان و بابامبا خانم دکتر و سرنگ آبی . 3



مامان و بابامبا گِلی و شُلی  . 4

گل های خشک شده  
آب
لگن

نایلون متری یا سُفره
+

دست های پر قدرت
انرژی زیاد
یگلی و شلحوصله ی 

:ابزار



هایهبست:گفتماماناماکنمبازیگلخواستمیدلمخیلیروزآن

سفتسفتهمهبود،ماندهکههمهاییآن.شدهتماممانبازیگل

چه:گفتخواهرمومنبهوآوردراخشکهایگلآنمامان.بود

کنه؟شلیروهاگلیاینخواهدمیدلشکسی

.فتمنگچیزیونشستماست،جوریچهاشبازیدانستمنمیکهمن

مینزرویوآورد(مترینایلون)بزرگخیلیپالستیکیکبابااما

.ذاشتندگپالستکوسطراآبازپرلگنیکمامان،کمکبا.کردپهن

گلیکدیگرباهمخواهرمومن.آوردراوخشکسفتهایگلمامان

مانخشکهایگلکمکم.کردیمپرتآبلگنداخلراخشکهای

.کنیمدرستحیوانکلیآنهاباتوانستیمماوشدندشلشل

مامان و بابامبا گِلی و شُلی  . 4



مامان و بابامبا جنگ ابری . 5

نایلون متری 
صندلی و میز

ابر 
لگن آب

+
دست های قدرتی

انرژی طوفانی
حوصله ی آبی

:ابزار



اهشنبهپنجمثال.استبازییکمخصوصروزهرماخانهدر

.استبازیآبمخصوص

.دکشیهافرشکلرویوآوردبزرگنایلونیکباباروزآن

سریعهمبعدشوانداختکاوریکتلویزیونرویهممامان

یم،بودتیمیکدرمامانومن.کردیمساختنسنگربهشروع

.بوددیگرتیمیکدرهمبابا

باباگرسن.بودبزرگپارچهیکوصندلیدوتامامانومنسنگر

تاچندابورفتسنگرشپشتکسیهر.بودبزرگمبلیکهم

.کردیمشلیکیکدیگربهآب،ظرفیکوابر

مامان و بابامبا جنگ ابری . 5



توپ زیاد
ظرف بزرگ پر از آب

+
پاهای توپی
انرژی زیاد
دریاییحوصله ی 

:ابزار

مامان و بابابا درست کردن دریای توپی . 6



مامان و بابابا درست کردن دریای توپی . 6

امانمبه.بودمدیدهعجیبخوابیکشدم،بیدارخوابازکهامروزصبح

گیرنرنگیهایتوپازپر،آندرکهدیدمرودریایییکخواب:گفتم

منبرایروخوابتنقاشیمیشهبوده،جالبچقدر:گفتمامان.بود

ازپرآنرویکهکشیدمدریایکوبرداشتمراآبیمدادهممنبکشی؟

ایندریاییکماهمموافقی:گفتمامان.بودرنگیرنگیهایتوپ

.موافقممنبله:گفتمسریعهمکنیم؟مندرستشکلی

آبازپرراآنداخلوآوردیمبزرگظرفیکباهممامان،ومن

.انداختمامتوپیدریایداخلوآوردیمراهاتوپیهمههمبعد.کردیم

یبعض.دادیمانجامراتوپهایرنگکردنجدامسابقهباباومامانهمراه

.آوردیممیدردریاازراهاتوپپاهایمانباهمهاوقت



با مامان و باباتونل آبی ساخت . 7

بطری های پالستیکی
اره و چاقو
آب و لگن

کارتن و چسب 
+

دست های مهندسی
انرژی زیاد 
راه آبیحوصله ی 

:ابزار



با مامان و باباتونل آبی ساخت . 7

بابااما.ببردخیابانبهباباتاگذاشتگوشهیکرابازیافتیهایوسیلهمامان

؟کرددرستمیشهچیهااینبانظرتبه:گفتوآوردمنبرایراهاآن

ردیمکدرسترنگیکاغذومامانکمکباقبالکهرامهندسیکالههممن

رستدتونلیکتونیممینظرمبه:گفتموگذاشتمسرمرویوآوردمرا

!کنیم

هایبطریکردننصفبهشروعهمکمکباوآوردراچاقووارهبابا

یکبهراآنهمبعدششد،درستآبیتونلیککمکم.کردیمپالستیکی

تونلباالیازباباومامانمن،.کردیموصلشدیواربهوچسباندیمکارتن

یمریختهبزرگظرفیکداخلوشدمیردتونلازآب.ریختیممیآب

منودشمیهاحیوانآبیسرسرهبهتبدیلمانتونلهممواقعبعضی.شد

.درسمیآخربهزودترکدامببینیمتاانداختیممیراهاحیوانمامانو



امامان و باببا سفر به دریا ی خیالی . 8

پارچه ی دریایی
قایق های مختلف

+
ذهن خیالی
انرژی زیاد 

حوصله ی دریایی

: ابزار



ابیحسمناما.بیایندمایخانهبهمهمانعالمهیکبودقرارروزآن

آبدارمدوستخیلیمندیدکهمامان.خواستمیبازیآبدلم

زمینرویوآوردرابودآبیرنگشکهبزرگپارچهیککنم،بازی

تونحواسبایدهست،آبیبزرگدریاییکاینجا:گفتوانداخت

ویدیمدهمداداشومن!نیوفتینآبتوهاتونقایقتوازکهباشه

.ودببزرگبالشتیکمنقایق.آوردیمقایقیکخودمانبرایو

مالدنباوبودشدهخرچنگبابا.بودمامانسینیهمداداشقایق

دریادروشدیممیماهیهاوقتبعضیهمدادادشومن.آمدمی

ویمبوددندانیتیزکوسهیکهمهاوقتبعضی.کردیممیشنا

.کردیممیهمدنبال

امامان و باببا سفر به دریا ی خیالی . 8



با مامان و باباشنای حیوانات . 9

حیواهای پالستیکی
لگن آب

+
دست های شنا گر

انرژی زیاد
استخریحوصله ی 

:ابزار



دیدم.آمدصداهایییکطرفآنازکهکردممینگاهتلویزیون

!استگرفتهدستشاسبیکهمبابافیل،یکمامان

تشنههمخیلیشده،گرممخیلیمن:گفتسفیداسببهبزرگفیل

هممن:تگفوکشیدبلندشیههیکدفعهیکسفیداسب.شدهام

کنیم؟پیدادریاچهیککجاازاما.طورهیمن

رشغیکباشیرآقای.برداشتمراجنگلقویشیرودویدمهممن

قوییرش.بیادمندنبالکنهشنادارهدوستکهکسیهر:گفتقوی

بلیطشیرهآقابههمهاحیوان.آوردآبازپرظرفیکورفت

میودیمسابقهتاییسههمهاوقتبعضی.پریدندآبدرودادند

.کردندمیخیسراهمدیگرهموگذاشتند

با مامان و باباشنای حیوانات . 9



امامان و باببا والیبال با بادکنک آبی . 10

بادکنک 
طناب

آب
آبپاش

+
دست های سرعتی

انرژی طوفانی
حوصله ی آبی

:ابزار



رنگیرنگیبادکنکعالمهیکهمبامامانومن.بودباباییتولد

.مکردیوصلخانهجایهمهبهوکردیمبادشانهمبا.گرفتیم

بادکنکیکلباهمدیگر.شدغافلگیرخیلیرسید،خانهبهکهبابا

هنکردبادکهراهابادکنکازتاچندمنبعدشکردیم،بازی

ازرپراشانداخلکهدادپیشنهادبابادفعهاین.آوردمرابودیم

دوتاهبرانآ.دادمابهنخیکهممامان.رفتیمحیاطبه.کنیمآب

یگرهمدبرایراآبیبادکنکنخ،آنباالیاز.کردیموصلدرخت

باومکردیوصلطنابیکبهراهابادکنکهمبعدش.فرستادیم

.کردیمشلیکبهشروعآبپاش

امامان و باببا والیبال با بادکنک آبی . 10



فرچه 
صابون 

یکی از وسایل خانه 
+

صابونیانگشتان 
انرژی زیاد
کفیحوصله ی 

:ابزار

مامان و بابابا کارت مسئولیت .11



سمتقیکمسئولکسیهردادپیشنهادمامان،بودعیدنزدیک

براییمگرفتتصمیمهمما.بکنیمتکانیخانهتابشودخانهاز

ولیتشمسئکارترویبابا.کنیمدرستمسئولیتکارتخودمان

هممن،کشیدقابلمهیکنقاشیهممامان.کشیدجارویکنقاشی

.کشیدمرااتاقمصندلیوفرچهنقاشی

بابامککبا.دادپالستیکییرندهوصابونتکهیکمن،بهمامان

لیصندرویراشدهرندهصابون.بردمحمامبهرااتاقمصندلی

.کردمامصندلیشستنبهشروعفرچهباوریختم

مامان و بابابا کارت مسئولیت .11



و مامان و بابامن فوت آبی  .12

لیوان یکبار مصرف
توپ کوچک 

آب
+

نفس قوی 
انرژی توپی

حوصله ی آبی

: ابزار

و بابابا مامان فوت آبی  .12



درستشربتنذری،برایبودقراروبودجونامامتولدروزآن

.بودخریدهکاغذیلیوانعالمهیکباباهمین،برای.کنیم

وبرداشتراهالیوانآنازتاچندوگرفتاجازهمامانازداداش

هایوانلهمبعد.کنیمآبازپرروتوشونوبریمبیا:گفتمنبه

حاال.مانداختیهالیواندرکوچولوتوپیکوگذاشتیمهمپشترا

.رودببعدیلیوانبهتاکردیممیفوتراتوپبایدداداشومن

ودندآمکنارمانبود،آمدهخوششانخیلیمابازیازکهباباومامان

.دادیمادامهرابازیاینهمدیگرباحاال

و بابابا مامان فوت آبی  .12



سطل 
آب 

صابون
ماشین 

+
دست های 

یشست و شوی
انرژی آبی

حوصله ی زیاد

: ابزار

مامان و بابابا کارواش خونگی . 13



ویند، شمی را که ماشین ها ماشین مان را به آنجایی و رفتیم همراه بابا 

ای به نظرم ماشین ه: به من گفتوقتی به خانه آمدیم، مامان . دادیم

!نشدندشسته وقته که خیلی هم، شما 

مک هم، یک کبا . درست کنیمکارواش بریم و یک پس باید : بابا گفت 

ابا ب. گذاشتیمکنارش هم صابون و فرچه . آب را آوردیمپر از ظرف 

م ک. را پیش بابا آوردیممن و مامان هم ماشین ها . شدمسئول کارواش 

ا کمک کم انقدر ماشین ها زیاد شدند که من و مامان هم رفتیم و به باب

.کردیم و جزء مسئول های کارواش شدیم

مامان و بابابا کارواش خونگی . 13



آب 
صابون
ظرف 

نی
+

نفس قوی 
انرژی قوی

حوصله ی حبابی

:ابزار

باباو با مامان گردالی های حبابی . 14



ستهبیکمغازه،ازمامانرفتیم،خریدبهباباومامانهمراهکهروزآن

.داریمریغافلگییکخونهرفتیموقتی:گفتمنبهوخریدرنگینی

یایدنبهسفر.بریمسفریکقرارهامروز:گفتمنبهمامانخانه،در

!هاحبابی

یکمانهرکدام.ریختیمصابونکمیوآبظرفیکدرهم،کمکبا

.کردیمهایمانظرفداخلکردنفوتبهشروعوکردیمانتخابنی

درستهایمانظرفرویرنگی،رنگیهایدایرهعالمهیکدفعهیک

درستبهشروعوآمدشنید،راهایمانخندهصدایکههمبابا.شد

وکردیممیدنبالشانتاییسه.کردمزهباهایگردالینآکردن

.ترکاندیممیراهاگردالی

باباو با مامان گردالی های حبابی . 14



و بابا و با منمامان دوش آبی . 15

بطری 
چسب 

آب
+

دست های خالق
انرژی آبی 

حوصله ی دوشی

:ابزار

مامان و بابابا دوش آبی . 15



خلداازکنیممیبازشکههموقتی.استبزرگخیلیماحمامدوش

میدوشداخلازکههاییآبتازه.آیدمیبلندیصداییکآن،

همباتاابی:گفتمنبهباباروزنآ.خوردمیسرمبهمحکمخیلیآید،

.بسازیمداریمدوستخودمانکهمدلیاونبادوشیکدیگه

ازپرراآنرویگوشتی،پیچباوبرداشتیمبزرگبطرییکباباومن

رویدیگرهمباوآوردرامنهایماژیکهممامان.کردیمسوراخ

شیرقتیو.کردوصلقبلیدوشجایرانآبابا.کشیدیمنقاشیبطری،

عروسکومن.بودشدهدیگرجوریکآب،صدایکردیم،بازراآب

نگاهاربارانیهایقطرهوبایستیمآبدوشزیرداشتیمدوستهایم

.کنیم

مامان و بابابا دوش آبی . 15



لیوان کاغذی
آبپاش 

آب
+

دست های قوی
انرژی آبپاشی

حوصله آبی

: ابزار

مامان و بابابا شلیک آبی . 16



مامان و بابابا شلیک آبی . 16

میکارییکمسئولداداشمومنداریم،هیئتماکهوقتهر

همهبینآب،هایلیوانکردنپخشمسئولماامسال.شویم

چندوداداشمن،باباکردیم،پخشراهالیواناینکهازبعد.بودیم

چههاوانلیاینبانظرتونبه:گفتوبردحیاطبهرادیگریبچه

داد؟انجاممیشهبازی

انلیویکماازکدامهربههمبابا.دادپیشنهادییککسیهر

مهبعدشکند،سوراخرالیوانشتههرکس:گفتودادکاغذی

ندچباوکردیمردها،لیوانداخلازرابند.آوردبلندطنابیک

.کردیمکاغذیهایلیوانبردنراهبهشروعآبپاش



ظرف 
سطل 

آب
+

کله ی پر قدرت
سرعت طوفانی
حوصله ی آبی

:ابزار

و بابابا مامان مسافر آبی . 17



باباصدایهمبعدش.آمدبلندخیلیوتسصدایدفعهیک

.دششروعمسابقهکهبیاییدبدویید:گفتبلندکه

هایمبازیاسبابکنارازهممنآشپزخانه،داخلازمامان

نپهزمینرویهمبزرگنایلونیکبابا،کهدیدم.آمدم

.استگذاشتهسطلتادوآنرویواستکرده

.بودشدههاداورشبیهوبودگردنشدورهمسوتیک

لوصکشیکآنبهکهظرفیکمامان،ومنسررویبابا

ازارآبیهایمسافربایدشما:گفتمابهوگذاشتبود

زرگبهایسطلاینیعنیمقصدشانبهوکنیدپرشیرآب

!برسانید

مامان و بابابا مسافر آبی . 17



با مامان و بابانجات حیوان های گرفتار در یخ. 18

:ابزار

حیوان های یخ زده 
گوشتکوب

آب 
+

دست های پهلوانی
انرژی زیاد  
حوصله یخی



کهمبگروپسریآقایکیقصهمیخوام:گفتمامانصبحانهموقع
.بودندکردهپیداقوینیروییکهاشدست

کهودبکردهچیکار:گفتم.بله:گفتمامانسربازها؟مثل:پرسیدم
لمثشدمیبیدارخوابازکههاصبح:گفتمامانبود؟شدهقوی

هاشدستباهمبعد.رسیدمیصبحانهمیزبهورفتمیراهسربازها
.دکرمیقلقلیهایگردووهامرغتخمخوردنوشکستنبهشروع

.پهلوانیوقویهایدستبهشدندتبدیلهاشدستکمکم
همشماهایدستداریدوست:گفتوآوردمرغتخمیکمامان

ازبعد.شکستمرامرغتخممحکمودوییدمهممنبشه؟پهلوانی
اباب.آمدهایمدستدرعجیبینیروییکخوردم،رامرغتخماینکه

یوقت.آوردبیرونفریزرازیخچنددید،رامنقویهایدستکههم
.شدندگرفتارهایخداخلحیوانچندتادیدمکردیم،شاننگاه

باهایخشکستنوهاحیواننجاتبهشروعورفتیمحمامبهباباهمراه
.کردیمهایماندستوگوشتکوب

ضیبع.کشیدیمنقاشیحمامزمینرویرنگی،هاییخباهمبعدش
.کردیمپرتابآبلگندرهمراهایشان

مامان و بابابا نجات حیوان های گرفتار در یخ.18



مامان و بابابادریا ی خانگی و ماهی های عجیب . 19

:ابزار

ظرف بزرگ 
آب 

ماهی خیالی
بطری نصفه 

صابونمایع
+

ذهن خیالی
انرژی زیاد  

حوصله دریایی



ازکلیوبرداشتمکیفیکهممن.برویمدریابههفتهآخربودقرار
فرسبهماباهمهانآتاگذاشتمکیفآندرراهایمبازیاسباب
.بیایند

یگردما.شدخرابماشینمانرسید،سفرمانوقتکهروزچندازبعد
.شدیمنارحتخیلیهایمعروسکومن.برویمدریابهتوانستیمنمی

دید،راامناراحتیکهمامان.کنیمصحبتنداشتیمدوستهمینبرای
واستیمخمیکهاونجایینقاشیبیا:گفتوآوردپاستلوکاغذیک

.بکشیمروبریم
بهاباب.بودماهیازپرکهکشیدمبزرگدریاییکنقاشیهممن

یکودمونخمیتونیمبریم،سفرتونیمنمیفعالکهحاال:گفتمامان
.کنیمدرستبزرگدریای

ازپرراداخلشوآوردیمراخانهظرفبزرگترینباباومامانمن،
سراینازوشدندماهیمانبطریدرهایهمبعدش.کردیمآب
میماهیوکردیممیدنبالشانهمما.رفتندمیسرنآبهدریا

حبابهبشروعوریختآبداخلکفعالمهیکباباکمکم.گرفتیم
.کردیمکردندرست

و بابابا مامان دریا ی خانگی و ماهی های عجیب .19



با مامان و باباها و سیاره ی دریایی آدم فضایی. 20

:ابزار

یونولیت و بطری 
ظرف بزرگ 

آب 
ماهی خیالی

+
ذهن خیالی

انرژی فضایی  
حوصله دریایی



و بابابا مامان آدم فضایی ها و سیاره ی دریایی . 20

وعجیبصداهایکهکردممیبازیهایمانگشتباوبودمنشسته
آدمیهشبوبودبستههایشدستبهبطرییکمامان.شنیدمغریبی
ردهکوصلخودشبهیونولیتدوهمبابا.کردمیصحبتهافضایی

هممامان.تمهسییضافدمآیهمنمالس:گفتمامانبهبابا.بود
.تمهسییضافدمآیکهممنمالس:گفت

آدمیکوچسباندمخودمبهرابازیاسبابهایلگوسریعهممن
.شدمفضایی

اسم.رفتیمهمدیگرهایسیارهبهکهداشتیمسیارهیکماازکدامهر
شروعهمگیرفتیمآنجابهوقتی.بودهاپرندهیسیارهمامان؛یسیاره

آدمههمجاآن.بودماشینییسیارههم،بابایسیاره.کردیمپروازبه
.کردندمیرفتنراهبهشروعهاماشینشبیههافضایی

یمماهیبایدهمهکهجایییک.بوددریایییسیارهمن،یسیارهاما
پرراآنداخلوآوردبزرگظرفیکهممامان.کردندمیشناوشدند

.دکردنشنابهشروعوشدندماهیهایماندستهمبعدش.کردآباز
آبداخلسرعتباورفتمیباالباباهایماهیدستهممواقعبعضی

یسیارهدروکردمدرستقایقیک.آوردمکاغذهممن.پریدمی
انداختمدریایی



الحمدهلل رب العالمین


