
مداوم و  یانیتا زمان مرگ او ادامه دارد و به عنوان جر یکه از بدو تولد ادم یتیبه عنوان فعال تیو ترب میتعل

به  زین یواسباب باز یتا کنون وجود داشته است.باز ربازیسازد ،از د یفردرا متحول م تیکه کل شخص وستهیپ

این ایده با هدف  برخوردارند. خیدر طول تار یادیز تیکودکان دارند،از اهم تیو ترب میکه تعل یریواسطه تاث

کودکان به دو از پنج شخصیت حیوانی عروسکی تشکیل شده است. مهارت های ارتباطی کودکان  تقویت و بهبود

 صورت میتوانند بازی را انجام دهند:

 :اول حالت

 تیاندازد و براساس شخص یاول تاس م کنیباشد.باز یتر م یباالتر و سرعت یسن یرده ها یبرا یحالت باز نیا

کند براساس مدت زمان  یسع دیبا کنی.بازداردیکارت مربوط به ان و عروسک ان را برم کیکه درامده  یوانیح

داستانش  ایبکند و  یمکث طوالن نداستا نیبراساس کارت کند .اگر در ح ییشروع به داستان سرا یساعت شن

که زنگ را به صدا در  یکنیباز نی(اولراندیانعطاف پذ نیرا اشتباه تلفظ کند)قوان یواژه ا ایکاره بماند و  مهین

 ییشود)درصورت داستان گو یخارج م یاز در صورت باخت از باز زیعروسک متعلق به اوست.کارت ن اوردیب

 .عروسک به دست اورد برنده است 3 ایکارت  5 یکس تی(. درنهاستا کنیکارت و عروسک متعلق به باز

 :دوم حالت

که بزرگتر است  یاز نفر اول یشود.باز یداده م وانیح کیدسته کارت از  5 کنانیباز یبه تمام یحالت باز نیا در

 ایضرب المثل  ایواژه  دیکل شیاز کارت ها یکیبراساس  دیاول با کنی(بازشروع خواهد شد)احترام به بزرگتران

کرده و کارت خودرا به صورت  دایان کلمه را پ هب ریتصو  نیتر کینزد دیبا کنانیباز یو تمام دیبگو یجمله ا

عروسک مربوط به  اوردیرا ب یرا نیشتریکه ب یکارت گریکدیکارت به  بیقرار دهند .پس از ترک ریپشت به تصو

 .عروسک کسب کند برنده است 3که  یکنیباز تیدارنده ان کارت اس. درنها کنیان کارت مربوط به باز

انها  یاز کارت ها که بررو یو گربه ،مجموعه ا ر،گوزنیمار، خرگوش،ش واناتیمهره شامل ح 5از  یباز نیا

 .شده است لیتشک و زنگ یشده ، تاس  و ساعت شن یساز ریتصو یاخالق یداستان ها

دقت و تمرکز ،  شیل،افزایقوه تخ تیدر کودکان، تقو یگفتار یمهارت ها شیباعث بهبود و افزا یباز نیا

 شود.    یم یو اصول اخالق میمفاه یریادگیدرست و  یزمان بند یریادگی


