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چه کیس موفق یم شود 
توپ را داخل سبد بیندازد؟

سبا حاج جعفر – معلم و تسهیلگر

رده سنی: 7سال به باال
تعــداد بازیکنــان: 3نفــر بــه بــاال )هرچــه تعــداد بازیکنــان 

ــود( ــر می ش ــازی هیجان انگیزت ــد ب ــتر باش بیش
محیط بازی: مناسب برای فضای داخلی و خارجی

لــوازم الزم: یــک روســری یــا پارچــه، یــک تــوپ کوچــک، چنــد 
نــخ کلفــت

لــوازم الزم بــرای بــازی مشــابه: چنــد نــخ کلفــت، یــک چــوب 
ــا آب  ــابه ی ــری نوش ــک بط ــداد، ی ــا م ــودکار ی ــا خ ــتنی ی بس

ــی. معدن

شرح بازی:
1. روسری یا پارچه را روی زمین پهن کنید

آن  دور  دورتــا  خــود  خانــواده  یــا  دوســتان  بــا   .2
 . یســتید با

پارچــه  لبــه  بــه  خــود  جلــوی  را  نخ هــا   .3
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــتان باش ــد. حواس ببندی

بــا ایــن نــخ پارچــه را نگه داریــد.
پارچــه  بــه  طولــی  بــا  را  نخ هــا   .4

بــا  را  آن  بتوانیــد  کــه  ببندیــد 
دســت های صــاف و کشــیده 

. ریــد ا نگه د
متصــل  نخ هــای  بــا  را  پارچــه    .5

ــد. در  ــه داری ــن نگ ــر از زمی ــه آن باالت ب
حالتــی کــه پارچــه صــاف و بــدون چــروک 

ــد. بمان
6. روی آن توپ کوچک خود را قرار ددهید .

7. ســمت دیگــر اتــاق در جایــی دور ســبد خالــی را 
قــرار دهیــد.

8. حــاال بایــد تــاش کنیــد تــا همــه باهــم تــوپ را روی 
پارچــه نگــه داریــد و بــه ســمت ســبد خالــی حرکــت کنیــد و در 

ــد. ــبد بیندازی ــوپ را درون س ــت ت نهای

نکته مهم:
اســت،  زیــاد  بــازی  در  مشــارکت کننده  افــراد  تعــداد  اگــر 
هــم  بــا  و  شــوید  تقســیم  گــروه  دو  بــه  می کنیــم  پیشــنهاد 
مســابقه دهیــد. هــر کــدام از گروه هــا بایــد یــک پارچــه، قــدری 
نــخ، یــک تــوپ و یــک ســبد خالــی داشته باشــند. ســبدها را 
ــت  ــه حرک ــروع ب ــدی ش ــه واح ــد و از نقط ــرار دهی ــم ق ــار ه کن
کنیــد. کــدام یــک از گروه هــا موفــق می شــوند کــه زودتــر تــوپ 

خــود را در ســبد بیندازنــد؟

یک بازی مشابه:
رده سین: 7سال به باال

تعــداد بازیکنــان: 3نفــر بــه بــاال )هرچــه تعــداد بازیکنــان 
می شــود( هیجان انگیزتــر  بــازی  باشــد  بیشــتر 

محیط بازی: مناسب برای فضای داخلی و خارجی
ــوب  ــک چ ــت، ی ــخ کلف ــد ن ــابه: چن ــازی مش ــرای ب ــوازم الزم ب ل
یــا آب  یــک بطــری نوشــابه  یــا مــداد،  یــا خــودکار  بســتنی 

معدنــی.

شرح بازی:
1.نــخ خــود را بــه دور مــداد یــا چــوب بســتنی ببندیــد، ســر نــخ 

خــود را بگیریــد و بــه صــورت دایــره بایســتید.
ــعی  ــد و س ــرار دهی ــود ق ــره خ ــط دای ــه وس ــری را در نقط 2.بط

ــد. ــری بیندازی ــداد را درون بط ــم م ــک ه ــا کم ــا ب ــد ت کنی

نکته مهم:
هم چــون بــازی قبلــی می تواتیــد بــه دو گــروه تقســیم شــوید و 

بــا هــم مســابقه دهیــد.
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