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 نکته: از آنجایی که در این بازی نیاز به بلند کردن وسایل تقریبا سنگین داریم

کیلددب باشددد ا لدد ا سددعی مددی شددبد از صددندلی  ددای پ سددتیکی    2الددی  1) حدددا ل وسددایل در حدددود  

 بزرگ و یا صندلی چببی که سنگین تر است استفاده شبد .

 

 مراحل آماده سازی :

 : قرار دادن طناب به صورت مارپیچ در وسط کالس1

 ای، دوتایی و سه تایی : قرار دادن صندلی ها در سه ردیف یکی2

دو صدندلی را بدر روی    د دد و در کندار آن  عنی مربدی در وسدک کد اب ابتددا یدل صدندلی را  درار مدی        ی

 د د .د د و در کنار آن دو صندلیب سه صندلی را برروی  م   رار می م  رار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مراحل اجرای بازی

 توضیح شیوه اجرای بازی توسط مربی: 1

کنیددد بددر روی کددف زمددینب یددل کدده : چنانکدده مهددا ده مددی مربددی بددرای کبدکددان تب ددی  مددی د ددد

طنابی به صدبر  مدارپیق  درار داده شدده اسدت و در سدمت بدا ی طنداب )یعندی ابتددای کد اا سده             

ردیف صدندلی در کندار  مددیگر  درار دارندد کده در ردیدف اود یدل صدندلی  درار دارد و در کندار آن            

 سبمب سه صندلی برروی یکدیگر  رار دارند.دو صندلی بر روی یکدیگر  رار دارند و در ردیف 

حاد در این بازی باید شدرکت کنندده در حدالی کده بدر روی پاشدنه پدای تدبد ایتدتاده اسدت و کدف            

پای تبد را از روی زمدین بلندد کدرده اسدتب صدندلی  دا را بده ترتیدف از ردیدف اود و سد   صدندلی            

پیچی عبدبر کدرده و آن دا را در انت دای     دوتایی و س   سه تدایی بلندد کدرده و از روی متدیر طنداب مدار      

 طناب بر روی زمین  رار د ند.

شنه پا راه می     صندلی را بلند کرده و در حالی که با پا شرکت کننده باید ابتدا یل  ص یعنی  ندلی را رود آن 

از متیر مارپیق عببر داده و در انت ای آن طنابب بر روی زمین  رار د د و س   سریع برگهته و دو صندلی 

را که بر روی  مدیگر  رار دارد را برداشته و با پاشنه پا از  مان متیر مارپیق گ شته و در انت ای آن طناب     

روی زمین  رار د د و س   مجدداً سریع برگهته و سه صندلی را که بر روی یکدیگر  رار دارند و سنگین       

 داده و به انت ای طناب برساند.تر است را بلند کرده و با پاشنه پا آن ا را از متیر مارپیق عببر 

 ر شددرکت کننده ای که بتباند در کمترین زمان این متددیر مارپیق را بدون آنکه صددندلی  ا را به زمین   

 بیاندازدب طی نماید برنده بازی تبا د ببد.

 : انتخاب شرکت کننده2

این بازی به صبر  تل نفره انجام می گیدرد و لد ا مربدی یدل نفدرب یدل نفدرب از اسدراد کد ا را   دت           

ا درای بددازی انت دداب مددی نمایددد.) البتدده از آن  ددایی در ایددن متددابقه ب سدده ردیددف صددندلی یکددی ای و دو  

تهدکیل   تایی و سه تایی داریم ل ا مدی تدبان در صدبر  زیداد بدبدن اسدراد کد ا  ب گدروه  دای سده نفدره           

داد و از نفر اود گروه می تبا یم کده صدندلی یکدی ای را بلندد نمدبده و در حدالی کده بدا پاشدنه پدا راه مدی            

رود از روی طندداب مددارپیق عبددبر کددرده و صددندلی را بدده انت ددای کدد ا برسدداند . سدد   از نفددر دوم گددروه 

ه مددی رود از روی طندداب مددی تددبا یم کدده صددندلی دوتددایی را بلنددد نمددبده و در حددالی کدده بددا پاشددنه پددا را

مارپیق عببر کرده و آن صندلی  دا را بده انت دای کد ا مدی رسداند . سد   نفدر سدبم ب صدندلی سده تدایی             

را بلند می نمایدد و در حدالی کده بدر روی پاشدنه پدا راه مدی روی از طنداب مدارپیق عبدبر کدرده و صدندلی             

  ا را در انت ای ک ا  رار می د د  .   



 ی بازی توسط مربیبیان نکات تکمیل: 3

کندد کده بده مشدو شدروی بدازی بایدد ابتددا در حدالی کده بدر روی            مربی به شرکت کنندگان یادآوری می

پاشددنه پددا ایتددتاده ایددد ابتدددا ردیددف اود صددندلی  ددا را کدده تددل صددندلی اسددت برداشددته و از روی طندداب  

یدد و سد   مجددداً از روی    مارپیق عببر نمائیدد و در انت دای آن طندابب صدندلی را بدر روی زمدین  درار د        

 مان طناب مارپیق در حالی کده  ندبز بدر پاشدنه پدا راه مدی رویدد برگهدته و ردیدف دوم صدندلی  دا )کده             

دو صددندلی  ددرار داده شددده بددر روی  مدددیگر اسددتا را بلنددد نمددبده و بددا پاشددنه پددا مجدددداً از روی طندداب 

  در حدالی کده بداز بدا  مدان حالدت       مارپیق عببر نمدبده و در آتدر طنداب بدر روی زمدین بگ اریدد و سد        

راه می روید  به ابتدای طناب مدارپیق برگهدته و ردیدف سدبم صدندلی  دا را )کده سده صدندلی  درار گرستده            

شده بر روی  م اسدتا بلندد نمدبده و  مچدبن دو مرحلده  بلدیب از روی متدیر مدار و پدیق آن صدندلی  دا            

 را عببر داده و به انت ای متیر برسانید . 

ه بتباند تمدام ایدن مرحلده را در حدالی طدی کندد کده سقدک بدر روی پاشدنه پدا باشدد برندده               ر ش صی ک

 بازی تبا د ببد.

 

 : شروع بازی با شرکت کننده اول4

تبا ددد در حددالی کدده بددر روی پاشددنه پددا  ددرار دارد در ابتدددای طندداب   مربددی از شددرکت کننددده اود مددی

 هب زمان شروی بازی را اع م می نماید.مارپیق  رار گیرد. و س   مربی با اع م یلب دو و س

در این حادب شدرکت کنندده بایدد سدریع در حدالی کده بدا پاشدنه پدا راه مدی رودب صدندلی اود را برداشدته             

و از روی طناب مارپیق شدروی بده عبدبر نمایدد تدا اینکده آن صدندلی را بده انت دای آن طنداب برسداند و بدر             

تددیر بدده سددمت ابتدددای کدد ا برگهددته و دو صددندلی را   روی زمددین بگدد ارد و بددا  مددان حالددتب از آن م 

 دارد.دارد و مجدداً برگهته و سه صندلی را برمیبرمی

نکته: مربی باید د ت نماید که به  دیق عندبان کدف پدای شدرکت کنندده روی زمدین  درار نگیدرد و دائمداً           

یی کددف پددای  بدده او یددادآوری نمایددد کدده مباقددف بدداش سقددک روی پاشددنه پایددت راه بددروی و اگددر در  ددا 

روی زمین  رار گرست یدل نمدره منفدی بدرای او لشداش مدی شدبد کده در پایدان بدازی و در  نگدام مشاسدبه             

کده در کمتدرین زمدان و بدا کمتدرین نمدره       امتیازا  آن نمدرا  منفدی نیدز تباندده مدی شدبد در پایدان کتدی        

 منفی بازی را به اتمام رسانده باشد برنده بازی مشتبب تبا د شد.

 

 



 ام بازی شرکت کننده اول و بیان امتیاز : اتم5

پ  از اتمام بدازی سده مرحلده شدرکت کنندده اودب مربدی زمدان طدی شدده تبسدک او و نمدره منفدی ) در             

 نماید.صبرتی که در  ایی اشتبا ا کف پای  روی زمین ب بردا را بیان می

 

 دعوت از شرکت کننده بعدی: 6

 ی انجام داد با نفرا  بعدی نیز انجام می د د.مربی به  مان روشی که بازی را با نفر اول

 

 انجام مجدد بازی بر روی کف پا: 7

پ  از آنکه شرکت کننددگان بدازی )راه رسدتن بدا پاشدنه پداا را بده اتمدام رسداندندب مربدی از  مدان اسدراد             

می تبا د کده مجدددًا آن بدازی را در حدالی کده بدر روی کدف پدا و بده صدبر  راه رسدتن معمدبلی اسدت              

 انجام د ند .

البته نیازی نیتت که  مه شدرکت کننددگان ایدن کدار را انجدام د ندد بلکده اگدر یدل یدا دو نفدر نیدز ایدن              

 کار را انجام د ند کاسی است.

 

 : سواالت مربی8   

پدد  از اتمددام بددازی ) راه رسددتن بددر روی پاشددنه پددا و راه رسددتن بددا کددف پددا بدده صددبر  معمددبلیا مربددی 

 کنندگان می پرسد:سبا   زیر را از شرکت 

 : راه رستن با پاشنه پا راحت ببد یا س ت؟ چرا؟1

 : راه رستن با کف پا راحت ببد یا س ت؟چرا؟2

 : به نظر شما و بد کف پا چه سایده ای برای انتان ا در حاد راه رستن دارد؟3

م کدار  دا یتدان    : شما در این بازی سقک چند د یقه بدا پاشدنه پدا راه رستیددب اگدر  درار بدبد یدل روز تمدا         4

را با ایدن حالدت انجدام د یددب آیدا مدی تبانتدتید کار ایتدان را بده راحتدی انجدام د یدد؟ چندد نمبنده از آن               

 کار ا را مثاد بزنید؟

 استاد؟: اگر  رار ببد که یل  فته و یا یل ماه روی پاشنه پا راه برویدب چه اتفا ی در زندگیتان می5

مدر روی پاشدنه پدا راه برویدد چده مهدک تی در زنددگیتان پدی          : اگر  رار بدبد یدل سداد یدا در کدل ع     6

 آمد؟می

نکتدده: اگددر بعزددی از کبدکددان در ددباب سددباد بددا  گفتنددد کدده یددل کددف پددای مصددنبعی درسددت مددی   



کردیمب  مربی می گبید سدباد مدا در حالدت طبیعدی اسدت نده بدا کمدل گدرستن از وسدائل مصدنبعیب بلکده             

ق تباندا و م ربدان داریدم کده تمدام ایدن امکاندا   زم بدرای زنددگی          اتفا ا منظبر ما  مین است که یدل تدال  

راحت انتان بدون آنکده نیداز بده سداتت وسدایل مصدنبعی و مانندد این دا باشدد بدرای مدا بده و دبد آورده              

استب با آنکه کمدل از آن وسدایل  دیق و دت بده راحتدیا اسدتفاده از عزدب طبیعدی و تددادادی نمدی شدبد             

 می کند  میهه بی نظیر و در ب ترین حالت می باشد. و عزبی را که تداوند تلق

 

 توضیحات مربی در مورد جواب کودکان: 9

ه به کنید و نه به عقفب نایتتیدب نه به  لب تمایل پیدا میبچه  ا  یق تب ه کرده اید که و تی روی دو پا می

 سبی راست کج می شبید و نه به سبی چپ؟

اشدید بداز  مدان حالدت اسدتقامت مشفدبش اسدت. سدنگینی بدار          حتی اگر بدار سدنگینی بدر دوش داشدته ب    

 می تباند کمر را تم کند و زانب ا را تا کند ولی نمی تباند شما را به  لب و یا عقف متمایل سازد.

نکتده ای کده بهدر پد  از        بزرگتدرین نکتده سندی و علمدی سداتتمان پا دای شدما بده کدار رستده اسدت.            

ه پا دای شدما از سده  تدمت تهدکیل شدده اسدت: رانب سدا  و         مد   ا بددان رسدیده اسدت ایدن اسدت کد      

کف که  باب سدباد مدا در کدف پدا ن فتده اسدت. ) در ایدن  تدمت مربدی تصدبیر زیدر را بدرش زده و بده              

 کبدکان نهان می د دا.



 
درکف پای انتان که از مدق شدروی شدده و بدا انگهدتانب پایدان مدی یابدد بدرای چیتدت؟ در صدبرتی کده             

   سا د این  تمت است؟ پای بیهتر حیبآنا

سایده این  تمت از پا در این است کده از تمایدل شدما بده سدبی  لدب و عقدف  لدبگیری مدی کندد. اگدر            

پای انتان  مانند پای حیبآندا  بدبدب بده راحتدی نمدی تبانتدت روی دو پدا بایتدتد و مددتی دوام بیداورد و           

 نمی تبانتت از کج شدن به  لب یا عقف تبد را نگ دار باشد.

ای که پای انتان دارد که ما بده آن کدف پدا مدی گدبییم چندان  ددرتی دارد کده سداعت  دا مدی            ن ا اسهای

تباند بایتتد بدون آنکه به سمت  لب یا عقدف بدرود. اگدر ایدن کدف پدا نبدبد بایتدتی انتدان مانندد چارپایده            

یار زیددادی ای چددببی دارای چ ددار پددا مددی شددد تددا انتددان بدده  لددب و عقددف نیفتددد.. انتددان داری اسددرار بتدد



 است. از ران پا گرسته تا سا  و م صبصا کف پا. حتی اعزایی که در کف پا و بد دارد .

آیدد. ایدن  مده قراسدت و  ندر و تباندایی مدی تباندد بده صدبر  تصدادسی و            حاد یدل سدباد پدی  مدی    

 بدون و بد یل تالق دانا و تبانا به و بد آمده باشد؟ 

 کمل این عزب راحت تر زندگی کنیم؟چه کتی می می آمد که ما انتان ا با 

 چه کتی می می آمد که اگر این عزب در بدن ما نببد چقدر مهک   برای ما بب بد می آمد؟

 باب این سبا   و  دزاران سدباد دیگدر در ایدن اسدت کده تمدام ایدن نعمدت  دا را تددای تباندا و بدا              

  1 در  و علم به و بد آورده است. 

شکر با  ببدریم ) در ایدن  نگدام مربدی دسدتان  را بده حالدت دعدا بدا  مدی           پ   ا دارد که دست دعا و 

برد و از کبدکان  م می تبا د این کار را انجام د ندد.ا و  مده بدا  دم دعدا را زیدر لدف زمزمده مدی کندیم             

مربی در این  نگام به اسراد کد ا مدی گبیدد کده مدن  در  ملده ای را کده گفدتم شدما  دم بدا مدن تکدرار               

 کنید.

ای م ربانم د از تب به تاطر تمام نعمت  ایت د تهکر می کنیم د م صبصا از نعمت پا د کف پا د که اگر تد "

 _تب آن را نمی آسریدی د زندگی برایمان د س ت و مهکل می شد د تدایا از تب س اسگزاریم د کمل کن که 

 آمین یا رب العالمین. صلبا . "از بندگان تبب تب باشیم.
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