
سال    ها پیش، در نزدیکی یك جنگل سرسبز، دختر كوچیك و باهوشی زندگي 
تن  به  قرمز  كاله داِر  شنلِ  یك  مي  رفت  بیرون  كه  هروقت  دخترك  مي  كرد. 

مي  كرد، براي همین همه  ی دوستاش اون رو شنل قرمزي صدا مي  كردن.
یه روز صبح، شنل قرمزي تصمیم گرفت به دیدن مادر بزرگ مهربونش بره 
كه اون طرف جنگل سرسبز زندگی می  كرد. اون  ها خیلي وقت بود كه همدیگه 

رو ندیده بودن و دلشون حسابی برای هم تنگ شده  بود.
میوه  های خوشمزه  و  از شیرینی و كیك  پُر  زیبا  پس شنل قرمزي یك سبد 
آماده كرد تا براي مادربزرگش ببره، ولی یه  دفعه یادش افتاد كه یه مشکلی 
وجود داره... یه گرگ زیرك و ناقال و شکمو با خونواده  ش توی جنگل سبز 
زندگی می  كنن! فقط كافیه تا بوی شیرینی  های خوشمزه به دماغشون بخوره یا 

چشمشون به اون  ها بیفته تا....!!

اول با اون چوب  های سبز، زمین بازی رو درست کنید.

حاال مهره  های خودتون رو انتخاب کنید.
تیم شنل قرمزی باهوش رو بیشتر دوست دارید یا تیم بچه گرگ  های 

زبل و ناقال؟ 

تیم  مهره  های  از  تا   3 حریفش  از  زودتر  بتونه  که  نفریه  اولین  برنده 
خودش رو به خط کنه.

بازیکنی که کوچیکتره بازی رو شروع می  کنه. توی هر نوبت از بازی، 
هر کسی می تونه فقط یکی از این 2 کار رو انجام بده:

 اگر هم دلت خواست می  تونی اون رو روی یک مهره ی کوچیکتر از تیم 
حریفت بگذاری و قولوپ! قورتش بدی!

داستان بازی:

چرا هنوز بازی رو نچیدید؟!

کی برنده است؟

حاال بازی رو شروع کنید:

مهره ت رو روی مهره ی 

کوچیکتر بگذار و قولوپ! 

حاال اگه بخوای می تونی اون مهره رو توی یک خونه ی خالی روی زمین 
بازی قرار بدی.
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  اولین نفری باش که 
مهره هاشو ردیف می کنه.

1

شنل  قرمزی   یه کم   فکر   کرد   و  تصمیم گرفت 
کمک  دوستاش  از  جنگل  از  شدن  رد  برای 
بگیره.. ولی خبر نداشت که باد بوی شیرینی  ها 
و خونواده  ی  تمام جنگل پخش کرده  توی  رو 
گرگ  های شکمو توی جنگل دارن شکم  هاشونو 

می  مالن و انتظارشونو می ِکشن!...

می تونی یک مهره ی خودت رو از 
بیرون وارد زمین بازی کنی. 
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توی  که  باشه  یادت  بهتره  پس  بشه!  برنده  اون  و  بشه  درست  حریفت 
شکم هر مهره ی بزرگ چه مهره هایی قایم شدن.

 تو می تونی مهره  ی خودت رو روی هر مهره ای که از مهره ی خودت 
کوچیکتر باشه بذاری و اون رو قورت بدی. حتی اگه الزم باشه می تونی 
برای  می شنوی،  من  از  اگه  ولی  بدی!  قورت  هم  رو  خودت  مهره  ی 
خوردن مهره های حریفت حتی یک لحظه هم شک نکن... یعنی مهره ی 
بزرگتر خودت رو روی مهره ی کوچیکتر حریفت بذار و سریع اون رو 

قورت بده! هــــام هــام!!!
می تونی  باش!  هم  خودت  تیم  کوچیکتر  مهره های  مواظب  راستی،   
و  بپوشونی  رو  مهره های کوچیکترت  بزرگتر خودت روی  مهره های  با 

ازشون محافظت کنی.
 و باالخره از همه مهمتر: به حرکت های حریفت دقت کن، خوب فکر 

کن و مهره های تیم خودت رو با برنامه جابه جا کن.

می تونی یکی از مهره هات رو که 
توی زمین بازی هست جابه  جا کنی. 

بهت قول می دم که یک 

بازی پر از هیجان و شادی 

رو تجربه می  کنی...

 هر مهره  ای رو که آوردی توی زمین بازی، دیگه حق نداری ببریش بیرون!
 وقتی به یکی از مهره هات که توی زمین بازیه دست زدی، باید حتماً 

اون مهره رو جا به جا کنی.
کنی،  جابه جا  زمین  توی  رو  مهره ی خودت  یک  می خوای  که  وقتی   
حواست رو جمع کن! چون ممکنه اون شیکمو یکی از مهره  های حریفو 
توی  از  حریفت  مهره ی  می کنی،  جابه جاش  تو  وقتی  و  باشه  خورده 
مهره های  از  سه تایی  ردیف  یک  شاید  وقت  اون  بیرون.  بیاد  شیکمش 

حواست باشه که:
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 این بار هم اگر هم دلت خواست می تونی این مهره رو روی یک خونه ی 
خالی روی زمین بازی قرار بدی یا مهره ت رو روی یک مهره ی کوچیکتر 

از تیم خودت یا حریفت قرار بدی و باز هم قولوپ! قورتش بدی!

هامپ هام یک بازی بسیار مفید و مؤثر و در عین حال جذاب و سرگرم کننده است. 
بازیکنان برای برنده شدن در این بازی می بایست حرکت های بعدی خود را در جهت 
به خط کردن مهره ها یشان برنامه ریزی کنند. به این ترتیب عالوه بر لوب پیشانی1 مغز 
که مسئول تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر انتزاعی، افکار خالقانه و برنامه ریزی است، 
هیپوکمپوس2 مغز هم که مرکز حافظه است، درگیر می شود. هیپوکمپوس بخشی از 
حافظه ی  به  کوتاه مدت  حافظه ی  از  اطالعات  تثبیت  در  را  اصلی  نقش  که  است  مغز 
به کارگیری  بر  عالوه  بازی،  این  در  دارد.  فضایی  حافظه ی  و  جهت یابی  بلندمدت، 
نیمکره ی راست3 مغز کودکان برای تشخیص رنگ ها و ابعاد و کلی نگری4 نسبت به 
توالی حرکت های  به خط کردن مهره ها و  نیز برای  نیمکره ی چپ5 مغز آن ها  بازی، 

هدفمند، درگیر و فعال خواهد بود.

2

و  تیم خودت قرار بدی  اون رو روی یک مهره ی کوچیکتر  یا 
ازش محافظت کنی...

1-Frontal lobe
2-Hippocampus
3-Right hemisphere
 4-Holistic awareness
5-Left hemisphere
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