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و  بدین  قرار  بازی  توی صفحه ی  رو  مهره های خودتون  تمام  نوبت  به 
تا همه ی مهره ها روی  مهره های خودتون و حریفتون رو قورت بدین 

زمین قرار بگیرن. 

مهم نیست که توی این مرحله مهره هاتون رو جوری قرار بدین که توی 
یک خط قرار داشته باشن، چون برنده ی بازی توی این مرحله مشخص 
نمی شه. بعد از این که همه ی مهره ها رو توی بازی قرار دادین، به نوبت 
مهره ها رو جابجا کنین. برنده کسیه که توی این مرحله بتونه زودتر از 

حریفش سه تا مهره اش رو توی یک خط قرار بده.

اگه یکی از بازیکن ها توی مرحله ی اول و فقط با گذاشتن 
مهره ها روی زمین بتونه سه تا از مهره هاش رو به خط کنه 
برنده نیست و حتما باید در مرحله ی بعد و با جابجا کردن 

مهره هاش برنده بشه.

دو  هر  که  می شه  شروع  وقتی  بازی 
روی  رو  مهره هاشون  تمام  بازیکن 
اگه  بنابراین  باشن.  گذاشته  زمین 
اون قدر  باشه  مونده  بیرون  مهره ای 
تا همه ی  باید مهره ها رو جابجا کنین 

مهره ها روی زمین قرار بگیره.

این بازی دقیقا شبیه به بازی هامپ هام معمولی بازی می شه. با چوب های 
سبز، زمین بازی رو درست کنین و مهره های خودتون رو به نوبت وارد 
تنها  اما  بدین.  قورت  رو  خودتون  و  حریف  مهره های  و  کنین  زمین 
تفاوت این بازی با هامپ هام معمولی اینه که برای برنده شدن، ردیف 
کردن سه تا از مهره ها کافی نیست؛ مهره های شما باید به ترتیب قد و 

از بزرگ به کوچیک توی یک خط قرار گرفته باشن.
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هرکدوم  بعد  و  بسازین  رو  بازی  زمین  اول  بازی،  این  برای 
)یک  خودش  مهره های  از  سه تایی  دسته ی  یک  بازیکن ها  از 
مهره ی بزرگ، یک مهره ی متوسط و یک مهره ی کوچیک( رو 

برای بازی بر می داره.

چگونهبابهفرزندانمانآموزشدهیم؟

اصلی  راهنمای  در  کودکان  ذهنی  توانایی های  بر  هامپ هام  بازی  تاثیرات  مورد  در 

بازی توضیح داده شده است. اما عالوه بر تاثیراتی که انجام بازی بر ذهن بازیکنان 

کودکان  به  آموزش  برای  بازی  اجزاء  و  قطعات  از  می توانند  مادرها  و  پدرها  دارد، 

خود استفاده کنند. ذهن کودک از چهارسالگی توانایی طبقه بندی چیزها را بر اساس 

انجام  ذهنی،  مهارت  این  بالندگی  و  رشد  برای  اما  می آورد؛  دست  به  رنگ  و  شکل 

بازی ها و تمریناتی که بر طبقه بندی و مرتب کردن چیزها تاکید دارند ضروری است. 

با استفاده از قطعات هامپ هام می توانید تمرینات و بازی های مختلفی را بسازید؛ مثال 

از کودک خود بخواهید تا قطعات را بر اساس رنگ یا شکل مرتب کند یا با استفاده 

طراحی  دلیل  به  بازی  این  قطعات  کند.  تعریف  داستان  کوچک  و  بزرگ  قطعات  از 

ساده و دوست داشتنی شان، و نیز به دلیل اختالف در اندازه، رنگ و تصاویر، می توانند 

اسباب بازی های آموزشی جذابی برای کودکان شما باشند.

استراتژیک 3

 بازیکن ها باید مهره هاشون رو به ترتیب و از بزرگ به کوچیک بازی 
کنن و هر بازیکن تا وقتی که تمام مهره های دسته ی اول رو توی زمین 
نیست  الزم  برداره.  رو  مهره هاش  بعدی  دسته ی  نمی تونه  نداده  قرار 

دسته دوم مهره ها رو هم به ترتیب بازی کنن. 

توی این بازی هم مثل هامپ هام معمولی بازیکن ها می تونن مهره های 
خودشون رو توی خونه های خالی یا روی مهره های کوچیک تر قرار بدن. 
عالوه بر این می تونن به جای وارد کردن مهره ی جدید، مهره های قبلی 

خودشون رو جابجا کنن.

برنده ی بازی اولین نفریه که بتونه 
از مهره های تیم خودش رو  تا  سه 

به خط کنه.

® &   © 2014 / HOUPAA
www.houpaa.com

www.n
im

ka
tb

oo
k.i

r

www.nimkatbook.ir

www.nimkatbook.ir


