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 «زیک زاک»

 «قوقولی قوقو...!»

  سال به باال( چهاربازیکن،  4تا  2)برای 

 
 

تخم بذارن! البته  "آقا خروسه"قوقو کردنِ  ها نباید تا قبل از قوقولی کنن! آخه اون پا می اون و پا هاشون این بَرِ لونه و صبرانه دور جَوون دارن بی های مرغ

شون  همه شلوغ پلوغی که به وجود اومده، خدا کنه همه رسیده... فقط با این "ی کود پشته"به  روسه دیگه تقریباًکشه... چون آقا خ خیلی هم طول نمی

 های درست تخم بذارن!! بتونن تو لونه

 :(1ی  )شکل باالی صفحه هخروس آقاو  ها مرغهای دلِ  حرف

 نکرده!قوقو  قوقولی خان هنوز آد ولی این تنبل طور! خورشید داره باال می من هم همین: یدوّم/  تونم خودم رو نگه دارم، باید تخم بذارم! نمی دیگهمن  اوّلی:

 که دیگه تحمّل ندارم! باالخره تشریف آوردن! من آقا نگاه کنین! : سوّمی

 ش! اومدم، اومدم، هولم نکنین! ی ی ی آخیکشه!(:  خمیازه می ستاده روی یه کاشیِ زمین و داره خروسه )وای آقا

دونه تاسِ  (؛ یه"آقا خروسه"رنگ ) دونه خروس آبی دونه پَرِ دُم(؛ یه کدوم با یه تا مرغ )هر 3 :(1 ی های صفحه )شکل ها داریم؟ این بازی، چیتو 

 کاشیتا  6شه؛ تو)!!(  "مرغی جا"تا  4تا لونه و  4ی بازی که  دونه صفحه (؛ یه"قاپون! خروس"دونه تاسِ کوچک آبی )تاسِ  بزرگ قرمز )تاسِ مرغی(؛ یه

   مرغ  تا تخم 24ی کوچک با  دونه کیسه های سبد( و یه مرغ )کاشی تخم تا سبدِ 4ی کود(؛  تا پشته 2تا کاشی زمین و  4برای آقا خروسه ) "مسیرِ حرکت"

 رنگ مختلف. 4 در

بیارین های مخصوصش، فشار بدین و  دلِ صفحه تو ازی رو ازهای ب های مختلفِ کاشی احتیاط، تکّه که اوّلین دورِ بازی رو شروع کنین، خیلی با این از قبل

که مرغ رو فشار بدین  تخم های کوچکِ توی سبدهای سر هم دایره ی بازی، خارج کنین. آخر ترتیب، از صفحه همین ها رو هم به بیرون. بعدش، وسطِ لونه

 ها. مرغ ی کوچک تخم دست اومده رو بریزین توی کیسه های به مرغ بیان بیرون و تخم

 باال: سال به 4بازیکنِ  4تا  2بازی با تاسِ مرغی؛ برای  بازی اصلی:

 :(2ی  ی صفحهباال )شکل جوری برای بازی آماده بشیم؟ چه

  تا       دو که بین هر ی بازی بچینین، طوری های مسیرِ حرکت رو مخصوصِ آقا خروسه، دور صفحه ی بازی رو بذارین وسطِ میز؛ بعدش، کاشی صفحه -

 ...تا کاشیِ زمین قرار بگیره ی کود، دو پُشته

 ین...مرغ بد به هر بازیکن، یه سبدِ تخم -

 ین...های کود بذار آقا خروسه رو روی یکی از پشته -

 ...کنه قوقو کنه!! اون بازی رو شروع می ی کوچک رو بدین به اون بازیکنی که بهتر از همه بلده قوقولی کیسه -

 آد! قاپون توی این مُدلِ بازی، به کارِتون نمی دست... تاسِ خروس ی رو بذارین دَمِها و تاسِ مرغ مرغ -
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 شه... بازی شروع می

تون،       اساسِ عددِ تاسِ ها رو بر از مرغ ریزین و آقا خروسه یا یکی مرغ پُر کنین! بعدش، تاس می ها رو با تخم مرغ از هر دور بازی، باید توی شکم قبل

   -ها رو جمع کنین! بازی تا جایی ادامه مرغ تونین تخم ذارن و شما می تا مرغ، تخم می سه ی کود برسه، هر ... وقتی آقا خروسه به یه پُشتهدین حرکت می

 هاش رو پُرِ پُرِ پُرِ کنه... مرغ کنه که یکی از شماها، سبدِ تخم پیدا می

  کنه... اگه ها پخش می آره و بینِ بازیکن مرغ اَزش بیرون می تا تخم 3رو در اختیار داره، بازیکنی که کیسه  مرغ!: ها با تخمِ پُر کردنِ شکمِ مرغ( 1

         مرغ دونه تخم هر مرغی، یه ها توی شکمِ آره... بازیکن می مرغ دیگه در تا تخم 3گردونه توی کیسه و  ها از یه رنگ بودن، بَرِشون می مرغ ی تخم همه

  ر کردین، بذارینش روی پُ مرغ، تو شکمِ کدوم مرغه! وقتی شکمِ یه مرغ رو تون داشته باشین که کدوم تخم باید تو ذهنِ ه!تون جمع باش ذارن! حواس می

 های خالی... "مرغی جا"یکی از 

            و هم که همه بتونن ببینن و رنگش ر مرغ رو باال بگیرین، طوری تخم: (2ی  )شکل پایین صفحه چه جوری شکمِ مرغ ها رو پُر می کنن؟

                                  مرغ رو بندازین تو شکمش!  ته کنین و تخم و صدای بلند اعالم کنین! بعدش، پَرِ دُم رو از پشتِ مرغ بردارین، مرغ رو سَر با

 جا بمونه و نیفته بیرون! مرغه همون که تخم   بعدش، پَر رو بذارین سرِ جاش

ی      کنین... بازیکنی که کیسه ریزین و حرکت می تون شد، تاس می کنن... وقتی نوبت نوبت بازی می ها به بازیکن کردن: ( تاس ریختن و حرکت2

 کنه... ها دستِشِه، شروع می مرغ تخم

 های خالی... مرغی دارین و ببرینِش به یکی از جا ها رو بَر ده، یکی از مرغ تون یه مرغ زرد رو نشون می اگه تاسِ -

 های ساعت، یه کاشی به جلو ببرین...  ده، آقا خروسه رو توی مسیرِ حرکتِش، در جهتِ عقربه تون، خروس آبی رو نشون می اگه تاسِ -

 برسه... "ی کود پُشته"دن تا آقا خروسه به یه  قدر به تاس ریختن و حرکت کردن ادامه می ها، یکی بعد از دیگری، اون بازیکن

کنین که  ها رو انتخاب می از مرغ کنین )!!!( و یکی ی کود، با صدای بلند قوقولی قوقو می وقتی که آقا خروسه رو بُردین به یه پُشته ( تخم گذاشتن:3

کن، آخرین کنه! و در نهایت، نفرِ دستِ چپیِ این بازی گذاری انتخاب می ها رو برای تخم تون تخم بذاره! بعدش، نفرِ دستِ چپیِ شما، یکی دیگه از مرغ واسه

 میون انجام بدین: اوّل شما، بعد نفرِ دوّم، بعدش دوباره شما و... در گذاری رو یکی ها برای تخم نفره، انتخاب مرغ داره! در بازی دو می مرغ رو بَر

   خودتون(،  م به انتخابِه ها )باز انتخاب کنین و بذارینِش توی یکی از لونه یه مرغ رو :(3 ی وسطِ صفحه )شکل ذارن؟ شکلی تخم می ها چه مرغ

 مرغ رو ببینین... افته توی لونه... مرغ رو بلند کنین و رنگِ تخم مرغ می ! تخمبدونِ این که توی شکمش رو نگاه کنین! حاال، پَرِ دُمش رو بکشین بیرون

تری توی اون لونه باشه،       های بیش مرغ ن. اگه تخممرغ رو بذارین توی سبدِ خودتو عنوانِ جایزه، تخم تونین به میرنگِ لونه باشه:  مرغ، هم اگه تخم

 دارین... ها رو هم بَر تونین اون می

-رنگ توی لونه گذاشته مرغِ هم که یه تخم مونه تا وقتی مرغ، توی لونه می تونین بَرِش دارین! متأسفانه، این تخم نمیرنگِ لونه نباشه:  مرغ، هم اگه تخم

 بشه...

     مرغ بذارین توش... وقتی که تو شروع دورِ بعدی، دوباره یه تخم -ذارین جلوی دستِ خودتون  تخم گذاشته، می شما مرغی رو که براتون

طور که     )همونشه و اون، دورِ بعدی رو  ها به بازیکنِ سمتِ چپی داده می مرغ ی تخم شه؛ کیسه ها تخم گذاشتن، دور تموم می مرغی  همه

 کنه... میشروع قبالً توضیح داده شد( 

 ست؟ شه و کی برنده بازی کِی تموم می

 شه و تخم گذاشتن، تعطیل!! ست. بازی تموم می مرغ جمع کنه، برنده تا تخم 6اوّلین بازیکنی که 
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 ی بازی: های دیگه شکل

 های خالی... مرغی جاتا از  ذارین روی دو دارین و می می تا مرغ رو بر زمان، دو که فقط یه مرغ رو حرکت بدین، هم این جای به -

      تونه داشتن و گذاشتن تو سبدهاشون، بازیکن چهارم می ررنگ رو بَ های هم مرغ ها، تخم تخم گذاشتن و بازیکن ،تا مرغ سه نفره: وقتی هر بازی چهار -

 داره! ها بر از تو لونهمونده رو  های باقی مرغ ی تخم همه

 :(4)شکل باالی صفحه ی  سال به باال 6های  ؛ برای بازیکنتا تاس دو بازی با هر: "خروس قاپون!"بازی 

 ی کود! ذاردش روی پشته گیره و می کنه! تو این حالت، کشاورز، پَسِ گردنش رو می ها، آقا خروسه، جدّی جدّی، خیلی وقت تلف می بعضی وقت

 شن، با این تغییرات: جا هم رعایت می های بازیِ اصلی، این قانون

 ذاره توی سبدش...    آره و می می مرغ از توی کیسه در دونه تخم ازی، هر بازیکن، یهقبل از شروع ب -

   : تاس بزرگ مرغی و تاس کوچک خروس قاپون!ندازین تا تاس رو می دو هرشما همیشه  -

                               سعی کنن که  رو نشون بده، همه باید "دست"تا تاس، تاس مرغی، خروس آبی و تاس خروس قاپون، یه  دو اگه بعد از ریختنِ هر

 (4ی  )شکل وسطِ صفحه ممکن، خروس رو بقاپن! ترین شکل سریع به

های ساعت( و      ی کودِ بعدی )تو مسیرِ حرکت، در جهتِ حرکت عقربه ذارینش روی پشته قاپین و می تر باشین، خروس رو می اگه شما از همه سریع

کنین و مرغه رو  می مرغ پُر تون تخم بذاره! بعدش، دوباره شکمِ مرغه رو با یه تخم کنین که واسه ها رو انتخاب می دش، یکی از مرغکنین!! بع قوقولی قوقو می

 مونن، بدون این که کسی توشون رو نگاه کنه! جاهاشون می ذارن و سرِ تا مرغ دیگه، تخم نمی مرغیِ خالی. دو ذارین توی یه جا می

ده...   بازیکنی که نوبتشِه، فقط آقا خروسه رو یه خونه، رو به جلو، حرکت می شه قاپیدش! ی کود نشسته باشه، نمی ، روی یه پُشتههوسخرآقا اگه توجه!: 

 ها )به انتخاب خودتون(... دارین و بذارین توی یکی از لونه مرغ از سبدتون بر اگه یادتون بره و آقا خروسه رو اشتباهی بقاپید، باید یه تخم

 آد. ها، فقط تاسِ مرغی مهمّه و به حساب می ای تو نشستنِ تاس ای  هر احتمال دیگهبر

جا هم، اگه آقا خروسه رو قاپیدین، باید یه       قاپین! در هر صورت، این کنین و آقا خروسه رو نمی که تو بخش بازی اصلی گفته شد، بازی می طور همون

 ها )به انتخاب خودتون(... یکی از لونه دارین و بذارین توی مرغ از سبدتون بَر تخم

* * * * * 
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