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»دقیقه15مدت بازي: «

اجزاء بازي:

).1ي راهنماي بازي (شکل دار؛ دفترچهتا تاسِ طرح2شکلِ کیک؛ ي بازي بهدونه صفحهدار؛ یهتا شمعِ پایه8تا کارت هدیه؛ 16؛ فهرست آرزوتا 4

: هدف بازي

ن، بیفتن. بازیکنی کـه موفـق بشـه    ها آوردههایی که تاسکنن طوري به کیک فوت کنن که فقط شمعدقت سعی میریزن و بعدش بانوبت تاس میها بهبازیکن
ي اولـین بـازیکنی کـه همـه    داره.کنه. اگه این هدیه، جزو فهرست آرزوهاش بود، اون رو پیش خودش نگـه مـی  هاي درست رو بندازه، یه هدیه انتخاب میشمع
ئه.ي بازياي فهرست آرزوهاش رو به دست بیاره، برندهههدیه

:)2(شکل سازيآماده

هـاي  ي بازي رو طوري روي جعبه قرار بدین که یه کیک ساخته بشه. کیک رو بذارین وسط میزِ بـازي. کـارت  محتویات جعبه رو از جعبه بیارین بیرون و صفحه
متـري از کیـک،   سانتی10ي هاي هدیه، در فاصلهشون) دیده بشه. با کارتشون (یعنی پشتکادوییدورِ کیک پخش کنین؛ طوري که طرف کاغذتاهدیه رو دور

خِ تولّـدش خیلـی   هاش دیده بشه. بـازیکنی کـه تـاری   ذاره جلوي روي خودش؛ طوري که هدیهداره و میمییه مربع درست کنین. هر بازیکن، یه فهرست آرزو بر
ها رو هر طور که کنه. بعد از تاس ریختن، بازیکنِ اول، شمعهاي ساعت ادامه پیدا میبعد، بازي در جهت حرکت عقربهجا بهکنه. از ایننزدیکه، بازي رو شروع می

چینه.دلش بخواد، روي کیک می

چگونگی بازي:

هـا  کنه با فوت کردن، اونکنه و سعی میدن، روي کیک پیدا میها نشون میهایی رو که تاسریزه و بعد، شمعتا تاس رو می2شه، هر هر بازیکن، نوبتش که می
ها).ي شمعیا همه4، 3، 2، 1رو بندازه (

تا شـمع نـارنجی و   2ی کنه ده و یه تاس، یه شمع نارنجی و یه شمع صورتی. پس اون باید سعریزه: یه تاس، یه شمع نارنجی رو نشون میتاس می"مري"مثال: 
یه شمع صورتی رو با فوت کردن، بندازه.

گردونه؛تا کارت هدیه انتخاب کنه و بر2کنه شده رو (بدون زیاد و کم) بندازه: اجازه پیدا میهاي خواسته* اگه بازیکن، موفق شد دقیقاً همون شمع

داره.     تونه یه کارت هدیه بري هم افتادن: فقط میاهاي دیگهها رو بندازه ولی شمع* اگه بازیکن موفق شد شمع

رسه.آد و نوبت به نفرِ بعدي میهاي درست رو بندازه، هیچی گیرش نمیهم نتونه شمع* اگر

شه!نخور میدردها رو بندازه. تاسِ دومی هم بهي شمعها، یه کیک رو نشون بده، بازیکن باید همهاگه یکی از تاس

هـایی رو  ي بازیکنِ قبلی رو هر طور که دلش خواست، روي کیک بچینه. شمعهاي افتادهي شمعتونه همهتاس ریختن و قبل از فوت کردن، بازیکن می* بعد از 
هـا رو هـر طـور کـه     ریزه، بعد، کلّ شمعکننده منصف باشیم، اون اول تاس میجا کرد. (استثناء: براي این که نسبت به بازیکنِ شروعبهشه جان، نمیکه نیفتاده

چینه. دلش خواست، روي کیک می

).  3تا شمع رو قبل از فوت کردن، بچرخونه (شکل * بازیکن حق داره یک یا چند

بار حقّ فوت کردن داره؛ اجازه نداره نفس بگیره و دوباره فوت کنه!* هر بازیکن فقط یه

)!    4ن، جلوتر بِره (شکل هاي هدیه دورِ کیک تشکیل دادهت* سرِ بازیکن نباید از خطوطی که کار



گردونین:تا کارت هدیه رو بریا دودونهیه

ش مشخص بشه:گردونه تا هدیهداره و برِش میمیهاي درست رو بندازه، یه کارت هدیه برشه شمعبازیکنی که موفق می

).    5نظر رو بپوشونه (شکل ي موردذاره؛ طوري که تصویرِ هدیهاشه، کارت رو روي فهرست خودش میي توي کارت، توي فهرست آرزوهاش ب* اگه هدیه

هایی ش (یعنی پشتش) دیده بشه. بازیکنکادوییجاش، طوري که طرف کاغذگردونه سرِمیي توي کارت، توي فهرست آرزوهاش نباشه، کارت رو بر* اگه هدیه
تونن جاي اون رو به خاطر بسپرن.شون دارن، میفهرستکه این هدیه رو توي

طـور کـه   تونه دومـین کـارت هدیـه رو هـم (همـون     تر)، بندازه، میتر و نه کمن (نه بیشها آوردههایی رو که تاساگه بازیکن موفق شده باشه دقیقاً همون شمع
ها رو روي کیک بچینه و / یا رسه که تاس بریزه و بعدش، شمعگردوند، نوبت به نفرِ بعدي میبرها) روگردونه. وقتی که بازیکن، کارت (کارتتوضیح داده شد) بر

قبل از فوت کردن، بچرخوندشون. 

پایان بازي:

ست.ي روي فهرست آرزوهاش رو به دست بیاره، برندهتا هدیه4اولین بازیکنی که 

سال:6هاي باالي ي بازي براي بچههاي دیگهروش

ي این استثنائات:اضافهجا هستن، بهبروانینِ قبلی پاق

-جا کرد کـه از کیـک بـه پـایین افتـاده     بهشه جاهایی رو میجایی که افتاده بودن، بذارن. فقط شمعها رو دقیقاً همونها باید شمع* قبل از فوت کردن، بازیکن
).6باشن (شکل 

که توي فهرست هست، روي فهرست قرار بدن، از چپ به راست یا از راست به چپ.ترتیبیهموناشون رو، بههاي فهرست آرزوهي هدیهها باید همه* بازیکن

.کشهگیم ب، بعدش باید کتاب و دوباره خرس و آخرش، یه بوردهکشخرس بیه کاشیِاول،مثال: اگه بازیکن

داره.، بعدش باید خرس و کتاب و دوباره خرس بررهدارگیم ببوردیه کاشیِاول،اگه بازیکن

تر بشه!ترها) عادالنهها و بزرگهایی در سنینِ مختلف (یا بازي بین بچههاي منتخب به کار بِره براي این که بازي براي بچهتونه براي بازیکناین شیوه می

*****
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