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ما از فکرکردن به آینده نگران 

نیم شویم، از اینکه بخواهیم 

آینده را کنترل کنیم نگران 

یم شویم.
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نینجای نگران باید یم رسید باالی تپه تا برنده شود.

او دوید و دوید تا به خط پایان مسابقه رسید و اول شد.

نینجــای خوش بیــن کــه نفــر دوم شــده بــود، بــه نینجــای نگــران گفــت: «تــو 

تــوی مســابقه ی نینجــای قهرمــان برنده یم شــوی!» 

مسابقه ی اصلی قرار بود آخر هفته برگزار شود.

انی!
میتو
تو



اما یک مشکل وجود داشت. موقع تمرین،  

هیچ کس به گرِد پاِی نینجای نگران نیم رسید.

او از همه بهتر بود.

ولی موقعی که مسابقه ی اصلی شروع یم شد، دست هایش عرق یم کرد، 

قلبش تندتند یم زد، به چیزهایی فکر یم کرد که نیم توانست کنترلشان 

کند و همه اش یاد شکست هایش یم افتاد.

وقتی فکرش یم رفت طرف ُبرد و باخت، ضعیف یم شد و خراب کاری یم کرد.

با اینکه توانایی زیادی داشت، اما نگرانی  باعث یم شد موفق نشود.

ببازمچی؟
اگر

همهبهمن
آنوقت

ویندبازنده!
میگ



ایــن کتــاب دربــار  ہ ی نینجایــی اســت که احساســاتش 

ــراز  ــا را اب ــد آن ه ــور بای ــد چط ــد و یم دان را یم شناس

کنــد.

ایــن مجموعــه بــا زبــان و تصویرهــای ســاده کــودکان 

ــا احساســات  ــا مهارت هــای زندگــی و کنارآمــدن ب را ب

ناخوشــایند آشــنا یم کنــد. همچنیــن بــه کــودکان در 

شــناخت و بیــان احساســات و نیازهایشــان کمــک 

یم کنــد و بــرای تقویــت مهــارت حــل مســئله بســیار 

مناســب اســت. کــودکان از ایــن مجموعــه بســیار 

لــذت خواهنــد بــرد.

خوانــدن ایــن کتــاب را بــه کــودکان، والدیــن و مربیــان 

ــنهاد یم کنم. پیش

نازنین عین الیقین

مشاور کودک و نوجوان 

در حوزه ی فرزندپروری و مهارت های زندگی


