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تقدیم به فرزندانم مایکی، ُکبه و ُجوُجو.

ما در زندگی یک عالمه انتخاب داریم. همیشه 

خوش  اخالقی را انتخاب کن و اخمو  نباش!
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نینجای بداخالق بداخالق ترین نینجایی بود که کسی به چشم خودش دیده .

یک روز مامانش صبحانه ای را درست کرده بود که خواهر کوچولویش دوست داشت.

همین باعث شد که نینجای بداخالق 

اخم هایش برود تو هم.



وقتی نینجای بداخالق دیر یم رسید 

مدرسه، اخمالو یم شد. 



و این باعث شد خیلی َاخم وَتخم کند.یک بار سِر کالس، نتوانست مدادش را بتراشد و تیزش کند.



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


