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ً
اصال فکرش را هم نیمکرد که وقتی دروغ یمگوید،
نینجای دروغگو
باعث آزار و اذیت دیگران یمشود.

او نیمدانست هربار که دروغ یمگوید ،به یک نفر آسیب
یمزند؛ حتی به خودش!
چون هر دروغی که یمگفت ،باعث یمشد خودش هم یکذره
تغییر کند.

او گاهی دروغ یمگفت تا دیگران به

او توجه کنند و از او تعریف کنند.
ً
اصال حس خوبی پیدا نیمکرد.
اما

ایــن کتــاب دربــارہی نینجایــی اســت که احساســاتش
را یمشناســد و یمدانــد چطــور بایــد آنهــا را ابــراز
کنــد.
ایــن مجموعــه بــا زبــان و تصویرهــای ســاده کــودکان
را بــا مهارتهــای زندگــی و کنارآمــدن بــا احساســات
ناخوشــایند آشــنا یمکنــد .همچنیــن بــه کــودکان در
شــناخت و بیــان احساســات و نیازهایشــان کمــک
یمکنــد 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
پیشــنهاد یمکنم.
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