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Hoopa

تقدیم به فرزندانم مایکی، ُکبه و ُجوُجو.
همه گاهی تنبل و بی انگیزه یم شوند که اشکالی هم ندارد؛ اما یم توانی 

تنبلی را کنار بگذاری، البته اگر بخواهی!
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صبح جمعه، همه ی دوست های نینجای تنبل 

داشتند یم رفتند بیرون تا بازی کنند.

آن ها به نینجای تنبل گفتند: «تو هم بیا بازی!»

اما او گفت: «نچ!»

و به جایش...



توی خانه ماند و مشغول 
بازی ویدیویی شد.



اگر یکی از بچه ها به نینجای تنبل یم گفت: «یم آیی برویم ِاسالیم بازی؟»

و به جای اینکه برود و از بازی با خمیِر جادویی لذت ببرد...او جواب یم داد: «نه! فکر نکنم بیایم.»



روی مبل ولو یم شد و همین  طوری که 
کارتون تماشا یم کرد، خوراکی هم یم خورد.



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


