جنگا؛ هیجان را به خانه های خود بیاورید!
تهیه ی اسباب بازی های مختلف برای کودک نقش مهمی در رشد فکری و پرورش قدرت خالقیت او
دارد .کودکان مخصوصا ً در سه سال اول زندگی به سرعت ...
تهیه ی اسباب بازی های مختلف برای کودک نقش مهمی در رشد فکری و پرورش قدرت خالقیت او دارد .کودکان مخصوصا ً در سه
سال اول زندگی به سرعت عالقه ی خود را به یک نوع اسباب بازی از دست می دهند .آن ها در این سنین به اسباب بازی های متنوع
و زیادی نیاز دارند  .البته در این سنین هر نوع وسیله ای می تواند برای کودک اسباب بازی باشد.

گاهی یک اسباب بازی ساده که شباهت به چیز خاصی ندارد قوه ی خالقیت کودک را بیشتر تحریک می کند .به طور مثال اگر یک
تکه چوب در اختیار کودک باشد؛ کودک آن را به جای ،عصا ،شمشیر ،تفنگ ،اسب و… به کار می برد .در حالی که وقتی از یک
شمشیر الستیکی استفاده می کنید این قابلیت ها را ندارد  .این اسباب بازی ها می تواند به کودک اجازه دهد تا قدرت خالقیت خود را
پرورش دهد و روی آن ها آزمایش نماید.
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ماجرای بازی جنگا ( )JENGAنیز از همین چند تکه چوب آغاز می شود که هر کدام نمایانگر نبوغ و خالقیت سازده این بازی
مشهور جهانی است .میلیون ها نفر از کسانی که بازی جنگا را تجربه کرده اند غرق این بازی جذاب شده و مشتاق اند که قصه
ناگفته این بازی و خالق آن را بدانند.

 Leslie Scottمخترع بازی جنگا ،یک طراح حرفه ای بازی ،کارآفرین و پایه گذار بازی های آکسفورد () Oxford Games
است .وی در خانواد ه ای مهاجر در آفریقا به دنیا آمد و دوران خردسالی اش را در کشورهایی نظیر کنیا ،سیرالئون و غنا گذراند .در
آن دوران  Scottبه همراه خانواده اش روزهای گرم و طوالنی تابستان را با بازی کردن سپری می کردند .بازی ای که در آن می
بایست قطعات چوبی را روی یکدیگر بچینند تا زمانی که برج فرو بریزد.
در سال  0891زمانی که  Scottبه هدف ادامه تحصیل در دانشگاه به آکسفورد انگلستان رفت این بازی را با خود برد تا بتواند
اوقات فراغت خود را با دوستان صرف این بازی کند Scott .که از محبوبیت این بازی در بین دیگر دوستانش هیجان زده شده بود
تصمیم به فروش این بازی با نام تجاری  JENGAگرفت.
جنگا ریشه در زبان سواحلی قوم بابتو ( ) kujengaبه معنی" ساختن" دارد .وی تولید و عرضه این بازی را در نمایشگاه اسباب
بازی لندن در ژانویه  0891آغاز کرد و آن را از طریق کمپانی خودش  Leslie Scott Associatesدر معرض فروش گذاشت.
اگرچه این بازی در ابتدا شروع خوبی نداشت اما هم اکنون در صدر پرفروش ترین بازی های دنیا قرار دارد.
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در بازی برج جنگا با استفاده از  45بلوک چوبی یک برج  09طبقه طبق دفترچه راهنمای بازی ساخته و قطعات را طوری از قسمت
پایین برج برداشته و روی برج بگذارید تا تعادل برج بهم نریزد .این بازی به باال بردن دقت و تمرکز ،که خود یکی از نشانه های باال
بودن هوش است کمک بسیاری می کند.
در بازی هایی نظیر سازه ،کودک ساعت ها به ساختن چیزی نو مشغول می شود .به همین دلیل اسباب بازی های ساختنی مانند سازه
های جنگا ،نقش مهمی در تقویت و پرورش خالقیت کودکان در تمام رده های سنی از دو سالگی و دوره مهد کودک تا دوره دبستان
و دانش آموزان دارد.
عالوه بر کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن نیز با چیدمان قطعات جنگا به صورت های گوناگون و ابداع طرح هایی شگفت انگیز در
قالب بازی دومینو می توانند بازی های هیجان انگیزی توسط این بازی سر تا سر هیجان را انجام دهند .الزم به ذکر است که مسابقات
سراسری دومینو همه ساله نه تنها در ایران که در تمام جهان و در سطوح بسیار پیشرفته ای برگزار می گردد و شرکت کنندگان در
آن با ابداع طرح ها و اشکال متنوع و پیچیده ،تمرکز ،نبوغ و خالقیت خود را به رقابت می گذارند.
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جنگا عالوه بر اینکه برای هر رده سنی می تواند جذابیت خاص خودش را داشته باشد ،در یک زمان واحد نیز می تواند نقطه ارتباط
بین چند نسل متفاوت بوده و لحظات فرح بخشی را از یک بازی گروهی هیجان انگیز برای آنان به ارمغان آورد .هر کس به میزان
استعداد ،توانایی و خالقیتی که دارد می تواند ساعت ها با این  45تکه چوب کوچک سپری نماید و از همنشینی با آن ها لذت ببرد،
بی آنکه از دستور العمل خاصی برای بازی با آن ها پیروی نماید و این بزرگترین وجه تمایز جنگا با دیگر اسباب بازی ها است.

به خرج دادن اندکی ذوق و سلیقه ،بکارگیری کمی تمرکز در زمان هایی که نیاز به فکر کردن و تنها بودن دارید ،جلوه های زیبایی از
یک معماری بدیع را به نمایش می گذارد.
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