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اين مجموعه ويژه ي خردساالن طراحي شده است. عالوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردساالن 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خالقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
كمي فكر كن

نقاشي
فرشته ها

يك عالمه پروانه
جدول

پيشي شكار موش ياد مي گيره!

عصاي پدربزرگ
مبارك است!

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي ايمني
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دوست من سالم. 
من گوجه فرنگي هستم. قرمز و تپلي! يك تاج سبز و زيبا هم روي سرم دارم.

حتماً مي داني كه من چه قدر خوش مزه ام. مي داني كه چه قدر ويتامين دارم و مي داني كه چه قدر 
براي شادابي و سالمت تو مفيد هستم!

حاال كه همه ي اين ها را مي داني، اسم غذاهايي را كه در آن از گوجه فرنگي استفاده مي شود، 
يكي يكي بگو و براي ورق زدن مجله، با من بيا ...



4

يكي بود، يكي نبود. يك روز كفشدوزك به خانه اش مي رفت كه صداي خنده ي پروانه و 
زنبور را شنيد، اما آن ها را نديد. كفشدوزك فرياد زد:«شماها كجا هستيد كه من نمي توانم 

شما را ببينم؟» زنبور و پروانه، پر زدند و پيش كفشدوزك آمدند. پروانه 
گفت:«آن باال! روي گل بوديم.» كفشدوزك به باال نگاه كرد. گل خيلي 
بلند بود. كفشدوزك عقب عقب رفت و افتاد روي زمين. پروانه و زنبور 
به كفشدوزك كمك كردند تا از زمين بلند شود. زنبور به او گفت:«اين 
گل خيلي خوش بو است. شهيد شيريني هم دارد. تو هم بيا پيش ما.» 
كفشدوزك گفت:«باشد! من هم مي آيم.» بعد بال هايش را باز كرد تا بپرد 

روي گل اما هر چه كرد، نتوانست خيلي باال برود. پروانه گفت:«پس اين بال هاي تو به 
چه دردي مي خورد!؟» كفشدوزك دوباره سعي كرد، اما ساقه ي گل خيلي بلند بود و 
كفشدوزك نمي توانست تا باالي آن بپرد. كفشدوزك گفت:«شما برويد. من نمي توانم 
بيايم.» زنبور خنديد و گفت:«كمي فكر كن! حتماً يك راهي هست.» و كفشدوزك فكر 
كرد و فكر كرد. بعد با خوش حالي گفت:«مي توانم!» پروانه و زنبور پرسيدند:«چه طوري؟» 
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كفشدوزك پر زد و نشست روي پايين ترين برگ. بعد پر زد 
و رفت روي يك برگ باالتر. بعد يك برگ باالتر و باالتر و 
شهدي  با  بو،  خوش  گل  يك  رسيد.  گل  به  باالخره  تا  باالتر. 
شيرين. كفشدوزك خيلي خوش حال بود و مثل زنبور و پروانه، 
مي خنديد. حلزوني از آن پايين رد مي شد. صداي خنده ي آن ها 
را مي شنيد، اما آن ها را نمي ديد. كفشدوزك فرياد زد:«بيا باال! 
پيش ما!» حلزون گفت:«من نمي توانم.» كفشدوزك گفت:« كمي 

فكر كن. حتماً يك راهي هست!»
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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دايي عباس به مادرم تلفن كرد و گفت كه حســين مريض شــده و تب دارد. مادرم حسين را خيلي 
دوست دارد. او براي حسين فرني درست كرد و به من گفت:« آماده شو تا به ديدن حسين برويم و 
اين فرني را هم برايش ببريم.» من داشتم بازي مي كردم. گفتم:«االن كار دارم!» مادرم گفت:«اگر 

حسين تو را ببيند، خيلي خوش حال مي شود. زود كارهايت را تمام كن تا برويم.»
مادرم آماده شد، اما هنوز داشتم بازي مي كردم. مادرم كنار من نشست و گفت:«سال ها پيش در 
خانه ي امام، خانمي كار مي كرد كه مريض شد و مجبور شد چند روز استراحت كند. آن روزها امام 
بيشتر از هميشه كار داشتند. هر روز افراد زيادي به ديدنشان مي آمدند، ساعت هاي طوالني كتاب 
مي خواندند و به نامه هاي مردم جواب مي دادند، اما با همه ي كارهايي كه داشتند، فراموش نمي كردند 
كه به آن خانم سر بزنند و احوالشان را بپرسند.» مادرم سرم را بوسيد و گفت:«من فكر مي كنم كه 

تو هر چه قدر هم كار داشته باشي، مي تواني به ديدن حسين بيايي و او را خوش حال كني.»
من و مادرم به ديدن حسين رفتيم و برايش فرني برديم. حسين، با اين كه تب داشت، وقتي مرا 
ديد، خنديد. ما با هم فرني خورديم و بازي كرديم. من هم مثل مادرم، حســين را خيلي دوســت 

دارم.
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 افشين عال

من دارممن دارم
مي سازممي سازم
در ذهنمدر ذهنم

يك موشك يك موشك     
هم ساده هم ساده 
هم زيباهم زيبا

هم خوش رنگهم خوش رنگ
هم كوچك هم كوچك     

مي گيرممي گيرم
از صحرااز صحرا
يك عالميك عالم

پروانه پروانه     
مي ريزممي ريزم

در موشكدر موشك
هم گل همهم گل هم

پروانه پروانه     
شادي راشادي را
در دل هادر دل ها

صد چندانصد چندان
خواهد كرد خواهد كرد     

آن موشك آن موشك 
دنيا رادنيا را

گل بارانگل باران
خواهد كرد خواهد كرد     
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جدول را كامل و رنگ كن.
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امروز من و پدربزرگ به پارك رفتيم.امروز من و پدربزرگ به پارك رفتيم.
پدربزرگ، عصايش را گرفته بود. من هم عصاي پدربزرگ پدربزرگ، عصايش را گرفته بود. من هم عصاي پدربزرگ 
را گرفته بودم. اين طوري،  نه من گم شدم، نه پدربزرگ و نه را گرفته بودم. اين طوري،  نه من گم شدم، نه پدربزرگ و نه 

عصاي او!عصاي او!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
يك روز،  و  روي گل نشسته بودند كه صداي داد و فرياد  را شنيدند. 
،    را به نوكش گرفته بود و مي رفت.    فرياد مي زد:«من مي ترسم! 
من مي ترسم!»    گفت:«بايد به    كمك كنيم.»    گفت:«حتماً   
مي خواهد    را بخورد،    مي ترسد!»      و    به دنبال   پرواز 
كردند.   رفت و رفت و رفت تا به درخت  رسيد. النه ي   باالي درخت  
  بود.    و    هم خسته و نفس زنان به او رسيدند.    گفت  
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جان! لطفاً اين    را نخور.»     گفت:«ببين چه قدر ترسيده است! او را نخور.»  
 با تعجب به    و    نگاه كرد و گفت:« چه كسي گفته من مي خواهم  
  را بخورم؟!»     گفت:«خودمان شنيديم كه    فرياد مي زد: من مي ترسم! 
من مي ترسم!    گفت:«براي همين هم تا اين جا به دنبال تو آمديم تا    را 
من  دوست  اين     باباجان!  نه  گفت:«  و  خنديد  غش غش  دهيم!»    نجات 
است. او آرزو داشت كه توي يك    زندگي كند. من هم او را با خودم آوردم تا به 
آرزويش برسد.»    به    نگاه كرد و گفت:« پس چرا فرياد مي زدي؟»    
گفت:« چون از بلندي مي ترسيدم. از پرواز هم مي ترسيدم.»    گفت:«پس ما اين 
همه راه را بي خودي آمديم!»   خنديد و گفت:«نه! بي  خودي نيامديد. به خانه ي من 
مهمان آمديد.»    روي يك    رفت و گفت:«و به خانه ي من!»    و    

خنديدند و به    گفتند:«خانه ي نو مبارك است!»
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به  پا  ترس  از  كفشدوزك،  ديدن  با  شته ها، 
فرار گذاشتند.

باغي  ديوار  روي  از  كفشدوزك،  كه  وقتي  روز  يك 
گل پژمرده اي را ديد.مي گذشت.

كفشدوزك از ساقه ي گل باال رفت و ناگهان چشمش 
به شته هايي افتاد كه به جان گل بي چاره، افتاده بودند.
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و روي برگ هاي سبز و تازه ي او 
بازي مي كند.

حاال كفشدوزك هر روز به سراغ گل مي رود.با رفتن شته ها، گل دوباره شاداب و زيبا شد.
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در هر رديف يك شكل با بقيه فرق دارد. دور آن يك خط بسته بكش.
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اين شكل را از روي خط آبي قيچي كن.
آن ها را به هم بچسبان و تصوير غاز را كامل كن.
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حماندوست
مصطفي ر

قوقو، قاچوقوقو، قاچو
چاقوي تيزي داشتيمچاقوي تيزي داشتيم
چاقوي تيز ما كو؟چاقوي تيز ما كو؟

چاقو تو اسباب بازي هاستچاقو تو اسباب بازي هاست
تو خونه ي عروسك هاستتو خونه ي عروسك هاست

صبح بود، يعني ساعت شش و هفتصبح بود، يعني ساعت شش و هفت
عروسكم، يواشكي، چاقو رو برداشت و رفتعروسكم، يواشكي، چاقو رو برداشت و رفت

گفت كه مي خواد بازي كنه با چاقوگفت كه مي خواد بازي كنه با چاقو
واي نگو! اون عروسك بال كو؟واي نگو! اون عروسك بال كو؟

چاقو كه اسباب بازي شما نيستچاقو كه اسباب بازي شما نيست
جاش توي خونه ي عروسك ها نيستجاش توي خونه ي عروسك ها نيست
جاش توي دست و بال بچه ها نيستجاش توي دست و بال بچه ها نيست




