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اين مجموعه ويژه ي خردســاالن طراحي شــده است. 
عالوه بر جنبه هاي آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش 

مهارت هاي عملي خردســاالن از اهداف اصلي آن اســت. 
بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط خطي كردن و هر 
گونه فعاليت پيش بيني نشــده از طرف كودك، مي تواند به 
ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شــادي و رشد خالقيت او 

كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. 
تنهــا به عنوان پيشــنهاد و راهنمايي در بعضي از 

صفحات مجله توضيحات كوتاهي درج شده 
است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي



دوست من سالم.
من وانت هستم. وانت يك ماشين باربرى كوچك است كه مخصوص جا به جا كردن 

بار ساخته شده است نه مسافر! وقتى به خيابان مى روى، خوب دقت كن! وانت هايى را 
ــمار و بگو هر كدام پشــت تان چه چيزى را بار زده اند! خدا كند هيچ وانتى  كه مى بينى بش
مسافر سوار نكند چون خيلى خطر ناك است. حاال كه مرا شناختى و با هم دوست شديم، 

دست مرا بگير و براى ورق زدن مجله، با من بيا... 
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﹤︠︣دو
محمدرضا شمس
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يك دوچرخه بود كه تو دلش يك عالمه قصه داشت. وقتى دوچرخه 
بيرون مى آمد، جوى آب، درخت ها، تير چراغ برق، پل هوايى و ... 
زنگ  درينگ  درينگ  هم  دوچرخه  بزن!»  زنگ  مى گفتند:«دوچرخه! 
مى زد. آن وقت قصه ها، يكى يكى از توى زنگش مى ريختند بيرون. 
قصه هايى كه هر چه قدر آن ها را مى شنيدى، سير نمى شدى. وقتى هم 
راه بندان مى شد و ماشين ها با عصبانيت بوق مى زدند، درينگ درينگ 
دوچرخه شروع مى شد و كوچه و خيابان پر از قصه مى شد. آن وقت 
ماشين ها دست از بوق زدن بر مى داشتند و به قصه هاى قشنگ دوچرخه 
گوش مى دادند. يك روز وقتى دوچرخه مى خواست از اين طرف خيابان 
به آن طرف خيابان برود، يك ماشين خيلى گنده به او زد و دوچرخه 
5مرد و روحش رفت به آسمان. فرشته ها وقتى دوچرخه را ديدند، خيلى 



خوش حال شدند. آن ها سوار دوچرخه مى شدند و زنگش را به صدا در مى آوردند. آن 
وقت به جاى برف و باران از آسمان، چك و چك قصه مى باريد!

6



دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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عينك پدر بزرگ شكسته بود و او نمى دانست چه كسى آن را شكسته است. گفتم:« 
حتما حسين آن را شكسته است چون ديروز اين جا داشت بازى مى كرد.» پدر بزرگ 
گفت:« تو خودت ديدى كه حسين عينك را بشكند؟» گفتم:« نه من نديدم ولى فكر مى 
كنم كه كار حسين باشد، چون او اين جا بود.» پدر بزرگ گفت:« بيا كنار من بنشين.» 
كنار پدر بزرگ نشستم. به سرم دست كشيد و گفت:«اگر وارد جايى بشوى كه تاريك 
تاريك است چه كار مى كنى؟» گفتم:«هيچ كارى.» پدر بزرگ گفت:« جلو نمى روى؟» 
گفتم:« نه. چون تاريك است و نمى دانم كجا بايد بروم. ممكن است به چيزى گير 
كنم و بيفتم!» پدر بزرگ سرم را بوسيد و گفت:« آفرين! وقتى از چيزى مطمئن نيستى 
مثل همان اتاق تاريك است. پس بهتر است صبر كنى، سكوت كنى تا همه چيز برايت 
روشن شود وگرنه ممكن است خدايى نكرده، حرفى بزنى كه درست نباشدو اين كار 
گناه است. خداوند در قرآن فرموده اند؛ هرگز درباره ى چيزى كه از آن آگاهى نداريد 

حرفى نزنيد.» مادر بزرگ توى اتاق آمد و عينك شكسته را دست پدر بزرگ ديد و گفت:« 
ديروز مى خواستم آيينه را تميز كنم كه عينك افتاد و شكست. نسخه ات را به عباس دادم 
تا برايت يك عينك ديگر بگيرد.» پدر بزرگ گفت:« اشكالى ندارد خانم! شما ناراحت 

نباشيد!» پدر بزرگ من خيلى چيز ها مى داند چون او هميشه قرآن مى خواند. 
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افسانه شعبان نژاد
دس دسى پاييز مياد
باز چى داره؟ باد زياد
بارون و ابر و باد داره
كيفى پر از مداد داره

تمام باغچه ها رو رنگ مى كنه
برگ درختا رو قشنگ مى كنه

︀︎﹫︤ ﹝﹫︀د
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دور شكل هايى كه درست رنگ شده اند خط بكش.
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جدول را كامل و رنگ كن.
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﹝︊︀رک ا︨️!
ــايه ى ما عروس شد.  ديروز دختر همس
ــه ى ما آمد  ــتباهى به خان ــيب اش يك س
ــارك اســت! مبارك اســت!»  و گفت:«مب
ــايه  ــدى! خانه ى همس ــتباه آم گفتم:«اش

عروسى است!»
ــيب خنديد. به خانه ى همسايه رفت و  س
گفت:«مبارك اســت! مبارك اســت! بعد 

روى ميز، كنار سيب هاى ديگر نشست!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

وقتى  از تخم بيرون آمد.   با خوش حالى قد قدى كرد و با   از   دارى بيرون آمد. 

  مزرعه،   را ديد. جلو آمد و گفت:« سالم كوچولو!»   جيك جيك كرد و دنبال  

   راه افتاد.  صداى   را شنيد و از آن طرف مزرعه به طرف آن ها آمد. ناگهان  را 

ديد كه از زير حصار چوبى مزرعه رد شد و آرام آرام به طرف    و   رفت.    فرياد زد و 

قوقولى قو قو كرد.    صداى قوقولى قوقوى بى موقع    را شنيد .   به    گفت:« 

﹋﹩ ︗﹢︗﹥ را ﹡︖︀ت داد؟
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بى خودى سر و صدا نكن! وگرنه تو را هم يك لقمه ى چپ مى كنم!» اما    بال بال مى زد و سر و 

!    هم  صدا مى كرد.   خواست به    و   حمله كند كه ديد نه    هست و نه  

با تعجب به دور و بر نگاه كرد. حتى    هم آنجا نبود.   گفت:« پس كجا رفتند؟»    

گفت:« نمى دانم! اما مى دانم با تو چه كنم!»    اين را گفت و پريد پشت   نشست و شروع 

كرد به سر   نوك زدن!   بى چاره چهار تا پا داشت، چهار تا ديگر هم قرض كرد و از 

راهى كه آمده بود، پا به فرار گذاشت. بعد از رفتن  ،    و   و    از پشت   

دارى بيرون آمدند.   با خوش حالى به    گفت:« تو جان    و   را نجات دادى!» 

   گفت:« نه! تو با سر و صدايى كه راه انداختى، حواس   را پرت كردى! تو جان آن ها 

را نجات دادى!» بعد    و    و    خنديدند و بازى   كوچولو را تماشا كردند!
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او سعى كرد از پرستو خوب مراقبت كند.
يك روز، پرستو، مريض و بى حال روى زمين افتاده بود كه 

دوستش به كمكش آمد.

و خيلى زود با يك غذاى خوش مزه برگشت.بعد رفت تا برايش غذا بياورد. 22



پرستو خيلى خسته و بى حال بود

حاال پرســتو حالش خوب خوب شــده و خوش حال 
است كه يك دوست مهربان دارد.

اما دوستش كنار او ماند و تنهايش نگذاشت.
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شكل ها  را قيچى كن.
از قسمت هاى نقطه چين تا بزن.

 به قسمت هاى زرد رنگ چسب مايع بزن و آن ها را به طرف ديگر بچسبان.
حاال هندوانه هاى تو آماده هستند.
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مصطفي رحماندوست

باز دوباره داد ميز نه
دزدگير ماشين منه
كارى ازش بر نمياد

بوق بوق بوق، بوق مى زنه
بى خودى فرياد مى كنه
يه بوق پر سر و صداست
دزدها نمى ترسن ازش
مزاحم همسايه هاست
دزد گير من خيلى بده
مزاحم خواب شماست
ببخشيدش همسايه ها!

كه خيلى پر سر و صداست




