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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.
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دوست من سالم.
من پروانه هستم. وقتي كه خيلي كوچك بودم، كرم بودم. بعد به دور خودم پيله اي ابريشمي 
تنيدم و ده روز توي پيله ماندم تا بال هايم رشد كنند. بعد پيله را سوراخ كردم و از آن بيرون 

آمدم.
ماپروانه ها خيلي زيبا و رنگارنگ هستيم اما همه ي ما چهار تا بال داريم 

كه مي توانيم با آن پرواز كنيم. يك زبان دراز هم داريم كه با آن شهد 
گل ها را مي خوريم. هرجا گل هست ما هم هستيم.

ــتي،  ــو مثل گل ها تميز و خوش بو هس حاال كه ت
ــن پيش تو آمده ام تا با هم مجله ي دوســت  م

خردساالن را ورق بزنيم. پس با من بيا ...
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ــفيد و پرهاي ديگر. آن ها  ــبز، پري س ــفيد و پرهاي ديگر. آن ها نزديك صبح بود كه پرى هاي زيبا آمدند، پري س ــبز، پري س نزديك صبح بود كه پرى هاي زيبا آمدند، پري س
ــتاره ها  ــان تكان مي خورد مثل بال پروانه ها، س ــيده بودند و از ترس نوك بالش ــتاره ها خيلي ترس ــان تكان مي خورد مثل بال پروانه ها، س ــيده بودند و از ترس نوك بالش خيلي ترس
ــتاره خوار ديده ايد؟» غول هاي ستاره خوار، روزها  ــيدند:«چرا مي ترسيد؟ مگر غول س ــتاره خوار ديده ايد؟» غول هاي ستاره خوار، روزها پرس ــيدند:«چرا مي ترسيد؟ مگر غول س پرس
مي آمدند و ستاره هاي خوابيده را مي دزديدند. پري سرخ با ترس اسمي را صدا كرد. همه ي مي آمدند و ستاره هاي خوابيده را مي دزديدند. پري سرخ با ترس اسمي را صدا كرد. همه ي 
ــتاره ها و پري ها به طرف او برگشتند و چيزي عجيب و غريب ديدند. پري زرد كه اسم  ــتاره ها و پري ها به طرف او برگشتند و چيزي عجيب و غريب ديدند. پري زرد كه اسم س س
ــاخ و برگ ندارد.  ــاخ و برگ ندارد. آن موجودعجيب و غريب را بلد نبود، به آن گفت؛ درخت بزرگي كه ش آن موجودعجيب و غريب را بلد نبود، به آن گفت؛ درخت بزرگي كه ش
آن وقت پري ها گفتند:«چه درخت غولي!» پري سفيدي مى دانست يعني ستاره ها به او گفتند آن وقت پري ها گفتند:«چه درخت غولي!» پري سفيدي مى دانست يعني ستاره ها به او گفتند 
كه درخت ها را در زمين مي كارند تا شاخ و برگ بدهند. آن وقت پري ها، آن موجود عجيب كه درخت ها را در زمين مي كارند تا شاخ و برگ بدهند. آن وقت پري ها، آن موجود عجيب 
ــد. پري آبي  ــتند و ترس از آن ها دور ش ــمان هفتم كاش ــب را مانند درختي، در آس ــد. پري آبي و غري ــتند و ترس از آن ها دور ش ــمان هفتم كاش ــب را مانند درختي، در آس و غري
گفت:«من به اين درخت آب مي دهم.» و همه ديدند كه پري آبي، دامنش را پر از آب كرد، گفت:«من به اين درخت آب مي دهم.» و همه ديدند كه پري آبي، دامنش را پر از آب كرد، 
ــفيد، دانه،  ــن پري آبي يك دريا بود و آن را به پاي درخت ريخت. آن وقت پري س ــفيد، دانه، هردام ــن پري آبي يك دريا بود و آن را به پاي درخت ريخت. آن وقت پري س هردام
دانه از پربال هايش كند. آن پرها بزرگ بودند، خيلي بزرگ. بعد درخت پر از شاخه هايي دانه از پربال هايش كند. آن پرها بزرگ بودند، خيلي بزرگ. بعد درخت پر از شاخه هايي 

ازپرهاي سفيد شد.ازپرهاي سفيد شد.

يوسف  محمدرضا يوسفي ضا د
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ستاره ها گفتند:«درختي كه برگ ندارد، مانند ستاره اي است كه خواب است. آن وقت غول ها ستاره ها گفتند:«درختي كه برگ ندارد، مانند ستاره اي است كه خواب است. آن وقت غول ها 
آن را مي دزدند.» پري سبز كه برگ هاي سبز، خاطره هاي او بودند، به برگ ها دستور داد آن را مي دزدند.» پري سبز كه برگ هاي سبز، خاطره هاي او بودند، به برگ ها دستور داد 
تا درخت را برگ باران كنند. آسمان ها آن روز را به ياد دارندو اسمش را عروسي برگ ها تا درخت را برگ باران كنند. آسمان ها آن روز را به ياد دارندو اسمش را عروسي برگ ها 

گذاشتند و همه ي پري ها شادي كردند.گذاشتند و همه ي پري ها شادي كردند.
بعد غول هاي ستاره خوار كه همه ي روزها در آسمان به دنبال ستاره هاي خوابيده مي گشتند، بعد غول هاي ستاره خوار كه همه ي روزها در آسمان به دنبال ستاره هاي خوابيده مي گشتند، 

درخت را ديدند و گفتد:«درخت سبز بيدار است. نمي شود آن را دزديد!»درخت را ديدند و گفتد:«درخت سبز بيدار است. نمي شود آن را دزديد!»
ــتاره و پري ها شنيدند. شب كه شد، غول ها خوابيدند. ستاره ها آمدند،  ــتاره و پري ها شنيدند. شب كه شد، غول ها خوابيدند. ستاره ها آمدند، حرف غول ها را، س حرف غول ها را، س
برگ هاي درخت را چيدند و مثل گوشواره به گوش هايشان آويزان كردند. وقتي روز شد، برگ هاي درخت را چيدند و مثل گوشواره به گوش هايشان آويزان كردند. وقتي روز شد، 
ــتاره ها خوابيدند و غول  ها بيدار شدند. آن ها ديدند كه ستاره ها برگ هاي سبز دارند و  ــتاره ها خوابيدند و غول  ها بيدار شدند. آن ها ديدند كه ستاره ها برگ هاي سبز دارند و س س
گفتند:« ستاره ها هنوز نخوابيده اند. نگاه كنيد! گوشواره هاي آن ها تكان مي خورد. ستاره هاي گفتند:« ستاره ها هنوز نخوابيده اند. نگاه كنيد! گوشواره هاي آن ها تكان مي خورد. ستاره هاي 

بيدار را نمي شود دزديد.»بيدار را نمي شود دزديد.»
از آن روز تا به حال، پري آبي همان طور دامنش را پر از آب مي كند و پاي درخت مي ريزد. از آن روز تا به حال، پري آبي همان طور دامنش را پر از آب مي كند و پاي درخت مي ريزد. 
پري سفيد ، دانه دانه هاي پر بالش را به درخت مي دهد تا شاخه هاي آن بيشتر شوند. و پري پري سفيد ، دانه دانه هاي پر بالش را به درخت مي دهد تا شاخه هاي آن بيشتر شوند. و پري 
ــبز، خاطره هاي سبزش را به برگ ها مي دهد تا هميشه سبز باشند و آسمان پراز صداي  ــبز، خاطره هاي سبزش را به برگ ها مي دهد تا هميشه سبز باشند و آسمان پراز صداي س س
ــتاره خوارهم، هميشه در خواب هستند.  ــتاره ها و پري هاى  زيباست. غول هاى س ــتاره خوارهم، هميشه در خواب هستند. آواز س ــتاره ها و پري هاى  زيباست. غول هاى س آواز س

آن ها اين طوري آواز مي خوانند: پرپرپر! پرپرپر! پرپرپر!آن ها اين طوري آواز مي خوانند: پرپرپر! پرپرپر! پرپرپر!
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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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دوست دايي عباس، يك قفس و يك قناري كوچولو به دايي داده بود. دايي عباس هم آن را براي من آورد. 
مادرم خيلي ناراحت شد و گفت:«من اصالً دوست ندارم پرنده اي توي قفس باشد.» اما من گفتم:«من از 
آن مراقبت مي كنم. هر روز قفس را تميز مي كنم و به قناري غذا مي دهم.» مادرم گفت:«خدا به قناري بال 
داده تا پرواز كند. اگر كسي دست هاي يك آدم را ببندد و به او بهترين چيزها را هم بدهد، او خوش حال 
نمي شــود.» مادرم اين را گفت و عصباني رفت به آشــپزخانه. من و حســين توي اتاق بوديم. دست هاي 

حســين را با روســري مادرم بســتم و آدم آهني ام را كه او خيلي دوســت دارد به او دادم. حســين 
مي خواست دستش را باز كند اما نمي توانست. براي همين هم شروع كرد به گريه كردن. مادرم 

توي اتاق آمد و گفت:«دســت هاي اين بچه را چرا بســتي؟» گفتم:«مي خواســتم ببينم چه قدر ناراحت 
مي شــود.» مادرم دســت هاي حســين را باز كرد و گفت:«خب حاال ديدي؟» گفتم:«بله!» حســين هق هق 
مي كرد و اشك مي ريخت. گفتم:«قناري ها هم مثل حسين مي شوند؟» مادرم گفت:«بله، حسين گريه كرد 
و ما فهميديم كه ناراحت است. اما قناري نمي تواند گريه كند. گناه دارد كه او را در قفس نگه داريم. خدا 
از اين كار ما ناراحت مي شود.» من و مادرم و حسين قفس را بيرون برديم. ماقناري را از توي قفس در 
آورديم و آن را به حسين داديم تا آزادش كند. او با دست هاي كوچكش قناري را آزاد كرد و گفت:«جوجو 

پر!» حسين خنديد. قناري آزاد شد و خدا خوش حال شد.
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دلم مي خواست خودم را
تو آسمون ببينم
پا بذارم رو ابرا
كنار ماه بشينم

چشمامو آروم آروم
به روي هم گذاشتم
حاال تو خواب نازم
دو بال آبي داشتم

با اون دوبال آبي 
به آسمون پريدم

كنار ماه نشستم
به آرزوم رسيدم

 شكوه قاسم نيا
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جدول را كامل و رنگ كن.
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گرسنه بودم.
به آسمان نگاه كردم.

ستاره ها مثل دانه هاي عدس برق مي زدند.
ديس آسمان پر از عدس پلو بود!

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييبييييييييييبيييييببييييييبيييييييييييببيببيييييببيييبيبيييييييبيببيييييييبيييبيييييييييبيبببييييييييييبيييبيبيبييييبيييييبيبيبيبيبيييبييبيبيبيبيببيبيبيبيبيييببيببيببيبببييبيبيييبيببيببيييبيبييبيبيبيبببيبببييبيبيبيبيبييييبيبيبيبيبيبيبيبيبييبيبيييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببيبيبيبيبيبيببيبيبييبيبييبيبيبيبيبيبيبيببيبيبيبيبيبيببيببببيبيبيبيبيبببيبيبييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبييبيبيبيبي سرور كتبي كتككتتتككككككتتككككككككتكككككككككككتكككتكككككتكتتكككككككككككتكككتكككتكككتكتكتكككككككككككككككتككككككتتتكتكتتتكتتكتكتككتككتتتتككككتتتكتككتكككتتكتتكتكتكتكتككتكتكتتتتتكتكككككتكتكتككككككتتكتكتككتتتكتكتكتكتكتكتكتكككتكككتتكتتكككتكتتكتكتكتكتتكتككتكتكككتكتكتكتكتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككتكتكتكتتكتكتكتككتكتكتككتكتكتكتكتكتكتكتككككتكتكتككتكتكككتكتكتكتكتكتكتكتكتككككتكتكتكككتكتكتكتكتككككتكتكتكككتكككتككتكككتكتكتكككككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككتككككتكتكتكتككتكتككتكتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتكتكتكتكت سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سرررررورورووروووروورررورورورورررورووررووررورروروروورووروروورورررررروروررروووررووووورووروررروووورورووووورررورووووروروروررووووروروروورورورورورورورورورورورووروروروروروروروروووووروورورورورووورورورووورورورووورورووورورووررورورووروروروروروروروروروروروورووروروروروروروروووورووروروروورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورووروروروروروورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورووروروروروروررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر ررر ررر ر ر ررر ررررررررررر رررررررر ر رررر رر رررررر رر ر رر رررر ر رررر ر ررر رررر رر ر رررررر رررر رر ررررررر ر رررررر ر رر
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز وقتي كه  درست وسط آسمان بود.   صدايي را شنيد.    او را صدا 

مي زد.   روي شاخه ي درختي نشست و به    نگاه كرد.    گفت:«تو شب ها 

  را مي بيني؟»   گفت:«گاهي او را مي بينم.»    گفت:«امشب تولد    است. 

مي تواني از طرف من به او تبريك بگويي؟»   كمي فكر كرد و گفت:«من شب ها خيلي 

زود مي خوابم. شايد خوابم ببرد و نتوانم پيام تو را به    برسانم.»  از آن جا 

مي گذشت كه    صدايش كرد و گفت:«تو مي تواني امشب پيام مرا به    برساني 

و تولدش را تبريك بگويي؟»  گفت:«من يك جا نمي مانم. شايد نتوانم    را 

كيي نببوودد.. غييرر اازز خخدداا ههييچچ ككسس ننببوودد..
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ببينم.»    گفت:«نمي دانم به چه كسي بگويم كه پيام مرا به    برساند.»  

گفت:«من مي دانم! صبركن!» رفت و  را با خودش آورد، بعد او را گذاشت وسط آسمان 

و گفت:«همين جا بمان تا    بيايد. بعد به او بگو كه    تولدش را تبريك گفته است.»  

  گفت:«باشد! همين جا منتظر    مي مانم.»

شب شد.    آمد.    به او گفت:«   تولدت را تبريك گفته است.» ناگهان صداي 

  به گوش رسيد كه مي گفت:«من هم بيدارم! نخوابيدم تا تولدت را تبريك بگويم!» 

 هوهوي كرد و گفت:«   عزيز! من هم ماندم و جايي نرفتم تا تولدت را تبريك 

بگويم.» آن شب آسمان ستاره باران بود. تولد    بود. اما    آن طرف كره ي زمين 

بود.    به    فكر مي كرد و    به  .  آن ها هر دو خوش حال بودند حتي دور 

از هم.
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يك روز وقتي كه پيشي سفيد 
و سياه با هم كشتي مي گرفتند.

پيشي پلنگي چشمش 
به يك مگس گنده افتاد.

پيشي پلنگي جستي زد تا مگس را 
بگيرد.

مگس پريد و رفت روي دماغ پيشي سفيد نشست.
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همه با تعجب به پيشي پلنگي نگاه كردند.

مگس پريد و رفت و پيشي پلنگي افتاد پايين و 
از خنده غش كرد!
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن.
در هر رديف در جاي خالي شكل مناسب را نقاشي كن.
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شكل ها را از روي خط (آبي) قيچي كن.
آن ها را در جاي مناسب بچسبان.

تصوير خانه را كامل كن.
ي مناسب بچسبان.

ا كامل كن.
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  در دســت بگيري
ــازي با  ــال ب و در ح
ــن  اي او  ــتان  انگش
شعر را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

موش كوچولو، داشت با برادرش موش 
موشي بازي مي كرد.موشي بازي مي كرد.

11. موش كوچولو از جا پريد.. موش كوچولو از جا پريد.
22. برادرش موش موشي دنبالش دويد.. برادرش موش موشي دنبالش دويد.

33. بابا موشه، يگ گربه را ديد. بابا موشه، يگ گربه را ديد
آخ آخ آخآخ آخ آخ

44. مامان موشه زود جيغي كشيد.. مامان موشه زود جيغي كشيد.
فوري، همه، تو سوراخفوري، همه، تو سوراخ
55. انگشت شست كپلو. انگشت شست كپلو

ميو ميو    ميو ميوميو ميو    ميو ميو
گفت:«شام من كجا رفت؟گفت:«شام من كجا رفت؟

ناهار من چرا رفت؟ناهار من چرا رفت؟
اوهو اوهو، هاي هاياوهو اوهو، هاي هاي

گرسنه ام، واي واي وايگرسنه ام، واي واي واي

ودك
گير
ــاز ب

و 
خوان

ند

ــو ك دســت 
در دســت بگ
ــال بـ و در ح
ا ــتان  انگش
شعر را بخ

مصطفي رحما




