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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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با من بيا ...
قورباغه و پري

نقاشي
فرشته ها

آواز خروس
جدول

سنگ، كاغذ، قيچي!

همسايه ها

گم شده ها
قصه ي حيوانات

بازي
كاردستي

فرم اشتراك
قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سالم.
من كفش هستم. كار من، مراقبت از پاهاي تو است تا پاهايت قوي و سالم بمانند. بعضي از 
ما كفش ها، مخصوص بازي و ورزش هستيم. بعضي مخصوص مهماني و بعضي هم مخصوص 
روزهاي برفي و باراني. همان قدر كه ما كفش ها از پاهاي تو مراقبت مي كنيم، تو هم بايد از 

ما مراقبت كني تا پاره و كثيف نشويم، اين طوري مي توانيم روزهاي 
بيشتري را با هم باشيم و همراه هم اين طرف 
ــتي! حاال وقت ورق  ــرف برويم! راس و آن ط

زدن مجله و خواندن شعر و قصه است.
پس با من بيا ...
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يك روز وقتي كه پري كوچولو، كنار آب بازي مي كرد، پايش ليز خورد و يك روز وقتي كه پري كوچولو، كنار آب بازي مي كرد، پايش ليز خورد و 
ــد و او نتوانســت از آب بيرون بياييد.  ــد و او نتوانســت از آب بيرون بياييد. افتاد توي آب. بال هاي پري خيس ش افتاد توي آب. بال هاي پري خيس ش

همين موقع قورباغه او را ديد و شيرجه اي زد و رفت توي آب بعد پري را پشتش همين موقع قورباغه او را ديد و شيرجه اي زد و رفت توي آب بعد پري را پشتش 
سوار كرد و از آب بيرون آورد. پري كوچولو از قورباغه تشكر كرد و گفت:«تو قورباغه ي سوار كرد و از آب بيرون آورد. پري كوچولو از قورباغه تشكر كرد و گفت:«تو قورباغه ي 
مهرباني هستي. يك آرزو كن!» قورباغه گفت:«مگر تو مي تواني آرزوي مرا برآورده كني؟» مهرباني هستي. يك آرزو كن!» قورباغه گفت:«مگر تو مي تواني آرزوي مرا برآورده كني؟» 
ــاني را بر آورده كنم كه ديگران را  ــاني را بر آورده كنم كه ديگران را پري كوچولو جواب داد:«من فقط مي توانم آرزوي كس پري كوچولو جواب داد:«من فقط مي توانم آرزوي كس
ــتند. پس مي توانم آرزوي تو را برآورده كنم.» قورباغه  ــتند. پس مي توانم آرزوي تو را برآورده كنم.» قورباغه دوســت دارند و با همه مهربان هس دوســت دارند و با همه مهربان هس
گفت:«مردم صداي قورقور قورباغه را دوست ندارند. كاري كن تا صداي من عوض بشود!» گفت:«مردم صداي قورقور قورباغه را دوست ندارند. كاري كن تا صداي من عوض بشود!» 
ــدا صداي تو را اين طور  ــد و گفت:«نه! من نمي توانم صداي تو را عوض كنم. خ ــري خندي ــدا صداي تو را اين طور پ ــد و گفت:«نه! من نمي توانم صداي تو را عوض كنم. خ ــري خندي پ
آفريده است. اما مي توانم كاري كنم كه مردم از شنيدن آواز قورباغه ها، خوش حال بشوند!» آفريده است. اما مي توانم كاري كنم كه مردم از شنيدن آواز قورباغه ها، خوش حال بشوند!» 
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ــم زد و گفت:«از اين لحظه  ــيد:«چه طوري؟» پري بال هايش را به ه ــم زد و گفت:«از اين لحظه قورباغه با تعجب پرس ــيد:«چه طوري؟» پري بال هايش را به ه قورباغه با تعجب پرس
به بعد قورباغه ها اولين كساني خواهند بود كه پيش از بارش باران از آن خبردار خواهند به بعد قورباغه ها اولين كساني خواهند بود كه پيش از بارش باران از آن خبردار خواهند 
شد وبا آواز قورقور به همه خبر خواهند داد كه به زودي باران مي بارد!» پري اين را گفت، شد وبا آواز قورقور به همه خبر خواهند داد كه به زودي باران مي بارد!» پري اين را گفت، 

بال هاي كوچكش را باز كرد و پرواز كرد و رفت.بال هاي كوچكش را باز كرد و پرواز كرد و رفت.
ــا زودتر مي فهمند و آواز  ــال، هر وقت مي خواهد باران ببارد، قورباغه ه ــا به ح ــا زودتر مي فهمند و آواز از آن روز ت ــال، هر وقت مي خواهد باران ببارد، قورباغه ه ــا به ح از آن روز ت
ــر مي دهند. آن وقت مردم با خوش حالي به آسمان نگاه مي كنند و منتظر باران  ــر مي دهند. آن وقت مردم با خوش حالي به آسمان نگاه مي كنند و منتظر باران قورقور س قورقور س

مي شوند.مي شوند.
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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 پدرم در جنگ شهيد شده بود و حاال پدر پيرش تنها زندگي مي كرد. روز تولد 
حضرت علي(ع) بود و دايي عباس و پدرم مي خواستند به ديدن او بروند. من و حسين 
را هم با خودشان بردند. وقتي به آن جا رسيديم، آقاي پير و مهرباني، در را براي ما باز 
كرد. پدرم و دايي عباس دســت او را بوسيدند. او از ديدن ما خيلي خوش حال شد. با 

اين كه دست هايش مي لرزيد سر من و حسين را بوسيد و ما را بغل گرفت. خانه ي 
او خيلي گرم بود. آقاي پير گفت:«كولر خراب است.» دايي عباس و پدرم به پشت بام 
ــد تا كولر را تعمير كنند. من وحســين، نقل و كشــمش خورديم و تلويزيون  رفتن
ــا كرديم تا كار پدر و دايي عباس تمام شــود. باالخره كولر درست شد و خانه  تماش

خنك خنك شد. ما از آقاي پيرخداحافظي كرديم و به خانه ي پدربزرگ رفتيم.
پدر مي گويد:«سر زدن به خانواده ي شهيد و احوالپرسي از آن ها، كاري است كه خداوند 
را راضي و خوش حال مي كند.» ما روز تولد حضرت علي(ع) مهمان خانه ي پدر يك شهيد 

بوديم. آن روز ، هم ما خوش حال بوديم. هم او و هم خدا.
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خورشيد خانم كه خسته بود
رفت پشت آن كوه كبود

هالل ماه ابروكمان
نشست كنار آسمان
ستاره ها دوروبرش

الماس مي ريختند به سرش

وقتي كه شب سحر شد
خروس از آن خبر شد
قوقولي قوقو را سر داد

به بچه ها خبر داد:
«كي خواب و كي بيداره؟!

صبح شده، وقت كاره!

 پروين دولت آبادي
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جدول را كامل و رنگ كن.
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همسايه ي  ما، جلوي خانه اش، يك چراغ بزرگ دارد كه هميشه 
ــايه ي ما آن قدر چراغ را خاموش نكرد،  ــن اســت. همس روش
ــت،  ــرد، نكرد كه برق ها رفت. حاال هم خانه ي ما تاريك اس نك

هم خانه ي همسايه ي ما.
هم تلويزيون ما خاموش است. هم تلويزيون همسايه ي ها.

هم خانه ي ما گرم است. هم خانه ي همسايه ي ما.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز وقتي كه پدر دنبال  مي گشت، كوچولو يادش افتاد كه   پدر را به 

اتاقش برده است.او تمام اتاق را گشت. اما   را پيدا نكرد. پدر گفت:«اين جا خيلي به 

هم ريخته است! زير   را هم نگاه كن.» كوچولو زير     را نگاه كرد. آن جا تاريك 

بود. دستش را برد زير     و يك مرتبه دستش به چيزي خورد! كوچولو  را پيدا 

كرد. او چند روز بود كه دنبال    مي گشت، اما نمي دانست كه    زير     است. 
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پدر گفت:«بهتر است  را بياورم. با    زير     را روشن مي كنيم.» پدر    را 

آورد و آن را روشن كرد. كوچولو زير    ،  را ديد! چند روز بود كه مادر دنبال  

  مي گشت! پدر    را زير     چرخاند، واي!  كوچولو هم زير     

بود. همان كه مادر مي خواست آن را بشويد اما پيدايش نمي كرد! 

پدر گفت:«  را اين جا پيدا نكرديم، اما   ،   ،  را پيدا كرديم!» 

پدر    را خاموش كرد. اما همين كه مي خواست بلند شود،   را ديد كه كنار پايه ي  

   افتاده بود. پدر با خوش حالي گفت:«باالخره   هم پيدا شد.»

اتاق كوچولو، هنوز هم ريخت و پاش و نامرتب است و هر روز يك چيز توي آن گم مي شود!
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يك روز جوجه غاز تصميم گرفت برود 
و همه جاي دنيا را ببيند!

او چند تا جوجه اردك ديد كه كواك 
كواك مي كردند و خيلي خجالتي بودند!

او حتي يك گروه جوجه ي قو را ديد كه سياه 
سياه بودند. آن ها با جوجه غاز اصالً بازي نكردند.

جوجه غاز مي خواست يك حشره ي بزرگ 
را هم شكار كند. اما حشره پر زد و رفت.



21

جوجه غاز پيش مادرش آمد و گفت:«واي ... 
مادرجان! من امروز همه ي دنيا را ديدم!»

ناگهان مادر و خاله غازها، او را صدا زدند و 
گفتند كه وقت برگشتن به خانه است!
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نمونه،  مانند  شكل  هر  در 
هست،  چپ  سمت  كه  همان قدر 
از چيزهاي سمت راست جداكن 

و دور آن يك خط بسته بكش.
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  در دســت بگيري
ــازي با  ــال ب و در ح
ــن  اي او  ــتان  انگش
مصطفي رحماندوستشعر را بخوانيد

شب بود و موش ها رفته بودند توي شب بود و موش ها رفته بودند توي 
سوراخشان كه بخوابند.سوراخشان كه بخوابند.

اما صداي جغد نمي گذاشت كه راحت 
باشند و خوابشان ببرد.باشند و خوابشان ببرد.
11. موش كوچولو حوصله اش سرآمد.. موش كوچولو حوصله اش سرآمد.
از تو سوراخ درآمد.از تو سوراخ درآمد.
22. برادرش گفت:«نرو!» داد و بي داد.. برادرش گفت:«نرو!» داد و بي داد.
دنبال او راه افتاد.دنبال او راه افتاد.

33. بابا موشه گفت:«جغد رو ببين . بابا موشه گفت:«جغد رو ببين 
نشسته روي شاخه!»نشسته روي شاخه!»
44. ننه موشه گفت:«تا جغده هست،. ننه موشه گفت:«تا جغده هست،
جاي همه تو سوراخه»جاي همه تو سوراخه»

جغد قلمبه، موش رو ديد، دنبال بچه جغد قلمبه، موش رو ديد، دنبال بچه 
موش پريدموش پريد
اما موشه زرنگ بود.اما موشه زرنگ بود.
رفت تو سوراخ زوده زود!رفت تو سوراخ زوده زود!




