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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 ...
آخ

نقاشي
فرشته ها

با هم بودن
جدول

جاها عوض!

پدرم ...
بيرون از مزرعه
قصه ي حيوانات

بازي
كاردستي

فرم اشتراك
قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سالم. 
من گوسفند هستم و در يك روستاي سبز و زيبا زندگي مي كنم. ما گوسفند ها حيوانات مفيد 
ــتا ما را خيلي دو ســت دارند. آن ها از پشم ما براي درست  ــتيم و مردم روس و مهرباني هس
كردن لباس استفاده مي كنند. حتي براي بافتن فرش هم از پشم ما نخ درست مي كنند و با 

آن نخ ها فرش هايي زيبا مي بافند.
شير ما گوسفندها، هم خوش مزه است و هم مقوي است. ماست، 

پنير، كره و خامه اي كه از شير گوسفند درست مي شود 
هم خيلي خيلي خوش مزه است. به بچه هاي گوسفند، 

بره مي گويند. من دو تا بره ي كوچولو دارم.
ــا هم مجله ي   ــش تو آمده ام تا ب امروز پي
ــم. پس  ــاالن را ورق بزني دوســت خردس

دست مرا بگير و با من ...
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ــيب خوابيده بود. خواب مي ديد. توي خواب  خرس زير درخت س      
عسل مي خورد و ملچ و مولوچ مي كرد. يك دفعه سيبي از آن باال افتاد 
روي سرش. خرس فرياد زد:«آخ» و از خواب پريد. اين طرف آن طرف 
را نگاه كرد. سيب را ديد. آن را برداشت و گفت:«اي سيب خوش مزه ي 
بد!» سيب را گاز زد، چشم هايش را بست، سرش را خاراند و فكر كرد. 
ــمان و  ــيب را ديد، بعد آس ــم هايش را باز كرد. درخت س ناگهان چش
ــمان بود. ناگهان با ترس از جا پريد و پا به فرار  ــيد كه در آس خورش

گذاشــت. در حالي كه مي دويد فرياد زد:«خطر! خطر! فرار 
ــده؟» خرس  ــيد:« چي ش كنيد.» فيل او را ديد و پرس

ــن!» او اين را گفت  گفت:«زود باش! فرار ك
ــد. فيل هم به دنبال او دويد. رفتند  و دوي
و رفتند تا به الك پشــت رسيدند. الك پشت پرسيد:«چي شده؟» خرس 

جواب داد:« خورشيد ... سيب ... درخت .... آسمان.» الك پشت گفت:«خب؟» 
ــايد همين االن  ــن حرف ها فرار كن. ش ــت:«اي بابا! به جاي اي ــرس گف خ
خورشيد بيفتد پايين.» خرس اين را گفت و فرار كرد. فيل هم به دنبالش. 

الك پشت داد زد:«بي خود مي ترسيد، خورشيد هيچ وقت نمي افتد!» خرس ايستاد. 
فيل هم ايستاد. خرس پرسيد:«اين سيب چرا افتاد؟» الك پشت گفت:«سيب مي افتد. 

  محمدرضا شمس



5



6

پرتقال و انار هم مي افتد اما خورشيد نمي افتد.» فيل گفت:«شايد 
ــال است  افتاد!» الك پشــت جواب داد:« نمي افتد. من دويســت س

ــيد بيفتد.» خرس  ــا زندگي مي كنم و تا حاال نديده ام كه خورش اين ج
ــم.» و دوباره فرار كردند . رفتند و رفتند تا به غاري  ــم. فيل گفت:«من هم مي ترس گفت:«من مي ترس
رسيدند. هردو در گوشه اي از غار نشستند و منتظر ماندند. يك ساعت گذشت. دو ساعت گذشت. 
شب شد. صبح شد. اما خورشيد نيفتاد. فيل گفت:«اگر خورشيد مي خواست بيفتد تا حاال افتاده بود!» او 
اين را گفت و از غار بيرون آمد. خرس گفت:« بله اگر مي خواست بيفتد تا حاال افتاده بود!» و به دنبال 

فيل بيرون آمد. خورشيد هنوز كه هنوز است آن باال توي آسمان است. 
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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 مريض شده بود و در بيمارستان بود. دايي عباس و پدر به ديدن او رفته 
بودند، وقتي كه برگشــتند، مادرم پرســيد:«حال دوستت چه طور بود؟» پدرم گفت:« 
ــود اما، دايي عباس با حرف ها و شــوخي هايش آن قدر او  ــي بي حوصله و بي حال ب كم
را خنداند كه حســابي سرحال شــد!» مادرم خنديد و گفت:«چه كار خوبي كرديد.» 
پدر گفت:«به ياد داستاني از حضرت محمد (ص) افتادم.» گفتم:«تعريف كنيد!» پدر 
گفت:«يك روز بعد از جنگي سخت ميان ياران پيامبر و دشمنان اسالم مردي زخمي و 
خسته پيش پيامبر آمد و گفت:«براي رفتن به خانه ام، شتري به من بدهيد. زخمي 
و ناتوان هســتم.» پيامبر كه مرد را غمگين و خسته ديدند فرمودند:«يك بچه شتر 
به او بدهيد!» مرد با تعجب به پيامبر نگاه كرد و گفت:«چرا يك بچه شــتر!؟» پيامبر 
با مهرباني به او لبخندي زدند و گفتند:«آيا تو شتري را مي شناسي كه بچه ي شتر 
ديگري نباشد؟!» مرد خنديد. پيامبر به او شتري قوي دادند تا سوار بر آن به خانه اش 
برود. آن روز، مرد مجروح از لبخند و حرف شيرين پيامبر، شادمان و با دلي خوش به 
خانه اش برگشــت.» مادرم گفت:«خيلي از دردها را مي توان با روي خوش و يا شوخي 

شيرين درمان كرد.» گفتم:«مثل پيامبر؟!» مادرم گفت:«مثل پيامبر.»
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سالم آقا حلزون
از خانه بيا بيرون

بيا با ما گردش كن
الي گل ها گردش كن

در مي زنم:«تق تق تق»
وا كن، منم:«تق تق تق»

وقتي بيرون مي آيي
پر مي زند تنهايي

ما حاال با هم هستيم
دِر غم ها را بستيم

با هم بودن چه زيباست
بهترين چيز دنياست

 محمد عزيزي 
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جدول را كامل و رنگ كن.
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پدرم مي تواند با انگشت هايش كتاب بخواند.
پدرم مي تواند با عصاي سفيدش از خانه به مدرسه برود.

پدرم در مدرسه به بچه ها درس مي دهد.
پدرم مي گويد:«كسي كه سواد دارد نابينا نيست.»

پدرم خيلي چيزها بلد است. او جواب همه ي سؤال هاي مرا مي داند.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز  و  با هم بازي مي كردند.  ، به دنبال   مي دويد تا او را بگيرد. 

آن ها آن قدر سرگرم بازي بودند كه از مزرعه بيرون آمدند. همين موقع  از پشت علف ها 

،   را ديد و فرياد زد:«واي!  !»   به دوروبرش نگاه كرد  پيدايش شد.  

و او هم   را ديد. دندان هاي تيز او را هم ديد و از ترس شروع كرد به جيك جيك كردن.  

 از الي علف ها فرار كرد.   تنها ماند. او از   مي ترسيد و نمي توانست فرار كند. 
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  با خودش گفت:«اي موش بال! تو اگر دوست من بودي، مرا تنها نمي گذاشتي.» اما   

دوست   بود. او رفت تا كمك بياورد.   در راه،  را ديد و گفت:«  مي خواهد 

  را بگيرد!»   گفت:«كجا؟»   گفت:«آن طرف مزرعه!»   فوري  را خبر 

كرد و گفت:«  مي خواهد   را بگيرد.   گفت:«  جان! تو جلو برو و راه را 

نشان بده!»   راه افتاد و   و   هم به دنبالش رفتند. وقتي آن ها به   رسيدند، 

  به او نزديك شده بود و   از ترس مي لرزيد. ناگهان   فرياد زد:«اي   

شكمو! از اين جا برو.   از ديدن   و   و   خيلي خوش حال شد.   گفت:«

  بدجنس! اگر همين االن نروي با شاخ هايم حسابت را مي رسم.»   نگاهي به شاخ هاي 

تيز   كرد و گفت:«مي روم! مي روم!» و پا به فرار گذاشت.   و   و   و  ، 

شاد و خندان به مزرعه برگشتند. اما   و   ديگر هيچ وقت، هيچ وقت تنها از مزرعه بيرون 

نرفتند!
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و  بازي  مشغول  بره ها  روز  يك 
علف خوردن بودند كه ...

سر و كله ي دو تا گرگ گرسنه 
پيدا شد.

مادر فرياد زد:«بچه ها! فرار 
كنيد! » و هرسه دويدند.

از  يكي  اما 
درد  پايش  بره ها 

گرفت و ايستاد.



21

ناگهان بره چشمش به شيري افتاد 
كه روي علف ها خوابيده بود.

بره دويد و رفت كنار شير نشست.

گرگ از ترس يك قدم هم جلوتر 
گرگ رفت. شير دوباره خوابيد و نرفت، چون شير بيدار شده بود!

بره كوچولو پيش مادرش برگشت.
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باالي هر شكل در جدول، همان قدر خانه را عالمت 
بزن كه در سمت چپ از آن شكل مي بيني.
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شكل ها را از روي خط آبي قيچي كن.
شكل هاي هر رديف را از پشت به هم بچسبان.

قسمت نقطه را قيچي كن. مراقب باش آن را تا ته قيچي نكني.
حاال دو قسمت را مانند شكل نمونه از شكاف هم رد كن.

هندوانه ي تو آماده است!
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  بگيري دســت  در 
ــازي با  ــال ب و در ح
انگشتان او اين شعر 

را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

لي لي لي حوضك
گنجشك مي خواست آب بخوره

افتاد تو حوضك
اولي گنجشك رو از آب درآورد
دومي يك لباس گرم تنش كرد.

سومي هم دانه برايش آورد
چهارمي هم پشت سرهم ماچش كرد

اين كپولو مي خواست اونو ببينه
نازش كنه، كمي پيشش بشينه

گنجشك از او ترسيد و بال و پر زد
رفت و نشست رو چينه

را   
ــد  بگيري ــت 

ــ ــال ب و در ح
انگش

ر

مصطف

ــد  ري
ــازي با  ــال ب ح
شتان او اين شعر 

را بخوانيد




