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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 ...
بچه آهو 

نقاشي
فرشته ها

زيباتر از ماهي
جدول

جيقيل در فضا!

بعد از باران
دنيا بزرگ است
قصه ي حيوانات

بازي
كاردستي

فرم اشتراك
ترانه هاي زندگي
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دوست من سالم. 

من بابون هستم. يك ميمون بزرگ و قوي. ما بابون ها در گروه هاي بزرگ زندگي مي كنيم. 

هميشه چند بابون قوي و جوان از گروه مراقبت مي كنند. آن ها اگر حيوان وحشي را ببينند 

با صداي زوزه همه را خبردار مي كنند. آن وقت، پدرها دورتادور مادرها و بچه ها مي ايستند و 

نمي گذارند هيچ حيوان وحشي به ما نزديك شود.

ما بابون ها همه چيز مي خوريم. هم گوشت، هم 

ميوه و هم دانه.

من وقتي كه بزرگ بشوم، مي خواهم بابون 

و  بابون شجاع  يك  بشوم.  نگهبان گروه 

با هم مجله ي  تا  اما حاال پيش تو آمده ام  قوي! 

و  كنيم  بازي  بزنيم.  ورق  را  خردساالن  دوست 

شعر و قصه بخوانيم. پس دست مرا بگير و با من بيا ...
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كه  مي كرد  بازي  دشت  توي  كوچولويي  آهوي  نبود.  يكي  بود،  يكي 
خارپشتي به او نزديك شد و گفت:»بچه جان! از مادرت دور نشو. اگر شير 
تو را تنها ببيند، شكارت مي كند!« آهو پرسيد:»اگر شير تو را تنها ببيند، 
شكارت نمي كند؟« خارپشت گفت:»نه. من خارهاي تيز و بلندي دارم كه 
شير از آن ها مي ترسد و نزديك من نمي شود. خارهايم را نگاه كن!« بعد 
خارپشت خارهاي تيز و بلندش را به آهو نشان داد. آهو گفت::»كاش من 

هم خارهاي تيز و بلند داشتم. آن وقت شير از من مي ترسيد.«
مادر بچه آهو، او را صدا زد و گفت:»زود باش! بيا از اين جا برويم. شير 
گفت:»اگر  و  رفت  مادرش  طرف  به  بچه آهو  نزديكي هاست!«  همين 
خارهاي تيز و بلند داشتيم شير از ما مي ترسيد! همان طور كه از خارپشت 
مي ترسد!« مادر خنديد و گفت:»خارپشت پاهاي كوتاهي دارد و نمي تواند 
تند بدود و فرار كند، اما ما آهوها پاهايي بلند و قوي داريم و مي توانيم به 
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سرعت باد بدويم! حاال عجله كن. تا شير نيامده، فرار كنيم.« آهو و مادرش، به سرعت 
باد دويدند. آهو خوش حال بود كه خار تيز ندارد، اما پاهايي بلند و قوي دارد و مي تواند 

به سرعت باد بدود. مثل مادرش!
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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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م��ن و حس��ين داش��تيم توپ ب��ازي مي كردي��م. دايي عب��اس آم��د و گفت:»من ه��م بازي!« 
گفتم:»دايي جان! شما يار من باشيد!« دايي كمي فكر كرد و گفت:»اگر من و تو با هم باشيم، 
حسين تنها مي ماند. آن وقت مسابقه عادالنه نيست.« گفتم:»عادالنه نيست يعني چه؟« دايي 
گفت:»يك روز حضرت محمد )ص( از جايي مي گذشتند، ديدند كه دو گروه در حال مسابقه ي 
تيراندازي هس��تند. پيامبر تصميم گرفتند در مس��ابقه ش��ركت كنند و در يكي از دو گروه 
باشند. گروهي كه پيامبر با آن ها بود خيلي خوش حال شدند، اما گروه ديگر گفتند:»ما حتماً 
مي بازيم، چون پيامبر با ما نيس��تند.« پرس��يدم:»حضرت محمد )ص( چه كار كردند؟« دايي 
جواب داد:»پيامبر گفتند؛ من با هر دو گروه بازي مي كنم. يعني يك بار در يك گروه تيراندازي 
كردند و وقتي نوبت به گروه دوم رسيد، پيامبر همراه با آن ها هم تيراندازي كردند. اين طوري 

همه خوش حال بودند و مسابقه عادالنه بود.« 
دايي عباس گفت:»حاال يك بار همراه تو بازي مي كنم و حسين دروازه بان مي شود.يك بار هم با 
حسين بازي مي كنم، تو دروازه بان مي شوي.« گفتم:»يك بار هم من و حسسين بازي مي كنيم 

و شما دروازه بان مي شوي!« دايي خنديد و ما حسابي بازي كرديم. يك بازي عادالنه!
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رودابهحمزهاي

من در كنار حوض

او در ميان آب

پر مي زند عكسم

در آسمان آب

وقتي كه مي خندم

او مي شود خوش حال

با خنده عكسم را

او مي كند دنبال

تا مي كنم بازي

با ماهي كوچك

پر مي شود دنيا

از ماهي و پولك

رنگ دل ماهي

هم سرخ و هم آبي ست

زيباتر از ماهي

تنها خود ماهي ست
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جدول را كامل و رنگ كن.
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بعد از باران، چاله پر از آب شد. مورچه ها دورتادور چاله جمع شدند و 
به تكه ناني كه توي آب افتاده بود، نگاه كردند.

اين تكه نان، سهم چه كسي بود؟
آه! سهم گنجشك بود. او پر زد و با نوكش نان را از وسط آب برداشت 

و رفت.
مورچه ها هم رفتند. شايد جايي غذايي پيدا كنند كه توي آب نيفتاده 

باشد.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

 كوچولو تازه از تخم بيرون آمده بود. وقتي براي اولين بار از مرغداني بيرون 

آمد،  به او گفت:»دنيا خيلي بزرگ است. مراقب باش گم نشوي!«   چند 

قدم جلوتر رفت و  را ديد و گفت:»واي چه دنياي بزرگي!«   نزديك   

رفت و پرسيد:»تو دنيا هستي؟«   گفت:»نه! من   هستم. دنيا خيلي بزرگ 

است!«   كمي جلوتر رفت و  را ديد،   از   بزرگ تر بود.   با 
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خوش حالي جلو رفت و گفت:»تو دنياي بزرگ هستي؟«   خنديد و گفت:»نه جانم! 

من   هسستم، دنيا خيلي بزرگ است.«   با خودش گفت:»واي چه دنيايي از  

 هم بزرگ تر است!« و كمي جلوتر  را ديد.   خوش حال بود كه 

بالخره دنياي بزرگ را ديده است. جلو رفت و به   گفت:»سالم دنياي بزرگ!«  

 به   نگاه كرد و گفت:»من   هستم نه دنياي بزرگ. حاال تا گم 

نشده اي به مرغداني برگرد   كوچولو!«   به مرغداني برگشت. او خسته بود و 

خوابش مي آمد.    پرسيد:»  كوچولو امروز دوستي پييدا كردي تا با او بازي 

كني؟«   كوچولو خميازه اي كشيد و گفت:»امروز يك   ي بزرگ، يك   

بزرگ بزرگ و يك   بزرگ بزرگ بزرگ ديدم. اما فردا صبح مي روم تا دنياي 

خيلي بزرگ را پيدا كنم.«    خنديد.   كوچولو چشم هايش را بست و خوابيد. 

او هم در خواب مي خنديد. شايد خواب دنياي خيلي بزرگ را مي ديد!
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ناگهان پدر و مادر، صداي فرياد آن ها را شنيدند.
و  بودند  رفته  فرو  آب  در  گردن  تا  بچه ها 

نمي توانستند بيرون بيايند

يك روز وقتي كه خانم و آقاي ببر در حال 
بچه ها تصميم گرفتند كمي آب بازي كنند.استراحت بودند ...
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آقاي ببر پدري مهربان و شجاع بود و خانم ببر او را 
خيلي دوست داشت.

پدر براي كمك به بچه ها، به طرف 
آب دويد.

پدر هردوي آن ها را از آب بيرون آورد.

تا  آفتاب گذاشت  زير  را  مادر آن ها  و 
گرم و خشك بشوند!
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در هر رديف يكي از شكل ها با بقيه فرق دارد. آن را پيدا كن و دورش خط بكش.
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شكل  را از روي خط قرمز قيچي كن.
آن ها را طوري كنار هم بگذار كه تصوير كامل شود.
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مصطفي رحماندوست

نم نم نم، بارونهنم نم نم، بارونه
بارونه دونه دونهبارونه دونه دونه

مي رقصه و چك چك آواز مي خونهمي رقصه و چك چك آواز مي خونه
پا مي كوبه به پنجرهپا مي كوبه به پنجره

به پشت بام خونهبه پشت بام خونه
سبزه صداشسبزه صداش

سرخه و زرد و آبيهسرخه و زرد و آبيه
صداي پاشصداي پاش

بهار هفت رنگ دارهبهار هفت رنگ داره
تو قطره هاشتو قطره هاش

مي خنده، شرشر، شرشرمي خنده، شرشر، شرشر
رنگ نمازه خنده هاشرنگ نمازه خنده هاش




