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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 ...
كمك
نقاشي

فرشته ها
دهقان
جدول

رعد و برق!

خواب
تو مي بيني؟

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي ايمني
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دوست من سالم. 
من ماهي هستم. با دم و باله هاي كوچكم توي آب شنا مي كنم و اين طرف و آن طرف مي روم. 
ما ماهي ها، نمي توانيم بيرون از آب زندگي كنيم. غذاي ما، جانوران خيلي ريز و كوچك زير آب 
است. ماهي هاي بزرگ تر هم، ماهي هاي كوچك تر را شكار مي كنند. بعضي ها هم گول مي خورند 

و گرفتار قالب ماهي گيرها مي شوند. اما، مادرم مي گويد 
كه من خيلي با هوش و زرنگ هستم و هيچ وقت گول 

نمي خورم!
حاال كه با هم دوست شديم، مدادرنگي هايت را بردار و براي 

ورق  زدن مجله با من بيا ...
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در زمان حضرت محمد (ص)، مرد فقيري زندگي مي كرد كه حتي ناني براي خوردن 
نداشت. روزي مرد تصميم گرفت به ديدن پيامبر برود و از او كمك بخواهد.

وقتي  مي زدند.  حرف  برايشان  و  بودند  نشسته  جمعي  ميان  در  محمد (ص)  حضرت 
مردفقير وارد جمع شد، گوشه اي نشست و منتظر ماند تا صحبت هاي پيامبر 
تمام شود. حضرت محمد (ص) با خوش رويي به مرد فقير لبخندي زدند 
و حرف هاي خود را ادامه دادند. پيامبر گفتند:«اگر شخصي پيش من بيايد 
و از من كمك بخواهد،  حتما به او كمك خواهم كرد. اما بهتر است كه 
هر كس از خدا كمك بخواهد و با ياري خدا، خودش نيز تالش كند تا 
مشكلش حل شود.» مرد، با شنيدن حرف هاي پيامبر، تصميم 
گرفت به خانه برگردد و از خدا كمك بخواهد. او چيزي به 
پيامبر نگفت و به خانه برگشت. گرسنه بود و چيزي براي 
خوردن نداشت. دعا كرد و دعا كرد. اما هنوز گرسنه بود. 
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دوباره پيش پيامبر برگشت تا از او كمك بخواهد. اين بار هم حضرت محمد (ص) با 
مهرباني به او لبخندي زدند و گفتند:« اگر كسي از من كمك بخواهد، به او كمك خواهم 
كرد. اما بهتر است از خدا كمك بخواهيم و با تالش خود و ياري خداوند، مشكالت را 
حل كنيم.» مرد فقير، باز هم به پيامبر چيزي نگفت. اما به خانه بر نگشت. او به خانه ي 
همسايه اش رفت و تبر او را قرض گرفت. به دشت رفت، دعا كرد و از خدا خواست به 
او توانايي و سالمتي بدهد تا بتواند كار كند. بعد مشغول كار شد، شاخه هاي خشك را 
شكست و مقداري هيزم جمع كرد. آن ها را به بازار برد و فروخت. مرد ديگري فقير 

نبود. گرسنه هم نبود. با ياري و كمك خداوند و تالش 
خودش، توانست غذا و لباس بخرد.

با  هميشه  مثل  ديد.  را  او  پيامبر  بعد،  روز 
مهرباني لبخندي زدند و گفتند:«گفته بودم 
اگر از خداوند كمك بخواهي و خودت هم 

تالش كني، به هيچ كس نيازمند نمي شوي.
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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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ــزرگ و مادربزرگ به مكه رفتند. من و مادر و پدر و دايي عباس و زن دايي  ــروز، پدرب دي
و حســين به فرودگاه رفتيم. من دلم مي خواســت با آن ها به مكه بروم و خانه ي خدا را 
ببينم. گفتم:«كاش من و حسين را هم مي برديد تا خانه ي خدا را ببينيم.» مادربزرگ 
من و حســين را بوسيد و گفت:«بزرگ تر كه بشويد مي رويد. اما يادتان باشد كه همه 
جا خانه ي خداست. هر جا كه مهرباني باشد، خوبي و دوستي باشد، آن جا پر از فرشته 

مي شود. آن جا خانه ي خدا مي شود.»
مادربزرگ و پدربزرگ رفتند و من دعا كردم. دعا كردم كه يك روز به مكه بروم و خانه ي 

خدا را ببينم. آن روز حسين را هم با خودم مي برم.
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 سيد احمد ميرزاده

صبح ها در گوش باغصبح ها در گوش باغ
باد هوهو مي كندباد هوهو مي كند

برگ ها را از زمينبرگ ها را از زمين
 خوب جارو مي كند خوب جارو مي كند

يك كالغ پر سياهيك كالغ پر سياه
مي پرد از روي باممي پرد از روي بام

با صداي قاقاربا صداي قاقار
مي كند بر من سالممي كند بر من سالم

باز هم از اشك ابرباز هم از اشك ابر
باغ خندان مي شودباغ خندان مي شود
زير بال مادرشزير بال مادرش

جوجه پنهان مي شودجوجه پنهان مي شود

نغمه هاي يك خروسنغمه هاي يك خروس
باز مي آيد به گوشباز مي آيد به گوش
مرد دهقان بيل رامرد دهقان بيل را

مي گذارد روي دوشمي گذارد روي دوش

باز او خوش حال و شادباز او خوش حال و شاد
مي رود تا مزرعهمي رود تا مزرعه

چون كه دارد در دلشچون كه دارد در دلش
حرف ها با مزرعهحرف ها با مزرعه
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جدول را كامل و رنگ كن.
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من و مامان و عروسكم، مي خواستيم بخوابيم. عروسكم نمي خواست من و مامان و عروسكم، مي خواستيم بخوابيم. عروسكم نمي خواست 
بخوابد. مي خواست بازي كند. گفتم:«عروسكم نمي خواهد بخوابد. بخوابد. مي خواست بازي كند. گفتم:«عروسكم نمي خواهد بخوابد. 
مي خواهد بازي كند.» مامان عروسكم را بغل كرد و گفت:«االن وقت مي خواهد بازي كند.» مامان عروسكم را بغل كرد و گفت:«االن وقت 

خواب است! نه بازي!» عروسكم بغل مامان خوابش برد.خواب است! نه بازي!» عروسكم بغل مامان خوابش برد.
گفتم:«من خوابم نمي آيد و مي خواهم بازي كنم.»گفتم:«من خوابم نمي آيد و مي خواهم بازي كنم.»

مامان مرا هم بغل گرفت و گفت:«االن وقت خواب است! نه بازي!» آن مامان مرا هم بغل گرفت و گفت:«االن وقت خواب است! نه بازي!» آن 
وقت من هم مثل عروسكم، بغل مامان خوابيدم. چه خواب خوبي!وقت من هم مثل عروسكم، بغل مامان خوابيدم. چه خواب خوبي!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
، وسط جنگل يك  را ديد.    راه خانه اش را گم كرده بود و  يك روز، 
هاي هاي گريه مي كرد.  به او گفت:«گريه نكن، من به تو كمك مي كنم.»  از 
آن جا مي گذشت كه صداي  را شنيد و گفت:«اين    وسط جنگل چه مي كند؟» 
 با تعجب پرسيد:«مگر تو مي تواني    را ببيني؟»   گفت:«نه نمي ببينم 
اما بوي او را حس مي كنم.»    گفت:«راه خانه ام را گم كرده ام.»  گفت:«فكر 
خوبي دارم! شايد  بداند خانه ي تو كجاست. او چشم هاي تيزبيني دارد و همه جا 
!! كجايي؟» در يك  را مي بيند.»  روي يك سنگ بلند ايستاد و فرياد زد:« 
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نشست.»  زمين  به  و    كنار     و  زد  پر  زدن،    هم  بر  چشم 
 گفت:«اين    راه خانه اش را گم كرده است. تو مي داني خانه ي او كجاست؟»  
 گفت:«فكر مي كنم او با آدم ها زندگي مي كند.»    با خوش حالي گفت:«بله. 
بله من با آدم ها زندگي مي كنم.»   گفت:«من فكر مي كنم خانه ي او نزديك 
رودخانه است.»  با تعجب پرسيد از كجا مي داني؟»   گفت:«از پاهاي ِگلي 

او!»
  پرسيد:«مگر تو پاهاي او را مي بيني؟»   جواب داد:«نه! اما بوي آن را 
حس مي كنم.»  گفت:«كاش مي دانستيم خانه اش كجاي رودخانه است.»   
گفت:«نزديك گندم زار.»    با خوش حالي گفت:«بله.بله. نزديك گندم زار است.» 
 مي خواست بپرسد تو از كجا اين را مي داني كه   گفت:«بوي دانه هاي 
گندمي كه به پاهايش چسبيده را حس مي كنم!»   با خوش حالي گفت:«حاال 
مي دانيم خانه ي    كجاست.»  گفت:«اما همه به دنبال   مي رويم چون 
او با اين كه نمي بيند، راه را پيدا مي كند!»    و  و   به دنبال   
راه افتادند و رفتند.    خوش حال و خندان به خانه اش رسيد.  و   و  

 هم با خيال راحت به خانه هايشان برگشتند.
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ناگهان بچه هاي پلنگ فرياد زدند:« مادرجان! 
بگذاريد بچه آهو پيش مادرش برود.»

پلنگ، بچه آهو را گرفت. او خيلي ترسيده بود.

يك روز وقتي بچه آهو مشغول علف خوردن بود، 
پلنگ بزرگي به او حمله كرد.

آهوي مادر فرياد زد و كمك خواست.
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بچه آهو دويد كنار مادر و او را بوسيد.

آن وقت بچه پلنگ هم مادرش را بوسيد.

پلنگ آهوي مادر را ديد كه به او نگاه مي كند.
او بچه آهو را رها كرد و پيش بچه هاي 

خودش برگشت.
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن. آن هايي را كه به هم مربوط هستند، با يك خط به هم وصل كن.
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اين شكل را از روي خط آبي قيچي 
كن.

دور تا دور آن، به جز قسمت پايين 
چسب مايع بزن و آن ها را از پشت 
به هم بچسبان. حاال كفشدوزك تو 

آماده ي نمايش است!
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حماندوست
مصطفي ر

قوقو، قاچوقوقو، قاچو
چاقوي تيزي داشتيمچاقوي تيزي داشتيم
چاقوي تيز ما كو؟چاقوي تيز ما كو؟

اون كه باهاش، خربزه قاچ مي كرديماون كه باهاش، خربزه قاچ مي كرديم
قاچ، قاچ، قاچ با چنگالقاچ، قاچ، قاچ با چنگال

خربزه رو ملچ و ملوچ با همديگه مي خورديمخربزه رو ملچ و ملوچ با همديگه مي خورديم
چاقو تو آشپزخونه مونچاقو تو آشپزخونه مون

منتظره خربزه رو قاچ كنهمنتظره خربزه رو قاچ كنه
با لبه ي تيز خودشبا لبه ي تيز خودش
خربزه رو ماچ كنهخربزه رو ماچ كنه




