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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 ...

مسافر كوچولو

نقاشي

فرشته ها

برو نيا به اينجا

قرمزترين گوجه ها

بازي

جدول

حوض آسمان

سكوت بهتر است

قصه ي حيوانات

كاردستي

فرم اشتراك

ترانه ها
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دوست من سالم. 

من كبوتر هستم. امروز براي اولين بار پرواز كردم و اولين جايي كه آمدم پيش تو بود.

وقتي كه من هنوز توي تخم بودم، پدر و مادرم از من مراقبت كردند. آن ها به نوبت 

روي تخم مي نشستند و آن را گرم نگه مي داشتند. وقتي از تخم بيرون آمدم، خيلي كوچولو بودم، 

براي همين هم يك ماه پدر و مادرم به من غذا دادند تا بزرگ شدم و بال و پرم قوي شد. حاال 

پرواز را ياد گرفته ام و خودم به دنبال غذا مي روم. اما قبل از هر كاري، مي خواهم همراه تو، مجله 

ي دوست خردساالن را ورق بزنم و چيز هاي تازه ياد 

بگيرم. با من بيا...
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راه  گفت:»  طوطي  بروم.«  بايد  گفت:»  كبوتر 
دور است، خسته مي شوي.« كبوتر گفت:» 
جا  آن  گفت:»  گنجشك  بروم.«  بايد 
شوي.«  مي  تشنه  است.  گرم  خيلي 
بلبل گفت:» ببين! آسمان اين جا چه 
زيباست! بمان و در اين آسمان پرواز كن.« 
كبوتر گفت:» مي خواهم به سرزميني بروم كه زمين آن 
ستاره باران است و آسمانش تشنه تر از زمين.« پرنده ها ساكت شدند. 
كبوتر بال هايش را باز كرد. طوطي گفت:» براي ما دعا كن.« گنجشك گفت:» 
وقتي رسيدي به ياد ما هم باش!« كبوتر گفت:» براي همه ي شما دعا مي كنم.« و 
پرواز كرد و رفت. كبوتر با بال هاي كوچكش در ميان آسمان آبي، پر مي زد و مي رفت. 
آسمان گفت:» خسته نباشي مسافر كوچك!« كبوتر گفت:» خسته نيستم. مي روم و مي 
رسم.« آسمان گفت:» وقتي رسيدي، براي من هم دعا كن.« كبوتر خنديد و گفت:» براي 
تو و براي همه ي پرنده ها دعا مي كنم.« كبوتر رفت و رفت تا به چشمه ي آب رسيد. 
چشمه گفت:» كمي آب بنوش. راه دور است، تشنه مي شوي.« كبوتر گفت:» جايي كه من 
مي روم، رود خانه اي پر آب دارد، اگر برسم، از آن آب خواهم نوشيد.« چشمه گفت:» 
وقتي رسيدي، براي من هم دعا كن.« كبوتر خنديد و گفت:» براي تو، براي آسمان و 
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براي همه ي پرنده ها دعا مي كنم.« كبوتر رفت و رفت و رفت. بال هاي كوچكش را 
آرام باز و بسته كرد. كمي خسته بود. كمي هم تشنه بود. به كوه هاي بلند رسيد. باالي 
بلند ترين كوه نشست. كوه گفت:» خسته نباشي مسافر كوچك! وقتي رسيدي براي من 
هم دعا كن !« كبوتر گفت:» دعا مي كنم!« و پرواز كرد و رفت. دشت داغ بود. آسمان 
داغ بود و پرنده خسته. وقتي شب از راه رسيد، كبوتر هم رسيد. با آب رود بال هايش را 
شست. رود گفت:» وقتي باالي گنبد نشستي براي من هم دعا كن. خدا مرا ببخشد كه پر 
آب بودم و گل هايش در كنارم پر پر شدند.« كبوتر گفت:» دعا مي كنم. براي همه دعا 

مي كنم.« پرنده پر زد و روي گنبد 
حرم امام حسين )ع( نشست. چشم 
هايش را بست و براي همه دعا كرد. 
خدا آن جا بود. خدا مهربان بود. او 
رود و شمشير و زمين و آسمان را  
بخشيده بود. پرنده به خواب رفت 
درست وقتي كه زمين پر از ستاره 

بود.  
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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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ما براي مراس��م عزاداري امام حس��ين )ع( به مس��جد رفته بوديم. مادر و مادر بزرگ و زن دايي به قسمت خانم 
ها رفته بودند. من و پدر و دايي عباس و پدر بزرگ هم مي خواستيم به قسمت آقايان برويم. قرار بود حسين 
پيش زن دايي بماند. اما او دست مرا گرفته بود و ول نمي كرد، براي همين هم مجبور شديم او را هم ببريم. بعد 
از خواندن دعا، براي همه شربت آوردند. حسين شربت را برداشت تا بخورد. گفتم:» اين شربت من است.« مي 
خواستم آن را بگيرم كه شربت ريخت روي زمين.من خيلي ناراحت شدم. مي خواستم شربت حسين را بردارم كه 
حسين آن را از دستم كشيد، شربت او هم ريخت روي زمين. دايي عباس عصباني شد و هر دوي ما را از مسجد 
بيرون برد و گفت:» همين جا كنار در بمانيد. هيچ كدامتان حق نداريد بياييد توي مس��جد!« دست حسين را 
گرفتم و رفتيم قسمت خانم ها، پيش مادرم و به او گفتم كه دايي عباس ديگر مرا دوست ندارد. به مادرم گفتم 
كه دايي ما را از مسجد بيرون كرد. مادرم من و حسين را به دستشويي برد و دست و صورتمان را شست و گفت:» 
امام حسين )ع( فرموده اند: كسي كه تو را دوست دارد، اشتباهات تو را مي گويد و كسي كه تو را دوست ندارد، 
هميشه تو را تاييد مي كند.« گفتم:» يعني چي؟« مادرم گفت:» يعني اين كه، دايي عباس چون تو را دوست دارد، 
دلش نمي خواهد بي ادب باش��ي. اگر تو را دوس��ت نداش��ت، به كارهاي بد تو بي توجه مي ماند، آن وقت تو فرق 
كار اشتباه و كار درست را نمي فهميدي. تو بايد در مراسم عزاداري امام حسين)ع( ساكت و با ادب باشي. اين 
كار تو، احترام به ديگران است. براي يك ليوان شربت نبايد سر و صدا كني و باعث ناراحتي بشوي.« مادرم مي 
خواست من و حسين را به قسمت خانم ها ببرد. گفتم:» من مي خواهم پيش دايي و پدر و پدر بزرگ باشم .« 
مادرم دايي را صدا زد و از او خواهش كرد كه مرا با خودش ببرد. دايي مرا با خودش برد و مادرم هم حسين را با 

خودش برد. با رفتن حسين پيش مادرم، همه چيز درست شد.
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دوباره مادرم داشت 
غذا درست مي كرد

نشسته بود مامان
به خاطر كمر درد!

من از حياط او را
به حال گريه ديدم
كبوتري شدم زود
به سوي او پريدم

براي لحظه اي بست
دو چشم خيس خود را
به خنده گفت:»برگرد،

برو نيا به اين جا!«

تعجبي نكردم
كه داشت خنده مي كرد

براي اين كه او داشت
پياز رنده مي كرد.

ناصر كشاورز
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و  بشمار  را  رديف  هر  شكل هاي 
زير  دايره هاي  در  تعداد  همان  به 

همان رديف عالمت بزن.



جدول را كامل و رنگ كن.
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قورباغه جستي زد و پريد توي آب. آن وقت قطره 
هاي آب ريخت روي سر گل ها...

نمي دانم چه كسي پريده توي حوض آسمان! كه چند 
روز است قطره هاي آب مي ريزد روي سرمان!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

، يك  و يك  را براي فروش گذاشته بودند.   ، يك  در ميان دهكده اي، يك 

گفت:» من از همه ي شما زودتر فروخته مي شوم!«  گفت:» چرا؟«  گفت:» چون شير فراوان دارم و خيلي هم قوي 

هستم.«  گفت:» اما من زود تر فروخته مي شوم.«  گفت:» چرا؟«  جواب داد:» چون مي توانم بار ببرم، سواري 

بدهم و تند بدوم.«  گفت:» پشم من خيلي ارزش دارد. مردم با آن نخ درست مي كنند و لباس مي بافند. من زودتر از شما فروخته 

گوسفند

گاواسبشتر
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، به  نگاهي كردند.  مي شوم!«  فقط گوش مي داد و چيزي نمي گفت.  و  و 

گفت:» اين ديگر چه جور حيواني است!«  گفت:» اصال« معلوم نيست به چه دردي مي خورد!«  گفت:» اگر 

كاري بلد بود حتما« مي گفت!« بعد،  و  و  خنديدند، اما  باز هم چيزي نگفت. مردم دهكده، 

يكي يكي به ميدان مي آمدند و  و  و و  را نگاه مي كردند. ناگهان از ميان جمع مردم، يكي 

را مي خرم. همه با تعجب به او نگاه كردند. مرد گفت:»  پشم خوبي دارد. با پشم  لباس درست  گفت:» من 

مي كنم. شير دارد. با شير ماست و پنير درست مي كنم.«  و  با تجب به  نگاه كردند. مرد 

خريدار جلو آمد و گفت:»  خيلي قوي است. هم مي تواند بار ببرد، هم به من سواري بدهد!« به  نگاه كرد. 

مرد خريدار پول  را داد. سوار بر آن شد و گفت:» از همه مهمتر اين است كه  مي تواند چند روز بدون نوشيدن آب راه 

برود و تشنه نشود!« مرد سوار بر  ار آن جا رفت.  و  و ديگر چيزي نگفتند. آن ها فهميده 

بودند كه سكوت بهتر از ندانسته حرف زدن است!    
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يك شب، پيشي يك ماهي قرمز خوش مزه را ديد.

ماهي قرمز، توي تنگ بود و به پيشي نگاه مي كرد.

آرام آرام به طرف ماهي رفت.
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پيشي خيلي ترسيد. جيغ كشيد و پا به فرار گذاشت.

اما افتاد توي تنگ، يك تنگ خالي! پيشي رفت كه ماهي را بگيرد.

همين موقع از صداي جيغ خودش، از خواب پريد. به 
دور و بر نگاه كرد و گفت:» واي! چه خواب عجيبي!«
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قيچي  بنفش  خط  روي  از  را  شكل  ها   .1
كن.

2. قسمت هاي نقطه چين را تا بزن.
3.  به قسمت هاي قرمز چسب مايع بزن.

4. دو طرف را به هم بچسبان.
اگر آن را در انگشت بگذاري آدمك تو 

آماده ي نمايش است.
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مصطفي رحماندوست

اين جا كجاست؟
يه درياست

درياچي داره؟
ماهي

چه ماهي بزرگي
چشم نخوري الهي

دو دست من ماهي دريا شده
واي كه چه زيبا شده

باله ها شو تكون مي ده

تو دريا هي تاب مي خوره
دهنشو هي باز مي كنه

حرف مي زنه، آب مي خوره!






