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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 ...

خروس بي كاكل

نقاشي

فرشته ها

برف

پسته در بسته

بازي

جدول

آدم برفي

گنج

قصه ي حيوانات

كاردستي

فرم اشتراك

ترانه ها
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دوست من سالم. 

من مار هستم. نه دست دارم و نه پا. روي زمين مي خزم و جلو مي روم. بعضي از مار ها سمي 

هستند. آن ها پشت دندان هاي نيششان كيسه هايي پر از زهر دارند. وقتي كه گاز بگيرند، زهر 

از آن كيسه ها خارج مي شود. يادت باشد هيچ وقت به مار ها نزديك نشوي. بعضي از مار ها سمي 

نيستند. اما خيلي بزرگ و بلند و قوي هستند. شايد آن ها را در باغ وحش ديده باشي. اما من نه 

بزرگ هستم و نه سمي! دوست تو هستم و آمده ام تا در كنار تو مجله ي دوست خردساالن را 

ورق بزنم، قصه بخوانم، نقاشي كنم و چيز هاي تازه ياد بگيرم، پس با من بيا...
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يكي بود،يكي نبود.
يك خروس بود، كاكل نداشت. به خروس بي كاكل، هيچ كس كار نمي داد. مي گفتند:» 
خروس بي كاكل كه خروس نيست. سر وقت قوقولي نمي كند، صبح ها خواب مي مانيم!« 
يك روز خروس از جلوي خانه ي كاكلي رد مي شد، ديد باز هم با آن كاكل گنده اش، 
گرفته خوابيده! جلو رفت و گفت:» كاكلي! كاكلت را قرض مي دهي؟« كاكلي خميازه 

اي كشيد و گفت:» بردار و برو بگذار بخوابم!« و دوباره خوابيد. خروس كاكل را 
برداشت. گذاشت سرش و رفت دنبال كار. خروس، هر جا كه رفت، همه ريختند 
سرش. يكي گفت:» بيا اين جا كار كن!« يكي گفت:» نه بيا اين جا كار كن!« يكي 

يك مشت دانه داد و گفت:» بفرماييد!« يكي دو مشت ارزن داد و 
گفت:» بفرماييد! بفرماييد!« كوله ي خروس پر از دانه و  ارزن 

شد. خروس صبح زود مشغول به كار شد. يكي يكي به نوبت، 
آن ها را از خواب بيدار كرد. غروب كه شد، كوله ي سنگين 
را برداشت و به خانه ي كاكلي رفت. كاكلي هنوز خواب بود. 

 الله جعفري
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خروس، كاكل را به او داد و گفت:» بال و منقارت درد نكنه!« كاكلي الي پلكش را باز 
كرد و كوله را ديد و گفت:» اين ديگر چيست؟« خروس گفت:» ارزن و دانه! كاكل دادي، 
قوقولي كردم، همه را بيدار كردم و به جايش دانه گرفتم. بيا تو هم بخور!« كاكلي نوكش 
را توي كوله كرد. يك دانه خورد و گفت:» چه خوش مزه است!« بعد كاكل را به خروس 
داد و گفت:» بيا! كاكلم پيش تو باشد. برو باز هم قوقولي كن و غذا بياور!« خروس بال و 

پري تكان داد. كاكل را روي سرش گذاشت و 
گفت:» پس كاكل از تو، غذا از من! قبوله؟« كاكلي 

گفت:» قبوله!« و خوابيد.
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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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به حسين گفته بودم كه نبايد آب اضافي ليوانش را دور بريزد، اما او هيچ وقت به حرف هاي من 

گوش نمي كند. آن روز، بعد از اين كه آب خورد، مي خواست خودش بقيه ي آب ليوان را توي 

ظرفشويي خالي كند. اما قدش نرسيد و همه ي آب ريخت روي لباسش، بعد مثل هميشه ، 

شروع كرد به گريه كردن. مادرم لباسش را عوض كرد و او را بغل گرفت. من هم تشنه بودم. 

آب خوردم و بقيه ي آبي كه توي ليوانم مانده بود را توي گلدان ريختم . مادرم گفت:» آفرين 

پسر خوب! هميشه به اندازه اي كه الزم است آب توي ليوان بريز. اگر هم اضافه بود، آب را دور 

نريز. يادت باشد كه امام هميشه توجه داشتند، آب هدر نرود. حتي وقتي قطره قطره آب شير 

چكه مي كرد، ايش��ان مي رفتند و خودشان شير را مي بستند تا آب هدر نرود.« حسين وقتي 

ديد من با باقي مانده ي آب توي ليوانم، به گلدان آب دادم، اين كار را ياد گرفت و دوباره آب 

خواس��ت. مادرم كمي به او آب داد. اما حس��ين آب را نخورد و آن را توي گلدان ريخت. مادرم 

خنديد و او را بوسيد. كارهاي حسين هميشه خنده دار است. تا او بزرگ شود و چيزهايي را 

كه من مي دانم ياد بگيرد، خيلي طول مي كشد.
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برف آمده شبانه
رو پشت بام خانه

برف آمده رو گل ها
رو حوض و باغچه ي ما

زمين سفيد، هوا سرد
ببين كه برف چه ها كرد!

رو جاده ها نشسته
رو مسجد و گلدسته

برف قاصد بهاره
زمستان ها مي باره
سالم سالم سپيدي!

ديشب ز راه رسيدي؟

 پروين دولت آبادي



11
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ب��ه  مي خواه��د  هواپيم��ا 
فرودگاه برسد. به او كمك 

كن تا راه را پيدا كند.
مراق��ب ب��اش هواپيما به 
طرف ابرهاي��ي كه رعد و 

برق دارند نرود.



جدول را كامل و رنگ كن.
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آدم برفي آن قدر دلش براي گنجشك ها 
سوخت.

آن قدر دلش براي خرگوش ها سوخت.
آن قدر دلش براي سنجاب ها سوخت، 
كه از گرماي دلش، آب شد و رود شد و 

جاري شد و رفت به طرف دريا.
وقتي كه او مي رفت، همه يك هويج بزرگ 
را روي آب ديدند. آدم برفي دماغش را 

هم با خودش برده بود!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

،  راديد كه چيزي را توي النه اش زير برگ ها پنهان مي كند.  گفت:» چه كار مي كني؟«  يك روز 

گفت:» من يك گنج دارم. آن را پنهان مي كردم.«  گفت:» گنج؟! مي توانم آن را ببينم؟«  گفت:» 

حاال نه! گرسنه ام بايد بروم دنبال غذا.«  پرواز كرد و رفت. اما  منتظر ماند تا برگردد. همين موقع  

پرسيد:» تو آن را ديده اي؟« گفت:» نه  را ديد و به او گفت:»  توي النه اش يك گنج دارد.«



21

ولي منتظر مي مانم تا بيايد و آن را نشانم بدهد.«  گفت:» من هم مي مانم تا بيايد.« كمي بعد  

برگشت.  گفت:» حاال گنج را به ما نشان مي دهي؟«  گفت:» بياييد و آن را ببينيد.« بعد  آرام از 

درخت باال رفت.  برگ هاي توي النه را كنار زد و آن ها يك عالمه  زيبا را توي النه ي 

ديدند.  گفت:» واي! چه گنج قشنگي!«  گفت:» اين همه  را از كجا آورده اي؟«  گفت:» 

گفت:» براي ما هم مي آورد؟«  گفت:»   دوست من است. او هر روز برايم  مي آورد.« 

به طرف دريا رفتند.  كنار  نمي دانم. بياييد برويم و از خودش بپرسيم.« بعد  و  به دنبال

دوستان من هستند. آن ها دلشان مي خواهد گنج داشته باشند.« ساحل بود. گفت:»  و

خنديد و گفت:» پس صبر كنيد تا برايتان  بياورم.  و  با خوش حالي منتظر برگشتن  شدند.از 

مي شدند. حاال هر كدام آن ها  آن روز به بعد، و  و  هر روز به ساحل مي رفتند و منتظر 

يك گنج داشنتد. يك گنج زيبا از درياي آبي!
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خبر به دنيا آمدن يك بچه شتر سفيد، خيلي زود، همه 
جا پيچيد.

شتر  بچه  ديدن  به  زيبا  ي  هديه  يك  با  هم  ميمون 
رفت!

راكون ها زودتر از همه خبر دار شدند.

الك پشت هم راه افتاد تا شتر كوچولو را ببيند.
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آن روز خيلي ها به ديدن شتر و بچه اش آمدند.

آن ها با تعجب شير خوردن او را نگاه كردند.

اما الك پشت هنوز در راه است!
شايد وقتي برسد كه بچه شتر بزرگ شده باشد!

بچه شتر مي خواست شير  ها رسيدند،  راكون  وقتي 
بخورد.
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1. شكل  ها را از روي خط قرمز قيچي كن.
2. قسمت هاي نقطه چين را تا بزن.

3.  به قسمت هاي آبي چسب مايع بزن.

4. حاال مانند نمونه شكل را درست كن.
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مصطفي رحماندوست

كالغ ما چي شد، كجاست؟
پر زد و رفت به آسمان

رسيد به ماه مهربان

كالغ رو ماه نشست و گفت:
»سالم! چه طوري ماه من!؟«
ماه به او گفت:»سالم سالم

كالغ پر سياه من«

وقتي آمد تو آسمان
يك شبي ماه نازنين

كالغ خسته ي مرا
رو ماه مهربان ببين






