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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 ...

درخت كانگورو

نقاشي

فرشته ها

برف كله گنجشكي

مشكل بزبز قندي!

بازي

جدول

او

ماه كجا بود؟

قصه ي حيوانات

كاردستي

فرم اشتراك

ترانه ها
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دوست من سالم. 

من اسب آبي هستم. ما اسب هاي آبي، بعد از فيل، بزرگ ترين و سنگين ترين موجودات روي 

زمين هستيم. جايي كه من زندگي مي كنم، نزديك يك درياچه ي بزرگ است. ما اسب هاي آبي، 

روز هاي گرم را در آب يا در درياچه هاي كم عمق و گل آلود مي مانيم و با رفتن خورشيد و خنك 

شدن هوا، بيرون مي آييم تا غذا بخوريم. غذاي ما، انواع گياهان است. ما گوشت نمي خوريم!« 

همه ي بچه اسب هاي آبي، در آب به دنيا مي آيند. ما قبل از راه رفتن، شنا 

كردن را ياد مي گيريم. سوراخ هاي بيني ما، پره هايي دارد كه وقتي 

زير آب مي رويم، سوراخ هاي بيني مان را مي بندد. گوش هايمان 

هم به سرمان مي چسبد تا آب داخل گوش 

ها و بيني ما نشود. حاال كه خيلي چيزها 

درباره ي من ياد گرفتي، دوست من باش 

و براي ورق زدن مجله، با من بيا...
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يك درخت بود كه موهايش خيلي بلند شده بود. رفت پيش شانه به سر. شانه 
به سر چشم هايش چپ بود. كمي هم بي دقت بود! قرچ، اين ور موهايش را 
كوتاه كرد، كالغ و سيزده تا تخم او، افتادند پايين. قرچ آن ور را كوتاه كرد، كرم 
سبز كه داشت يك برگ بزرگ را مي جويد، افتاد پايين! قرچ، وسط را كوتاه 
كرد، سنجاب و خانواده اش افتادند پايين! بعد يك قرچ بزرگ اين ور، يك 
قرچ بزرگ، آن ور. يك قرچ كوچك باال، يك قرچ كوچك، پايين. درخت چي 
شد؟ شد يك كانگورو! كالغ و كرم و سنجاب، اول، هر هر و كر كر خنديدند و 
گفتند:» تو درختي يا كانگورو؟ بزن برو!« بعد هاي هاي و واي واي گريه كردند 
كه حاال ما چي كار كنيم؟ كجا برويم؟ چه خاكي بر سر مباركمان بريزيم؟!« 
درخت كانگورو گفت:» هان؟!« بعد يك كم فكر كرد. دوباره يك كم فكر كرد. 
باز يك كم فكر كرد. مي خواست يك بار ديگر فكر كند كه يك دفعه چشمش 
به كيسه اي كه زير شكمش بود افتاد. در كيسه را باز كرد و گفت:» بياييد! بياييد 
برويد اين تو تا موهاي من دوباره بلند شود! كالغ با سيزده تخمش، كرم سبز 

محمد رضا شمس
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با برگش و سنجاب با خانواده اش رفتند 
توي كيسه. درخت كانگورو هم با بوكس 
چنان كوبيد توي صورت شانه به سر، كه 

چشم هايش راست شدند!
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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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امروز من و پدر، خرده نان ها و كنجد هاي سفره را گوشه ي باغچه ريختيم و بعد، صبحانه خوردن گنجشك 

ها را تماشا كرديم. پدر گفت:» سيد مرتضي، اسم آقايي بود كه در خانه ي امام خدمت مي كرد. يك روز 

سيد مرتضي رفته بود نانوايي. آقاي نان نوا يك نان كنجدي خيلي خوب به او داد و گفت كه سالم مرا به 

امام برسان! وقتي كه امام نان را ديدند، خيلي ناراحت شدند و به سيد گفتند كه اين نان را ببر و يكي از 

همان نان هاي معمولي بگير. ما با مردم ديگر فرقي نداريم. سيد برگشت و نان را عوض كرد.« گفتم:» حيف 

ش��د! آن طوري گنجش��ك هاي خانه ي امام بيش تر كنجد مي خوردند!« پدر خنديد و گفت:» گنجشك 

هاي خانه ي امام با گنجشك هاي ديگر فرقي نداشتند!« گفتم:» چرا يك فرق داشتند.« پدر گفت:» چه 

فرقي؟« گفتم:» آن ها هر وقت دلشان مي خواست مي توانستند پشت پنجره ي اتاق امام بنشينند و او را 

تماشا كنند.« پدر مرا بوسيد و گفت:» راست مي گويي!« 
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برف كله گنجشكي
مثل پنبه مي بارد

روي شاخه ها انگار
باز پنبه مي كارد

من نشسته ام تنها
در كنار اين نرده
نرده مثل پيراهن

برف را به تن كرده

از حياط مي آيد
جيك جيك گنجشكان

روي برف مي ريزم
خرده ريزه هاي نان

مي خورند گنجشكان
خورده ريز نان ها را

گوش مي كنم من هم
جيك جيك آن ها را

 جعفر ابراهيمي
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قسمت هاي بريده شده ي هر ميوه را به تصوير كامل ميوه وصل كن.



جدول را كامل و رنگ كن.
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همه ي اسب ها مي دويدند.
همه ي پرنده ها مي پريدند.

و همه ي ماهي ها شنا مي كردند.
اما او ...

نه مي دويد.

نه مي پريد.
و نه شنا مي كرد.

او فقط يك درخت بود، يك درخت...

مرجان كشاورزي آزاد
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يكي بود يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

خميازه اي كشيد و گفت:» وقت خواب است! خوش به حال آن  شب بود و وقت خواب بود.  

گفت:» خوابت مي آيد؟«  گفت:» سال هاي سال است كه  ها كه مي خواهند بخوابند. 

دلم مي خواهد يك شب بخوابم. اما نمي توانم.«  كمي فكر كرد و گفت:» برايت الاليي مي 

خوانم تا بخوابي.«  الاليي خواند. اما  باز هم خوابش نبرد.  به زمين نگاه 

كرد. چراغ خانه ها يكي يكي خاموش مي شد و مردم مي خوابيدند.  به  گفت:» تو 

، را صدا زد و گفت:»  از نور  آن قدر پر نوري كه نمي تواني بخوابي!« 

ماه

ابر ستارهباد
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بيايد و مرا نزديك  بياورد، مي توانم  خودش خوابش نمي برد.«  گفت:» اگر

كاري كنم كه او بخوابد.«  گفت:» تو مي داني كجاست؟«  گفت:»  

يك جا نمي ماند! بايد همه جا را بگرديم و او را پيدا كنيم.«  گفت:» اما من راه بهتري دارم! 

بعد  از هاي ديگر سراغ  را گرفت. كمي بعد همه ي  ها پچ پچ 

كنان به دنبال  مي گشتند و باالخره  پيدا شد و وقتي شنيد  با او كار دارد، 

هو هو كنان به طرف  رفت.  و  و  از ديدن او خيلي خوش 

،  را بلند كرد و او را نزديك  برد.  نرم و آرام روي  حال شدند. 

 را پوشاند مثل يك پتوي زيبا.  رفت و  گفت:»  زيبا، راحت بخواب.« 

 چشم هايش را بست و كم كم به خواب رفت. شب بود. آسمان پر از  بود. اما  

نبود.  كجا بود؟ خواب خواب بود! 
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يك روز راكون، كنار آب مشغول بازي بود كه صدايي 
شنيد.

روباه پشت بوته ها، كمين كرده بود تا او را بگيرد.

به دور و بر نگاه كرد.

راسو، توي النه بود كه روباه را ديد.
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همان موقع، راكون پا به فرار گذاشت و رفت باالي درخت!اما راسو، با بوي بد زير دمش، روباه را حسابي گيج كرد!

روباه، حسابي به راكون نزديك شده بود. و براي كمك به راكون ، دويد.
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1. شكل  ها را از روي خط قرمز قيچي 
كن.

2. قسمت نقطه چين را تا بزن.
به قسمت سر تا گردن از پشت چسب بزن 

و دو طرف را به هم بچسبان.
3. دايناسور تو آماده است.
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مصطفي رحماندوست

»خورشيد خانوم آفتاب كن«
برف و سرما رو خواب كن

ما از سرما مي لرزيم
تيك تيك، تا تا مي لرزيم

» خورشيد خانوم آفتاب كن«
برف و يخ ها رو آب كن

آب رو بريز تو ابر ها
بفرست به دشت و صحرا

قصه ي ناز گرما
گرمي بده به دنيا
بوته و گل نداريم

منتظر بهاريم






