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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 ...

انگشتر خانم غوله

نقاشي

فرشته ها

يك كرم كوچك و زرد

نزديك قفس نشو!

بازي

جدول

انگور

سيب

قصه ي حيوانات

كاردستي

فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سالم. 

من كرگدن هستم. ما كرگدن ها نزديك به آب زندگي مي كنيم. چون غلت زدن و بازي كردن در 

آب و گل را خيلي دوست داريم. اين كار باعث مي شود كه بتوانيم گرماي آفتاب را تحمل كنيم. 

آب و گل پوست ما را خنك نگه مي دارد. ما كرگدن ها، تا دو سال بعد از تولد، شير مادرمان را 

مي خوريم. بعد شروع مي كنيم به علف خوردن. مثل كرگدن هاي بزرگ تر. 

با اين كه خيلي بزرگ و قوي هستيم، كمتر با هم 

دعوا مي كنيم، با حيوانات ديگر هم كاري نداريم. 

البته تا وقتي كه با ما كاري نداشته باشند!

حاال ديدي من چقدر خوب و مهربان هستم! پس 

دوست من باش و براي ورق زدن مجله با 

من بيا... 



يكي بود، يكي نبود. عروسي آقا غوله بود. آقا غوله تصميم گرفت زيبا ترين انگشتر دنيا را به خانم 
غوله بدهد. براي همين هم خورشيد را برداشت و گذاشت جاي نگين انگشتر. دنيا تاريك شد و 
انگشتر خانم غوله، مثل آفتاب درخشيد. خانم غوله خيلي خوش حال شد. انگشتر را به 
انگشت كرد و آن را به همه نشان داد. چند ساعت گذشت. خانم غوله، هرچه منتظر 
شد، شب نشد. با تعجب به انگشترش نگاه كرد و ديد خورشيد روي انگشترش 
مي تابد براي همين هم روز تمام نمي شود. خانم غوله به آقا غوله گفت:» اين 
نگين خيلي پر نور است. آن را ببر و به جايش ماه را برايم بياور.« آقا غوله، 
خورشيد را از انگشتر برداشت و آن را گذاشت توي آسمان، سر جايش. 
دنيا دوباره روشن شد. آقا غوله، ماه را برداشت و آن را گذاشت روي 
انگشتر و انگشتر را برد براي خانم غوله. اما ماه روي انگشتر تاريك 
بود و نقره اي نبود. خانم غوله با تعجب به انگشتر نگاه كرد و گفت:» 
اين كه اصال نمي درخشد.« آقا غوله گفت:» چون ماه مثل خورشيد 

مرجان كشاورزي آزاد
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نوراني نيست. ماه نور خورشيد را مي گيرد و مي درخشد. حاال 
كه توي آسمان نيست، نوري هم ندارد.« خانم غوله گفت:» زود 
ماه را ببر و سر جايش بگذار.« آقا غوله، ماه را از روي انگشتر 
برداشت و آن را برد توي آسمان، سر جايش گذاشت. ماه 
دوباره نقره اي شد. حاال دنيا هم خورشيد داشت، هم ماه. 

داشت، اما آقا غوله خانم غوله هم يك انگشتر بي نگين 
را خيلي خيلي دوست داشت!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.

7



ديروز دوس��ت پدرم به خانه ي ما آمد. او در زمان جنگ، پاهايش تير خورده بود و حاال 

مجبور بود با صندلي چرخ دار اين طرف و آن طرف برود. دوست پدرم خيلي مهربان بود. او 

حسين را بغل گرفت و با صندلي چرخ دار از اين طرف حياط به آن طرف حياط رفت. من به 

حسين گفتم:» بيا پايين!« اما حسين گوش نكرد. دوست پدرم، حسين را پياده كرد و به 

من گفت:» بيا شوار شو!« من اول خجالت كشيدم ولي او لبخندي زد و مرا هم بغل گرفت 

و روي پاهايش نشاند. آن وقت مرا هم مثل حسين، از اين طرف حياط به آن طرف حياط 

برد. بعد با ما فوتبال بازي كرد و دروازه بان شد. من و حسين، هشت تا گل به او زديم. 

با اين كه گل مي خورد، باز هم مي خنديد و خوش حال بود. او مهربان، خوش بو و خنده 

رو بود. مثل فرشته هاي خدا.  
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رابعه راد

يك دانه آلبالو 
من از درخت چيدم

آن وقت روي آن يك
سوراخ ريز ديدم
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ديدم كه توي آن بود
يك كرم كوچك و زرد

يك لحظه كله اش را
از توي آن در آورد

در خانه ي قشنگش
خوابيده بود انگار

وقتي كه كندم آن را
از خواب گشت بيدار

آن را گذاشتم من 
آرام بين گل ها

آن كرم صاحبش بود
پس من نخوردم آن را
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به اين دو تصوير با دقت نگاه كن. 
تفاوت هايي  چه  هم  با  بگو  حاال 

دارند.
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جدول را كامل و رنگ كن.
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ما،  ي  همسايه  ي  خانه  حياط  در 
همسايه  بود.  انگور  درخت  يك 
ي ما، خودش انگورها را مي چيد 
و مي خورد و به كسي انگور نمي 
داد. يك روز درخت انگور، شاخه 
هايش را باال كشيد و باال كشيد و 
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از ديوار حياط رد شد و به كوچه رسيد.
حاال او هر روز به كساني كه از كوچه 
مي گذرند مي گويد:» بفرماييد انگور 

بخوريد! نوش جان!«
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يكي بود يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

 يك روز قشنگ آفتابي،  توي النه اش از خواب بيدار شد و گفت:» به به! همه ي سيب هاي 

 من رسيده اند!«  صداي  را شنيد و گفت:» كي گفته اين  مال توست؟« 

 گفت:» النه ي من روي شاخه ي اين  است. پس اين  مال من است و سيب هايش 

هم همه مال من است.«  سرش را از النه اش بيرون آورد و گفت:» اشتباه مي كني  

جان! النه ي من توي تنه ي اين  است. پس  مال من است و همه ي سيب هايش هم مال من 

است.«  گفت:»  جان تو هم اشتباه مي كني چون النه ي من زير همين  است. كنار 

درخت

پرنده
سنجابموش
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ريشه هايش پس اين  مال من است و همه ي سيب هايش هم مال من است!«  گفت:» 

من هر روز براي  آب آورده ام و از آن مراقبت كرده ام.«  گفت:» من هر روز برايش 

آواز خوانده ام و او را خوش حال كرده ام.«  گفت:» و من هميشه مراقب ريشه هايش بودم.« 

 گفت و  گفت و  گفت و هيچ كدام هم به حرف ديگري گوش نمي كرد. 

چيزي نمانده بود دعوا بشود كه  گفت:» ساكت باشيد! با هم دعوا نكنيد. من  هيچ كدام شما 

نيستم! من و شما با هم دوست هستيم.  دوست خوش آواز من است و  و  هم 

دوستان مهربان من هستند. سيب هايم را بين خودتان تقسيم كنيد و با هم دوست باشيد.  و 

 و  از اين كه بي خودي با هم دعوا كردند خيلي خجالت كشيدند.  آن قدر سيب 

داشت كه آن ها مي توانستند تمام تابستان را سيب بخورند!  و  و  با خوش 

21حالي سيب هاي  را چيدند و خوردند و خنديدند!



روباه آرام آرام به خرگوش نزديك شد.

روباه او را ديد.

همين موقع جغد هم براي گرفتن خرگوش پرواز كرد.

خرگوش پشت تپه نشسته بود كه ...
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روباه با عصبانيت پرواز جغد را تماشا كرد.

خرگوش آن ها را ديد و پا به فرار گذاشت.

و يك گوشه پنهان شد.

حاال هيچ كس نمي توانست او را روي برف 
هاي سفيد ببيند و شكار كند!
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شكل ها را از روي خط آبي قيچي كن.

به قسمت هاي سبز  بزن.   تا  را  نقطه چين  قسمت 

چسب مايع بزن و دو طرف پاكت را به هم بچسبان. 

بچسبان.  را  زرافه  صورت  و  شاخ ها  گوش ها،  حاال 

پاكت زيباي تو آماده است.
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مصطفي رحماندوست

شب، شب، شب، چه ماهي
واي چه شب سياهي
ستاره هاي بي شمار

خيلي زياد، هزار هزار
كي آسمان تيره را

اين جوري زيبا كرده
نور پاشيده تو تاريكي
راستي كه غوغا كرده

خدا، خداي خوب ما
دوست تمام بچه ها






