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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 ...

بندي

نقاشي

فرشته ها

لحاف برف

نزديك قفس نشو!

بازي

جدول

بهار

عيد مي آيد

قصه ي حيوانات

كاردستي

فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سالم. 

من حوله هستم. يك پارچه نرم براي خشك كردن دست و صورت تو. حتما مي داني كه حوله يك 

وسيله ي شخصي است. وسيله شخصي يعني چيزي كه مخصوص يك نفر است و كس ديگري 

نبايد آن را استفاده كند. مثل شانه، ليوان و ...

راستي! تو مي تواني چند وسيله را نام ببري كه فقط خودت از آن استفاده مي كني؟ آفرين! 

مسواك!

تو چيز هاي زيادي بلد هستي و من خيلي خوش حالم كه 

با تو دوست هستم. حاال دست مرا بگير و براي ورق زدن 

مجله، با من بيا...
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يكي بود، يكي نبود. كرم سفيد كوچولويي بود كه همه او را بندي 
صدا مي كردند، چون تمام بدنش بند بند بود.بندي كوچولو 
آواز خواندن را خيلي دوست داشت. براي همين هم، از صبح 
تا شب، يكسره، آواز مي خواند. اما چه فايده، هيچ كس 
صداي آواز بندي كوچولو را نمي شنيد. چون هم خودش 
كوچولو بود، هم صدايش خيلي آرام بود. هر وقت آوازش 
تمام مي شد، منتظر مي ماند تا يكي برايش دست بزند و به او 
آفرين بگويد. اما هر چه منتظر مي شد، هيچ كس چيزي نمي گفت. 
چون كسي نمي دانست كه بندي، آواز خوانده! يك روز اتفاق عجيبي افتاد. 
وقتي بندي آوازش تمام شد، صدايي شنيد! يك نفر دست مي زد و مي 
گفت:» آفرين! آفرين! اين بهترين آوازي است كه تا به حال يك كرم 
كوچولو خوانده!« بندي با تعجب به دور و بر نگاه كرد و پروانه كوچولو را ديد 
كه روي گل نشسته بود. بندي گفت:» تو صداي مرا شنيدي؟« پروانه جواب داد:» وقتي 
روي گل ها مي پريدم، صداي آواز تو را شنيدم و خيلي خيلي خوشم آمد!« بندي گفت:» تو 
تنها كسي هستي كه آواز مرا شنيدي دلم مي خواهد براي همه آواز بخوانم!« پروانه 

اين كه كاري ندارد! صبر كن تا من برگردم!« او كوچولو فكر كرد و گفت:» 
اين را گفت و پريد و رفت. بندي، هنوز در 
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فكر حرف هاي پروانه بود كه ديد حيوانات جنگل، يكي يكي به طرف او مي آيند. 
پروانه كوچولو هم آمد. آن ها دور تا دور بندي نشستند. پروانه به بندي گفت:» از 
اين درخت باال بيا و روي اين برگ قشنگ بنشين.« بندي از درخت باال رفت و روي 
برگ نشست. پروانه، يك گل شيپوري آورد و آن را گذاشت جلوي دهان بندي و 
گفت:» حاال آواز بخوان!« بندي شروع كرد به آواز خواندن. صداي بندي از توي گل 
شيپوري بلند تر شده بود و همه مي توانستند صداي آواز او را بشنوند. براي همين 
هم وقتي كه آواز بندي تمام شد، همه دست زدند و به او آفرين گفتند. آن روز 

بهترين روز زندگي بندي كوچولو 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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هر سال نزديك عيد كه مي شود، همه ي ما به خانه ي مادر بزرگ و پدر بزرگ مي رويم و 

آن جا را خانه تكاني مي كنيم. پدر بزرگ و مادر بزرگ پير هستند و نمي توانندخودشان 

خان��ه تكان��ي كنند. براي همين هم ما با كمك هم، خانه ي آن ها را تميز مي كنيم. مادر 

بزرگ ناهار خوش مزه درس��ت مي كند و پدر بزرگ چاي دم مي كند. من روز هاي خانه 

تكاني پدر بزرگ و مادر بزرگ را خيلي دوست دارم، چون همه خوش اخالق مي شوند و با 

هم شوخي مي كنند. يك بار دايي عباس و مادرم، وقتي داشتند فرش ها را توي حياط مي 

شستند، با هم شوخي كردند و به هم آب پاشيدند. بعد من و حسين و پدرم هم پيش 

آن ها رفتيم و همه با هم آب بازي كرديم. پدر بزرگ و مادر بزرگ، توي ايوان ايستاده 

بودند و به ما مي خنديدند. آن ها خيلي خوش حال بودند. 

خدايا! پدر بزرگ و مادر بزرگ را س��ال هاي س��ال براي ما نگه دار تا در كنارشان ما هم 

هميشه شاد باشيم.
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ننه سرما چي شده؟
چرا برفي نداري؟

چرا ساكت شده اي؟
چرا حرفي نداري؟

ننه سرما روي ابر
»هاپچي« عطسه اي كرد
گشت و گشت توي هوا
عطسه اش، شد باد سرد

ناله كرد و گفت:» ننه
مريضم حال ندارم

خوابيدم زير لحاف
چه طوري برف ببارم

وقتي كه خوب شدم
لحاف نرمم را

پنبه پنبه اش مي كنم
مي ريزم روي شما!«

محمد حسن حسيني
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شكل هاي مربوط به هر مربع 
را بشمار و به همان تعداد در 

مربع ها، عالمت بزن.
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جدول را كامل و رنگ كن.
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حاال من يك سال بزرگ تر شده ام.
بلند تر و قوي تر شده ام.

حاال دستم به دستگيره ي در مي رسد.
عيد، وقتي كه بهار بيايد، من مي توانم در را برايش باز كنم.

بهار دختر خاله ي كوچولوي من است!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

در يك طويله، يك  و يك  و يك  با هم زندگي مي كردند. چند روز 

بود كه  و  با هم قهر بودند.  از اين كه  بي اجازه، علف هايش 

را خورده بود، عصباني بود و با  قهر كرده بود.  هم از اين كه  به خاطر 

چند تا علف، بد اخالق شده بود، با  قهر كرده بود. اما از همه بيشتر،  ناراحت بود 

، هم با   و هر چه مي كرد تا  و  با هم آشتي كنند، بي فايده بود. 

.  دلش مي خواست همه چيز مثل قبل بشود و سه دوست با هم  دوست بود، هم با 

االغگاوگوسفند
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به چمنزار بروند، با هم حرف بزنند، بخندند و خوش حال باشند. اما از وقتي كه  و  

با هم قهر كرده بودند، هيچ كس صداي خنده و شادي آن ها را نشنيده بود. يك روز وقتي كه 

 مشغول خانه تكاني بود،  را ديد كه گوشه اي نشسته و كار نمي كند.  به 

او گفت:» چرا كمك نمي كني؟«  گفت:» امسال عيد به اين جا نمي آيد.«  با تعجب 

پرسيد:» چرا نمي آيد؟«  گفت:» وقتي در يك خانه دو نفر با هم قهر باشند، آن جا عيد نمي 

شود.«  حرف هاي  را شنيد و گفت:» تو از كجا مي داني؟«  گفت:» وقتي عيد 

مي شود، همه خوش حال هستند، روي هم را مي بوسند، شيريني مي خورند و مي خندند. اما وقتي تو 

و  با هم قهر باشيد، من نمي خندم.  نمي خندد. تو هم نمي خندي. جايي كه خنده 

و شادي نباشد، عيد هم نيست.  اين را گفت و به  و  نگاه كرد و پرسيد:» 

حاال دلتان مي خواهد كه اين جا هم عيد بيايد يا نه؟«  گفت:» من دلم مي خواهد!«  

گفت:» من هم دلم مي خواهد!« بعد  و  با هم روبوسي كردند و خنديدند و آشتي 

كردند. آن وقت  هم مشغول خانه تكاني شد. آن ها خوش حال بودند چون عيد نزديك 

بود، خيلي نزديك!

21



فيل كوچولو گفت:» من فيل هستم، اما مثل 
شما دو تا دندان بلند و سفيد ندارم.«

مادر از او پرسيد:» چي شده؟ كوچولوي من!«

مادر گفت:» خيلي زود بزرگ مي شوي و دو تا دندان 
سفيد و بلند در مي آوري.

يك روز كه فيل كوچولو خيلي غمگين بود...
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بزرگ  تا  بود  منتظر  روز  هر  كوچولو  فيل  و 
بشود.

تا اين كه يك روز، وقتي كه فيل كوچولو مي خواست 
مادرش را ببوسد، مادر گفت:» آخ! خرطومم!«

واي! فيل كوچولو دو تا دندون سفيد در آورده بود. حاال بايد 
موقع بوسيدن مادرش، خيلي مراقب باشد!
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مصطفي رحماندوست

خواهر ناز و خوشگلم
تازه به دنيا آمده

فرشته ي قشنگ من
از آسمان ها آمده

مامان به او شير مي دهد
فرشته هم شير مي خوره

وقتي نداره خوردنش
زود مي خوره، دير مي خوره

غذاي آماده داده
خداي خوب و مهربان
به مادرم شير داده تا

شير بخوره فرشته جان!






