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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 ...
پي تي كو

نقاشي
فرشته ها

كفشاي بابا
سرگرمي مناسب!

بازي

جدول
قصه خواب

شوخي
قصه ي حيوانات

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سالم.
من شامپانزه هستم و بين همه ي ميمون ها از همه با هوش ترم! غذاي ما شامپانزه ها، 
ميوه، دانه و حشرات كوچك است. ما با چوب، ميوه ي درخت ها را از شاخه جدا مي كنيم 
و براي شكستن پوست دانه ها، از سنگ استفاده مي كنيم. گاهي براي خوش مزه تر 
شدن ميوه ها، آن ها را در آب شور دريا مي زنيم تا با نمك بشوند! براي همين هم به ما 

ميمون هاي با هوش مي گويند.
امروز پيش تو آمده ام تا همراه تو، 
مجله ي دوست خردساالن را ورق 
بازي  و  بخوانم  قصه  و  شعر  بزنم، 

كنم. پس با من بيا...
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يك روز خروسه، حواسش نبود، پاهايش را توي مرغداني جا گذاشت. كرم خالي او 
را ديد. و گفت:« ناراحت نباش! همين جا بمان! من مي روم و به پاهايت مي گويم كه 
دنبالت بيايند.» خروس همان جا ماند. كرم خاكي رفت توي مرغداني، پاهاي خروس را 
برداشت و شد كرم پا خروسي! بعد هم فرار كرد و رفت. كمي گذشت. دو تا باله ي ماهي 
آمدند و به خروس گفتند:« تو باله نمي خواهي؟» خروس گفت:« نه!» دندان كوسه آمد و 
گفت:« دندان نمي خواهي؟» خروس گفت:« نه!» خرطوم فيل آمد. دم سگ آمد. سيبيل 
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گربه آمد. چشم گاو آمد و آخر از همه پاي اسب آمد. 
اما خروس باز هم گفت:« نه!» همين موقع شكم روباه آمد. 

خروس قبل از اين كه شكم روباه چيزي بگويد، گفت:« نه تو را هم 
نمي خواهم!» شكم روباه گفت:« ولي من تو را مي خواهم. من ميميرم براي 

خروس!» خروس گفت:« تو كه سر و دم و پا نداري!» شكم روباه گفت:«چرا ندارم! 
آهاي سر و دم و پا كجاييد؟ بياييد!» آمدند. خروس ترسيد. داد زد:« آهاي! پاهاي اسب 

كجاييد؟ بياييد!» پاهاي اسب هم آمدند. 
5  سسسسسبببببببببب



روباه شد يك روباه درسته. خروس هم 
دنبال  روباه  اسبي!  پا  خروس  يك  شد 
خروس كرد. خروس پا اسبي پي تي كو  
پي تي كو فرار كرد. آن قدر تند مي دويد 

كه روباه به خاك پايش هم نمي رسيد.
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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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مادرم، پارچه خريده بود تا براي مادر بزرگ، يك چادر تازه بدوزد. مادرم گفت:« اين يك هديه 
براي مادر بزرگ است تا او را خوش حال كنيم.» مادرم مي گويد كه هديه خريدن براي كسي 
كه دوستش داريم، كار خيلي خوبي است.» گفتم:« دلم مي خواهد براي خدا يك هديه بگيرم.» 
مادرم كمي فكر كرد و گفت:« چرا مي خواهي براي خدا هديه بگيري؟» گفتم:« تا او را خوش 
حال كنم. اما نمي دانم خدا، چي الزم دارد.» مادرم گفت:« خدا هيچ چيزي الزم ندارد. او همه چيز 
را براي ما آفريده است، اما اگر بتواني با يك هديه ي كوچك كسي را خوش حال كني، خدا هم 
به همان اندازه خوش حال مي شود.» گفتم:« شما بگوييد چي بگيرم؟» مادرم گفت:« مي تواني 
يك پاكت شير بگيري و آن را به گربه هاي كوچولو بدهي تا بخورند و سير شوند. مطمئن باش 

اين هديه ي تو، خدا را خيلي خيلي خوش حال مي كند.» 
آن روز من و مادرم يك پاكت شير خريديم و گربه ها همه ي آن را خوردند. آن ها دور پايم 
مي چرخيدند و ميو ميو مي كردند. خدا از اين هديه ي من خيلي خوش حال بود چون گربه ها 

سير و شاد بودند.
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الال  الال  الاليي
تو كفشاي بابايي
همراه پاي بابا

به خونه مون مي آيي

بندا تو واكن حاال
الاليي كن الال

خسته شدي مي دونم
مثل پاهاي بابا

صبح كه بشه، دوباره
بايد بري سر كار
پس حاال مثل بابا

چشماتو رو هم بزار

شكوه قاسم نيا
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مدادت را بردار و راه رسيدن به پنير را 
به موش نشان بده. مراقب باش موش 

به طرف جغدها نرود!

پنير را 
 موش 
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جدول را كامل و رنگ كن.
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پدر بزرگ گفت:« بيا اين جا پيش من بخواب.» 
گفتم:« خوابم نمي ِآيد.»

پدر بزرگ گفت:« من قصه ي خواب را بلدم. بيا برايت قصه ي 
خواب را بگويم تا بخوابي!»

پيش پدر بزرگ دراز كشيدم و سرم را روي بالشش گذاشتم، 
پدر بزرگ گفت:« يكي بود، يكي نبود، يك روز خواب...» 

هر چه منتظر شدم، پدر بزرگ بقيه ي قصه را نگفت. پدر بزرگ 
خوابيده بود. چون قصه ي خواب را بلد بود!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز،  و  و  مشغول حرف زدن بودند كه سر و كله ي  پيدا شد 

و شروع كرد به شوخي كردن و سر به سر همه گذاشتن  به  گفت:« واي! با اين همه 

!! تو زبان درازت را چه طوري  خاري كه پشتت داري، چه طوري مي خوابي! واي واي 

! بخند تا دندان هاي بلند و سفيدت را همه ببينند.»   

ي

! توي دهانت جا مي دهي؟ آهاي 

خودش مي گفت و خودش هم مي خنديد.  و  و  از اين كار   خيلي 

ناراحت بودند. اما چيزي نگفتند. همين موقع  از راه رسيد.   با ديدن فيل شروع كرد 

خارپشت

سنجاب

فيلقورباغه
ميمون

خ 20



به خنده و گفت:« واي! اين دماغ است يا شلنگ آب پاشي!»  گفت:«   مسخره كردن 

ديگران كار خوبي نيست.  با زبان بلندش حشرات را مي گيرد و مي خورد.  با 

دندان هايش پوست دانه ها را مي شكند.  با تيغ هاي پشتش از خودش مراقبت مي كند. 

!! تو هم يك دم بلندي داري كه با آن  من با اين خرطوم بلندم، آب و غذا را به دهانم مي برم.  

مي تواني از شاخه ها آويزان شوي. هيچ كدام اين ها خنده دار نيست. اگر  و  و 

 را ناراحت كني، خيلي زود تنها مي شوي و دوستانت را از دست مي دهي.»   ساكت 

ي و ييييييييييييييييي

بود و به حرف هاي  گوش مي داد. او كمي هم خجالت كشيده بود.   به  و 

 و  گفت:« اشتباه كردم. مرا ببخشيد.  گفت:« من دندان هايم را دوست 

دارم و از داشتن آن ها خجالت نمي كشم.»  گفت:« من هم زبان بلندم را دوست دارم و 

از آن خجالت نمي كشم.»  گفت:« من هم خارهاي پشتم را خيلي دوست دارم!» 

  با دمش از شاخه ي درخت آويزان شد و گفت:« من هم دمم را خيلي دوست دارم.»  

خنديد و از آن جا رفت.
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ناگهان پروانه اي روي گل نشست و گفت:« من 
هم راه راه هستم اما گورخر نيستم!»

گور خر ها گفتند:« خب چون راه راه هستيم!

يك روز يك خر، سه تا گور خر ديد و گفت:« ا...! 
چرا شما ها گورخر هستيد؟ و خر نيستيد؟»
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گور خر ها غش غش خنديدند و گفتند:« اما ما، هم راه راه هستيم، 
هم گورخر!»

گور خر ها مي خواستند آب بخورند كه از توي آب 
صدايي شنيدند.

ماهي كوچولويي زير آب گفت:« خب من هم راه راه 
هستم، اما گور خر نيستم!
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مصطفي رحماندوست

دوست تمام بچه ها، كتابه
رفيق و هم بازي ما، كتابه

شعر هاي شيرين داري
از آن و از اين داري

قصه داري، قصه ي كوه و خانه
جنگل و دشت و دريا

قصه هاي قشنگ كودكانه
تو بهترين دوست مني

قصه مي گي، شعر مي خوني، حرف مي زني
نقاشي هاي زيبا

چه نعمتي خدايا!




