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اين مجموعه ويژه ي خردســاالن طراحي شــده است. 
عالوه بر جنبه هاي آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش 

مهارت هاي عملي خردســاالن از اهداف اصلي آن اســت. 
بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط خطي كردن و هر 
گونه فعاليت پيش بيني نشــده از طرف كودك، 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



دوست من سالم.
من پالتو هستم. يك لباس گرم، براي روزهاي سرد. حتما تعجب كرده اي 

كه چرا در اين روزها كه هوا كم كم گرم مي شود، پيش تو آمده ام! راستش با گرم 
شدن هوا، كار من هم تمام مي شود و با بقيه ي لباس هاي زمستاني، گوشه اي مي نشينم 

و منتظر رسيدن فصل سرما مي شوم. در روزهاي گرم تابستان، همه لباس هاي خنك و 
روشن مي پوشند و هيچ كس پالتو نمي پوشد. براي 

همين هم پيش تو آمدم تا با هم خداحافظي كنيم 
و همراه هم مجله ي دوست خردساالن 
را ورق بزنيم. پس دست مرا بگير 

و با من بيا ...
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يك آدم بود كه يك كاله داشــت. آدم نمي گذاشت كه كاله از 
روي كله اش تكان بخورد. اما كاله، خيلي دلش مي خواســت اين ور و روي كله اش تكان بخورد. اما كاله، خيلي دلش مي خواســت اين ور و 

ــوت كرد روي  ــوت كرد روي آن ور برود. يك روز باد آمد و كاله را برداشــت و آن را ش آن ور برود. يك روز باد آمد و كاله را برداشــت و آن را ش
پشت بام. كاله گفت:«به به چه هوايي دارد اين جا!  چه قدر قشنگ است اين جا!» پشت بام. كاله گفت:«به به چه هوايي دارد اين جا!  چه قدر قشنگ است اين جا!» 

ناگهان وسط پشت بام، بند رخت را ديد. روي بند پر از لباس بود. شلوار و پيراهن ناگهان وسط پشت بام، بند رخت را ديد. روي بند پر از لباس بود. شلوار و پيراهن 
ــود. جوراب و دامن بود. كاله گفت:«چه با حال! چه بند رختي! چه لباس هايي! بازي  ــود. جوراب و دامن بود. كاله گفت:«چه با حال! چه بند رختي! چه لباس هايي! بازي ب ب
ــي بازي!» و رفت و روي بند رخت نشســت. از اين لباس به آن  ــي بازي!» و رفت و روي بند رخت نشســت. از اين لباس به آن و بازي، لباس فروش و بازي، لباس فروش
ــب دار داريم، پيراهن و دامن،  ــلوار جي ــاس پريد و داد زد:«آهاي لباس داريم، ش ــب دار داريم، پيراهن و دامن، لب ــلوار جي ــاس پريد و داد زد:«آهاي لباس داريم، ش لب
ــبز و زرد و آبي. بدو و بخر!» باد  ــوراب هم داريم. از همه رنگي داريم. قرمز و س ــبز و زرد و آبي. بدو و بخر!» باد ج ــوراب هم داريم. از همه رنگي داريم. قرمز و س ج
ــلواري! چه لباس هاي رنگ و وارنگي! همه اش را با  ــلواري! چه لباس هاي رنگ و وارنگي! همه اش را با گفت:«به به، چه پيراهني، چه ش گفت:«به به، چه پيراهني، چه ش
ــي؟» كاله گفت:«قابل شما را ندارد!  شما باد هستي! من كه از شما  ــي؟» كاله گفت:«قابل شما را ندارد!  شما باد هستي! من كه از شما هم چند مي فروش هم چند مي فروش

پول نمي گيرم! همه اش مال تو!» باد گفت:«به به دست شما درد نكند!»پول نمي گيرم! همه اش مال تو!» باد گفت:«به به دست شما درد نكند!»
ــرد و گفت:«نگاه  ــا را هم به پا ك ــيد. جوراب ه ــلوار و پيراهن و دامن را پوش ــاد ش ــرد و گفت:«نگاه ب ــا را هم به پا ك ــيد. جوراب ه ــلوار و پيراهن و دامن را پوش ــاد ش ب

الله جعفري
آآ

ي

4



5



ــدي! اما يك چيز كم داري.»  ــگل ش ــدو؟!» كاله گفت:«بله كه خوش ــگل ش ــدي! اما يك چيز كم داري.» كن! خوش ــگل ش ــدو؟!» كاله گفت:«بله كه خوش ــگل ش كن! خوش
بادگفت:«چي؟» كاله گفت:«خب معلوم اســت ديگر! نگاه كن! سرت بي كاله است!» بادگفت:«چي؟» كاله گفت:«خب معلوم اســت ديگر! نگاه كن! سرت بي كاله است!» 
ــوي؟» كاله گفت:« چرا نشوم؟!  ــوي؟» كاله گفت:« چرا نشوم؟! باد گفت:«واي! راســت گفتي. خب تو كاله من مي ش باد گفت:«واي! راســت گفتي. خب تو كاله من مي ش

مي شوم، مي شوم، خوب هم مي شوم!»مي شوم، مي شوم، خوب هم مي شوم!»
كاله فرياد زد:«خداحافظ آدم!» و نشست روي سر باد و از آن جا كاله فرياد زد:«خداحافظ آدم!» و نشست روي سر باد و از آن جا 
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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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اسم پدر بزرگ من باقر است. پدر بزرگم روز تولد امام محمد باقر «ع» به دنيا آمده، براي همين هم 
اسم او را باقر گذاشته اند.

پدر بزرگم مي گويد:« امام محمد باقر «ع» امام پنجم ما مسلمانان، دانشمند بزرگي بودند.» من نمي 
دانستم دانشمند به چه كسي مي گويند. براي همين هم از پدرم پرسيدم و او گفت:« دانشمند كسي 
است كه خيلي كتاب مي خواند. درباره ي همه چيز خوب فكر مي كند. هر چه را نمي داند مي پرسد 
و هر چه را كه مي داند به ديگران هم ياد مي دهد. براي همين هم دانشمند شخصي است كه دانا و 

آگاه است.» 
گفتم:« وقتي به مدرسه بروم و با سواد بشوم، آن قدر كتاب مي خوانم تا يك روز دانشمند بشوم!» 
پدرم گفت:« پس خوب گوش كن، امام محمد باقر «ع» فرمودند اگر كسي چيزي بيشتر از تو مي 
دانست ساكت بنشين و به حرف هاي او با دقت گوش كن تا آن چه را كه نمي داني از او ياد بگيري. 
ياد بگير خوب گوش كني و خوب حرف بزني و فراموش نكن تا وقتي كه كسي ساكت نشده ميان 

حرف او حرف نزني!» 
من به حرف هاي پدرم با دقت گوش كردم. حاال من امام پنجم را خوب مي شناسم. امام محمد 

باقر«ع» را.
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در جدول باالي هر الك پشت به تعداد آن 
در سمت چپ عالمت بزن.
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ررررررررررررننننننننننننننگگگگگگگگگگگگگگگگگككككككككككككككنننجججججججججججججددووللللللللللللللللل ررا ككامللللللللللللل ووو رررررررررررنگگگگ ككككنننننن...جدول را كامل و رنگ كن. وو ككككككككككككككككككككاااااامللللللللللللللللللللل ررااااااااااااااا ننججججججججججججججددووووولللللللللللللللللللللل
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خانم موشه، مهمان داشت. بايد غذا درست مي كرد، خانه را هم جارو 
مي كرد. اما بچه موش هاي بازي گوش، دنبال هم مي دويدند و بازي 
مي كردند و به خانم موشه كمك نمي كردند. براي همين هم خانم 

موشه يك فكر خوب كرد!
او به دم بچه ها جارو بست و خودش مشغول آشپزي شد! بچه ها 
دنبال هم مي دويدند و همه جا را با دمشان جارو مي كردند! كمي بعد، 
خانه تميز شد! غذا آماده شد، بچه ها هم حسابي خنديدند و بازي 

كردند. حاال وقت رسيدن مهمان ها بود!
18
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
در چمنزار، مشغول علف خوردن بودند، هوا طوفاني 

ييچچچچچچچ دد
يك روز وقتي كه  و 

شد.    و   به سرعت به مزرعه برگشتند و ديدند كه  به دنبال 
 مي دود.    گفت:«عجله كنيد! به النه هايتان برگرديد. طوفان نزديك است.»  
 و    هم به طويله رفتند. 

ننننننن ييييييي
  جستي زد و زير پله ها پنهان شد.  

پايين درخت ايستاد و فرياد زد:« جان! از النه بيرون بيا، طوفان نزديك  اما 
است!»    صداي    را شنيد و از طويله بيرون آمد و گفت:«  مي تواند 
پرواز كند، تو فكر خودت باش!»   گفت:«اما اين   دوست من است. او از پرواز  20



مي ترسد.»    با تعجب گفت:«از پرواز مي ترسد؟»   از طويله بيرون آمد و 
گفت:«عجله كنيد!»   گفت:« از پرواز مي ترسد. اگر طوفان النه اش را بيندازد 
پايين،   حتما زخمي مي شود.»   گفت:« جان! بپر پايين. من خودم تو را 
مي گيرم!»  گفت:«نه نه من مي ترسم.»    گفت:« جان! بپر پشت من! 
ببين پشم هايم چه قدر نرم است!»   گفت:«نه نه من مي ترسم.»   گفت:«تو بايد 
از طوفان بترسي!»  گفت:«از طوفان هم مي ترسم. از پرواز هم مي ترسم.»    
گفت:«حاال كه اين قدر مي ترسي، من فكر خوبي دارم!»    رفت و    را 
خبر كرد.    آرام پريد روي ديوار و از آن جا پريد روي شاخه ي درخت.  
گفت:«اگر  مي ترسم!»     هم  از     گفت:«واي!  و  ديد  را      ،
مي ترسي بپر!»  گفت:«مي ترسم.»    گفت:«پس بپر! تا تو را نخورم!»  
 افتاد. نه روي 

ووورررررررر
چشم هايش را بست و بال هايش را باز كرد و پريد. او نه روي  

زمين و نه پشت   ! او پرواز كرد!    دويد زير پله ها،   دويد توي 
 و    هم رفتند توي طويله. اما  ، خوش حال بود و پرواز 

پپپپ
النه اش.  

21مي كرد! او ديگر نمي ترسيد.



او تصميم گرفت مثل يك سنجاقك 
روي برگ ها زندگي كند.

دوستان موش كوچولو، توي يك نان زندگي مي كردند و 
مــوش كوچولو با خــودش گفت:«اين وقتي گرسنه مي شدند، يك گاز از خانه شان را مي خوردند!

خانــه خيلي زود تمام مي شــود. بايــد بروم و 
براي خودم يك خانه ي ديگر درست كنم.

اما موش كوچولو، سنگين بود و 
نمي توانست روي برگ ها بخوابد. 22



براي  پرنده ها،  مثل  گرفت  تصميم 
خودش النه بسازد.

او همه جا را گشت و باالخره ...

براي  زيبا  خانه  يك 
هم  اين  كرد!  پيدا  خودش 

خانه ي موش كوچولو!

اما او يك موش بود و نمي توانست 
توي خانه ي بدون سقف بخوابد.
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براي درســت كردن 
ــتي يك  ــن كاردس اي
عدد دكمه الزم است. شكل را از روي خط سياه قيچي كن.

آن ها را از روي نقطه چين تا بزن و قسمت هاي  را سوراخ كن.
قطعه هاي مربوط به نوك و دم را با يك دكمه ي فشاري به بدن پرنده وصل كن.

طاووس تو مي تواند چتر دمش را باز و بسته كند.
ل ككنننننننننننننننننننننننن...
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ست
ندو
رحما

في 
مصط تاب تاب تاب، تاب بازي

پارك پر اسباب بازي
سرسره بازي داره
پله هاي سرسره را
يكي يكي مي رم باال
رو سرسره مي شينم

از اون باال، بچه ها رو مي بينم
از اون باال، سر مي خورم تا پايين

پيچ مي خورم،
تاب مي خورم

ببينين!
خنده و شادي، قه قه 
سرسره بازي ، به به




