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مصاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) يم ؤ ز ي (((((((ره)ره)ره)ره)ره)ره)ره)ره)ب تتتمتتتتتياز::: مممممممؤمؤسسسسه تنظيم و نشر آثار اماااااااام صاحب ا

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، شــادي و رشد خالقيت او 

كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. 
تنهــا به عنوان پيشــنهاد و راهنمايي در بعضي از 

صفحات مجله توضيحات كوتاهي درج شده 
است.

زيزيز، مربي گرامپدر و مادر عزيز، مربي گرامي عززز ر و مادر



دوست من سالم.
ــتم. كار من رنگ كردن درها و ديوارها است. آقاي نقاش، مرا  من برس رنگ هس

توي سطل پر از رنگ مي زند و بعد به ديوارها مي كشد. اين طوري من ديوارها را رنگ 
مي كنم.

بعد از اين كه ديوارها رنگ شدند، بايد صبر كنيم تا خوب خشك بشوند. اگر 
جايي بودي كه ديوارهايش را تازه رنگ كرده بودند، مراقب باش دست و 
لباست رنگي نشود، چون رنگ ديوار خيلي سخت پاك مي شود. حاال كه مرا 
شناختي و با هم دوست شديم، مدادرنگي هايت را بردار و براي ورق زدن 

مجله، با من بيا ...

 كنيم تا خووووببببب خششكككككككككك بشون
ازه رنگ كر

يوا
مداد

تا خووووب خششككككككككك بشوند. ااگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
بودنده رنگ كرده بببببووووودنننندددد،،،، مررااققبببببببببب باش دسسستتتت و 
وار خيلي سختت پپاكك مميييييييييششششششششششود. حاال كككه مرا 
قق زدن  ادرنگگگيييي ورقههااييييتتتتتتتتت ررررررررااااااااا بردااااااااررررررررر ووووووو براي وو
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﹢اب  ︠﹏﹍﹠︗
 سرور كتبي

جنگي بود كه همه در آن فقط مي خوابيدند. شب مي خوابيدند، روز مي خوابيدند. حتي 
وقتي كه از خواب بيدار مي شدند، دوباره مي خوابيدند. يك روز جيرجيركي به جنگل 
آمد و آواز خواند. همه گفتند:«هيس! ساكت! چه قدر سر و صدا مي كني! مي خواهيم 

بخوابيم.»
اما جيرجيرك ساكت نشد. اهالي جنگل خسته و خواب آلود، دنبال جيرجيرك گشتند. 
اما پيدايش نكردند. بلند شدند و آواز جيرجيرك را از روي شاخه ها جمع كردند و 
توي قوطي گذاشتند. صداي جيرجيرك از سوراخ هاي قوطي پر كشيد و بيرون آمد. 
گفتند:«چه كار كنيم؟» يك چاله كندند و صداي جيرجيرك را توي آن گذاشتند. بعد 

چاله را با خاك پر كردند و خودشان هم رفتند خوابيدند.
خورشيد تابيد، باران باريد. بهار كه شد، صداي جيرجيرك سبز شد و سرش را از زير 
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خاك بيرون آورد. قد كشيد و بزرگ شد... بزرگ ... بزرگ تر... تا يك درخت بلند شد. 
روي هر شاخه ي درخت، يك پيله سبز شد. بعد پيله ها باز شدند و از توي هر پيله، يك 
آواز جيرجيرك بيرون آمد. همه جا پر از صداي جيرجيرك شد. يك صدا ... دو صدا ... 
هر كس كه خواب بود صدا را شنيد و بيدار شد. همه زير درخت جمع شدند و به آواز 
جيرجيرك گوش دادند. بعد هم يواش يواش، خودشان شروع كردند به آواز خواندن. 

جنگل خواب، پر از آواز پرنده و شير و آهو و جيرجيرك شد!
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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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ــالم مي كند.  هر وقت پدرم به خانه مي آيد، با صداي بلند و زودتر از همه س
ــت در را باز مي كرد، من و مادرم پشــت در  ديروز، وقتي پدرم با كليد داش
ايستاديم و زودتر از او سالم كرديم. پدرم خنديد و گفت:«دفعه ي بعد، قبل 
ــالم مي كنم!» من و مادرم خنديديم و با هم قرار  از اين كه در را باز كنم س

گذاشتيم كه باز هم زودتر از پدر سالم كنيم.
مادرم مي گويد، سالم يعني سالمت باشيد. وقتي به كسى سالم مي دهيم يعني 

براي او آرزوي سالمتي مي كنيم.
پدرم مي گويد؛ وقتي كسي اول سالم مي دهد، فرشته ها هم به او سالم مي دهند 

و برايش آرزوي سالمتي مي كنند.
ــته ها به من و مادرم سالم دادند! چون ما زودتر از پدر به او سالم  ديروز فرش

كرديم! حاال من منتظرم تا پدر به خانه بيايد و به او سالم كنم.
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افسانه شعبان نژاد خونه ي ما، باغچه داره 
اتاق و يك طاقچه داره

پله داره، نرده داره
پنجره هاش، پرده داره

درخت و آسمون داره
يك بام مهربون داره

بامش پر از كبوتره
از همه جا قشنگ تره

︠︀﹡﹥ ی ﹝︀
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؟ندندد؟د؟ند؟ند؟كدام قطعه تصوير را كامل مى كند؟ ننننننننكككككككككن مىامل مى ااااككامل رار را ككر ررريي وو
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ن رندولججددوولل رراا ككاامملل وو ررننگگ  ككنن..نننجدول را كامل و رنگ كن. مل و ج
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﹡ ︋︀زی ﹝﹫﹏ ﹨︀ و
دو تا ميل بافتني و يك گلوله ي نخ با هم بازي مي كردند. 
ــل ديگر نخ را  ــخ را دور خودش پيچيد. مي يك ميل ن
ــل نخ را  ــد! اين مي ــودش پيچي ــيد و آن را دور خ كش
كشيد، آن ميل نخ را كشيد! اين ميل نخ را پيچيد، آن 
ــته  ميل نخ را پيچيد ... آن قدر كه ميل هاي بافتني خس
ــدند و گلوله ي نخ تمام شد. اما يك شال گردن زيبا  ش

بافته شد!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز وقتي كه  به سراغ  رفت تا با او بازي كند،    گفت:« نه نه 

سرماخورده ام. حالم خوب نيست و نمي توانم با تو بازي كنم.»    گفت:«واي! 

چرا سرماخوردي؟ خيلي خوردي؟»    گفت:«حالم خوب نيست بايد بخوابم.»    

اين را گفت و بال هايش را بست و خوابيد.    با عجله پيش  رفت و گفت:« 

  يك عالمه سرماخورده! حتما گرسنه بوده و چيزي براي خوردن پيدا نكرده.»   

︨︣﹝︀︠﹢رده
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گفت:«طفلك   ! بيا برويم و از  كمي عسل بگيريم. اگر    عسل بخورد 

حالش خوب مي شود.»    و   پيش    رفتند و گفتند:«    خيلي 

گرسنه بوده، چيزي براي خوردن پيدا نكرده و يك عالمه سرما خورده! حاال هم مريض 

شده! كمي عسل بده تا برايش ببريم.»    گفت:«طفلك   ! چه طوري  سرما 

خورده.»    گفت:«نمي دانم!»   گفت:«من هم نمي دانم.»   ، يك ظرف 

پر از عسل برداشت و همراه   و    پيش    رفت.    عسل  را به  

  داد و گفت:«   جان! چرا سرماخوردي و به من نگفتي برايت عسل بياورم تا 

بخوري؟»    گفت:«حاال اين عسل را بخور!»    عسل را خورد و حالش بهتر 

شد.    و   و    از اين كه    سرحال شده بود خيلي خوش حال شدند. 

اما هيچ وقت نفهميدند كه    چه طوري سرما را خورده بود!
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مادر به او كمك كرد تا بيرون بيايد و كمي راه برود. بچه كانگورو مي خواست از كيسه ي مادرش 
بيرون بيايد.

وقتي بچه كانگورو چند قدم جلوتر رفت، مادر به واي! راه رفتن كار آساني نبود!
او گفت:«آفرين قهرمان!»

 به

ود. ش
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و گفت:«مادرجان ديدى چه تند رفتم؟!»

مادر او را توي كيســه گذاشــت و گفت:«ديدم 
عزيزم!»

بچه كانگورو با خوش حالي پيش مادر برگشت.
؟!
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شكل ها را از روى خط قرمز قيچى كن.
به قسمت هاى  چسب مايع بزن و آن ها را به طرف ديگر بچسبان.
چمن و گل ها را از قسمت نقطه چين تا بزن به قسمت هاى پايين آن 

چسب مايه بزن و يك باغچه ى كوچك روى كاغذ درست كن.
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مصطفي رحماندوست

كاشكي كه ماشين ما
پرنده بود، نه ماشين

به هر كي ديرش شده
بابا مي گفت:«سوار شين!»

از تو هوا مي رفتيم
گاز و كالج و دنده
چه ماشين قشنگي
ماشين نگو! پرنده




