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با من بيا ...
هشت پا
نقاشي

فرشته ها
يك غنچه ى گل

باز هم خرگوش و الك پشت
بازي
جدول

من و دريا
وقتى جغد آمد
قصه ي حيوانات
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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 و در يك زمين بازى فوتبال زندگى مى كنم. توپ دوســت من  من دروازه هس

ــت، اما كار دروازه بان اين اســت كه در طول بازى، نگذارد توپ به من برسد! من و  اس
ــتان را خيلى دوســت داريم. چون بچه ها تعطيل هستند و خيلى وقت ها  توپ، فصل تابس

ــنگ ترين  ــادى و بازى بچه ها، قش فوتبال بازى مى كنند. من فكر مى كنم، صداى خنده و ش
صداى دنياست!

اما حاال وقت بازى فوتبال نيست، وقت خواندن شعر 
ــى است. پس دست مرا  و قصه و بازى و نقاش

بگير و با من بيا ...
ى اس

ى وقته ي
ــنگترين ــادىى وووووووووو بببببببببباازى بچهههااا، قش نده و ش

ل نيست، وقت خواندن ششششع 
ا

ت خواندنن ششششعرر 
 است. پس دسسسستتتت ممرررررررررااا 
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︀  ︎️︪﹨
 محمدرضا شمس

يك هشت پا بود.
كجا بود؟
توى دريا.

دريا كجا بود؟
توى كتاب

كتاب كجا بود؟
روى كمد.
كدام كمد؟

همان كه يك پايه اش لق بود.
يك روز كمد كج شد. كمى از آب دريا، از توى كتاب، ريخت پايين. 

دريا گريه اش گرفت و گفت:«من آبم را مى خواهم.»
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هشت پا، هشت تا سطل برداشت. از تو كتاب پريد بيرون و آب ها را تند تند ريخت توى 
دريا. يك دفعه، كمد تقى صدا كرد و يك ورى شد. كتاب داشت مى افتاد. دريا داشت 
مى ريخت. هشت پا، فورى با هشت تا پايش، كمد را نگه داشت. بعد چسبك ماهى را صدا 
كرد. چسبك ماهى به كمك هشت پا آمد. پايه ى كمد را چسب زد و محكم كرد. بعد 

دوتايى برگشتند توى دريا.
كدام دريا؟

همان كه توى كتاب بود.
كدام كتاب؟

همان كه روى كمد بود.
كدام كمد؟

همان كه ديگر پايه اش لق نبود!
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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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ــايل است. اما طبقه ى  پدربزرگ، يك كمد بزرگ دارد كه توى آن پر از لباس و وس
باالى كمد هميشه خالى است. چون آن جا جاى جايزه هاى من است! وقتى كار خوبى 
مى كنم، پدربزرگ مرا بغل مى كند تا جايزه ام را از طبقه ى باال بردارم. آن وقت، آن جا 
خالى مى ماند تا وقتى كه من يك كار خوب ديگر بكنم. ديروز مادربزرگ مى خواست 
ــتش درد مى كرد و نمى توانســت خودش جورابش را  ــد، اما دس جورابش را بپوش
بپوشد. من به او كمك كردم و جوراب را به پايش پوشاندم. مادربزرگ مرا بوسيد 
و پدربزرگ گفت:«فكر مى كنم بايد سرى به كمد بزنيم!» گفتم:«كمد جايزه ها؟! شما 

جايزه هاى مرا در كمد مى گذاريد!»
پدربزرگ خنديد و گفت:«من اين كار را از امام ياد گرفته ام. امام هميشه باالى كمد، 
براى نوه هايشان، كتاب قصه مى گذاشتند و وقتى كار خوبى مى كردند، امام يك كتاب 

به آن ها جايزه مى دادند.»
پدربزرگ مرا بغل كرد و قد من به طبقه ى باالى كمد رسيد. يك كتاب قصه ى قشنگ 

منتظر من بود!

آگ
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 ناصر كشاورز

پروانه اى چشمش
بر خانه اى افتاد
يك گنبد كوچك
با رنگ سبز و شاد

نزديك آن گنبد
رفت و تماشا كرد
بال قشنگش را

بر روى هم تا كرد

يك غنچه ى گل بود
آن گنبد زيبا

گل توى آن خانه
خوابيده بود اما

پروانه آهسته
بابال خود در زد
بيدار شد آن گل
نزديك درآمد

از الى در وقتى
مهمان  خود را ديد
لبخند زد، بويش
توى هوا پيچيد

ووواوواواواواواواواواواواوررزرزرزررزرزرزررزرزرزرز ككشكشكشكشكشكشكش رررررر صصصصاصاصااصاصااصاصا  ننن ن

﹉ ︾﹠︙﹥ ی ﹎﹏ 
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در هر رديف يكى از شكل ها ناقص است! مدادت 
را بردار و آن را كامل كن!
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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︀و در ﹟﹞

كنار دريا بازى مى كردم كه موج آمد و توپ مرا با خودش 
برد. بعد موج هاى دريا، زير پايم را پر از صدف كردند. من 

با صدف ها بازى كردم و ماهى ها با توپ من!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز،  با عجله به سراغ  و  رفت و گفت:«خبر داريد كه  روى 

درخت وسط مزرعه النه ساخته؟»   گفت:«خب النه ساخته باشد!»    گفت   

شكارچى خوبى است. او    مى خورد.»   گفت:«شايد تو را هم بخورد؟»    

گفت:«شايد هم مرا بخورد، هم  را!»   بال بال زد و گفت:«واى! واى   جان! 

يك فكرى بكن. نكند    را بخورد!»   گفت:«تا به حال پيش نيامده كه   ،  

  بخورد.»    گفت:«   هم مثل من كوچك است.   ، حيوانات كوچك را 

و﹇︐﹩ ︗︽︡ آ﹝︡
ن ك د كك
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شكار مى كند.»   گفت:«برويم از  بپرسيم. ببينيم كه   ،    مى خورد 

يا نمى خورد.»   و   و   ، به سراغ    رفتند و ماجراى آمدن    

را به او گفتند. وقتى    اين را شنيد گفت:«واى به حال  !»    بى چاره از 

ترس شروع كرد به لرزيدن.   گفت:«  ،    هم مى خورد؟»    كمى 

فكر كرد و گفت:«   شب ها به شكار مى رود و چون شب ها    در  مرغدانى است.  

  او را نمى خورد. اما اين    بال! شب ها به سراغ انبار و گياهان مزرعه مى رود. 

براى همين هم ممكن است    او را شكار كند.»    گفت:«پس اگر شب ها، به 

النه بروم و بخوابم،    مرا نمى خورد؟»    گفت:«نه نمى خورد!» از آن شب به 

بعد،    مثل   و   و   ، زود به النه مى رفت و تا صبح مى خوابيد.    

هم وقتى ديد كه شب ها، هيچ شكارى پيدا نمى كند، از آن جا رفت. با رفتن   ، دوباره 

همه چيز مثل قبل شد، اما    يك عادت خوب پيدا كرد او ياد گرفت كه شب ها زود 

21بخوابد، درست مثل   و   و   !



آن ها تصميم گرفتند روى علف هاى نرم و سبز النه 
بسازند.

خانم و آقاى كبوتر در فكر يك النه بودند.

اما وقتى گربه را روى علف ها ديدند، گفتند:«نه 
آن ها روز خانم كبوتر، شــانه به ســر را ديد كه نه اين گربه جوجه هاى ما را مى خورد.»

النه اش باالى درخت بود.
كه نه 

النه
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حاال آن ها يــك النه دارند. خانم كبوتر توى النه، 
منتظر به دنيا آمدن جوجه ها ست.

و آقــاى كبوتــر، به دنبال غذا بــراى خانم كبوتر 
است!

خانم و آقاى كبوتر رفتند تا يك النه  باالى درخت 
پيدا كنند.

ى النه،
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مصطفي رحماندوست

قان قان قان خبردار
بوق نزن و نگه دار

گاز دادى و دويديم
به مدرسه رسيديم
بدون بوق و ويراژ
تا اين جا از تو گاراژ
تاالن تاالن آمديم
خنده كنان آمديم

نه بوق بوق و نه دودى
فكر بقيه بوديم!




