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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، 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.
من درخت نخل هستم. تنه ى خيلى بلندى دارم و روى سرم، پر از برگ  هاى سبز 

و بزرگ است. ميوه ى من خرما است.
ــتم. مردم، هم خرماى شيرين   من درخت خيلى مفيدى هس

ــزن و مرا مى خورند و هم از برگ هايم، سبد و كاله و  بادب
زيرانداز مى بافند.

ــى مى كنم، هوا خيلى گرم  جايى كه من زندگ
است. براى همين هم، مردم روستاها گاهى از 
برگ هاى من به جاى سقف خانه شان استفاده 

مى كنند.
حاال كه مرا شناختى و با هم دوست شديم، دست مرا بگير و 

براى ورق زدن مجله، با من بيا ...

ى شييييرررررين 
بد و كاله و 

يلى
ا گگگگ
نن ااس

ستتت
بيا

ين
ـــــــــززززن و  و كاله و  بادب

ى گگگگگگگگگگگگگررمممم 
گگگگااااههىىىىىىىىىىىىى  ااززززززززز 
سستتتتتتتتتففففففففففاده 

تتت شدييمم، ددسست مرا بگير و 
ا .....
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︋︀د ﹁﹢ت ﹁﹢︑﹩
 سرور كتبى

كالغه داشت تو هوا مى پريد كه يك دفعه باد 
زد:«باد  داد  كالغه  كرد.  فوت  را  او  و  آمد  تندى 

فوت فوتى! مرا كجا مى برى؟»
باد، پر و بال و سرو دم كالغ را برداشت و به همه 
جا فوت كرد. پر و بالش را برد يك طرف، سرو 
دمش را يك طرف ... كالغ ديگر نه پر داشت، نه 
بال، نه سر داشت و نه دم. باد دوباره فوت بلندى 
كرد و اين بار، قارقار كالغ را هم با خودش برد. 
چه  دم  و  سر  و  پروبال  بدون  گفت:«واى...  كالغ 
كار كنم؟ بدون قارقار كجا بروم؟» كالغ راه افتاد 
و رفت تا خودش را پيدا كند. سرش را توى دريا 
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پيدا كرد. دمش را توى ساحل. پر و بالش را 
هم از روى درخت ها جمع كردند. اما هر چه 
گشت، قارقارش را پيدا نكرد. قارقار كالغ 
كجا بود؟ روى ابرها بود. همين موقع، ابرها 
آسمان  از  قارقارقار...  و...  خوردند  تكانى 

قارقار باريد.
سبد  يك  پريد.  جا  از  حالى  خوش  با  كالغ 
با  و  كرد  جمع  را  قارقارهايش  و  برداشت 

خودش گفت:«اين دفعه بايد مواظب 
باد فوت فوتى باشم تا مرا با خودش 

نبرد!»
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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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ــهادت حضرت على(ع) بود. دايى عباس گوشه ى اتاق نشسته بود و قرآن  شــب ش
مى خواند. مادر خرماها را توى ظرف چيد و وسط سفره ى افطار گذاشت. كنار دايى 
نشستم و گفتم:«دايى! نزديك افطار است.» دايى عباس به سرم دست كشيد و چيزى 
نگفت. گفتم:«دايى! امام خمينى هم حضرت على(ع) را خيلى دوست داشتند؟» دايى 
گفت:«خيلى زياد. سال ها قبل، وقتى امام در عراق بودند، هر شب به زيارت حرم 
حضرت على(ع) مى رفتند.» پرسيدم:«هر شب؟» دايى گفت:«بله. تا اين كه عراقى 
ها گفتند، هيچ كس اجازه ندارد شب از خانه بيرون بيايد.» گفتم:«پس امام چه كار 
كردند؟» دايى گفت:«اولين شبى كه بيرون آمدن از خانه ها ممنوع شد، بچه هاى امام 
متوجه شدند كه امام در خانه نيستند. آن ها خيلى نگران شدند و همه جاى خانه را 
به دنبال ايشان گشتند. تا اين كه امام را در پشت بام ديدند. امام رو به حرم حضرت 

على(ع) مشغول دعا بودند. هيچ كس و هيچ چيز نمى توانست مانع زيارت امام بشود.» 
ــه آمد، مادرم ظرف خرما را جلوى دايى گرفت و گفت:«روزه ات قبول  ــداى اذان ك ص

باشد. دايى قرآن را بست و آن را بوسيد و يك خرما برداشت.
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 افسانه شعبان نژاد

يك دانه گردو
مادر به من داد
رفتم به ايوان
از دستم افتاد

آقا كالغه
تا ديد آن را
آمد به ايوان
دزديدن آن را

رفتم به سويش
باد داد و فرياد
من گريه كردم
او خنده سر داد

وقتى صدايم
پيش پدر رفت
آقا كالغه

ترسيد و در رفت!

ا افسانه شعبان نژاد

﹉ دا﹡﹥ ﹎︣دو
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مدادت را بردار و با يك خط خرگوش را به 
هويج برسان.
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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︨﹑م
ــرش را از زير خاك  سيب زمينى، س
ــيب هاى قرمز  ــرون آورد و به س بي
ــيب ها با  ــالم كرد. س روى درخت س

هم دوست شدند.
ــتاره هاى  ــه س ــى، ب ــتاره ى درياي س
ــتاره ها با هم  ــالم كرد. س آسمان س

دوست شدند.
ــرد. ماه و زمين  ــالم ك زمين به ماه س
با هم دوســت شدند. به آسمان سالم 
ــته ها دوست  كردم و با همه ى فرش

شدم!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز   داشت از كنار ديوار مى گذشت كه چشمش به  افتاد.    تصميم 

گرفت كمى سربه سر   بگذارد و با او بازى كند.   از ديدن    خيلى ترسيد 

و پا به فرار گذاشت.    وقتى ديد   مى دود، به دنبالش دويد.   دويد،    

دويد. كمى جلوتر،  از النه بيرون آمد و ديد كه   با سرعت به طرف او مى آيد.   

كه    را نديد بود، از ترس   پا به فرار گذاشت.   به دنبال   رفت و با 

خودش گفت:«اگر بتوانم از دست    فرار كنم، حتما   را مى گيرم و مى خورم!» اين 

︎﹫︪﹩، ﹝﹢︫﹩، ﹨︀︎﹢، ︋︡و!
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طورى شد كه   دويد،   دويد و    دويد. كمى جلوتر،   كه از همه كوچك 

تر بود، خسته شد و   به او رسيد و دمش را گرفت. همين موقع،    هم دم   

را گرفت.   كه ديد چيزى نمانده ناهار   بشود، فكر كرد و فكر كرد تا راهى براى 

فرار پيدا كند.   به    گفت:«تو مى خواهى   را بخورى؟»    كه مى خواست  

 را بترساند گفت:«بله بله مى خواهم او را بخورم!»   به   گفت:«تو هم مى 

خواهى مرا بخورى!»   گفت:«بله بله تو را مى خورم.»   گفت:«پس تو و    سير 

سير مى شويد، اما من گرسنه ام و چيزى نخورده ام. صبر كنيد من بروم، غذا بخورم و بيايم!» 

!!!!! بگذار   برود و غذا بخورد.    گفت:« 

  گفت:«اگر دم   را ول كنم، تو هم دم مرا ول مى كنى؟»    گفت:«قبول من هم 

دم تو را ول مى كنم.»   دم   را ول كرد.  ، دويد و رفت توى النه و بيرون نيامد! 

   هم دم   را ول كرد.   پا به فرار گذاشت و رفت. آن روز فقط به    

، بدو و بدو بازى كند! 21خيلى خوش گذشت او هنوز هم منتظر است تا دوباره با   و  



دوســتانش گفتند كه كمى جلوتر يك خانه ى خوب 
پيدا خواهى كرد. برو جلو!

آقا موشه مى خواست يك خانه ى جديد براى 
خانواده اش پيدا كند.

اما خانه اى كه آن ها گفته بودند يك كفش كهنه 
يكى از دوستانش گفت:«شنا كن و از آب بگذر. بود! آقا موشه اصال خوشش نيامد.

يك خانه ى خوب آن طرف آب است.
ذر. نه 

وب ى
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خانه اى كه دوستش گفته بود، يك تنه ى پوسيده ى 
درخت بود! آقا موشه اصال خوشش نيامد.

او از راهى كه آمده بود برگشت و تصميم گرفت 
او زير ريشــه هاى يك درخت بزرگ، يك خانه ى خودش يك خانه بسازد!

گرم و زيبا براى خانواده اش ساخت!

آقا موشه پريد توى آب و رفت آن طرف!
ى
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شكل ها را قيچى كن.
آن ها را از روى نقطه چين تا بزن و قسمت هاي قرمز چسب 

مايع بزن و آن ها را به طرف ديگر بچسبان.
دم و شاخ ها را مانند تصوير آماده شده در جاى خود بچسبان و 

يك دايناسور بساز!
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مصطفي رحماندوست

برف، برف، برف مى باره
از آسمان دوباره
سفيد و دانه دانه
برفه يا پنبه دانه

پتوى خانه ى ماست
برفه، لباس صحراست

پنبه مى باره، هوهو
رنگ هاى ديگه پس كو؟!




