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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.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي



دوست من سالم.
من كيف مدرسه هستم و امسال به كالس اول مى روم. كار من مراقبت از وسايلى است 

كه بچه ها با خودشان به مدرسه مى برند. وسايلى مثل مداد، مداد رنگى، تراش، پاك كن، 
دفتر و كتاب. دوست من! يادت باشد چيزهاى اضافى توى كيف مدرسه نگذارى. اين طورى 
من بى خودى سنگين نمى شوم و دست و شانه هاى كوچك تو هم درد نمى گيرد! همان طور 

ــتم، تو هم مراقب من باش تا كثيف و خاكى نشوم!  ــايل تو هس كه من مراقب وس
ــه ى دوســت  ــت ورق زدن مجل ــاال وق اســت.ح ــاالن  خردس

 پس دست مرا بگير و با من بيا...
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︀ د﹝︩ ﹎︣دو ﹝﹩ ︫﹊︧️  ︋﹤﹋ ﹩︋︀︖﹠︨

سنجاب كوچولو هميشه خوش حال بود. او صبح تا شب با دمش گردو مى 
شكست. يك روز خرگوش سفيد به خانه ى او آمد. خرگوش 
بشكنم.»  را  آن  توانم  نمى  اما  دارم،  گردو  يك  گفت:« 
سنجاب خوش حال، جستى زد و ...تق تق ... با دمش گردو 
را شكست. روز بعد، زرافه آمد. زرافه هم يك گردو داشت. 
او هم نمى توانست گردويش را بشكند. سنجاب خوش حال 
هم  بار  يك  شكست.  را  گردو  دمش  با   ... تق  ...تق  و  پريد 
طوطى سبز آمد. طوطى سبز هم يك گردو داشت. او هم 
نمى توانست گردويش را بشكند. سنجاب خوش حال 
پريد و ...تق تق ... با دمش گردو شكست. 
سنجاب خوش حال، هميشه با دمش گردو 
مى شكست... صبح ... ظهر ... اما شب ها 
مى خوابيد و روز بعد باز هم با دمش گردو 

سرور كتبى
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مى شكست. يك شب همه خوابيده بودند كه ... ناگهان... تيق ...تاق... توق! صداى چى 
بود؟! تيق... تاق... توق! ... صدا از خانه ى سنجاب مى آمد. همه از خواب پريدند و 
به طرف صدا دويدند.« سنجاب خوش حال! ... چى كار مى كنى؟» تيق ...تاق... توق...! 
سنجاب خوش حال خوابيده بود. اما توى خواب، دمش را باال پايين مى برد و ...تيق... 
تاق ... توق! او با دمش، ليوان را شكست، ميز را شكست، صندلى را شكست. صندوق 
5خوراكى ها را شكست اما بيدار نشد. « بيدار شو ... بيدار شو!... سنجاب بيدار شو!» اما 



سنجاب بيدار نشد. او توى خواب دمش را تكان مى داد و همه چيز 
را مى شكست. زرافه گفت:« چى كار كنيم؟» طوطى سبز گفت:« 
هر چى گردو در خانه هايتان داريد، بياوريد.» همه گردو هايشان 
را آوردند. خانه ى سنجاب پر از گردو شد. سنجاب توى خواب، 
دمش را تكان داد و ...تق...تق...تق... با دمش همه ى گردو ها را 
شكست. اما بيدار نشد. زرافه و طوطى و خرگوش، با هم كمك 
كردند و خانه را تميز كردند. ميز و صندلى شكسته را هم درست 
كردند. صبح شد. خورشيد آمد. سنجاب خوش حال از خواب بيدار 
شد و ديد ... به... خانه اش پر از مغز گردو است. سنجاب خنديد 
و گفت:« ديشب خواب يك كيسه گردو ديدم. گردو ها را با دمم 

شكستم!» همه گفتند:« خسته نباشى!»
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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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توى اتاق بازى مى كردم كه مادرم مرا صدا كرد. گفتم:« كار دارم.» مادرم گفت:« زود بيا 
آشپزخانه!» گفتم:« االن كار دارم.» من نرفتم و بازى كردم. مادرم ديگر مرا صدا نكرد. 
پدرم توى اتاق آمد و گفت:« شنيدى كه مادرت صدايت مى كرد؟» گفتم:« بله شنيدم.» 
پدر گفت:« پس چرا پيش او نرفتى؟» گفتم:« چون كار داشتم.» پدرم گفت:« تو به مادرت 
بى احترامى كردى.» گفتم:« من كار بدى نكردم.» پدر گفت:« بى توجهى به حرف مادر 
كار بدى است. خداوند بار ها و بارها در قرآن فرموده است كه هميشه به پدر و مادر 
خود احترام بگذاريد.» پدر كنار من نشست و گفت:« وقتى يك سنگ كوچولو توى 
كفشت مى رود نمى توانى راه بروى. سنگ خيلى كوچك است اما آن قدر تو را ناراحت 
مى كند كه راه رفتن برايت سخت مى شود. بعضى كار هاى كوچك و بى اهميت هم 
باعث ناراحتى و رنجيدن ديگران مى شود. مثل كار تو كه باعث ناراحتى مادرت شد.» 
گفتم:« االن پيش مادر مى روم!» من و پدرم پيش مادرم رفتيم. او براى من يك ليوان 
شير آماده كرده بود، براى همين هم مرا صدا مى زد. مادرم را بوسيدم و گفتنم:« از كار 

من ناراحت نباشيد!» مادرم خنديد و مرا بوسيد. او هميشه با من مهربان است.
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محمد حسن حسينى

برگ خشك زرد
شد سوار باد

دل ز شاخه كند
تن به باد داد
راه ساده بود
دور هم نبود
شد پياده برگ
زود زود زود
ايستگاه يك:
شاخه ى درخت

ايستگاه دو:
روى بند رخت

︣﹁︀︧﹞
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مدادت را بردار و سرخ پوست را با يك خط به چادرش برسان.

16



جدول را كامل و رنگ كن.
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︤﹫︀︎
ــيد، خميازه اى  ــه از راه رس ــز همين ك پايي
كشيد و گفت:« خب! حاال وقت خواب است!» 
درخت خوابيد. گل خوابيد. چمن خوابيد... 
اما پاييز بيدار ماند و برگ هاى خشك را از 

شاخه چيد.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز   براى بازى، از خانه بيرون رفت.  را ديد و گفت:«سالم! بيا بازى كنيم!»    

گفت:«سالم! من وقت ندارم. چيزى به زمستان نمانده، بايد خوراكى جمع كنم.»   ،  

را باالى درخت ديد و گفت:«سالم! بيا بازى كنيم.»    گفت:«سالم! من وقت ندارم.»     

پرسيد:« چرا وقت ندارى؟»    گفت:« چيزى به زمستان نمانده. بايد آماده ى سفر بشوم و به 

سرزمين هاى گرم بروم.»     به سراغ  رفت. اما هر چه در زد، هر چه    را صدا زد،  

︠﹢اب ز﹝︧︐︀﹡﹩
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  جوابى نداد.     خيلى ناراحت شد. به خانه برگشت و به مادرش گفت:« زمستان نزديك 

است، نه    وقت بازى دارد، نه   ! به خانه ى    رفتم اما او هم جوابى نداد. مادر 

گفت:« حتما    خواب بوده و اصال صداى تو را نشنيده!»     گفت:« خواب؟    هميشه اين 

موقع مى آمد و با من بازى مى كرد.» مادر گفت:« نزديك فصل زمستان كه مى شود،    و    

به خواب زمستانى مى روند.    هم به سرزمين هاى گرم سفر مى كند و بهار دوباره برمى 

گردد.»     خميازه اى كشيدو سرش را روى پاى مادرش گذاشت و گفت:« حاال من زمستان 

چه كار كنم؟» مادر گفت:« چشم هايت را ببند و بخواب! مثل    و   !     چشم هايش 

را بست و به خواب رفت. خواب زمستانى! او خواب ديد كه با    و    و    بازى مى 

كند و اين طرف و آن طرف مى دود. شايد كه دوستانش هم همين خواب را ديدند، خواب زمستانى 

را!
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قورباغه توى آب شنا مى كرد كه فورى خودش را به 
او رساند.

وقتى بچه ســنجاب، افتــاد توى آب، كم مانــده بود غرق 
شود.

بچه سنجاب خيلى ترسيده بود.قورباغه، بچه سنجاب را گرفت. 22



اما قورباغه شناگر ماهرى بود.

باالخره سنجاب كوچولو، نجات پيدا كرد. با اين كه 
شبيه به موش آب كشيده شده بود!

او سنجاب را محكم گرفت و تا خشكى شنا كرد.
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شكل  را قيچى كن.
دور آن ها از پشت چسب بزن.

و به تصوير قسمت ديگر بچسبان. سمت پايين شكل ها را چسب  نزن!
عروسك هاى انگشتى را توى انگشتانت بگذار و با آن ها نمايش بده!
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مصطفي رحماندوست

الاليى، شب ها كه مياد
چشم ها مو رو هم مى ذاره
بعد مى ره تا از آسمون 
خواب هاى خوشگل بياره
خواب هاى آسمونى شو
مى كاره توى چشم من
دستاى مهربونشو

مى كشه روى چشم من
من مى خوابم، خواب مى بينم
خواب هاى زيبا مى بينم
بازى و باغ و باقلوا

جنگل و دريا مى بينم!




