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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 عزز ر و مادر



دوست من سالم.
ــن در درياهاى بزرگ زندگى  ــتم. به من توتيا هم مى گويند. م من يك خارتن هس

ــتند و در آن ها سم خطرناكى قرار دارد. اگر  ــيار تيز و بلند هس مى كنم. خارهاى من بس
خارهاى من وارد بدن كسى بشوند، مى شكنند و سم خارج مى شود. براى همين هم كوسه ها 

و ماهى هاى بزرگ جرأت نمى كنند به من نزديك شوند!
غواص ها هم مرا خوب مى شناسند و هيچ وقت بدون دستكش هاى 

مخصوص به من دست نمى زنند.
حاال كه تو مرا شناختى و با من دوست 

شدى، مدادرنگى هايت را بردار و براى 
ورق زدن مجله با من بيا ... 

نز نز
 وق

ت
و ب

م من ى ج م
زدزديك شوند!

 دسسسسسستكقت بدون دسسسسسستكشششششهاى

ت
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️ ︠︀﹡﹥ ی︋ 
قنارى روزى كه عروس شد به شهر آمد. او زرد و 
كوچولو و قشنگ بود. هر كس او را مى ديد مى گفت:« 
واى چه قنارى قشنگى! چه پر و بال زردى! چه چهچه 
زيبايى!» و قنارى قند توى دلش آب مى شد. خانه ى 
بخت قنارى، يك قفس بود روى يك ايوان نزديك 
يك خيابان. عروس خانم و جفتش صبح تا غروب 
آن ها  مى خواندند.  آواز  و  مى زدند  چهچه  هم  براى 
خوش حال بودند. تا روزى كه جفت قنارى، آهه،آهه... 
عروس  بخواند.  آواز  نتوانست  ديگر  و  كرد  سرفه 
خانم بيش تر از هميشه چهچه زد و آواز خواند تا دل 
جفتش را شاد كند. اما خيلى زود سرفه ها به سراغ او 
هم آمدند. و چهچه قنارى ها، ال به الى دود ماشين ها 
قان قان موتورها و صداى آژيرها، تمام شد. قنارى ها 
را  ارزن ها  و  نشستند  قفس  گوشه ى  آرام  و  ساكت 
شمردند، صبح تا غروب ارزن مى شمردند تا روز به 
ارزن ها  دوباره  روز  و  مى خوابيدند  برسد.شب  شب 

مرجان كشاورزى آزاد
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اتفاق  روز  يك  مى شمردند.  را 
ايوان  به  نفر  يك  افتاد،  عجيبى 
كالغ هاى  چه  واى!  گفت:«  و  آمد 
شنيدن  با  قنارى  اى!»  ميزه  ريزه 
كرد.  نگاه  جفتش  به  حرف  اين 
بود.  شده  سياه  سياه  او  بال  و  پر 
سياه  سياه  كرد.  نگاه  خودش  به 
نشست  جفتش  كنار  قنارى  بود. 
همان  بست.  را  چشم هايش  و 
يك نفر گفت:« اى واى! االن اين 
كالغ ها مى ميرند!» بعد در قفس را 
باز كرد و گفت:« از اين جا برويد، 
زود برويد تا نمرديد!» كالغ ها... نه 
قنارى ها، از بوق ها گذشتند، از دود 
ها گذشتند. رفتند و رفتند و خانه 
بختشان را باالى يك درخت سبز 
صداى  كه  جايى  كردند.  درست 
بالشان  و  پر  رنگ  و  شان  چهچه 

قند توى دلشان آب مى كرد! 6



دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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مى خواستم براى دايى عباس يك نقاشى بكشم و با مدادرنگى هايم 
آن را رنگ كنم. نقاشى من يك ماشين مسابقه بود. چرخ ماشين را 
كج كشيدم و با پاك كن آن را پاك كردم، دوباره كشيدم. باز هم 
كج شد. خواستم دوباره آن را پاك كنم كه كاغذ سوراخ شد. ورق را 
پاره كردم تا روى يك كاغذ جديد نقاشى كنم، دايى عباس ورق پاره 
شده را برداشت و گفت:«مى دانى براى اين كه يك كاغذ سفيد درست 
شود، چه قدر زحمت كشيده شده است؟ و تو آن را به اين راحتى 
پاره كردى. توجه و دقت در هر كارى باعث مى شود كه كم تر اشتباه 
كنيم.» گفتم:«من نمى خواستم كاغذ را پاره كنم ولى كاغذم سوراخ 
براى  امام  دوستان  از  يكى  روز  گفت:«يك  عباس  دايى  بود.»  شده 
دوستشان  يادداشت  زير  امام  بود.  نوشته  كوتاهى  يادداشت  ايشان 
نوشتند:«اين يادداشت يك خطى را مى توانستى در كاغذ كوچك ترى 

بنويسى!»
من نقاشى ام را با دقت كشيدم تا حتى يك برگ كاغذ را هم هدر 

9ندهم.



شكوه قاسم نيا

عروسك قشنگم
من مامان تو هستم

شب شده، وقت خوابه
بخواب به روى دستم

ناز مى كنم موهاتو
برات الال مى خونم
كنار تو، دخترم

تا صبح بيدار مى مونم

دلم مى خواد كه باشى
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در اين جدول، سه شكل در هر رديف تكرار شده است. 
شكل ها را پيدا كن و روى آن ها را خط بكش.
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ننككككننننن..ننننجدول را كامل و رنگ كن. كككمل و رنااااممملللل وووو رررننننگگگگ    ااااااكككك كككجدولججججدددوووولللل رررااا  

17



18



︨︐︀ره
ــتاره ى روى سنجاق سرم، افتاد و  ديروز س

گم شد.
بابا گفت:«شايد رفته آسمان پيش ستاره هاى 

ديگر!»
به آسمان نگاه كردم. پر از ستاره بود.

من و بابا، در آسمان دنبال ستاره ى سنجاق 
ــم. او  ــدا كردي ــتيم و آن را پي ــرم گش س
ــتاره هاى ديگر بازى  خوش حال بود و با س

مى كرد.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز  تصميم گرفت براى اولين بار خودش به شكار برود و يك غذاى خوش مزه پيدا 

كند. او رفت و رسيد به سنجاب،   به سنجاب گفت:«تو غذاى خوش مزه اى هستى؟ مى خواهم 

تو را بخورم!» سنجاب خنديد و گفت:«من مزه ى  مى دهم بيا اين   را بخور، اگر آن را 

دوست داشتى مرا هم بخور!»  ،   را گذاشت توى دهانش، اما   سفت بود،   

، به او گفت:« تو غذاى  گفت:« نه نه تو خيلى سفتى تو را نمى خورم.»   رفت و رسيد به 

︾︢ای ︠﹢ش ﹝︤ه
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خوش مزه اى هستى؟»   گفت:« مى خواهى مرا بخورى؟»   گفت:« بله!»   گفت:« 

من مزه ى  مى دهم اول يك    بخور اگر دوست داشتى بعد مرا بخور!»   گفت:« 

نه نه نه من    دوست ندارم.»   از آن جا رفت. در راه  را ديد كه مشغول  

خوردن بود.   به    گفت:« تو غذاى خوش مزه اى هستى؟» مى خواهم تو را شكار كنم 

و بخورم!»    خنديد و گفت:« من مزه ى    مى دهم! بيا كمى    بخور اگه دوست 

داشتى مرا هم بخور!»   كمى    توى دهانش گذاشت و گفت:« نه نه    خيلى تلخ 

است! من    دوست ندارم!»   با عجله به خانه برگشت و تصميم گرفت تا فردا دوباره 

، مزه ى     براى شكار برود شايد غذايى پيدا كند كه مثل سنجاب سفت نباشد، مثل  

ندهد و مثل    تلخ نباشد!
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شير بزرگى به او حمله كرد.
يك روز وقتى كه گورخر مشغول علف خوردن بود ...

دوستانش با نگرانى آن ها را تماشا مى كردند.زگد زد.گورخر با تمام قدرت به شير لگد زد. 22



شير خيلى بزرگ و قوى بود.

اين هم  قيافه ى يك شير شكست خورده!

و اين هم قيافه ى يك گورخر برنده!

كند!اما گورخر شجاع توانست از دست او فرار كند!
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شكل ها  را قيچى كن.
ك بپوشانك بپوشان!هر لباسى كه دوست دارى به عروسك بپوشان!
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مصطفي رحماندوست

سالم به پاييز، سالم
درخت برگ ريز، سالم
رقص گل و برگ و باد
برگ هاى پاييز سالم

خش خش برگه، بله
رنگ و وارنگه، بله
هوهوى باد رو ببين
خيلى قشنگه، بله

قصه ى پاييز، خوبه
چه فصل نازى، ببه به

پاييز رو من دوست دارم
مدرسه بازى، ببه به




