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با من بيا ...
نردبام قوقولى 

نقاشي
فرشته ها
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ماه و پرنده
راز شكستن تخم مرغ ها
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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.
من شير كوهى هستم. به من پوما هم مى گويند. به راحتى از درخت باال مى روم. 

آن جا كمين مى كنم و وقتى شكار نزديك شد، از باالى درخت، روى او مى پرم و گردنش 
را مى گيرم. ما شيرهاى كوهى گوشت خوار هستيم. براى همين هم حيوانات ديگر را شكار 

مى كنيم.
با اين كه اسم ما شير كوهى است اما مثل شير يال بلند نداريم، ما شجاع و قوى 

هستيم و خيلى خوب شنا مى كنيم.
ــديم،  ــناختى و با هم دوســت ش ــاال كه مرا ش ح

ــردار و براى  ــت را ب مدادرنگى هاي
ورق زدن مجله، با من بيا...

 

 ش

ت
ى

وىشير يال بلند نداريم، ما شجاع و قوى  عو ج ريم

ــديم،  ت ش
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﹡︣د︋︀م ﹇﹢﹇﹢﹜﹩
يك خروس بود، هر وقت قوقولى مى كرد، از قوقولى هايش 
يك خط توى آسمان كشيده مى شد. خروس به خانه ها 
نگاه مى كرد و مى گفت:« قوقولى...قوقو...» خواب مردم خط 
خطى مى شد و همه از خواب بيدار مى شدند. به خورشيد 
نگاه مى كرد و مى گفت:« قوقولى...قوقو... دور خورشيد پر 
از خط هاى نورانى مى شد و خورشيد از خواب بيدار مى شد. 
يك روز، صبح سحر، مثل هميشه، خروس نوكش را باز 
زد  خط  را  مردم  خواب  و  قوقولى...قوقو...»  گفت:«  و  كرد 
و خواب قورى را خط زد و خواب تنور را خط زد. مردم 
از خواب بيدار شدند و دست و رويشان را شستند. قورى 
از خواب بيدار شد و پر از چاى تازه شد. تنور از خواب 
پريد و پر از نان برشته شد. خروس به خورشيد نگاه كرد 
و گفت:« قوقولى...قوقو...» اما خورشيد بيدار نشد. خروس 
به خورشيد نگاه كرد و گفت:« قوقولى...قوقو...» اما خورشيد 
بيدار نشد. خروس دوباره گفت:« قوقولى...قوقو...» خورشيد 
باز هم بيدار نشد. خروس نگاه كرد. خورشيد يك لحاف 
كلفت ابرى روى خودش كشيده بود و به خواب رفته بود. 
خروس گفت:« عجب خوابى! چرا بيدار نمى شود؟! بايد يك 
كارى بكنم.» به آسمان نگاه كرد و دو تا قوقولى كرد. با 

 سرور كتبى
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قوقولى هايش دو تا خط بين زمين و آسمان كشيده شد. بعد چند تا قوقولى قوقو 
كوچولو كرد. با هر قوقو، يك خط مثل پله هاى نردبام كشيده شد. حاال خروس 
بين زمين و آسمان يك نردبام كشيده بود. نردبام قوقويى، بلند بود. تا باالى ابر ها 
مى رسيد. خروس از نردبام باال رفت. رفت و رفت تا به آسمان رسيد. گوشه ى لحاف 
خورشيد را كشيد و گفت:« خورشيد! بيدار شو!» اما خورشيد بيدار نشد. سنجاب ها 
5ن صداى خروس را شنيدند. نردبام را ديدند. تند تند از نردبام باال رفتند و به آسمان 



رسيدند. گوشه ى لحاف را كشيدند و گفتند:« خورشيد! بيدار شو!» اما خورشيد باز هم بيدار نشد. 
خرگوش ها، الك پشت ها، حلزون ها، خرچنگ ها، ماهى ها، مورچه ها... همه از نردبام باال رفتند و 
به آسمان رسيدند. بعد همه با هم گفتند:« يك...دو...سه...» و لحاف ابرى را كشيدند. لحاف از روى 
خورشيد كنار رفت. خروس گفت:« قوقولى... قوقو» خورشيد از خواب پريد. همه گفتند:« صبح به 
خير... بلند شو! صبح شده!» خورشيد تند تند چشم هايش را ماليد و به زمين نور پاشيد. سنجاب ها، 
خرگوش ها، حلزون ها، الك پشت ها، خرچنگ ها، ماهى ها، مورچه ها و خروس از نردبام پايين 

آمدند و يك روز قشنگ آفتابى شروع 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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من و پدرم توى ماشين دايى عباس نشسته بوديم و با دايى به خانه ى 
يك  از  سرعت  با  سياه،  ماشين  يك  مرتبه،  يك  مى رفتيم.  مادربزرگ 
كوچه بيرون آمد و چيزى نمانده بود با ماشين دايى تصادف كند. دايى 
عباس ترمز كرد و ماشين را نگه داشت. راننده ى ماشين سياه، سرش را 
از پنجره بيرون آورد و با صداى بلند داد و بى داد كرد. اما دايى ساكت 
ماند و چيزى نگفت. راننده عصبانى، دوباره با سرعت حركت كرد و رفت. 
پدرم گفت:«آفرين عباس! خوب كردى جوابش را ندادى.» گفتم:«چرا 
عصبانى  و  بداخالق  مرد  گفت:«او  دايى  نداد؟»  را  آقا  آن  جواب  دايى 
بود، درست هم رانندگى نمى كرد. من نبايد با او درگير مى شدم.» پدرم 
گفت:«خداوند در قرآن فرموده اند كه هر وقت عصبانى شديد، سكوت 
كنيد.» گفتم:«چرا؟» پدرم گفت:«چون سكوت باعث مى شود كمى بيش تر 
فكر كنيم و در عصبانيت حرفى نزنيم يا كارى نكنيم كه بعد پشيمان 
شويم.» گفتم:«اگر آن آقا هم اين را مى دانست حتما سكوت مى كرد و داد 
و بى داد نمى كرد!» پدرم خنديد و گفت:«درست مى گويى، خدا كند يك 

9روز او هم اين را بفهمد و به موقع سكوت كند!»



 رودابه حمزه اى

من يك سبد دارم
تو يك سبد دارى
من از تو مى خواهم
يك سيب بردارى

بردار آن را زود
توى سبد بگذار

اين سيب مال توست
با دست خود بردار

وقتى كه مى گيرى
يك سيب از دستم
با خنده مى گويم
من دوستت هستم

من يك سبد دار
ا ك ت

دو︨️
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چند هواپيما ماند؟ چند هواپيما رفت؟   چند هواپيما داريم؟  

چند پرنده ماند؟ چند پرنده رفت؟   چند پرنده داريم؟  

چند دايناسور ماند؟ چند دايناسور رفت؟  چند دايناسور داريم؟  

چند قايق ماند؟ چند قايق رفت؟   چند قايق داريم؟   
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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﹝︀ه و ︎︣﹡︡ه
ــى از  ــى يك ــاه گفت:«مى دان ــه م ــده ب پرن

ستاره هايت گم شده است؟!»
ــروع به شمردن ستاره ها  و ماه با نگرانى ش

كرد ...
ــتاره ها را  ــوز همه ى س ــد و ماه هن صبح ش

نشمرده بود.
شب دوباره شروع به شمردن كرد.

ــوخى  كاش ماه مى دانســت كه اين فقط ش
پرنده اى بود كه از كنارش گذشت.

مرجان كشاورزى آزاد
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
در يك مزرعه، يك    بود كه هر چه  مى گذاشت يك نفر مى آمد و    ها را 
مى شكست. آن روز وقتى كه  به مرغدانى برگشت و ديد     ها شكسته اند، با 
عصبانيت بيرون آمد.  در حالى كه بال بال مى زد به    نزديك شد و گفت:«چى 
شده؟»    گفت:«باز هم    ها شكسته اند!»    گفت:«بايد يك فكرى بكنيم.» 
 آن ها را ديد. جلو آمد پرسيد:«چى شده؟»    گفت:«يك نفر    ها را 
مى شكند.»    با تعجب گفت:«كى؟»    گفت:«ما هم نمى دانيم اما مى فهميم!»  

راز ︫﹊︧︐﹟ ︑﹛ ﹝︣غ
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  گفت:«من هم به شما كمك مى كنم تا او را پيدا كنيد. اما قبل از آن بايد به    
غذا بدهم و او را بخوابانم!»    گفت:«    جان! تو برو به كارت برس!»    
پيش    برگشت و گفت:« زود غذايت را بخور و بخواب. بايد به مرغدانى بروم و 
كسى را كه   ها را مى شكند پيدا كنم.»    گفت:« مادر جان! مرغدانى پر از توپ 
سفيد است! از مرغدانى يك توپ براى من مى آورى؟»    با تعجب پرسيد:« توپ 
سفيد؟»    گفت:« بله! من هر روز به مرغدانى مى روم و با توپ ها بازى مى كنم!»  
  گفت:« واى! همه چيز را فهميدم!» بعد با عجله، پيش    و    آمد و گفت:« 
من مى دانم چه كسى    ها را مى شكند!»    و    با تعجب پرسيدند:« چه كسى؟»  
  گفت:«    خيال مى كند كه    ها، توپ سفيد هستند، او هر روز به 
مرغدانى مى رفت تا با توپ ها بازى كند!»    و    خنديدند و گفتند:« پس بايد يك 
توپ واقعى براى    پيدا كنيم!» از فرداى آن روز   با يك توپ واقعى بازى 

كرد و ياد گرفت كه     توپ نيست!
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آرام آرام بــه چمنزار رفت تا همه چيز را از نزديك 
ببيند.

خاكسترى مشــغول تماشــاى بيرون بود كه چيز عجيبى 
ديد.

وه بود.پيشى حنايى هم به چمنزار آمده بود.

كيك
بى 

و مثل خاكسترى، با تعجب پيشى برفى را نگاه 
مى كرد.
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پيشى برفى يك دوست تازه پيدا كرده بود.

كه خيلى خيلى هم مهربان بود!

دوست او يك بچه آهم بود! ود.
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شكل   را قيچى كن.
قسمت هاى نقطه چين را تا بزن.

به قسمت هاى آبى چسب مايع بزن و آن را به طرف ديگر بچسبان.
خانه ى عروسك تو آماده است.
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مصطفي رحماندوست

من كه جلو نمى نشينم
خيلى برام خطر داره

مى رم عقب، چون كه جلو
هزار تا شور و شر داره

يك دفعه ديدى كه بابام
يك باره ترمز مى زنه

آن كه به شيشه مى خوره
كله ى كم موى منه!

مى رم عقب كه بهتره 
نگاه به بيرون مى كنم
بابام جلو گاز مى ده، من

قيژ قيژ و قان قون مى كنم!




