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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 مداد هستم، هم مى نويسم. هم نقاشى مى كشم. اگر نوكم را خيلى تيز كنى، زود 

مى شكنم. اگر نوكم را روى كاغذ فشار دهى باز هم مى شكنم و اگر مرا زياد بتراشى، 
زود تمام مى شوم!

اين ها را گفتم تا تو مراقبم باشى. اگر تو با دقت از من استفاده كنى، من هم زود تمام نمى شوم 
و تو بى مداد نمى شوى!

ــاال من براى ورق زدن مجله، آماده ام، پس تو هم با من  ح
بيا ... 

دقدق

، پ

قت از من استفاده كنى، من ه زود تما نمىقت از من استفاده كنى، من هم زود تمام نمىشوشوم

نپس تو هم با من

3



4



﹩﹋︣︎︀ ︠︣﹎﹢ش︫ 

يك خرگوش بود كه وقتى مى ترسيد كوچك مى شد. 
شاپركى،  خرگوش  يك  مى شد  مى شد.  شاپرك  قد 
با دو تا گوش بزرگ. آن وقت دردسرهايش شروع 
كله  زمين.  مى خورد  سر  با  مى رفت  كه  راه  مى شد. 

معلق مى شد.
نمى شود.  كه  گفت:«اين طورى  خودش  با  روز  يك 
من ديگر نبايد بترسم. چه معنى دارد كه خرگوش 
مثل من از همه چيز بترسد؟» يك دفعه قورباغه اى 
خرگوش  گفت:«قو...ررر!»  و  زد  جست  كنارش  از 
ترسيد و دوباره كوچك شد.قد شاپرك شد. قورباغه، 
قور قور به او نگاه كرد و دهنش آب افتاد. تندى زبان 
درازش را درآورد و پرت كرد به طرف او. خرگوش 
گوش هاى  دويد،  كه  كمى  كرد.  فرار  داد.  خالى  جا 
بزرگش سنگينى كردند و خورد زمين. كفشدوزك 

 محمدرضا شمس

5ك 



او را ديد. داد زد:«به جاى اين كارها بپر! 
پرواز كن!» خرگوش پرسيد:«چه طورى؟ 
من كه بال ندارم.» كفشدوزك گفت:«پس 
آن بال هاى گنده به چه دردى مى خورند؟ 
پرواز  و  كن  باز  را  بال هايت  باش!  زود 
را  بزرگش  گوش هاى  خرگوش،  كن!» 

تند تند تكان داد و پرواز كرد.
خرگوش  وقت  هر  بعد،  به  روز  آن  از 
مى ترسيد، كوچك مى شد، مثل شاپرك ها 

پرواز 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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دوست مادرم با بچه اش، به خانه ى ما آمده بودند. من و حسين مى خواستيم نقاشى 
بكشيم. به بچه ى دوست مادرم گفتم:«بيا با ما نقاشى بكش!» اما او پيراهن مادرش را 
گرفت و گفت:«نه.» من و حسين رفتيم تا با هم نقاشى بكشيم. مادرم مرا صدا زد و 
گفت:«بچه ها! با هم بازى كنيد!» گفتم:«خودش نمى آيد من گفتم بيا نقاشى كنيم.» مادرم 
به او گفت:«برو با بچه ها نقاشى بكش!» اما او دست مادرش را كشيد و گفت:«برويم.» 
مادرم مى خواست با دوستش حرف بزند، اما بچه ى او نمى گذاشت. هى نق مى زد و 
مادرش را صدا مى كرد. بعد مى گفت؛ برويم برويم.» او آن قدر مادرش را اذيت كرد كه 
باالخره دوست مادرم بلند شد و گفت:«ما مى رويم.» مادرم گفت:«چرا به اين زودى؟! 
هنوز چاى نياورده ام!» دوست مادرم گفت:«دستتان درد نكند! باشد براى بعد!» وقتى 
آن ها رفتند به مادرم گفتم:«چه بچه ى بدى بود!» مادرم اخم كرد و گفت:«بد نبود! فقط 
نمى دانست چه كارى درست است!» مادرم كمى فكر كرد و گفت:«حضرت على (ع) 
فرموده اند؛ اگر ساكت باشى تا از تو بخواهند حرف بزنى، خيلى بهتر از اين است كه 

بى خودى حرف بزنى و شلوغ كنى تا از تو بخواهند ساكت شوى!»
گفتم:«مثل بچه ى دوست شما!» مادرم خنديد و گفت:«باالخره او هم بزرگ مى شود و 

9ياد مى گيرد كه چه وقت ساكت باشد و چه وقت حرف بزند!»



خسته نباشى
آقاى بنا

تو كه ساخته اى
خانه ى ما را

آقاى نجار
خيلى زرنگى

ساخته اى با چوب
در قشنگى

آقاى نقاش
به به آفرين
ديوار و در را
كرده اى رنگين

اين همه پنجره
بگو كار كيست؟
آقا شيشه بر

نمره ات هست بيست

با هم ساخته ايد
خانه اى راحت
خسته نباشيد
از كار و زحمت
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︠︀﹡﹥ ی ﹝︀

 مهرى ماهوتى
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن.
كدام قطعه تصوير را كامل مى كند؟
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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دو︨︐︀ن ︠﹢ب
سعيد هميشه اسباب بازى هايش را مى آورد تا با هم بازى كنيم.

ــدوم و ميو ميو  ــى دود تا من هم به دنبالش ب ــه ام توى حياط م گرب
كنم.

باد برايم سوت مى زند و من دست مى زنم.
ابر خودش را به شكل يك حيوان در مى آورد تا مرا بخنداند.

خورشيد با دست هاى گرمش موهايم را نوازش مى كند.
گل سرش را روى دستم خم مى كند و مى گويد:«مرا بو كن! مرا بو 

كن!»
خاله سوسكه مرا به عروسى اش دعوت كرده است!

من دوستان خوبى دارم كه آن ها را خيلى دوست دارم!

فريبرز لرستانى

19



يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
يك چيزى توى چشم  رفته بود.    چشمش درد مى كرد و نمى توانست 
كارى كند. رفت پيش  و گفت:«يك چيزى توى چشمم رفته، مى توانى آن را بيرون 
بياورى؟»    به چشم    نگاه كرد و گفت:«يك مژه توى چشمت رفته، اما من 
با اين سم كه نمى توانم آن را در بياورم.»     به سم    نگاه كرد و گفت:«حاال 
!!!!!!!!!!!!!!! او حتما مى تواند كارى كند.»    رفت  چى كار كنم؟»    گفت:«برو پيش 
كه  گفت:«من  بياورى؟»    در  چشمم  از  را  مژه  اين  گفت:«مى توانى  و  پيش   
، او دست هايش كوچك است.   نمى توانم با بال هايم آن را در بياورم برو پيش 

︑︣س
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.   توى سوراخ   مى تواند به تو كمك كند.    رفت پيش  
بود.    هر چه   را صدا زد،   از سوراخ بيرون نيامد.   گفت:« 
 جان! بيا بيرون    نمى خواهد تو را بخورد.»   از ترس بيرون نيامد.  
  آمد و گفت:«  جان! بيا بيرون    به كمك تو احتياج دارد!»   
گفت:«   با من چه كار دارد؟»    گفت:«يك مژه توى چشمم رفته! بيا و آن 
را در بياور!»   آرام از سوراخ بيرون آمد. چشم هاى    خيلى ترسناك بود!  
 گفت:«قول مى دهى مرا نخورى؟»    گفت:«قول مى دهم.»   آرام 
به چشم    نزديك شد. مژه را پيدا كرد و با سر انگشت هاى كوچكش آن را از 

!!!»    گفت:«آفرين   چشم    بيرون آورد.   گفت:«آفرين  
!!! ديد كه   رفته توى سوراخ  !» اما وقتى    خواست بگويد آفرين  
پنهان شده!    قاه قا خنديد! اما   توى سوراخ از ترس نلرزيد. او ديگر از 

كسى كه نمى توانست مژه را از چشمش در بياورد نمى ترسيد!
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ميمون ســياه پيش او رفت و گفت:«بيا با هم دوســت ميمون سفيد تنها بود و هيچ دوستى نداشت.
باشيم!»

اما ميمون ســفيد گفت:«من ســفيد هستم و تو سياه. 
چطورى با هم دوست باشيم؟»

م ااما

ت

ميمون سياه گفت:«من يك گورخر سفيد را مى شناسم 
كه با يك گورخر سياه دوست است.»

سم 22



يك ببر ســفيد را هم مى شناســم كه با يك ببر راه راه 
رنگى دوست است.

و يك الك پشــت سفيد كه با يك عالمه الك پشت سياه 
دوست است.

ميمون ســفيد با خوش حالى گفت:«پس مــن هم با تو 
دوست مى شوم!» و آن ها با هم دوست شدند!

اهراه
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مصطفي رحماندوست

سالم به فصل پاييز 
نه گرمى و نه سردى
سالى يه بار ميايى

ميرى و برمى گردى
چه ميوه هاى خوبى
براى ما آوردى 
دوباره آمدى تو!

چه كار خوبى كردى!




