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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 گوشت كوب هستم و در يك آشپزخانه زندگى مى كنم. كار من له 

كردن و نرم كردن غذاها است. اسمم گوشت كوب است اما سيب زمينى را 
هم خوب مى كوبم و له مى كنم. گوشت و نخود و لوبياى آبگوشت را هم خوب له 
مى كنم. به آشپزخانه برو و مرا خوب نگاه كن! بعد از بزرگ ترها بپرس كه براى 

درست كردن چه غذاهايى از من استفاده مى كنند.
اما قبل از آن دست مرا بگير و براى ورق زدن مجله، با من بيا ... 

ا ك ا  نگ نگاه كن! بعد از بزرگ
تفا
ى و

گاه كن! بعد از بزرگگاه كن! بعد از بزرگترها بپرس كه براىترها بپرس كه براى
اده مىكنند.

ورق زدن مجله، با من بيا ...
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﹩﹍﹠  ︨﹌د

يك روز آفتابى، غول سياه به كوه نگاه كرد و يك غار 
ديد. غار بزرگ بود. عميق بود. غول گفت:«به به ... 

چه ديگ سنگى بزرگى!»
غول، غار را برداشت و آن را روى خورشيد گذاشت. 
بعد ستاره ها را ... تيك ... تيك... مثل نخود و لوبيا توى 
آش ريخت. ابرها را هم رشته رشته كرد و توى غار 
انداخت. غار مثل يك ديگ، روى خورشيد جوشيد. 

بوى آش آسمان را پر كرد.
غول داد زد:«داغه داغه! ... آش داغه!»

كالغ ها گفتند:«صداى كيه؟!»
گنجشك ها گفتند:«بوى چيه؟!»

سرور كتبى
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پرى هاى آسمان گفتند:«برويم ببينيم چه 
خبر شده!»

ديگ  رفتند.  خورشيد  طرف  به  همه  و 
آش را ديدند. كنار ديگ، صف كشيدند 
يك  بعد  گرفتند.  آش  كاسه  كاسه   و 
سفره ى ابرى توى آسمان پهن كردند، 

همه دور هم نشستند و آش خوردند.
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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 حسين توى اتاق توپ بازى مى كرديم. مى خواستم به حسين ياد بدهم كه 
چه طورى شوت كند. او اصال بلد نيست توپ را شوت كند. فقط به توپ پا مى زند 
به  كردم  شوت  محكم  را  توپ  و  كن!»  نگاه  گفتم:«حسين!  مى گويد:«شوت!»  و 
طرف ديوار. چند دقيقه بعد، زنگ خانه را زدند. من و حسين توپ را برداشتيم و 
رفتيم جلوى در. دايى عباس در را باز كرد. آقاى همسايه پشت در بود. عصبانى 
و بداخالق! وقتى من و حسين را ديد گفت:«مگر اين جا زمين فوتبال است؟! چرا 
اين قدر سروصدا مى كنيد؟» دايى عباس گفت:«ببخشيد! حق با شماست. بچه ها قول 
مى دهند كه ديگر سروصدا نكنند. شما ببخشيد!» آقاى همسايه به من و حسين 
نگاه كرد. حسين توپ را جلوى پايش گذاشت و گفت:«شوت!» آقاى همسايه از 
اين كار حسين خنده اش گرفت. به سر ما دست كشيد و گفت:«خانه جاى توپ 

بازى نيست!» او از دايى خداحافظى كرد و رفت.
دايى عباس من و حسين را به پارك برد تا آن جا بازى كنيم. توى راه دايى عباس 
گفت:«امام بازى بچه ها را خيلى دوست داشتند و هر وقت نوه هايشان مشغول 
بازى بودند، امام مى ايستادند و آن ها را تماشا مى كردند و هيچ وقت از سر و صداى 
بازى و خنده ى بچه ها ناراحت نمى شدند. اما هر وقت سروصداى بچه ها باعث 
ناراحتى همسايه ها مى شد، امام به آن ها مى گفتند كه آرام تر بازى كنند و باعث 
ناراحتى ديگران نشوند. شايد كسى در خانه ى همسايه خواب باشد، شايد كسى 

مى خواهد كتاب بخواند و دلش مى خواهد همه جا ساكت باشد.»
آن روز من و دايى عباس و حسين توى پارك حسابى بازى كرديم و حسين ياد 

گرفت توپ را با پايش شوت كند. يك شوت كوتاه!
9د 



چى چى چى
هو هو

قطار آمد
كوكو

االن كه از راه بياد
تا دم ايستگاه مياد
يه كم برو عقب تر

تا دور باشى از خطر
منتظر قطار شو

بليت دارى، سوار شو!

︀ر ︴﹇
 رودابه حمزه اى
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ساسااساانرسان.مدادت را بردار و با يك خط زنبور را به كندو برسان.
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نككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   اااكك ككجدولججددوولل رراا  
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︋︀د و︎﹠︖︣ه
پنجره باز بود. باد پرده را كنار زد و آمد 
توى اتاق. با موهايم بازى كرد و توى اتاق 

چرخيد. مادرم آمد و پنجره را بست.
درخت ها  دور  باد  و  بودم  اتاق  توى  من 
مى چرخيد و با شاخه هايشان بازى مى كرد.

خوش به حال درخت ها كه خانه شان پنجره 
ندارد!

فريبرز لرستانى
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز وقتى  چشم هايش را باز كرد،  را در آسمان نديد. با تعجب به 

دور و بر نگاه كرد.  مشغول گردو خوردن بود و  زير درخت يك هويج گنده 

را گاز مى زد و هيچ كس نگران    نبود.    به    گفت:«تو    را 

نديدى؟»    گفت:«  ؟ خب    توى آسمان است.»    گفت:«نيست. 

ببين!»    به آسمان نگاه كرد.    درست مى گفت،    در آسمان نبود.  

  فرياد زد و گفت:«  !    رفته.»    به آسمان نگاه كرد و گفت:«رفته؟ 

و﹇︐﹩ ︠﹢ر︫﹫︡ ر﹁️
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واى! رفته!»    و    و    در حالى كه فرياد مى زدند:«   رفته،    

رفته ...» به جنگل رفتند تا همه را خبردار كنند كه ناگهان صداى غش غش خنده ى  

خيلى!»   هستيد!  بامزه  خيلى  مى گفت:«شماها  و  مى خنديد  شنيدند.   را   

  گفت:«چرا مى خندى؟ مگر نمى بينى    رفته.»   گفت:«براى همين 

مى گويم بامزه هستيد.    جايى نرفته.»    گفت:«پس چرا توى آسمان نيست؟»  

 گفت:«توى آسمان است. فقط ما نمى توانيم آن را ببينيم.»    گفت:«چرا؟»  

 جواب داد:«چون ابرها جلوى او را گرفته اند.    دويد پشت   و گفت 

اين طورى؟»   گفت:«بله همين طورى!»    اين جا است. اما شما او را نمى بينيد، 

چون من جلوى او را گرفته ام!»

، تمام روز را با    قايم باشك بازى كردند. تا باالخره ابرها     و    و  

رفتند و    بيرون آمد!
21



اما همسايه اش يك بچه ى ناز و تپلى داشت.كوآال تنها بود و بچه نداشت.

يك روز كوآال آرزو كرد و از خدا خواست كه به او يك كوآال هر روز آن ها را تماشا مى كرد.
بچه بدهد!

ك
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اين هم عكس بچه ها، در حال بازى با دوستانشان!

بچه هايى ناز و قشنگ!و خدا به او دوتا بچه داد!

كوآال مادر شد، مادر دوتا بچه!
23



شكل   را قيچى كن.
قسمت هاى نقطه چين را تا بزن.

به قسمت هاى سفيد چسب مايع بزن و آن را به طرف ديگر 
بچسبان.

قايق تو آماده است.

24







مصطفي رحماندوست

شب شده خواب مى خنده
ماه توى آب مى خنده
با ساز باد لباسم
روى طناب مى خنده
عروسكم چشاشو
باز مى كنه، مى بنده
خوابش مياد و مى گه:
«خواب تو مغازه چنده؟!»
يه خرگوش و دو خرگوش
چهار و هفت تا خرگوش
خرگوشا پر مى زنن
يه گربه و دو تا موش!
كنار هم مى خوابيم
چشمامونو مى بنديم
خواب مى بينيم و تو خواب
به خرگوشا مى خنديم!




