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با من بيا ...
چه كسى براى گنجشك نامه نوشت؟ 

نقاشي
فرشته ها
تولد ماه

هيكل قوى
بازى
جدول

چترى كه قدقد مى كرد
كمك! كمك!

قصه ي حيوانات
كاردستي

فرم اشتراك
ترانه ها

 ت؟
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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 عصا هستم. وقتى كسى پايش درد مى كند و نمى تواند خوب و راحت 

راه برود، من به او كمك مى كنم تا به من تكيه كند و آرام آرام راه برود.
من عصاى يك پدربزرگ هستم و بايد هميشه كنار دست او بمانم تا اگر خواست 

راه برود، فورى كمكش كنم.
االن پدربزرگ خواب است و مرا الزم ندارد. براى همين هم پيش تو آمدم تا با 
هم مجله ى دوست خردساالن را ورق بزنيم، شعر و قصه بخوانيم، نقاشى كنيم 

و چيزهاى تازه ياد بگيريم، پس دست مرا بگير و با من بيا...

زم
رق
 دس

راى همين هم پيش تو ندارد. براى همين هم پيش تو آمدم تا با
عر و قصه بخوانيم، نقاشىق بزنيم، شعر و قصه بخوانيم، نقاشى كنيم 

ر و باست مرا بگير و با من بيا...
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︣ای   ︋﹩︧﹋ ﹤
﹎﹠︖︪﹉ ﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︫️؟

 مجيد راستى
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من  از  بچه ها  از  يكى  پيش  روز  چند  مدرسه!  حياط  توى  درخت  درختم.  من  سالم. 
پرسيد:«پس پرنده ات كو؟» من خجالت كشيدم. من هيچ پرنده اى ندارم.

ماشين  بوق  صداى  بالت مثل  صداى  كه  پرنده اى  مهربان.  پرنده ى  خوب.  پرنده ى 
نيست. پرنده اى كه نه مرا مى شناسى و نه به مدرسه مى روى. پيش من بيا و روى هر 

كدام از شاخه هايم كه خواستى، النه كن.
اگر آن بچه باز هم از من بپرسد كه پرنده ات كو؟ من جوابى برايش ندارم. اگر تو 

بيايى النه ات مى شوم.
راستى! به گنجشك هاى ديگر هم بگو بيايند!

منتظر هستم. درخت مدرسه

براى گنجشك نامه آمد. نامه را باز كرد 
و خواند. توى نامه نوشته بود:
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يك  بچه ها  بعد،  روز  چند 
ديدند  را  گنجشك  دسته 
مدرسه  حياط  توى  كه 
بچه ها  از  يكى  مى پريدند. 
خبر  كى  را  اين ها  پرسيد: 
كرد؟ اين ها از كجا آمدند؟
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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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دعا  كوچولو  گربه  براى  گفتم:«بيا  مادرم  به  بود.  شده  مريض  كوچولو  گربه 
كنيم.» مادرم گفت:«چرا مى خواهى براى او دعا كنى؟» گفتم:«پايش درد مى كند، 
نمى تواند خوب راه برود. غذا هم نمى خورد. يك گوشه ى حياط نشسته و با من 

بازى نمى كند.» 
مادرم گفت:«بيا برويم ببينيم گربه كوچولو چه مشكلى دارد.» من و مادرم به 
حياط رفتيم. مادرم پاى گربه را با دقت نگاه كرد. يك شيشه توى پايش 
رفته بود. مادرم گفت:«ببين! اين تكه شيشه، پايش را زخمى كرده و او 
نمى تواند خوب راه برود.» مادرم شيشه را از پاى گربه در آورد. پاى 
او را با داروى مخصوص شست و با يك پارچه ى تميز بست. بعد 
ما براى گربه يك ظرف شير گذاشتيم تا بخورد. او همه ى شير را 
خورد چون خيلى گرسنه بود. مادرم گفت:«حاال بايد دعا كنيم تا 
پاى گربه كوچولو زود زود خوب شود.» گفتم:«خدا گربه كوچولو 
را هم مى بيند؟» مادرم گفت:«خدا ديد كه گربه كوچولو پايش درد 
مى كند و تو را فرستاد تا به او كمك كنى. خوش حال باش كه 
خداوند تو را براى كمك به او انتخاب كرده!» گفتم:«شما 
هم كمك كرديد!» مادرم مرا بوسيد و گفت:«براى 

9همين هم من خيلى خيلى خوش حالم!»



چى بود؟ چى بود؟ رعد بود
ترق ترق ترقه

فشفشه هاى شهاب
هزار هزار جرقه

برق زد آسمان باز
گرفت يك نفر عكس
عكس كى بود كه افتاد
تو آب حوض برعكس

ماه قشنگ در حوض
شكل شكل خودش بود
مى خنديد و مى خنديد

جشن تولدش بود

چچىىى ببووودددد؟؟ چىى بببوودد؟؟ ررعد  ببوووددد

 محمدحسن حسينى︑﹢﹜︡ ﹝︀ه
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در هر رديف يك شكل با بقيه فرق دارد. آن را پيدا كن و روى آن عالمت بزن.
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نككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   اااكك ككجدولججددوولل رراا  
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 ︐︣ی ﹋﹥
 ﹇︡﹇︡ ﹝﹩ ﹋︣د

 محمدرضا شمس
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يك چترى بود كه عاشق باران بود. يك روز  اين چتر، 
آن قدر زير باران قدم زد كه سرماخورد و آنفوالنزاى 
مرغى گرفت. آن وقت يك مرغ شد و قدقدقدا يك 
ديگر  تخم   يك  قدقدقدا  بعد  گذاشت.  تخم مرغ 
روز  يك  نشست.  تخم هايش  روى  بعد  گذاشت. 
گذشت. دو روز گذشت. چند روز گذشت. يك دفعه، 
تخم ها شكستند و يك عالمه چتر رنگى جيك و جيك 
مثل  هم  آن ها  آمدند.  بيرون  تخم ها  توى  از  كنان 
مادرشان راه افتادند و زير باران قدم زدند. مادرشان 

هم با خوش حالى قدقد مى كرد و تخم مى گذاشت!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

، جست زنان توى جنگل بازى مى كرد كه ... تاالپ! افتاد توى يك چاه.   يك روز 

 فرياد زد:«كمك! كمك! كمك كنيد!»  صداى   را شنيد. اما نمى دانست 

چه طورى به   كمك كند.   كنار چاه ايستاد و فكر كرد. بعد گفت  جان! 

االن  را خبر مى كنم تا بيايد و با خرطوم بلندش تو را از چاه در بياورد.»   

رفت و    را خبر كرد.    آمد. خرطومش را توى چاه انداخت، اما چاه خيلى 

گود بود و خرطوم    به   نمى رسيد.   گفت:«حاال چه كار كنيم؟»    

!﹉﹝﹋ !﹉﹝﹋

20



گفت:« را خبر كنيم.   خيلى بلند است. حتما تا ته چاه مى رسد و   را نجات 

مى دهد.»   رفت و   را خبر كرد.   آمد. دمش را انداخت توى چاه، اما چاه 

خيلى گود بود و دم   به   نمى رسيد.   گفت:«حاال چه كار كنيم؟ كاش يك  

  بود كه خرطومش از   بلندتر بود يا يك   بود كه از خرطوم    هم 

بلندتر بود!» ناگهان    گفت:«فهميدم! اگر   از خرطوم من آويزان شود، همان 

   ، مى شود كه   گفت!»   از خرطوم    آويزان شد و رفت ته چاه.  

را گرفت.    خرطومش را باال كشيد و   و   را از چاه بيرون آورد.   

گفت:«ممنون   جان!»   گفت:«من كه كارى نكردم    و   تو را نجات 

دادند.»    گفت:«ما هر سه با هم به تو كمك كرديم. من و   و  !»   

خوش حال بود كه دوستانى خوب و مهربان دارد.
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وقتى پروانه داشت شهد يك ميوه ى شيرين را 
مى خورد ...

حشره ى سبز او را ديد و گفت:«واى! چه پروانه ى 
عجيبى!»

حشره سبز خنديد و گفت:«پروانه اى با بال هاى پروانه پرسيد:«چرا به من گفتى عجيب!؟»
شيشه اى! خيلى خنده دار است!»
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حاال آن ها در كنار يك عالمه پروانه ى بال شيشه اى شاد 
شاد زندگى مى كنند.

دشاد

ناگهان روى يك گل، پروانه اى ديد با بال هاى شيشه اى! پروانه پر زد و از آن جا رفت.
درست مثل خودش!

آن ها با هم دوست شدند.

ى!
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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.

حاال ماشين تو آماده است.

بز را تا بزن.تا
طسب مايع بزن و آن را به طرف ديگر سب مايع بزن و آن را به طرف ديگرو آن را به

ت.ست.
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مصطفي رحماندوست

موش اومده، موش
گربه مى گه:«كوش؟»
توى جوى آب
آب نه، فاضالب

موش از رو زمين 
مى پره باال
مى پره پايين
گربه مى پره، موش روبگيره
مى بينه گنده است، ازش مى ترسه
از اون جا مى ره
از توى آن جو
كثيف و سياه
با خنده مى گه موشه قاه قاه:
«تا شهر كثيفه، ما قوى تريم
حتى گربه رو، از رو مى بريم!»




