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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 يكى از تابلو هاى راهنمايى رانندگى هستم. كار من اين است كه سر بعضى از 

خيابان ها بايستم و به راننده ها اعالم كنم كه وارد خيابان نشوند.
اسم من عالمت ورود ممنوع است. هرجا كه من باشم، يعنى هيچ ماشين يا موتورى نبايد 

وارد آن جا شود. يادت باشد هرجا كه مرا ديدى بگويى:«ورود ممنوع!» من صداى 
تو را مى شنوم و از اين كه مرا مى شناسى خوش حال مى شوم.

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

ماشينا كه من باشم، يعنى هيچ ماشين يا موتورى نبايد  هيچ يعن باشم، ن
دي دي
 خ
رق

ينكه من باشم، يعنى هيچ ماشين يا موتورى نبايد  ى با
يدى بگويى:«ورود ممنوعيدى بگويى:«ورود ممنوع!» من صداى 

خوش مىحال مىشوم.
ا منق زدن مجله، با من بيا ...
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﹩﹚﹍﹠︗︀ ﹡︀︠︡ای︎ 
 محمدرضا شمس

يك ناخدا بود كه يك پاى چوبى داشت. پاى خيلى خوبى داشت. ناخدا خيلى به 
پايش مى رسيد. هر روز با آب دريا پايش را مى شست و به آن آب مى داد. يك روز 
پاى چوبى سبز شد و قد كشيد و شد يك درخت سيب. ناخدا از درخت باال رفت 
و سيب چيد و خورد. بعد زير سايه ى درخت دراز كشيد و خوابيد، وقتى بيدار شد، 
درخت يك جنگل شده بود. ناخداى پا جنگلى از خوش حالى چندبار باال و پايين 
پريدو بعد جنگلش را برداشت و به شهر رفت. آدم ها وقتى جنگل را ديدند، سماور 
و قورى برداشتند و آمدند زير درخت ها، چايى دم كردند و خوردند. به ناخدا هم 
دادند. بچه ها هم از درخت ها باال رفتند و ميوه چيدند. بعد به شاخه ى درخت ها 
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تاب بستند و تاب خوردند. يك روز 
آدم هايى  گذشت.  روز  دو  گذشت، 
كه خانه نداشتند، آمدند و توى جنگل 
خانه ساختند. جنگل كم كم شد يك 

شهر جنگلى.
شهر ناخداى پاجنگلى!
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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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دايى عباس براى حسين يك آدم آهنى خريده بود. وقتى دايى، حسين را به خانه ى 
ما آورد، او آدم آهنى اش را بغل گرفته بود. گفتم:«حسين! آدم آهنى ات را بده ببينم.» 
حسين نداد. هر كارى كردم نداد. به مادرم گفتم:«من هيچ وقت با حسين بازى نمى كنم 
و اسباب بازى هايم را به او نمى دهم.» من رفتم توى اتاق. خودم يك عالمه اسباب بازى 
داشتم. حسين هم آمد توى اتاق و پيش من نشست با آدم آهنى اش! مادرم براى 
ما سيب آورد و گفت:«آفرين! با هم بازى كنيد!» گفتم:«من با حسين بازى نمى كنم. 
اسباب بازى هايم را هم به او نمى دهم.» مادرم گفت:«اگر كسى را ببينى كه با دست هاى 
كثيف غذا مى خورد، تو هم با دستاى كثيف غذا مى خورى؟» گفتم:«نه من دست هايم 
را مى شويم.» مادرم گفت:«اگر كسى را ببينى كه حمام نمى رود تو هم حمام نمى روى؟» 
خنديدم و گفتم:«نه من حمام مى روم.» مادرم گفت:«پس كارى را انجام بده كه درست 
است. اگر حسين اشتباه مى كند و اسباب بازى اش را به تو نمى دهد، تو اسباب بازى هايت 

را به او بده. پيامبر فرموده اند كه در دوستى هميشه مهربان و بخشنده باشيد.»
مادرم ماشين آبى را از سبد اسباب بازى ها در آورد و گفت:«خب! حاال مسابقه داريم!» 

حسين آدم آهنى را زمين گذاشت و ماشين را از مادرم گرفت.
مادرم با حسين ماشين بازى كرد و من با آدم آهنى بازى كردم، مادرم با مهربانى 

همه ى كارها را درست كرد!
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تاپ تاپ خمير
شاد و سرحاله موش پير

كالهشو كه كهنه بود
ننه موشه پاره كرده زود
با نخ هاى ريز و قشنگ

پتويى بافته رنگ به رنگ
روش بكشه، آقا موشه مهربونش
دعا مى كنه آقا موش باز به جونش

تاپ تاپ خمير

︣﹫﹝ ︑︀پ ︑︀پ︠ 
مهرى ماهوتى
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بچه ها مى خواهند خريد كنند. سكه هاى آن ها را 
بشمار و بگو هر كدام چه چيز را مى توانند بخرند.

با يك خط آن ها را راهنمايى كنيد.

ههبچههها م
شممابشممار و
ييبببا يك خبا يك خ ك خك خا
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نككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   اااكك ككجدولججددوولل رراا  

17



18



︤﹫︀︎
امروز جوجه ى كالغ به دنيا آمد.

همسايه انارهاى درختش را چيد.
مادربزرگ آش درست كرد و مادرم ژاكت پشمى مرا از بقچه در آورد ...

امروز كوچه ى ما پر از پاييز بود.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

 زير آب، يك  پيدا كرد. با خوش حالى آن را برداشت و روى چشمش 

گذاشت.   با    همه چيز را بزرگ مى ديد و اين خيلى ترسناك بود، وقتى 

 به او نزديك شد  از ترس پشت سنگ  پنهان شد.    يك غول 

دريايى شده بود. حتى وقتى  به او نزديك شد كم مانده بود كه   از ترس 

،   واقعا غش كرد!    و  و    ، دور  غش كند اما با رسيدن

﹩︀ل ﹨︀ی در﹢︾
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   نشستند تا حالش بهتر شود.    ،   را از چشم   برداشت 

و گفت  با اين    خيلى بامزه شده بود!» كمى بعد،   بيدار شد و 

گفت:«واى! چه خواب عجيبى ديدم. شماها بزرگ بزرگ شده بوديد درست اندازه ى 

غول دريايى!»    خنديد و گفت:«غول؟»    گفت:«براى همين ترسيدى؟» 

  گفت:«خواب ترسناكى بود.»  گفت:«اما تو خواب نديدى! تو ما را با اين  

گفت:«راستى!   بوديم.»    به نظرت ما بزرگ شده     ديدى! براى همين 

  را بدهيد!»    ،    را به چشمش گذاشت و گفت:«واى شما چه 

غول هاى بزرگى هستيد!»    اين را گفت و غش كرد و افتاد،   و  و  

  از اين كار    آن قدر خنديدند آن قدر خنديدند كه    هم به خنده 

21افتاد!



وقتى پيشى سفيد افتاد توى آب، از ترس شروع كرد 
به دست و پا زدن.

پيشى حنايى، صداى شلپ شلپ آب را شنيد.

ييواش يواش رفت كنار آب تا ببيند چه خبر شده!

رد 
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و با ديدن پيشى سفيد شروع كرد به غش غش 
وقتى پيشى سفيد از آب بيرون آمد خيلى خيلى خنديدند!

عصبانى بود.

پيشى حنايى با ديدن او رفت و پشت علف ها پنهان 
شد! كار خوبى نكرده بود كه به دوستش خنديده بود!
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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 تو يك گوريل دارى.
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مصطفي رحماندوست

شبه تاريكه، كوچه باريكه
المپه كوچه رو، يكى شكسته
راه نور رو به، همه جا بسته
آقا گربه هه
مى ره به خونه
گاهى از ترسش
آواز مى خونه
مى گه:«اى خدا، كوچه سياهه
سر راهه من، چاله و چاهه»
كوچه سياهه،
كوچه خاموشه،
گربه مى ترسه
مى خنده موشه!




