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با من بيا ...
آقا مرا جا گذاشتيد!

نقاشي
فرشته ها

كفش هاى خاله سوسكه
وقتى كه درس نخوانى ...

بازى
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كجا بخوابم
دوستان

قصه ي حيوانات
كاردستي
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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 كليد برق هستم و المپ چراغ ها را روشن و خاموش مى كنم.

يادت باشد هر وقت از اتاق، آشپزخانه يا دستشويى، بيرون آمدى، از بزرگ ترها خواهش 
كنى كه چراغ را خاموش كنند.

چه طورى؟! با كمك من!
مى دانم وقتى بزرگ تر شوى و دستت به كليد برق 
برسد، دقت مى كنى تا هيچ چراغى بى خودى، روشن 

نماند و برق هدر نرود. حاال كه مرا شناختى و با هم 
مدادرنگى هايت  شديم،  دوست 
زدن  ورق  براى  و  بردار  را 

مجله، با من بيا...

به
خود
را 
 
 

ق ه كليد برق 
دى، روشن 

هم شناختى و با هم 
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 مرجان كشاورزى آزادآ﹇︀ ﹝︣ا ︗︀ ﹎︢ا︫︐﹫︡!

يك روز، يك آقا، روزنامه اى خريد. روى نيمكت پارك 
نشست و روزنامه را خواند. همه ى عكس هاى آن را هم نگاه 
كرد. جدول روزنامه را هم حل كرد. به ساعتش نگاه كرد. روزنامه را 
روى نيمكت گذاشت و رفت. روزنامه فرياد زد:«آقا! آقا! مرا جا گذاشتيد!» اما آن 
آقا صداى روزنامه را نشنيد. روزنامه بلندتر فرياد زد:«آقا! مرا هم ببريد. اين جا بمانم خيس 
و كثيف مى شوم. من مى توانم قايق  بشوم. مى توانم كاله بشوم. مى توانم بادبادك بشوم، آقا!» 
نزديك نيمكت يك سطل زباله بود. كاغذ ها و پالستيك ها و شيشه هاى توى سطل صداى 
روزنامه را شنيدند و از سروكول هم باال رفتند تا ببينند اين چه كسى است كه مى تواند قايق 
بشود، كاله بشود، بادبادك بشود، و روزنامه را ديدند. يكى گفت:«اگر اين همه كار بلد هستى، 
بيا پيش ما!» روزنامه پرسيد:«پيش شما؟» بطرى خالى گفت:«اين جا سطل زباله هاى خشك 
است. بيا پيش ما خيلى خوش مى گذرد!» روزنامه گفت:«نمى بينى پا ندارم؟! چه طورى بيايم 
توى سطل؟» يك تكه كاغذ گفت:«كمى اين ورى شو، بعد دوباره آن ورى شو، تا بيايى پيش 
ما.» روزنامه كمى اين ورى شد، كمى آن ورى شد، اما افتاد پايين نيمكت. بعد با دلخورى 
گفت:«ديديد! حاال كثيف مى شوم و به درد هيچ كارى نمى خورم!» يك ظرف پاره ى پالستيكى 
5»»»»»»»»»»»      با زحمت خودش را باال كشيد و گفت:«هنوز كه كثيف نشده اى، چرا داد و قال مى كنى!» 



روزنامه گفت:«شماها چه طورى رفتيد توى سطل؟» ظرف پالستيكى گفت:«ما را انداختند توى 
سطل! خودمان كه نيامديم.» بطرى يك تكه كاغذ خجالتى را نشان داد و گفت:«اما اين كاغذ را 
انداخته بودند زمين، مثل تو! آقاى رفتگر آمد و او را انداخت توى سطل. اگر آقاى رفتگر بيايد تو 
را هم مى اندازد توى سطل.» روزنامه گفت:«اگر نيايد چى؟» تكه كاغذ گفت:«مى آيد! هميشه مى آيد 
يك جاروى بلند هم دارد.» روزنامه گفت:«اگر تا آمدنش خيس و كثيف بشوم، مرا پيش شما 
نمى اندازد.» بطرى گفت:«بياييد همه با هم آقاى رفتگر را صدا كنيم. شايد او صداى ما را بشنود.» 
بعد همه ى بطرى ها و پالستيك ها و كاغذهاى توى سطل فرياد زدند:«آقاى رفتگر! آقاى رفتگر!» 
چند دقيقه بعد، يك نفر روزنامه را از زمين بلند كرد و گفت:«تو بايد توى سطل باشى، نه روى 
زمين!» روزنامه را انداخت توى سطل. همه با خوش حالى دور روزنامه جمع شدند و گفتند:«حاال 

قايق شو ببينيم! كاله شو ببينيم! ...»
آقاى رفتگر خنديد و با جاروى بلندش خش و خش زمين را جارو كرد!
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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 حياط بازى مى كرديم كه من يك مورچه ديدم. به حسين گفتم:«حسين! نگاه 
كن! مورچه!» حسين دستش را دراز كرد كه مورچه را بگيرد. دست او را گرفتم و گفتم:«نه! 
با او كارى نداشته باش. گناه دارد.» اما حسين دستش را كشيد تا مورچه را بگيرد. مادرم را 
صدا زدم و گفتم:«مادر! بيا! حسين مى خواهد اين مورچه را بگيرد.» مادرم آمد. حسين را بغل 
كرد و گفت:«تو با مورچه چه كار دارى؟!» گفتم:«فكر كنم مى خواست آن را له كند!» مادرم 
خنديد و گفت:«واى چه كار بدى! بياييد ببينيم مادربزرگ، براى ناهار چى  درست كرده!» 
گفتم:«من نگذاشتم حسين مورچه را له كند.» مادرم مرا بوسيد و گفت:«مى دانستى خدا روى 
زمين يك عالمه فرشته دارد؟» گفتم:«نه!» مادرم گفت:«همه ى بچه ها فرشته هاى مهربان خدا 
هستند كه با كارهاى خوبشان او را خوش حال مى كنند. تو امروز به مورچه كمك كردى و 
خدا را خوش حال كردى!» گفتم:«حسين هم فرشته است؟» مادرم خنديد و گفت:«حسين هم 

فرشته است اما يك فرشته ى كوچولو و بازيگوش است!»
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كفش هاى خاله سوسكه
به پاش يه كم تنگ شده
وقتى كه او راه مى ره
فكر مى كنى، مى لنگه
خريده آقا موشه
سنجد نرم و تازه

پوست شو كنده و زود
برده به يك مغازه

 
صاحب اين مغازه
يك آقا پينه دوزه
با پوست نرم سنجد

كفش هاى خوب مى دوزه
براى خاله سوسكه
مى دوزه كفش تازه
خدا كنه كه باشه
به پاى اون اندازه

كه خاله كفشها

﹤﹊︨﹢  ︨﹤﹛︀ ︩ ﹨︀ی︠  ﹀﹋
شكوه قاسم نيا

10



11











در اين جدول، سه شكل در هر رديف تكرار شده است.
شكل ها را پيدا كن و روى آن ها را خط بكش.
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نككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   اااكك ككجدولججددوولل رراا  
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﹋︖︀ ︋﹢ا︋﹛
محمدرضا شمس

شب خسته بود. خوابش مى آمد. گفت:«من كجا 
بخوابم؟»

كوه گفت:«بيا اين جا بخواب.» شب رفت نوك كوه. 
دست و پايش را جمع كرد. گرد شد و خوابيد. 
توى خواب قل خورد و افتاد پايين. گفت:«من كجا 

بخوابم؟»
چاه  رفت.  شب  بخواب.»  اين جا  گفت:«بيا  چاه 
تاريك بود. شب ترسيد. پريد بيرون و گفت:«من 

كجا بخوابم؟»
غار  رفت.  شب  بخواب.»  اين جا  گفت:«بيا  غار 
گفت:«من  ماند.  بيرون  شب  نصف  بود.  كوچك 

كجا بخوابم؟»
خيس  رفت.  شب  بخواب.  اين جا  گفت:«بيا  رود 
كجا  گفت:«من  چكيد.  رويش  سرو  از  آب  شد. 

بخوابم؟»
ستاره ها او را ديدند. دلشان سوخت. گفتند:«بيا 
باال  و  گرفتند  را  او  دست  بعد  بخواب!»  اين جا 
كشيدند. شب آن  قدر خسته بود كه وسط آسمان 
دراز كشيد و خوابيد و تا صبح از آسمان چك چك 

آب چكيد!
19



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

يك روز   زير درخت، يك تكه ى بزرگ نان پيدا كرد. با خوش حالى  را 

صدا زد و گفت:«همسايه! بيا با هم اين نان را بخوريم!»   با خوش حالى گفت:«من 

كمى پنير دارم. صبر كن پنير را بياورم.»     پر زد و رفت باالى درخت.  را 

صدا زد و گفت:«همسايه! بيا با هم نان و پنير بخوريم.» .   با خوش حالى گفت:«من 

كمى گردو دارم. صبر كن تا آن را بياورم.» كمى بعد، .   گردو آورد.   

دو︨︐︀ن

20



پنير آورد و     نان را آورد. آن ها دور هم نشستند تا نان و پنير و گردو بخورند. 

ناگهان چشمشان به   افتاد كه از آن جا مى گذشت.   گفت:«سالم    

جان! بفرما نان و پنير و گردو!»

   جلو آمد. يك تكه نان برداشت. روى آن يك تكه پنير گذاشت  و روى آن هم 

يك تكه گردو گذاشت.     گفت:«مى توانى اين همه را بخورى؟»    گفت:«نه! 

اين را به النه مى برم. من بدون دوستانم هيچ چيز نمى خورم!» .   گفت:«غذا خوردن 

در كنار دوستان خيلى خوش مزه است!»     گفت:«برو به دوستانت بگو بيايند 

پيش ما!»   گفت:«بله! بله! نان و پنير و گردو زياد است! به همه مى رسد.»

اين طورى شد كه    و  و   در كنار يه عالمه مورچه نشستند و نان و 

21پنير و گردو خوردند.



مگس گنده اى جلوى يك مورچه را گرفت و گفت:«كى يك روز وقتى كه مورچه ها مشغول كار بودند.
گفته مورچه ها قوى هستند!»

مورچه گفت:«برو كنار! ما خيلى كار داريم.»

ى
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مگس كنار نرفت و گفت:«بيا بجنگيم تا ببينيم كى 
مورچه دندان هايش را نشان داد و گفت:«باشد! قبول! قوى تر است!»

ببينيم كى قوى تر است!»

مگس با ديدن دندان هاى مورچه، از ترس پر زد و 
رفت!

با رفتن مگس، مورچه ها آن قدر خنديدند كه غش 
كردند! 

ل! 
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مصطفي رحماندوست
باد و باد و باد
از روى درخت
جوجه اى افتاد
جوجه كوچولو
نه بال و نه پر
جيك و جيك و جيك
دنبال مادر
اى خداى من
خداى جوجه
كارى كن مادر
دلش تنگ بشه
براى جوجه
برگرده النه
جوجه اش را زير
درخت ببينه
كنار جوجه
بره بشينه




