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با من بيا ...
لباس دو رنگ

نقاشي
فرشته ها

باد و فرفره
سنگ، كاغذ ... قيچى!

بازى
جدول

شب ها، من و فرشته ها
سوپ

قصه ي حيوانات
كاردستي

فرم اشتراك
ترانه ها
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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.
ــتم. به بچه ى بز، بزغاله مى گويند. وقتى كه به دنيا آمدم، فقط شير  من بزغاله هس

مادرم را مى خوردم. اما حاال كه بزرگ شده ام، مثل همه ى بزها، علف مى خورم.
آدم ها، از شير بز، ماست، پنير و كره درست مى كنند. پشم بزها را مى چينند، آن ها را نخ 
مى كنند و فرش و لباس مى بافند. ما هر روز به دشت مى رويم و علف هاى تازه مى خوريم. من 

و بزغاله هاى ديگر، دنبال هم مى دويم و بازى مى كنيم اما از گله 
دور نمى شويم. چون از گرگ مى ترسيم! حاال كه مرا شناختى 

و با هم دوست شديم، دست مرا بگير و براى ورق زدن 
مجله، با من بيا ....

ز
باز
م!
ر

من منخوريم. م. لفرويموعلفهاىتازهمى . مخوريم. منبههدشتمى فرويم و علفهاى تازه مى  به به دشت مى
يم امكنيم اما از گله  زى مى
شناخ! حاال كه مرا شناختى 

ن و براى ورق زدن
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 محمدرضا شمس﹜︊︀س دو ر﹡﹌

يك پرتقال بود كه لباسش دو رنگ بود. سرخ و نارنجى بود. خيلى قشنگ 
بود. پرتقال لباسش را خيلى دوست داشت. شب كه مى شد، لباسش را در 

مى آورد، تا مى كرد و روى برگ درخت مى گذاشت.
يك روز صبح از خواب بيدار شد، لباسش را نديد. خيلى ترسيد. سرش 
را باال كرد، از همسايه ى بااليى  اش پرسيد:«خانم كالغه! تو لباس مرا 

نديدى؟» خانم كالغه گفت:«نه نديدم!»
سرش را پايين كرد. از همسايه  پايينى پرسيد:«خانم گنجشكه! تو 

لباس مرا نديدى؟»
يك دفعه چشمش به لباسش افتاد. لباس سرخ و نارنجى اش، دست 
چه كار  تو  دست  من  پرسيد:«لباس  بود.  گنجشكه  خانم 

مى كند؟»
عروسى  ديشب  ببخشيد.  گفت:«خيلى  گنجشك 
ديدم  بگيرم،  را  لباست  آمدم  بود.  خواهرم 
خوابيدى. خيلى ببخشيد. دلم نيامد بيدارت كنم. 
5! لباس را برداشتم و رفتم عروسى. خيلى ببخشيد! 



شيرينى  هم  اين 
عروسى!»

خواست  كرد.  اخم  پرتقال 
كردى  اشتباه  خيلى  تو  كه  بگويد 
بدون اجازه ى من لباس را برداشتى، 
نقل  يك  گنجشكه،  خانم  يكهو،  كه 
توى دهانش گذاشت. پرتقال خنديد. 

اخمش باز شد. شيرين بود، شيرين تر 
شد. بعد خانم گنجشكه، او را روى شاخه ى 

درخت تاب داد. 6



دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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ديروز وقتى دايى عباس و حسين به خانه ى ما آمدند، من با ديدن حسين، از خنده غش 
كردم. دماغ حسين باد كرده بود و روى آن هم دو تا چسب زده بودند. گفتم:«واى! 
حسين شبيه دلقك هاى سيرك شده!» مادرم اصال نخنديد. دايى عباس هم نخنديد. 
حسين دستش را روى دماغش گذاشت و گفت:«اوف!» من دوباره خنديدم و گفتم:«واى 
دايى! حسين چه خنده دار شده!» دايى عباس گفت:«حسين زمين خورد و بينى اش زخمى 
شد. خيلى گريه كرد. درد زيادى داشت.» مادرم حسين را بغل گرفت و به من گفت:«فكر 
نمى كنم خنديدن تو كار درستى باشد.» گفتم:«چرا؟!» مادرم گفت:«خنده و شوخى و شادى 
خيلى خوب است. اما پيامبر گفته اند كه هرگز به كسى نخنديد و ديگران را مسخره 
نكنيد. حسين بينى اش زخمى شده و درد مى كند، اما تو به او مى خندى. فكر مى كنى كار 
درستى مى كنى؟» حسين دوباره به بينى اش دست زد و گفت:«اوف!» گفتم:« ببخشيد!» 
كار خوبى نكردم!» حسين را بغل كردم و گفتم:«بيا دماغت را بوس كنم تا زود خوب 
شود.» من دماغ حسين را آرام بوس كردم و او خنديد. با خنده ى او مادر و دايى عباس 

هم خنديدند. من همه را شاد كردم بدون اين كه كسى را مسخره كنم.
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فرفره مو دادم به ماه
ماه آن را تكه پاره كرد
هر تكه از فرفره  مو
لباس يك ستاره كرد
فرفره مو دادم به ابر

آن را گرفت و بو كشيد
وقتى ديدش كه غنچه نيست

روى سرش پتو كشيد
هوهوهو باد كه آمد
فرفره مو دادم به باد

آن را گرفت و زود دويد
باسرعت خيلى زياد
ديدم كه باد با فرفره

خوش حال و شاد بازى مى كرد
فرفره هم خوش حال و شاد
تو دست باد بازى مى كرد

فرفرهمو دادم به ماه
د ك ه ا تكه ا آن اه

م

︋︀د و ﹁︣﹁︣ه
 رودابه حمزه اى
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كدام قطعه تصوير را كامل مى كند؟

16



نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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 ،︀﹨ ︉ ︫
﹝﹟ و ﹁︫︣︐﹥ ﹨︀

شب ها وقتى من مى خوابم، مادرم يك چراغ 
كوچولو را روشن مى گذارد.

مثل آسمان كه شب ها، ماه را براى فرشته ها 
روشن مى گذارد.

19



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

 سرما خورده بود.  تصميم گرفت براى او سوپ درست كند، اما فقط يك هويج 

داشت.   ، هويج را برداشت و رفت پيش  و به او گفت:«مى خواهم براى   

سوپ درست كنم. اما فقط يك هويج دارم!»    گفت:«من هم كلم دارم!»   

.    و    به   گفتند كه  ، كلم را برداشت و با   ، رفتند به خانه ى 

  سرماخورده و آن ها مى خواهند برايش سوپ درست كنند.   گفت:«من هم 

يك سيب زمينى دارم. حاال مى توانيم يك سوپ خوش مزه برايش درست كنيم.»  

︨﹢پ
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، سيب زمينى را خرد كرد.    هويج را خرد كرد،    هم كلم را خرد كرد. بعد 

همه را ريختند توى قابلمه و منتظر نشستند تا سوپ آماده شود. كمى بعد، بوى خوب 

سوپ همه جا پيچيد.    و    و   مى خواستند سوپ را براى   ببرند 

كه  از راه رسيد و گفت:«چه بوى خوبى!»   گفت:«  سرماخورده. ما با هم 

اين سوپ را درست كرده ايم و مى خواهيم به ديدنش برويم.»   گفت:«من هم با شما 

مى آيم!» بعد    و   و    و   به خانه ى   رفتند.   از ديدن 

آن ها خيلى خيلى خوش حال شد.   گفت:«اين سوپ را    و   و    

براى تو درست كرده اند. اما من مى توانم كارى كنم كه تو بخندى و خوش حال باشى!» 

  گفت:«چه طورى؟»   دمش را مثل بادبزن تكان داد و راه رفت. همه از اين كار 

او به خنده افتادند، مخصوصا   از ديدن دوستانش خيلى خيلى خوش حال بود. آن 

روز    و    و   و   و   دور هم نشستند و يك سوپ خوش مزه 

21خوردند.



يك شب، دو تا قورباغه، قور قور قور مشغول صحبت 
بودند.

مار صداى آن ها را شنيد و براى شكارشان، سرك 
كشيد.

يك قورباغه، از باالى درخت، مار را ديد و گفت:«واى! 
مار !فرار كنيد!»

يك

ت
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قورباغه ها، با يك جست پريدند توى سوراخ درخت و 
مار هر چه نگاه كرد، آن ها را نديد.پنهان شدند!

قورباغه ها از سوراخ بيرون آمدند و دوباره قورقورقور وقتى كه مار رفت ...
با هم حرف زدند!

و 

23قو



شكل   ها 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 آدمك دارى.

24







مصطفي رحماندوست

ستاره آى ستاره
رفتى كجا دوباره
ستاره رفته پشت ابر تيره
االن بارون مى گيره
بارون بباره، دنيا رو تر مى كنه
درخت و گل ها رو قشنگ تر مى كنه
باباش كجاست؟
تو راهه
روسر بابا
كالهه
باالى سرش چتر داره
هر چى مى خواد بباره!




