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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 و در دريا زندگى مى كنم. غذاى من گياهان و موجودات كوچك  من ميگو هس

دريايى است. پوست محكمى دارم كه از سر تا دم مرا پوشانده است. من هم مثل ماهى 
خيلى مفيد و خوش مزه هستم. يادت باشد، اگر ميگو بخورى، قوى، با هوش و سالم مى مانى! 
ــاالن را ورق  اما، االن نيامده ام كه تو مرا بخورى! آمده ام كه با هم مجله ى دوســت خردس

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

دس
ــاالن را ورق ــاالن را ورقم كه با هم مجله ى دوســت خردس م كه با هم مجله ى دوســت خردس

من بيا...گيرست مرا ببببگير و با 
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﹢د ︣دش︋  سرور كتبى︾﹢﹜﹩ ﹋﹥︨ 

يكى بود، يكى نبود. يك غول بود. سردش بود. تيك تيك تيك... از سرما مى لرزيد. 
دنبال يك شال گردن مى گشت. باران آمد. بعد از باران رنگين كمان توى آسمان پيدا 
شد. غول رنگين كمان را برداشت و مثل شال گردن دور گردنش پيچيد. كمى بعد، 
رنگين كمان رفت و شال گردن غول غيب شد. تيك تيك تيك، غول از سرما لرزيد. 
چشمش به شاخه ى درخت افتاد. شاخه دراز بود. غول، شاخه را برداشت و دور گردنش 
پيچيد. اما شاخه نرم نبود. گرم نبود. غول شاخه را از گردنش باز كرد. تيك تيك تيك 
غول از سرما لرزيد. چشمش به يك مار افتاد. مار دراز بود. غول، مار را برداشت و دور 
گردنش پيچيد...فش...فش... مار نيشش را نشان داد. غول ترسيد و مار را از گردنش 
باز كرد. كوخو... كوخو...غول سرما خورد. سرفه كرد. به يك پيره زن رسيد. پيره زن 
گفت:« چى شده؟ چرا سرفه مى كنى؟» غول گفت:« سرما خوردم. شال گردن نداشتم.» 
5لللللل پيره زن گفت:« غصه نخور!» پيره زن يك كالف نخ قرمز برداشت و براى غول يك شال 



گردن قرمز بافت. بعد يك كالف نخ زرد برداشت و براى غول يك كاله زرد بافت. يك 
جوشانده ى چهار گياه هم درست كرد. غول، شال گردن قرمز را دور گردنش پيچيد. 
كاله زرد را هم روى سرش گذاشت. جوشانده ى چهار گياه را خورد و حالش كمى 
بهتر شد. پيره زن گفت:« حاال به خانه برو و استراحت كن. خوب خوب مى شوى!» غول 

گفت:« چشم!» و به طرف خانه به راه افتاد.
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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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مادرم مى خواست نان بخرد. من هم با او رفتم. جلوى نانوايى بوديم كه دسته ى عزاداران 
امام حسين(ع) را ديديم. وقتى مادرم مى خواست پول نان را بدهد، آقاى نانوا گفت:« 
امروز پول نمى گيريم و فقط نان نذرى مى پزيم.» مادرم گفت:« قبول باشد» بعد نان را 
گرفت. گفتم:« نان نذرى يعنى چى؟» مادرم گفت:« امروز روزى است كه امام حسين 
(ع) و يارانشان در كربال به شهادت رسيدند. امام حسين (ع) خيلى مهربان بودند، براى 
همين هم ما مسلمانان درروز شهادت امام، به يادشان عزادارى مى كنيم و هر كس به 
هر شكلى كه بتواند، كارهاى خير انجام مى دهد. مثل آن نانوا كه به مردم نان مى دهد 
و پول نمى گيرد. كار خير هميشه خداوند را خوش حال مى كند.» گفتم:« وقتى بزرگ 
شوم كارهاى خير مى كنم.» مادرم مرا بوسيد و گفت:« آفرين به تو كه خداوند را خوش 

حال مى كنى.» 
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پاالم پولوم پام
رفتم به مسجد
همراه بابام

او سنج مى زد
با سينه زن ها
من مى زدم طبل
همراه آن ها

او گريه مى كرد
در زير باران
مى گفت با من

حسين، حسين جان!

پاالم پولوم پام

︧﹫﹟ ︗︀ن
مهرى ماهوتى
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سد.رسمدادت را بردار و به عنكبوت كمك كن تا به خانه اش برسد.
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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︻︣و︨﹩
فرشته ها، قورباغه هاى بركه را خواباندند. كرم هاى شب تاب 
دور تا دور بركه را روشن كردند. سنجاقك ها و شاپرك ها 

آمدند. عروسى پروانه ها بود!
 

19



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

يك شب وقتى كه همه در مزرعه خواب بودند،  آرام آرام رفت توى مرغدانى.  

، خواب بودند. اما  بيدار بود. مرغدانى تاريك بود و    هيچ جا  و  و 

را نمى ديد.    زير چشمى    را نگاه مى كرد. اگر داد و فرياد مى كرد ممكن 

بود    به يك جست گردنش را بگيرد.    با خودش فكر كرد كه بايد    و 

  را بيدار كند و همه با هم به حساب    برسند.    وقتى با دقت به    

نگاه كرد، متوجه شد كه مرغدانى آن قدر تاريك است كه    هيچ جا را نمى بيند.  

﹝︣︾︡ا﹡﹩
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  با هوش آرام به طرف   رفت.   او را نديد.    يواش، يواش با گوشه 

ى بالش   را بيدار كرد.   فكر كرد صبح شده و او خواب مانده. با عجله پريد كه 

.   بى چاره از ترس دويد به طرف ديوار  قوقولى قوقو كند و محكم خورد به  

مرغدانى و سرش محكم خورد به ديوار. از اين همه سر و صدا،    و   هم از 

خواب بيدار شدند و همه در تاريكى اين طرف و آن طرف دويدند. از هر طرف كه مى 

دويدند، به   مى خوردند و او بيش تر گيج مى شد!    و   كه حاال متوجه 

شده بودند   به سراغشان آمده، تصميم گرفتند همه با هم به   حمله كنند.  

!!!!!!!!!!!!!!   هم دم    و    و  ، با نوك و چنگال هايشان پريدند روى سر  

او را گرفت.   گيج و زخمى در مرغدانى را پيدا كرد و پا به فرار گذاشت. با رفتن او 

همه سر جايشان برگشتند و خوابيدند. همه به غير از  ! چون چيزى به صبح نمانده 

بوداو بايد قوقولى قوقو مى كرد!
21



بچه هاى او توى النه منتظر غذا بودند.سوسك آبى به دنبال غذا بود.

سوسك آبى نزديك رودخانه رفت.
22



و با دقت زير آب را نگاه كرد.
او مى خواست براى بچه ها ماهى ببرد!

كمى بعد، سوسك آبى يك ماهى گرفت. او خيلى خوش اما ماهى گيرى كار آسانى نبود.
حال بود!

23كم



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.
حاالحلزون تو آماده است.
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مصطفي رحماندوست

خدا جونم، خدايا
تويى خداى شادى
چراغ چشمم از توست
به لب تو خنده دادى

به هر دو پاى خوبم
تو حرف خوبى گفتى؛
بشين، بپر، بلند شو
برو، ولى نيفتى!

مامان مى گه بزرگى
بابا مى گه تو جانى
هم اينى و هم آنى
تو خوب و مهربانى 




