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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.
ــرد و پر برف زندگى مى كنم. فصل  ــرزمين هاى س ــتم و در س من روباه قطبى هس

ــتان، موهاى تنم، كمى قهوه اى رنگ مى شوند، اما زمستان ها، مثل برف سفيد مى  تابس
شوم! پاهايم كوتاه و پر مو است. براى همين هم مى توانم روى برف و يخ اين طرف و آن 
طرف بدوم و احساس سرما نكنم! غذاى من، پرنده ها و حيوانات كوچك مثل موش است. 

ــذاى خرس هاى  ــم باقى مانده ى غ گاهى ه
قطبى را مى خورم. حاال كه مرا شناختى و با 

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

 

 
 ى
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︠﹢اب ︑﹠︊﹏
فروزنده خداجو خواب يك گوشه افتاده بود و خروپف مى كرد. شب از راه رسيد. 

يك مشت آب برداشت و توى صورت خواب پاشيد. خواب از 
جا پريد و گفت:«چى شده؟ چه خبر شده؟» شب گفت:«اى تنبل! 
زود بلند شو و راه بيفت! پشت آن كوه بلند، يك خانه است. توى 
آن خانه، يك دختر كوچولوى تب دار، به تو احتياج دارد.» خواب 
چيزى نگفت. دوباره سرجايش ولو شد و خروپفش هوا رفت. شب 
كمى فكر كرد. بعد سنجاقى برداشت و كف پاى خواب را قلقلك 
داد. خواب از جا پريد. يك عالمه گنجشك از چشم هايش بيرون 
پريدند. شب گفت:«بلند شو... اگر دير برسى، دختر كوچولوى 
تب دار، بيش تر درد مى كشد. بيش تر غصه مى خورد.» خواب باز 
شب  كرد.  خرپف  و  افتاد  سرجايش  دوباره  نگفت.  چيزى  هم 
عصبانى شد. دهانش را به گوش خواب چسباند و فرياد زد:«عيبى 
ندارد! خودم مى روم و آن قدر براى دختر كوچولو قصه مى گويم تا 
دردش را فراموش كند. اما اين را بدان كه يك خواب بى موقع به 

درد هيچ كس نمى خورد.» شب اين را گفت و به راه افتاد.
حرف هاى شب، توى گوش خواب پيچيد. خواب يك دفعه از جا 
پريد. شب را صدا زد. اما شب از آن جا رفته بود. خواب با عجله 
به دنبال شب دويد. آن قدر تند دويد كه زودتر از شب به خانه ى 
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دختر كوچولو رسيد.
كشيده  دراز  رختخواب  توى  كوچولو  دختر 
بود و آهسته ناله مى كرد. خواب دلش گرفت. 
قلبش تاپ تاپ زد. گونه ى داغ دخترك را 
چشم هايش.  توى  پريد  بى معطلى  و  بوسيد 
دختر  اما  رسيد.  راه  از  شب  موقع،  همان 
كوچولو، راحت و آسوده خوابيده بودو ديگر 

ناله نمى كرد.
و  شب  آرامش  از  پر  اتاق  زد.  لبخند  شب 

خواب شد.
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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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پدربزرگ  مى خوانيد؟»  برايم  را  آن  خريده ام.  جديد  كتاب  گفتم:«يك  پدربزرگ  به 
گفت:«حتما آن را برايت مى خوانم، اما االن وقت نماز است. صداى اذان را مى شنوى؟» 
گفتم:«اذان يعنى چه؟» پدربزرگ گفت:«اذان، يعنى خبر دادن به همه كه وقت نماز و 
عبادت است.» بعد در حالى كه وضو مى گرفت گفت:«خداوند را بيش تر از هر كس و هر 
چيز دوست داريم، پس خواندن نماز و عبادت او از هر كارى مهم تر است. حاال نمازم را 

مى خوانم بعد با هم كتاب  قصه ى تو را مى خوانيم.»
وقتى پدربزرگ نماز مى خواند، من يك گوشه نشستم و او را نگاه كردم. مى دانم كه خدا 

هم مثل من، پدربزرگ مهربانم را خيلى دوست دارد.
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كفش كتانى من
خوش حال و سرحال
از صبح زود دويدى 
دنبال توپ فوتبال 

يا توى حوض خانه
يا باالى درختى

يا روز و شب آويزان
از روى بند رختى

خيس و گلى پريدى
توى جاكفشى ما

خوابت برده دوباره
كنار كفش بابا

من كفشكتان

﹩﹡︀︐﹋ ︩﹀﹋
مهرى ماهوتى
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در هر رديف يك شكل درست رنگ شده است. دور آن 
خط بكش.
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ننككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   ااااكك ككجدولججددوولل رراا 
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﹨﹠︡وا﹡﹥
محمدرضا شمس
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شب يلدا بود، بچه ها دور ميز نشسته بودند و به هندوانه ى بزرگى كه وسط سينى بود 
نگاه مى كردند. پدر چاقو را برداشت و خواست هندوانه را ببرد كه يك دفعه، صدايى 
گفت:«اين جا را نبر، قلب من است!» پدر آمد طرف ديگر هندوانه را ببرد، صدا گفت:«اين جا 
را نبر، سر من است!» خواست پايين هندوانه را ببرد، صدا گفت:«اين جا را نبر، پاى من 
است!» پدر گفت:«پس كجا را ببرم؟» صدا گفت:«هيچ جا را!» بعد بلند شد. خودش را 

تكان داد. از روى ميز پريد پايين و راه افتاد و رفت.
و  كردند  نگاه  مى رفت  بيرون  خانه  در  از  داشت  كه  هندوانه  به  خوش حالى  با  بچه ها 

19خنديدند!



يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
يك النه، باالى   بود.  توى النه نبود.   كوچولو، تنها توى النه بود.  
يواش يواش به النه نزديك مى شد كه     او را ديد و شاخه هايش را تكان داد تا  
  پايين بيفتد. اما    و    هر دو با هم افتادند پايين، روى علف هاى نرم.  
 ، صداى جيك جيك    را شنيد اما او را نديد.    خيلى كوچولو بود. الى 
علف ها پنهان شده بود.     باز هم شاخه هايش را تكان داد و يك عالمه برگ ريخت 
روى سر   ! حاال كار    خيلى سخت شده بود! او برگ ها را اين طرف زد و آن 
طرف زد اما باز هم    را پيدا نكرد. يك مرتبه،    زير برگ تكان خورد.    

و﹇︐﹩ ︎︣﹡︡ه ﹡︊﹢د
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با خوش حالى به طرف او رفت.     به ابرها نگاه كرد و گفت:«بباريد! بباريد و    
كوچولو را نجات دهيد! ابرها باريدند.    اصال باران را دوست نداشت. به آسمان 
نگاه كرد و دويد و رفت.   به دنبال غذا بود كه ديد باران مى بارد. به ياد    افتاد 
و گفت:«واى! بچه ام خيس مى شود!» بعد با عجله به طرف النه پرواز كرد. وقتى به النه 
رسيد ديد كه    توى النه نيست.»   با ناراحتى به دور و بر نگاه كرد.    زير 
برگ ها تكان خورد و جيك جيك كرد.   پر زد و با نوكش برگ ها را از روى    
برداشت.    اصال خيس نشده بود.  ،    را بلند كرد و او را برد توى النه. 
  به     گفت:«ممنون كه مراقب بودى    كوچولو، خيس نشود!»     
خنديد.  ،    را زير بال هايش گرم كرد. او هيچ وقت نفهميد كه چرا آن روز 

باران باريد!
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دوتا توكاى نوك قهوه اى، روى شاخه نشسته بودند.خانم و آقاى توكا، در فكر يك النه بودند.

آقاى توكا پرسيد:«شما النه داريد؟»
نوك قهوه اى، پريد توى النه و گفت:«اين جا النه ى ما 

است.»
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آقاى توكا با يك ميوه ى خوش مزه، خانم توكا را دوباره 
خوش حال كرد!

اره 

آقاى توكا پرواز كرد و گفت:«مى روم تا النه اى در تنه ى 
اما النه اى كه او پيدا كرد، فقط براى خودش جا داشت!درخت پيدا كنم.»

خانم توكا خيلى ناراحت شد.

ت!ى
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شكل   ها را قيچى كن.
قسمت هاى نقطه چين را تا بزن.

به قسمت هاى قرمز چسب مايع بزن.
تصوير 1 را به طرف ديگر بچسبان.

تصوير 2 را از قسمت سر بچسبان تا دست ها در دو طرف قرار بگيرند.

كن.
 تا بزچين را تا بزن.

ز چسب مايع بزمز چسب مايع بزن.مز چسب مايع بزن.
رف دي بچسبان.ف ديگر بچسبانرف دي بچسبان.يگر بچس

بگيرها در دو طرف قرار بگيرند.دو طرف قرار بگها در دو طرف قرار بگيرند. قرار طرف دو در تاسمت سر بچسبان تا دستمت سر بچسبانسمت سر بچسبان تا دست بچسبان سمتسر
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مصطفي رحماندوست

قدقدقدا، نه!
مرغه برو، كيش!
ميو ميو، نه
گربه برو، پيش!

عروسك من
چشماشو بسته
دراز كشيده
خسته ى خسته

عروسك ناز
تو رختخوابه
الال عزيزم
كه وقت خوابه




