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با من بيا ...
قورباغه و ماه
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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 مرغ مينا هستم. يك پرنده ى كوچك و زيبا كه مى توانم هر صدايى را تقليد كنم. 

ــن معنى چيزهايى را كه مى گويم، نمى دانم. فقط صداى آن را در مى آورم. به اين كار  م
من تقليد صدا مى گويند. غذاى ما دانه، حشرات كوچك و ميوه است. بيش تر وقت ها روى 
ــى به النه ى ما نزديك  زمين به دنبال غذا مى گرديم، اما النه ما روى درخت اســت. اگر كس

شود، با صدا هاى بلند و ترسناك، او را مى ترسانيم و از النه مان دور كنيم! حاال كه 
مرا شناختى و با هم دوست شديم، مدادرنگى هايت 

ــراى ورق زدن مجله، با من بيا  را بردار و ب
...

 

سا
گى
 بي

حاالكه ! كن حاالماندور ازالنه و حاال كمان دور كنيم! حاال كه ازان  از الانيم و از النه
ىهايت

يا 
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﹇﹢ر︋︀︾﹥ و ﹝︀ه
محمدرضا شمس

شب بود، قورباغه خسته بود. مى خواست بخوابد اما نور ماه توى بركه افتاده بود 
و نمى گذاشت او بخوابد. قورباغه سرش را باال گرفت و داد زد:«آهاى... ماه كمى 

آن طرف تر برو! نورت نمى گذارد من بخوابم!»
ماه صداى قورباغه را نشنيد. قورباغه دوباره داد زد:«ماه! ماه! با تو هستم كمى آن  

ورتر برو!»
ماه باز هم صدايش را نشنيد. قورباغه عصبانى شد. زبان درازش را پرت كرد 
طرف ماه و او را پايين كشيد و قورتش داد. ماه توى گلوى قورباغه گير كرد. 
شب بدون ماه شد. پايين آمد و به قورباغه گفت:«ماهم را بده!» قورباغه خواست 
بگويد؛ كدام ماه! من ماهى نديدم، كه يك دفعه، گلويش قورقور باد شد! همه جا 

روشن شد. شب ماه را ديد. از قورباغه پرسيد:«چرا اين كار را كردى؟»
شب  نرفت!»  آن ورتر،  برو  گفتم  او  به  هرچه  كنم؟  گفت:«چى كار  قورباغه 
گفت:«براى اين كه گوش هايش سنگين است و خوب نمى شنود.» شب، ماه را از 
قورباغه گرفت و در گوشش گفت:«كمى برو آن ورتر، نورت نمى گذارد قورباغه 

5بخوابد!»



ماه گفت:«باشد!» و پريد توى آب بركه و خودش 
را شست. بعد دست شب را گرفت و با هم رفتند 

توى آسمان.
قورباغه هم روى برگ گل نيلوفر دراز كشيد و 

خوابيد.
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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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مى رويم  او  دوست  خانه ى  به  مادربزرگ  و  من  مى شود،  كريسمس  وقتى  سال  هر 
مادربزرگ  مى گوييم.  تبريك  مادربزرگ  دوست  به  را  عيسى(ع)  حضرت  تولد  و 

مى گويد:«حضرت عيسى(ع) يكى از پيامبران خدا هستند.
امسال ما حسين را با خودمان برديم. حسين هيچ وقت درخت كريسمس نديده بود. اما 
من ديده بودم. وقتى حسين درخت را با توپ هاى رنگارنگ و چراغ هاى روشن ديد، 
مى خواست به آن دست بزند. اما من دستش را گرفتم و گفتم:«نبايد به درخت دست 
بزنى.» بعد آهسته توى گوشش گفتم:«شلوغ نكن! االن دوست مادربزرگ براى ما كيك 
خوش مزه، مى آورد!» حسين ساكت شد و شلوغ نكرد. او هم مثل من كيك خيلى دوست 
دارد. بعد دوست ماردبزرگ براى ما كيك آورد. او هر سال براى تولد حضرت عيسى(ع) 

خودش كيك درست مى كند.
وقتى مى خواستيم به خانه برگرديم، آن خانم دو تا توپ طاليى از روى درخت برداشت 

و به من و حسين داد. او خيلى خيلى مهربان است و من و حسين را دوست دارد.
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خدا در آسمان هاست
خدا پايين و باالست
ميان قلب گل ها

درون سينه ى ماست
خدا سبزى جنگل
خدا آبى درياست
خدا لبخند مادر

و گاهى اخم باباست
خدا مثل انارى

به روى شاخه پيداست
خدا نقاشى برگ

خدا اين شعر زيباست

︡ا ︠
محمدكاظم مزينانى
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كدام قطعه تصوير را كامل مى كند؟
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ننككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   ااااكك ككجدولججددوولل رراا 
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﹉﹚﹋
كه  مى كرديم  تماشا  تلويزيون  بابا  و  من 
خوابمان برد. مامان روى ما پتو كشيد. آن وقت 

من و بابا يواشكى زير پتو خنديديم!
كلك  مامان  به  فقط  بوديم!  نخوابيده  ما 

زديم!

18



19



يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
 مشغول خوردن برگ هاى يك درخت بود. درختى كه  روى آن النه داشت. 
خرطوم   به شاخه اى گير كرد و شاخه شكست. النه ى    افتاد پايين.    
بال بال زد و گفت:«ببين! النه ام را خراب كردى!»   گفت:«غصه نخور! خودم النه ات 
را سرجايش مى گذارم.»    گفت:«چه طورى؟ شاخه اى كه النه ام رو آن بود شكسته 
است!»   خواست جلوتر برود و شاخه ى شكسته را نگاه كند كه  فرياد زد:«واى! 
پايت را از روى خانه ام بردار!»   زير پايش را نگاه كرد. خانه ى   زير پاى   
خراب شده بود.    گفت:«چه   خوش  شانسى! اگر   توى خانه اش بود 

︠︀﹡﹥ ی ﹡﹢
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كه االن له شده بود!»   به   گفت:«غصه نخور! االن خانه ات را درست مى كنم!»  
 گفت:«نه بهتر است هيچ كارى نكنى وگرنه باز هم يك جا را خراب مى كنى!»   
گفت:«فكر خوبى دارم! تو و    با من بياييد تا برايتان خانه اى نو پيدا كنم.»   
النه ى    را با خرطومش برداشت و آن را روى سرش گذاشت.   و    
هم توى النه نشستند و همراه   راه افتادند.   و   ، سوار  ، همه ى 
جنگل را گشتند. خيلى هم به آن ها خوش گذشت. تا اين كه   درختى پيدا كرد 
پر از شاخ و برگ. بعد النه ى    را بين شاخه هاى درخت گذاشت.   هم دويد 
و رفت توى سوراخى كه زير درخت بود.    و   به   گفتند:«كاش تو 
هم پيش ما بمانى!»   كمى فكر كرد و گفت:«اين درخت پر از برگ هاى سبز و 
خوش مزه است! مى مانم!»    و   گفتند:«واى! مواظب النه هايمان باش!»   

خنديد و هر سه با هم همسايه شدند.
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گل هر روز ضعيف و ضعيف تر مى شد.يك عالمه شته، روى يك گل زندگى مى كردند.

يك روز كفشدوزك تصميم گرفت كه گل را نجات 
دهد.

ي
او به سراغ شته ها رفت و گفت:«از اين جا برويد تا 

همه ى شما را نخورم!
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شته ها از ترس، بچه هايشان را جمع كردند و راه 
و همه از روى گل رفتند.افتادند.

با رفتن شته ها، گل دوباره جان گرفت و رويش پر از 
كفشدوزك هاى زيبا شد.
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شكل را قيچى كن.
قسمت هاى نقطه چين را تا بزن.

به قسمت هاى سفيد چسب مايع بزن و به طرف ديگر بچسبان.
حاال تو يك جعبه هديه زيبا دارى!
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مصطفي رحماندوست

لوله لوله دارم، بيا
هله هوله دارم، بيا

اين لوله چيه؟ لواشك
اون يكى يه لوله ترشك

پولتو بيار و بخر
هله هوله ها موببر

ترشك و پشمك و آلوچه
تو مريض مى شى، به من چه!




