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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 پروانه هستم. اول يك كرم كوچولو و قشنگ بودم. بعد، دور خودم پيله درست كردم. 

مدتى توى پيله ماندم. بعد آن را سوراخ كردم و بيرون آمدم. همان موقع پروانه شدم! با دو 
تا بال قشنگ، پر زدم رفتم ميان گل ها! امروز هم مهمان تو گل زيبا! 

ــتم تا با هم مجله ى دوست خردساالن را ورق بزنيم.  هس
پس مداد رنگى هايت را بردار و با من بيا...

 

ز هم مهمان تو گل زيبا! 
 ر
..

 هم مهمان تو گل زيبا! 
 بزنيرا ورق بزنيم. 
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﹠︖︣ه ام درد ﹝﹩ ﹋﹠︡ آخ︎ 
الله جعفرى

يك خانه بود كه پنجره اش بسته نمى شد و درد مى كرد. خانه 
گفت:«آخ! پنجره ام درد مى كند، آخ پنجره ام ...!»

پله ها گفتند:«برويم پيش نجار تا خوبت كند.»
خانه گفت:«واى! نه! نجار ميخ و چكش دارد. من از نجار مى ترسم.» 

خانه اين را گفت و در را بست تا صداى پله ها را نشنود.
شب كه شد، هوا سرد شد. باد از پنجره آمد توى خانه. خانه سردش 
سرما  از  دارم  گفت:«واى!  خانه  شد.  خاموش  هم  نجارى اش  شد. 

مى لرزم.»
پله ها داد زدند:«زود باش! بيا برويم پيش نجار. اگر برف بيايد يخ مى زنى!» 
خانه كه از سرما در و تخته اش به هم مى خورد گفت:«برويم! برويم!» پله ها، خانه 

را كول كردند و دويدند پيش نجار.
5خانه گفت:«آخ پنجره ام، آخ درد مى كند پنجره ام! يك كارى بكن آقاى نجار!»



نجار، پنجره را خوب نگاه كرد. ديد پنجره كج شده، يك 
كمى هم لق شده. چكش زد و صافش كرد. ميخ زد و سفتش 

كرد. حال خانه را خوب كرد.
تا صبح برف آمد. همه جا سرد سرد بود. اما توى خانه خيلى 

گرم و نرم بود. 
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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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مادربزرگ سرفه مى كرد و پدرم مى خواست او را پيش دكتر ببرد. گفتم:«اگر همه با 
هم دعا كنيم، حال مادربزرگ خوب مى شود. خدا حتما دعاى ما را مى شنود.» پدرم 
گفت:«خدا به آدم ها عقل داده تا خوب زندگى كنند. راه درمان بيمارى ها را پيدا كنند 
و سالم بمانند. اگر با دست هاى نشسته غذا بخورى و دعا كنى كه مريض نشوى، چه 
اتفاقى مى افتد؟» گفتم:«مريض مى شوم.» پدرم گفت:«بله. چون خدا به تو عقل داده و تو 
مى دانى كه با شستن دست هايت مريض نخواهى شد. اگر مادربزرگ پيش دكتر برود 
و دارويى را كه او مى گويد استفاده كند، حتما خوب مى شود. كار عاقالنه اين است كه 
وقتى مريض مى شويم پيش دكتر برويم و از او كمك بگيريم. يك كار عاقالنه ديگر هم 
اين است كه هميشه از خدواند، براى عقل، هوش و توانايى هايى كه به ما داده سپاسگزار 

باشيم و آن طور زندگى كنيم كه او مى خواهد.»
پدرم مرا بوسيد، دست مادربزرگ را گرفت و رفت. پدرم عاقل و مهربان است و خدا او 
را خيلى دوست دارد. من دعا كردم براى مادربزرگ، پدرم، مادرم، دايى عباس، حسين 

و براى همه ى چيزهايى كه خداوند به من داده از او تشكر كردم.
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من روى كاغذ
مى كنم نقاشى 

مى كشم يك ماهى
توى حوض كاشى
ماهى من تنهاست
خانه اش بى نور است
اشك مى ريزد اشك
ماه از او دور است
تكه ابرى آمد
ماه او را دزديد

ماهى من اين را 
با دو چشم خود ديد
من به او مى گويم
صبر كن ماهى! صبر
پاك كن را آرام
مى كشم بر آن ابر
مى شود پيدا ماه
باز در نقاشى

عكس او مى افتد
توى حوض كاشى
باز در حوضم هست
ماه و ماهى با هم

هر دو تاشان خوبند
هر دو را مى خواهم

 

﹝︀ه و ﹝︀﹨﹩
محمد حسن حسينى
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در هر قسمت يك شكل نامناسب است. آن را پيدا كن 
ودور آن خط بكش.
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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︀﹨ ︉︫
شب ها،...

مادرم قصه مى گويد و من مى خوابم. ماه قصه مى گويد و ستاره ها مى خوابند. 
گنجشك قصه مى گويد و جوجه هايش مى خوابند. اما يك شب، وقتى كه ماه 
و گنجشك و مادرم، خسته بودند، من و ستاره ها و جوجه ها قصه گفتيم و آن 

ها خوابيدند!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك شب، وقتى كه  توى كندو، خوابيده بود، زير درخت خوابيده بود و 

 روى يك برگ خوابيده بود، همه از صداى عجيبى بيدار شدند. صداى خرت... 

خرت... خرت...   گفت:« اين صداى چيست؟»    از كندو بيرون آمد و گفت:« 

شايد صداى    است؟»    گفت:« نه بابا جان! من اين جا هستم و اين صداى 

من نيست!»   گفت:« صدا از آن شاخه ى درخت مى آيد!» بعد،    و    

﹉ ︮︡ای ︻︖﹫︉!
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و   رفتند به طرف شاخه ى درخت تا ببينند اين صداى چيست؟ روى شاخه، يك 

 كوچولو، خرت و خرت مشغول گاز زدن برگ ها بود!    گفت:« سالم    

كوچولو!»    گفت:« سالم    كوچولو!» اما   گفت:« سالم پروانه ى خيلى 

خيلى كوچولو!»    و    با تعجب به   نگاه كردند و گفتند:« اين كه پروانه 

نيست!    است!»   گفت:« اما خيلى زود تبديل به پروانه مى شود!»    

خنديد و دوباره خرت خرت برگ خورد.   و    نشستند و منتظر شدند تا 

ببينند    چه طورى پروانه مى شود! اما   رفت خوابيد. او مى دانست كه    

براى پروانه شدن، بايد اول براى خودش يك پيله درست كند!
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بچه ميمون، هميشه تنها بازى مى كرد. با مورچه ها و 
كفشدوزك ها!

يك روز، دو تا بچه ميمون را ديد كه با هم دوست 
بودند و كلى به آن ها خوش مى گذشت.

بچه ميمون گفت:« با من هم دوست مى شويد؟»

و 
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اين طورى شد كه سه تا بچه ميمون، با هم دوست 
شدند و كلى به آن ها خوش گذشت.

اما گروه ميمون ها، پر از بچه ميمون بود!
بچه هايى كه حاال همه با هم دوست بودند و كلى به آن 

ها خوش مى گذشت!
ن

23



شكل ها را قيچى كن.
آن ها را از روى خط نقطه چين تا بزن.

به قسمت هاى سبز چسب مايع بزن و آن ها را به طرف ديگر بچسبان.
دايره هاى سفيد را روى هم بگذاريد و با چسب به هم بچسبان.

خانه موشى را مانند شكل نمونه بساز!

 چين تا بزن. چين تا بزن.ين تا بزن.
يگر بچسباها را به طرها را به طرف ديگر بچسبان.  مايع بزن وب مايع بزن و آن

بگذاريد و با چسب به هم بچسبان. گذهم
مونه بس نمونه بساز!
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مصطفي رحماندوست

اتل و متل، شب شده باز 
شب چى خوبه؟
قصه خوبه
قصه اى كه خوشم بياد
قصه ى بى غصه خوبه
مامان جونم، پدر جونم
قصه بگيد، گوش مى كنم
با قصه ها، خستگى رو
درجا، فراموش مى كنم!
«اتل و متل يه گربه بود

گرسنه بود و موشى ديد 
از جا پريد موش بگيره
موشه دويد، گربه دويد ...»




