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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. يك حيوان بزرگ! گوش هايم بزرگ است. پاها و دست هايم بزرگ است.  من فيل هس

خرطومم هم بزرگ است. دو تا دندان خيلى بزرگ هم دارم كه به آن عاج مى گويند.
ــتفاده مى كنم. با خرطومم، ميوه ها، علف ها و  خرطوم، بينى من اســت كه از آن به جاى دســت هم اس
ــم، بعد آن را در دهانم  ــم و آن را در دهانم مى گذارم. خرطومم را پر از آب مى كن ــا را مى چين برگ ه

مى ريزم، گاهى هم آب را مثل فواره روى سرم مى پاشم و حسابى خنك مى شوم!
امروز پيش تو آمده ام تا مرا بشناسى و با هم دوست شويم! 

ــردار و براى ورق زدن  حاال مدادرنگى هايت را ب
مجله، با من بيا...

ىپا
ست
زدن

حسااشم و حسابى خنك مىشوم!حساشموحسابىخنكمىشوم!
ت شويم! 

ن 
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﹋﹑ه و ﹝﹢︫﹩

مجيد  راستى

به  و  ديد  را  موشى  باز،  شعبده  كاله 
خانه ات  من  پرسيد:«مى خواهى  شوخى 

شوم؟» موشى يك مرتبه فرار كرد!
كاله با تعجب گفت:«اِ ... ! چرا فرار كرد؟»

اما كمى بعد، موشى با موش هاى ديگر آمد. 
كاله از ديدن آن همه موش تعجب كرد و پرسيد:«آمده ايد نمايش ببينيد؟»

موشى گفت:«ما آمده ايم تا براى ما خانه باشى!»
كاله خنديد و گفت:«من با تو شوخى كردم.»

موشى گفت:«اما ما خانه مى خواهيم.»
كاله كمى فكر كرد و گفت:«پس برايتان يك نمايش مى دهم.»

كاله اين طرف چرخيد، آن طرف چرخيد، آن وقت از خودش، هى كاله بيرون 
انداخت. موش ها خوش حال شدند و دويدند زير كاله ها.

5كاله پرسيد:«نمايش خوب بود؟»



موش ها از توى كاله جواب دادند:«خوب بود! ما 
صاحب خانه شديم.»

كاله ديد كه فقط موشى بى خانه مانده است. يك 
كاله هم براى او بيرون انداخت و گفت:«اين هم 

خانه ى تو!»
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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 گفته كه شب ها قبل از خواب دعا كنم و از خدا، براى همه ى 
چيزهاى خوبى كه آفريده، تشكر كنم.

امروز من و حسين و پدرم با دايى عباس به پارك رفتيم. يك عالمه 
برف آمده بود. ما با هم برف بازى كرديم و خنديديم. يك آدم برفى 
هم درست كرديم كه حسين آن را خراب كرد. تقصير حسين نبود. 
داشت مى دويد كه افتاد روى آدم برفى. ما خيلى خنديديم. حسين 

هم خنديد. 
خدايا! براى همه ى چيزهاى خوبى كه آفريده اى ممنونم.

خدايا! ممنونم كه حسين را آفريدى، پدرم را آفريدى، دايى عباس 
و برف را آفريدى.

خدايا! ممنونم كه خنده و بازى و شادى را آفريدى!
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الال الال الاليى
تو كفشاى بابايى
همراه پاى بابا

به خونه مون ميايى

بنداتو واكن حاال
الاليى كن الال

خسته شدى مى دونم
مثل پاهاى بابا

صبح كه بشه دوباره
بايد برى سركار
پس حاال مثل بابا
چشماتو رو هم بذار

 

︀︋︀ ﹋﹀︩ ﹨︀ی︋ 
شكوه قاسم نيا
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شكل هاى مربوط به هم را با يك خط به هم وصل كن.

16



نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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︋︀د و ︋︀ران

وقتى باد و باران بازى مى كردند، ديوار فقط 
تماشا مى كرد.

باران، قطره هايش را به باد پاشيد.
ديوار خيس شد.

باد مشتى دانه به هوا پاشيد.
سر تا پاى ديوار پر از دانه شد.

باد رفت. باران تمام شد.
ديوار جوانه زد و سبز شد.

مرجان كشاورزى آزاد
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

، چشمش به يك  افتاد.   از درخت پايين آمد و   را برداشت. آن  يك روز 

،   را به زمين زد تا پوست آن را مثل  ، بوى هيچ ميوه ا ى را نمى داد.   را بو كرد.  

!!   خنديد و  نارگيل بشكند.   به زمين خورد و دوباره برگشت توى دست هاى  

!!   خوردن    دوباره   را به زمين زد. باز هم   برگشت توى دست هاى  

را فراموش كرد و شروع كرد به بازى با آن.   را به درخت زد،   برگشت.   را 

به زمين زد،   برگشت.   را شوت كرد،   برنگشت.    خيلى ناراحت شد. 

︑﹢پ
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همه جا را گشت اما   را پيدا نكرد.

 رفت و افتاد جلوى النه  .   با خوش حالى از النه بيرون آمد و   را بو كرد. 

  بوى هيچ ميوه ى خوش مزه اى را نمى داد.   خواست   را گاز بزند، اما دندان هايش 

توى آن فرو نرفت.  ،   را قل داد و قل داد و آن را برد پيش  و گفت:«دندان هاى 

تو بزرگ است! پوست اين ميوه را بكن تا آن را با هم بخوريم.»    دندان هايش را توى   

فرو كرد. اما   قل خوررد و رفت آن طرف!    گفت:«پوست اين ميوه خيلى سفت است. 

بيا آن را پيش   ببريم تا مثل پوست نارگيل آن را بشكند!»

!!    گفت:«پوست اين ميوه ى عجيب    و   ،   را برداشتند و رفتند پيش  

را بشكن تا همه با هم آن را بخوريم.»   خنديد و گفت:«اين ميوه به درد خوردن نمى خورد!» 

،   را به زمين زد و گفت:«به    و    پرسيدند:«پس به چه دردى مى خورد؟»  

درد بازى!» بعد   و    و   با هم   بازى كردند و كلى خنديدند!

21



آن ها خانواده ى شاد و خنده رويى بودند!ميمون يك بچه ى سفيد كوچولو داشت.

ولى هيچ دوستى نداشتند.
يك روز، وقتى كه ميمون خوابيده بود... 22



آن ها از ديدن هم خيلى خوش حال شدند!يك دوست قديمى او را ديد و به طرفش آمد.

دوست 
ميمون هم يك بچه ى كوچولو داشت. حاال همه ى آن ها 

مى توانستند با هم دوست باشند!
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مصطفي رحماندوست

اتل متل نقاره
هر كسى كارى داره

اين يكى سيب مى خوره
اون يكى سيب مى كاره
اين آب سيب مى گيره

اون آب سيب مى فروشه
چه آب سيبى به به!

حيف دو تا هسته توشه!
 




