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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 كاسه هستم. كاسه يك ظرف گود است كه در آن غذاهاى آبدار مى ريزند. غذا هايى 

مثل آش و آب گوشت. بعضى از كاسه ها كوچك هستند، بعضى ها هم بزرگ. حاال خوب 
فكر كن و بگو، تو در كاسه چه چيزهايى مى خورى؟ همين طور كه آن ها را نام مى برى، 

ندست مرا بگير و براى ورق زدن مجله، با من بيا...
خورى؟ همين طور كه آن ها را نام مى برى، 

 بيا...
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︤﹞︣ ﹇
فروزنده خداجو

يكى بود، يكى نبود. يك قرمز بود كه خانه نداشت. كسى را نداشت. كار نداشت. 
شب مى شد و جاى خواب نداشت. يك روز كه خيلى خسته بود، با خودش گفت:« 
اين قدر مى روم تا باالخره، يك جاى خوب پيدا كنم.» اين را گفت و به راه افتاد. كمى 
بعد به يك درخت گالبى رسيد. قرمز گفت:« به به ... چه جاى خوبى!» از درخت پيچ 
خورد و باال رفت. يك دفعه، همه ى گالبى ها قرمز شدند. درخت جيغ كشيد و قرمز 
را انداخت پايين. قرمز دوباره رفت و به يك رودخانه رسيد. آب رودخانه، زالل و 
آرام بود. قرمز گفت:« به به ... چه جاى خوبى!» سر خورد و توى آب رفت. يك دفعه، 
رودخانه قرمز شد. ماهى ها از ترس باال و پايين پريدند. رودخانه موج برداشت و 
قرمز را پرت كرد بيرون. قرمز دلش گرفت. غصه خورد، اما باز هم رفت. رفت 
و رفت تا به يك جعبه ى خالى رسيد. پريد توى جعبه، جعبه قرمز شد. اما نه 
جيغ كشيد و نه قرمز را بيرون انداخت. قرمز كه خيلى خسته بود، نفس 
راحتى كشيد و گفت:« باالخره يك جاى خوب پيدا كردم!» و 
5ر از خستگى خوابش برد. فردا صبح، دختر كوچولويى، در 



جعبه را باز كرد. يك دفعه چشم هايش از تعجب گرد شد! جعبه اش قرمز شده بود. 
دختر كوچولو گفت:« واى!... جعبه ام چه قدر قشنگ شد! اما حيف كه حتى يك مداد 
رنگى هم ندارد.» قرمز چشم هايش را باز كرد و گفت:« اما در عوض، يك رنگ شاد و 

قشنگ دارد!» دختر كوچولو خنديد. قرمز هم خنديد و براى هميشه، همان جا ماند.
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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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باغبان  او  است.  قاسم  اسمش  كه  دارد  دوست  يك  بزرگ  پدر 
است. گاهى پيش پدر بزرگ مى آيد و برايش بوته ى گل مى 
گل  يك  من  رفتيم،  بزرگ  پدر  ى  خانه  به  وقتى  ديروز  آورد. 
صورتى توى باغچه ديدم و گفتم:« واى! ... پدر بزرگ! اين گل را 
قاسم اين جا كاشته؟» پدر بزرگ اخم كرد و گفت:« كى؟» گفتم:« 
قاسم!» پدر بزرگ گفت:« قبل از اين كه جوابم را بدهى خوب 
فكر كن! كى؟» گفتم:« قاسم آقا!» پدر بزرگ گفت:« بله اين گل 
بزرگ  تو  از  آقا  قاسم  باشد،  يادت  كاشته.  جا  اين  آقا  قاسم  را 
تر است. بايد هميشه با احترام اسم او را بگويى. احترام گذاشتن 
به بزرگ تر ها، كارى است كه خداوند را خوش حال مى كند.» 
گفتم:« قاسم آقا چه گل قشنگى اين جا كاشته!» پدر بزرگ خنديد 

و گفت:« اين گل مثل تو قشنگ است!»

9



النه اى تنگ و تاريك 
خيلى دراز و باريك

كجا بود؟
ميان باغچه ها بود

كنار بوته ى تربچه ها بود
خانه اى كه توى دل زمين بود

النه ى كرم كوچولو، همين بود!

ك ا گ ا ال

﹐﹡﹥ ی ﹋︣م
مهرى ماهوتى
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مدادت را بردار و توپ را با يك خط به سبد برسان.
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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﹨﹞﹫︪﹥ ︋︣ا﹛ ︋﹢ق ﹝﹩ ز﹡︡

ماشينم را دستم گرفتم و با انگشت هايم چرخ هاى آن را چرخاندم. چرخ هاى ماشين 
خيلى تند مى چرخيدند. تا مى خواستند آرام حركت كنند، دوباره آن ها را مى چرخاندم. 
بازى چرخ بازى خيلى كيف داشت. وقتى ماشينم را روى زمين گذاشتم، ديدم رنگ 
صورت راننده ى ماشين قرمز شده بود. اصال يادم نبود كه وقتى ماشين را بر عكس مى 
گيرم، حال آقاى راننده به هم مى خورد! از او معذرت خواستم و حالش را پرسيدم، او 

حال خوبى نداشت، چون وقتى حالش را پرسيدم، مثل هميشه برايم بوق نزد!

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

كنار يك بركه،  النه داشت. او توى النه، فقط يك  داشت. حاال وقت آن شده كه   ،  

  را توى آب ببرد. اما    مى ترسيد و مى گفت:« چه طورى شنا كنم؟» و    مى گفت:« 

اگر توى آب بيايى، مثل همه ى    ها مى توانى شنا كنى.»  حرف هاى آن ها را شنيد. جلو 

رفت و گفت:«  مى خواهى من به تو شنا كردن ياد بدهم؟»    گفت:« چه طورى شنا كنم؟»   

دست و پاهايش را تكان داد و گفت:« اين طورى، اين طورى...!»    خنديد و گفت:«    كه 

﹥ ︵﹢ری ︫﹠︀ ﹋﹠﹛؟
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مثل تو دست و پا ندارد!»  حرف هاى آن ها را شنيد و گفت:« مى خواهى من به تو شنا كردن 

ياد بدهم؟»    گفت:« بگو چه طورى شنا كنم.»    گفت:« دست هايت را اين طورى باز و 

بسته كن. بعد هم پاهايت را جلو و عقب ببر!»    خنديد و گفت:«    جان! اين    كه 

مثل تو دست و پا ندارد!»   گفت:« من فكر خوبى دارم!    پشت من بنشيند و همه با هم 

شنا كنيم!»    گفت:« چه فكر خوبى!»    پشت   نشست و بعد   و    و    

و    رفتند توى آب.    خيلى خوش حال بود آب به بال هايش مى خورد و او را قلقلك مى 

داد. كمى بعد،    گفت:«    جان! بيا اين طرف!»    نگاه كرد و ديد   كنار    

است.    هم كنار   است.    گفت:« پس چرا من پشت   نيستم؟!»    گفت:« 

چون تو دارى شنا مى كنى!»    خنديد و گفت:« شنا مى كنم! اين طورى! اين طورى!» و رفت 

21پيش    و    و  !



سنجاب، درست جلوى روباه از زير برف ها، بيرون آمد.روباه خوابيده بود كه صدايى شنيد.

روباه با ديدن سنجاب، دهانش آب افتاد.

د.

سنجاب، آماده ى فرار بود. 22



سنجاب فرار كرد و ...سنجاب دويد... دويد...

23روباه بى چاره، از باالى سنگ سر خورد و افتاد توى برف ها!



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

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

حاال تو يك كاميون بستنى دارى!

گ به طرف ديگر بچسبان.
چسبان به هم بچسبان.
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مصطفي رحماندوست

دلم مى خواد يه روز آفتابى
مثل همه پرنده ها
پر بزنم تا آسمان آبى
پرنده ام، بال دارم
روى تنم پر دارم
مثل پرنده ها، دو تا پا دارم
يه دم يه منقار دارم
پرنده هستم اما،
مرغم و حال پر زدن ندارم
پرنده ام، نمى پرم
واى به روزگارم!




