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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. در درياها و رودخانه هاى بزرگ زندگى مى كنم. بعد از آدم ها،  من دلفين هس

ــمان تيز بينى دارم. يعنى هم روى آب  ــتم. چش با هوش ترين موجود روى زمين هس
ــنوم. اما هيچ بويى را  و هم زير آب همه چيز را خوب مى بينم. همه ى صداها را هم مى ش

احساس نمى كنم! ما دلفين ها وقتى به دنيا مى آييم، مدتى فقط شير مادرمان را مى خوريم، 
مثل بچه ى آدم ها. بازى كردن را خيلى دوست داريم. وقتى يك كشتى توى دريا باشد، دور 

و بر آن پر از موج مى شود، من و دوستانم روى اين موج ها باال و پايين مى پريم و 
بازى مى كنيم. دلفين ها هميشه در كنار هم زندگى مى كنند. اگر يك روز 

يك دلفين تنها بماند، از غصه مريض مى شود! حاال كه 
مرا شناختى و با هم دوست شديم، براى ورق زدن 

مجله، با من بيا...
 

و ب ي وى ى ىي و بيم ي وى ى
ى
زند
شود
ى و

ريپريم ووووو موجى اين موجها باال و پپايين مى
ىدگى مىككنند. اگر يك روز 

د! حاال كه 
ورق زدن 
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︀﹫﹟ ا﹁︐︀د ا︋︣ی ﹋﹥︎ 
فروزنده خداجو

آسمان پر از ابر بود. ابرها با هم بازى مى كردند. شكل اسب، بستنى و 
سيب مى شدند. اين طرف مى رفتند، آن طرف مى رفتند. روى شانه هاى 
باد مى نشستند و مى چرخيدند. فقط يك ابر تنبل موفرفرى بود كه يك 
گوشه ى آسمان لم داده بود. نه بازى مى كرد. نه مى خنديد. نه مى چرخيد. 
ابرى كه شبيه هويج بود، به او نزديك شد و پرسيد:« ميايى بازى؟!» ابر 
موفرفرى، خواست چيزى بگويد كه ابر هويجى، دست از سرش بردارد، 
براى همين هم گفت:« منتظر خواهرم هستم. او با من قهر كرده. رفته 
پايين توى بركه. حاال منتظر هستم تا او برگردد.» ابر هويجى كنار او 
نشست و گفت:« طفلك بى چاره!... ناراحت نباش! من همين جا مى مانم 
تا خواهرت برگردد. نمى گذارم، تنها بمانى و غصه بخورى. بغض كنى 
چون  نشنيد.  را  او  حرف هاى  بقيه ى  موفرفرى  ابر  بگيرد!»  گريه ات  يا 
روى شانه ى باد لم داده بود و از آن جا دور مى شد. اما ابر هويجى دست 
بردار نبود! چون خيلى زود سر و كله اش پيدا شد و روى آن يكى شانه ى 
باد نشست. ابر مو فرفرى چشم هايش را بست. حوصله ى حرف زدن 
نداشت. ابر هويجى، دلش سوخت. فكر كرد ابر از غصه ى خواهرش به 
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اين حال و روز افتاده. براى همين هم چهار چشمى به زمين نگاه كرد تا خواهر او را پيدا 
كند. يك دفعه، چشمش به يك بركه افتاد. توى بركه يك ابر مو فرفرى بود. ابر هويجى 
داد زد:«واى!... نگاه كن! پيدايش كردم. خواهرت به يك تكه ابر لم داده! چه قدر هم 
شبيه خودت است. راستى! شما دوقلو هستيد؟» ابر مو فرفرى به پايين نگاه كرد. عكس 
خودش را توى آب بركه ديد. الكى گفت:« آره! او خواهرم است. اما انگار دوست ندارد 
بيايد باال!» ابر هويجى، هيجان زده، باال و پايين پريد و گفت:« خب! تو برو پايين! برو! 

قهر بس است!» و ابر مو فرفرى را هل داد پايين. ابر با سر 
توى آب افتاد. خواب از سرش پريد. ابر هويجى از آن باال 
داد زد:« خوش بگذره! هميشه با هم آشتى باشيد!» و همراه 
باد از آن جا رفت. ابر مو فرفرى از عصبانيت جيغ كشيد. اما 
ماهى ها از شادى باال و پايين پريدند. حاال يك تكه ابر داشتند 

كه با او بازى كنند!
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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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من از حسين بزرگ تر هستم. براى همين هم اجازه دارم بعضى شب ها، پيش مادر 
بزرگ بمانم. اما حسين، فقط وقتى كه دايى عباس و زن دايى باشند، اجازه دارد شب 
پيش مادر بزرگ بماند. آن شب، وقتى حسين ديد كه من نمى خواهم به خانه ى مان 
بروم، كفش هايش را نپوشيد و با دايى نرفت. گفتم:« حسين جان! برو، فردا مى آيى!» 
اما او دست مرا گرفت و پيش من ماند. مادر بزرگ گفت:« عباس جان! بگذار بماند!» 
دايى گفت:« اگر بهانه بگيرد و گريه كند، شما اذيت مى شويد.» مادر بزرگ گفت:« بهانه 
نمى گيرد. قول مى دهد! بگذار بماند.» اين طورى شد كه حسين هم مثل من پيش مادر 
بزرگ ماند. مادر بزرگ براى ما، پيش خودش رختخواب پهن كرد. بعد براى ما قصه 
گفت تا بخوابيم. مادر بزرگ كتاب قصه ندارد او همه ى قصه هاى قرآن را بلد است و 
شب هايى كه پيش او مى مانم برايم تعريف مى كند. مادر بزرگ مى گويد:« وقتى كسى 
قصه هاى قرآن را مى گويد، فرشته ها هم ساكت و آرام به آن ها گوش مى كنند.» آن 
شب، حسين راحت راحت خوابيد. گريه نكرد، بهانه نگرفت و مادر بزرگ را هم اذيت 

نكرد. چون، من و حسين و فرشته ها، با قصه هاى قرآن خوابيده بوديم!
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بازم خبر داده كالغ
انار شده مهمون باغ

اون كه به سر كاكل داره
تاجى به رنگ گل داره
پوست تنش حنايى رنگ
دونه داره، سرخ و قشنگ
نشسته روى شاخه ها
مى خنده اما بى صدا

بازم خبر داده ك

ا﹡︀ر مهرى ماهوتى
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تعداد هر شكل را بشمار و در 
جدول به همان اندازه عالمت 

بزن.
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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︋︀د ﹝︐︨︣﹊﹩

پاييز كه شد، باد به سراغ مترسك رفت و گفت:« حاال كالهت را مى دهى؟» مترسك 
خنديد و كاله را به باد داد. باد كاله را برداشت و دنبال كالغ ها رفت. كالغ ها، از باد 
مترسكى مى ترسيدند و قار قار قار فرار مى كردند. و باد مترسكى هو هو هو مى خنديد 

و دنبال كالغ ها مى رفت! 
19



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

در يك بركه ى زيبا،  زندگى مى كرد.    آواز خواندن را خيلى دوست داشت. براى همين 

هم شب ها، وقتى همه خواب بودند و بركه آرام بود،    ، قور قور قور آواز مى خواند. بعد،  

و  و  با صداى    از خواب مى پريدند.    وقتى مى ديد دوستانش بيدار شده اند، 

خوش حال مى شد و بلندتر قور قور مى كرد.

يك روز وقتى كه    از خستگى خوابيده بود،   و    به    گفتند:«بايد فكرى كنيم 

آواز ﹇﹢ر︋︀︾﹥
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تا    شب ها بخوابد و روزها آواز بخواند.»    گفت:«حاال كه    خواب است، كارى 

نمى شود كرد.»    گفت:«پس بايد بيدارش كنيم وگرنه باز هم شب بيدار مى ماند و آواز 

مى خواند!»    و    رفتند توى آب و شلپ، شلپ، شروع كردند به آب بازى. آب به سر و 

روى    پاشيده شد و    از خواب پريد.

  گفت:«   جان! چه خوب كه بيدار شدى! براى ما آواز مى خوانى؟»   گفت:« آالن 

كه بركه خيلى شلوغ است! كسى صداى مرا نمى شنود.»    و   و    گفتند:«مى شنويم! 

خيلى خوب مى شنويم! برايمان بخوان!»    با خوش حالى شروع كرد به آواز خواندن.    

و   و    برايش دست زدند و به او آفرين گفتند.   ، تمام روز را آواز خواند. شب، 

آن قدر خسته بود كه زودتر از همه خوابيد! بركه ساكت شد،    و   و    هم راحت و 

آرام خوابيدند!
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يك روز وقتى كه توى مرغدانى، مرغ ها در النه ى 
خودشان نشسته بودند.

يك مرغ، چشمش به چيز عجيبى افتاد!

واى! گربه رفته بود توى النه ى يكى از مرغ ها! 22



بين مرغ ها و ولوله شد! همه از النه بيرون آمدند و 
خبر به آقا خروسه رسيد.قدقدقدا، قدقدقدا .... سر و صدا راه انداختند.

آقا خروسه، عصبانى شد! پرهايش را باال داد و به طرف 
مرغدانى دويد!

اما خانم مرغه، خيلى شجاع بود. گربه را بيرون كرد، 
قبل از اين كه آقا خروسه برسد!

 

ف
23د، 



شكل ها را قيچى كن.
گل برگ ها را از پشت به هم بچسبان.

دور دايره زرد، از پشت چسب مايع بزن و گلبرگ ها را دور تا دور آن 
بچسبان.

حاال يك نى پشت آن بگذار و دايره زرد بعدى را به آن بچسبان.

24







مصطفي رحماندوست

كاغذ سفيد است
رنگ پنير است
مانند برف است
همرنگ شير است

خرگوش زيباست
همرنگ آن هاست
قو هم سفيد است
قو توى درياست




