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اين مجموعه ويژه ي خردساالن طراحي شده است. عالوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردساالن 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خالقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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با من بيا ...
تو مادر من هستي

نقاشي
فرشته ها

سالم
جدول

شنا در دريا

آب

مرا نخوري
قصه ي حيوانات

بازي
كاردستي

فرم اشتراك
قصه هاي پنج انگشت



را  ــودك  ك دســت 
ــد  در دســت بگيري
ــازي با  ــال ب و در ح
ــن  اي او  ــتان  انگش
شعر را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

شب بود و بچه ها مي خواستند بخوابند. اما خوابشان 
نمي آمد.

اولي گفت:«الال، الال، الاليي»
دومي گفت:«خواب قشنگ كجايي؟»

به چشم ما مي آيي؟»
سومي گفت:«قصه بگيم» اتل متل توتوله.»

چهارمي گفت:«يه موش چاق، يه گربه ي كوتوله ... »
پنجمي قصه گوش مي داد

ديد كه ديگه خوابش مي آد
رفت و به شهر خواب رسيد

تو شهر خواب،
موش كوچولو، دنبال گربه مي دويد!

در دســت بگير
ــاز ــال ب و در ح

و 
خوان

دو

ــال بـ و در ح
ا ــتان  انگش
شعر را بخ

ممصطصطفيف ررحمحمحماناندددد
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دوست من سالم.
من گربه هستم. ناز و ملوس و قشنگ. دو تا چشم براق دارم كه با آن ها مي توانم در تاريكي 
شب همه چيز را خوب ببينم. بدنم پوشيده از موهاي نرم است. من با ليسيدن دست و پا و 
صورتم، خودم را تميز مي كنم. چنگال هاي تيزي دارم. اما چنگال هايم زير پوست پنجه هايم 

پنهان اســت. تا وقتي كه الزم نباشد، آن را بيرون نمي آورم. من بازي و شكار 
خيلي دوســت دارم، براي همين هم اگر چيزي 

ــال آن مي روم و بازي  حركت كند، زود دنب
مي كنم. اگر بخواهم كسي را بترسانم، پشتم 

را باال مي گيرم. موهاي تنم را بلند مي كنم 
تا او فكر كند من خيلي قوي و ترسناك 

هستم! اما امروز، تميز و خوش اخالق آمده ام 
مهماني! مهماني مجله ي دوست خردساالن. ميو! 

ميو! تو هم با من بيا ...
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ــباب بازي فروشي، همه جور اسباب بازي بود. ماشين  توي يك مغازه ي اس
هم بود. ماشين هاي كوچك و بزرگ و رنگ و وارنگ. يك ماشين كوچولوي 
ــين قرمز، دنبال مادرش مي گشــت. يك روز رفت پيش  قرمز هم بود. ماش
كاميون و پرسيد:«سالم! تو مادر من هستي؟» كاميون اخم كرد و گفت:«يعني 
چي؟ مگر ماشين ها هم مادر دارند؟» ماشين قرمز گفت:«بله كه دارند! همه 
ــتي؟» كاميون بيشتر اخم كرد:«نه!  مادر دارند. من هم دارم. تو مادر من نيس
ــين قرمز راه افتاد و رفت پيش اتوبوس و  ــتم.» ماش من مادر هيچ كس نيس
ــتي؟» اتوبوس، بوق بوق بوق خنديد و گفت:«تو  به او گفت:«تو مادر من هس
ــين ها كه مادرندارند.» ماشين قرمز لجش گرفت. چندبار  چه با مزه اي! ماش

ــم دارند!» بعد با  ــرا، چرا دارند. خوب ه ــه زمين زد و گفت:«چ ــش را محكم ب چرخ هاي
ــيد به اتوبوس دوطبقه با خوش حالي به او  ــد. رفت و رفت تا رس ناراحتي از آن جا دور ش
گفت:«حتماً تو مادر من هستي!» اتوبوس دوطبقه كه از كار زياد خسته بود و داشت چرت 
ــو. برو دنبال كار خودت.» ماشين قرمز چيزي نگفت و  مي زد گفت:«كوچولو! مزاحم نش
يواش يواش از آن جا رفت. بعد يك گوشه نشست و هي غصه خورد. يك دفعه صدايي 
شنيد:«ببين! ببين! تو مادر من هستي؟» ماشين قرمز سرش را باال كرد. يك ماشين آبي 
خيلي خيلي كوچولو جلوي او ايستاده بود. ماشين آبي حتي از او هم كوچولوتر بود. ماشين 
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آبي دوباره پرسيد:«تو مادر من هستي؟» ماشين قرمز مي خواست داد بزند و بگويد؛ نه. 
ــتم. من خودم هم دنبال مادرم مي گردم. اصالً ما ماشين ها مادر نداريم. اما  من مادر نيس
اين چيزها را نگفت. يعني دلش نيامد كه بگويد. او با مهرباني، ماشين آبي را ناز كرد و 
گفت:«آره عزيزم! من مادر تو هستم.» ماشين آبي خيلي  خوش حال شد و از خوش حالي 

، بوق بوق خنديد:«بوق بوق بوق .....»



7

دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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اســم زن دايي من صديقه است. يك روز به مادرم گفتم:«صديقه 
يعني چه؟» مادرم گفت:«صديقه يكي از اسم هاي حضرت فاطمه(س) 
است.» گفتم:«مگر اسم ايشان فاطمه نيست؟» مادرم گفت:«حضرت 
ــار پيامبر،  ــه(س) آن قدر خصوصيات خوب داشــتند كه هر ب فاطم
ايشــان را با يكي از اين خوبي ها صدا مي زدند. مثالً صديقه يعني 
ــتگو.» پدرم كه به حرف هاي ما گوش مي داد گفت:«يك  دختر راس
ــي(ع) گفتند:«هر چه فاطمه گفت،  ــد(ص) به امام عل روز حضرت محم

بپذير. چون او راستگو است. بسيار راستگو است.»
ــتگو باشــد خيلي دوست دارد.  من مي دانم خدا هركس را كه راس

خدا حضرت فاطمه(س) را هم خيلي دوست داشت.
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سالم بيد، سبز است
سالم رود، آبي ست
سالم گرم خورشيد
بلند و آفتابي ست

سالم ابر، خيس است
سالم ماه روشن

سالم چشمه، شادي ست
شبيه خنده ي من

سالم مرغ حق، حق
سالم باد، هوهو

سالم غنچه مخفي ست
ميان خنده ي او

خداي روشني ها!
خداي مهر و لبخند!

 همه از دور و نزديك
سالمت مي فرستند

 بيوك ملكي

ت ا ز
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جدول را كامل و رنگ كن.
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شير آب خانه ي ما خراب بود. آن قدر چكه كرد. آن قدر 
چكه كرد، كه آب قطع شد. حاال ما آب نداريم تا ظرف ها 
را بشوييم. آب نداريم تا غذا بپزيم. آب نداريم تا چايي 
آچار  يك  با  پدرم  كنيم.  حمام  تا  نداريم  آب  كنيم.  دم 

شير آب را تعمير كرد تا ديگر چكه نكند. 
كاش آب خانه ي ما زود وصل شود. ما قول مي دهيم كه 

آب را هدر ندهيم.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
گردش  كمي  و  برود  بيرون  بركه  از  بار  اولين  براي  گرفت  تصميم  روز   يك 
كند.   او را ديد و پرسيد:«  جان! كجا مي روي؟»   گفت:«به گردش 
مي روم!»   گفت:«مراقب باش!» اگر  تو را ببيند، فوري تو را مي خورد!»   
گفت:«مراقب هستم!»   از بركه دور شد. اما او نمي دانست   چه شكلي است. 
كمي جلوتر چشمش به يك  افتاد و پرسيد:«تو   هستي؟»  خنديد و 
گفت:«نه بابا جان!   كه دست و پا ندارد.»   رفت و رفت تا يك  را ديد. 
به او گفت:«مرا نخوري!»  خنديد و گفت:«من اصالً   دوست ندارم.»   

هيچكسنبود خدا از غير
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پرسيد:«مگر تو   نيستي؟»  گفت:«نه!   خيلي دراز است. پشتش هم 
صدف ندارد.»   رفت و رفت تا به  رسيد.   فرياد زد:«واي! مرا نخور!» 
فكر نمي كنم     خنديد و گفت:« من كه نمي توانم   بخورم. اصالً 
خوش مزه باشد!»   با تعجب پرسيد:«مگر تو   نيستي؟»  گفت:«نه بابا! 
من  هستم.   خيلي بزرگ است.»   پرسيد:«چه قدر بزرگ است؟» 
ناگهان   از پشت بوته ها بيرون آمد و گفت:«به اندازه ي من بزرگ است!»  
فرياد زد:«اين   است.» و رفت زير خاك.   فرياد زد:« من اصالً خوش مزه 
نيستم! مرا نخوري!» اما   به طرف او مي آمد.   جست زد و جست زد رفت 
طرف بركه و با يك شيرجه خودش را انداخت توي آب.   كه ديد نمي تواند   
را پيدا كند، از آن جا رفت.   آن روز خيلي چيزها ياد گرفت. او فهميد كه  و 

 و  ، هيچ كدام   نيستند!
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يك روز خانم مرغه و آقا خروسه خبردار 
شدند كه يك عكاس به مزرعه آمده است.

آقا خروسه جوجه ها را صدا زد تا 
بيايند و همه با هم عكس بگيرند.

همه ايستادند اما يكي از جوجه ها كنار خانم 
مرغه نبود!
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آقا خروسه همه جا را به 
دنبال جوجه گشت.

جوجه كوچولو يك تخم مرغ پيدا 
كرده بود و با تعجب به آن نگاه مي كرد!

خانم مرغه به او گفت:«بيا جانم! 
مي خواهيم همه با هم عكس بگيريم!»

باالخره جوجه كوچولو هم آمد و همه با هم يك 
عكس يادگاري گرفتند اما او هنوز به تخم مرغي كه 

پيدا كرده بود فكر مي كرد!
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اين شكل گرد است.
گردها را رنگ بزن و آن هايي را كه گرد نيستند در جدول دوباره بكش.
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قيچي  (قرمز)  خط  روي  از  را  شكل ها 
كن.

جاي پاي خرگوش را با قيچي ببر.
از روي عالمت - - - - آن را تا بزن.

كه  سوراخ هايي  توي  را  انگشت هايت 
بريدي فرو كن.

حاال خرگوش تو مي تواند راه برود.
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