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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 ...
وقتي شير بيمار شد

نقاشي
فرشته ها
جوراب ها

جدول
خوش خطي مهم است

مادر

خدا داده است
قصه ي حيوانات

بازي
كاردستي

فرم اشتراك
قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سالم.
ــتم. يك ظرف كوچك براي نوشيدن چاي. مي داني كه هر ظرفي مخصوص  من فنجان هس

كاري درست شده است. 
وقتي كه بزرگ ترها در فنجان چاي مي ريزند، چاي خيلي داغ اســت. صبر كن تا كمي سرد 
ــتي، دستگيره ي كوچك من براي اين  ــود. مراقب باش هيچ وقت چاي داغ نخوري. راس ش

اســت كه تو با كمك آن مرا بلند كني. فراموش 
نكن براي يك فنجان چاي يك قند كافي است!

حاال تا وقتي كه چاي توي فنجان سرد شود، براي 
ورق زدن مجله با من بيا ...
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 مرجان كشاورزي آزاد

در جنگلي سرسبز، شيري زندگي مي كرد، قوي، وحشي و بزرگ. همه از شير مي ترسيدند  و در جنگلي سرسبز، شيري زندگي مي كرد، قوي، وحشي و بزرگ. همه از شير مي ترسيدند  و 
وقتي مي غريد، به خود مي لرزيدند. شير در بيشه اي زندگي مي كرد كه پر از ميوه و دانه هاي وقتي مي غريد، به خود مي لرزيدند. شير در بيشه اي زندگي مي كرد كه پر از ميوه و دانه هاي 
خوش مزه بود، اما هيچ كس جرأت نزديك شدن به آن قسمت جنگل را نداشت. چون پا به خوش مزه بود، اما هيچ كس جرأت نزديك شدن به آن قسمت جنگل را نداشت. چون پا به 

بيشه گذاشتن همان و شكار شير شدن همان.بيشه گذاشتن همان و شكار شير شدن همان.
يك روز شير به سختي بيمار شد. گرگ و روباه هر چه كردند نتوانستند حال شير را خوب يك روز شير به سختي بيمار شد. گرگ و روباه هر چه كردند نتوانستند حال شير را خوب 
كنند. يك روز روباه گفت:«شير آن قدر به حيوانات اين جنگل بدي كرده است كه آن ها هر كنند. يك روز روباه گفت:«شير آن قدر به حيوانات اين جنگل بدي كرده است كه آن ها هر 
روز آرزوي مرگ شير را داشتند، حاال بايد كاري كنيم تا همه دعا كنند حال شير خوب شود.» روز آرزوي مرگ شير را داشتند، حاال بايد كاري كنيم تا همه دعا كنند حال شير خوب شود.» 
گرگ گفت:«من همه را مجبور مي كنم تا براي شير دعا كنند.» روباه گفت:«نه. دعايي كه به گرگ گفت:«من همه را مجبور مي كنم تا براي شير دعا كنند.» روباه گفت:«نه. دعايي كه به 
زور باشد فايده ندارد. من راه بهتري مي شناسم.» شير پرسيد:«چه راهي؟» روباه گفت:«صبر زور باشد فايده ندارد. من راه بهتري مي شناسم.» شير پرسيد:«چه راهي؟» روباه گفت:«صبر 

كنيد و ببينيد.»كنيد و ببينيد.»
ــير اجازه  ــير اجازه فرداي آن روز در تمام جنگل خبر مهمي پيچيد:«ش فرداي آن روز در تمام جنگل خبر مهمي پيچيد:«ش
ــه قدر مي خواهد از ميوه ها و  ــه قدر مي خواهد از ميوه ها و داده اســت تا هركس هر چ داده اســت تا هركس هر چ
ــه شير بر دارد و بخورد و به خانه  ــه شير بر دارد و بخورد و به خانه دانه هاي خوراكي بيش دانه هاي خوراكي بيش
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ببرد.» حيوانات اول باور نكردند و با خود گفتند كه اين حتماً يك دام است. اما كم كم به بيشه ي ببرد.» حيوانات اول باور نكردند و با خود گفتند كه اين حتماً يك دام است. اما كم كم به بيشه ي 
ــير نزديك شدند تا ببينند آن جا چه خبر اســت. نه صداي غرشي مي آمد و نه شير ديده  ــير نزديك شدند تا ببينند آن جا چه خبر اســت. نه صداي غرشي مي آمد و نه شير ديده ش ش
ــد. روباه نزديك حيوانات آمد و گفت:«شير بيمار است و چيزي به مردنش نمانده. او  ــد. روباه نزديك حيوانات آمد و گفت:«شير بيمار است و چيزي به مردنش نمانده. او مي ش مي ش
اجازه داده تا وقتي كه زنده است شما به بيشه بياييد و هر چه مي خواهيد بخوريد. اما اگر شير اجازه داده تا وقتي كه زنده است شما به بيشه بياييد و هر چه مي خواهيد بخوريد. اما اگر شير 
بميرد، من به جاي او صاحب اين بيشه مي شوم و هيچ كدام شما حق ورود به اين جا را نخواهيد بميرد، من به جاي او صاحب اين بيشه مي شوم و هيچ كدام شما حق ورود به اين جا را نخواهيد 

داشت.» حيوانات با خوش حالي مشغول جمع كردن غذا داشت.» حيوانات با خوش حالي مشغول جمع كردن غذا 
ــنيده بود با خشم  ــير كه صداي روباه را ش ــنيده بود با خشم شدند. ش ــير كه صداي روباه را ش شدند. ش

گفت:«تو مرگ مرا شرط گذاشتي؟ مي خواهي من گفت:«تو مرگ مرا شرط گذاشتي؟ مي خواهي من 
بميرم و تا صاحب بيشه بشوي؟» روباه گفت:«نه بميرم و تا صاحب بيشه بشوي؟» روباه گفت:«نه 

ــير عزيز! حاال همه هر روز دعا مي كنند كه  ــير عزيز! حاال همه هر روز دعا مي كنند كه ش ش
ــا از ميوه ها و  ــي و آن ه ــالم و زنده باش ــا از ميوه ها و تو س ــي و آن ه ــالم و زنده باش تو س

دانه هاي اين بيشه بخورند.» شير خنديد. دانه هاي اين بيشه بخورند.» شير خنديد. 
از آن روز به بعد حيوانات با خيال راحت از آن روز به بعد حيوانات با خيال راحت 

به بيشه رفت و آمد مي كردند و شير به بيشه رفت و آمد مي كردند و شير 
هر روز حالش بهتر مي شد. اخالقش هر روز حالش بهتر مي شد. اخالقش 
هم بهتر مي شد. انگار دعاي حيوانات هم بهتر مي شد. انگار دعاي حيوانات 

اثر كرده بود.اثر كرده 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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روز تولد حضرت فاطمه (س) بود. روز مادر ، و ما مي خواســتيم مثل هر سال اين 
روز را جشــن بگيريم. جشن امســال ما با هميشه فرق مي كرد. ما مي خواستيم 

ــته جمعي!  ــد امام برويم. همه باهم، دس ــا ميني بوس دوســت دايي عباس، به مرق ب
ــوار  من و حســين خيلي  خوش حالي بوديم چون نه من و نه حســين تا به حال س

ــه ي بزرگ پر از شــيريني خريده بود.  ــوس نشــده بوديم. پدرم چند جعب ميني ب
جعبه هاي شــيريني را هم توي ميني بوس گذاشــتيم. من و حســين داشــتيم 
جعبه ها را مي شــمرديم كه مادرم از توي يكي از جعبه ها به من و حسين شيريني 
داد و دوباره در جعبه را بست. ما راه افتاديم همگي با هم. پدربزرگ و مادربزرگ و 
دايي عباس و زن دايي و حسين و من و مادر و پدرم. وقتي به مرقد امام رسيديم 
و همگي از ميني بوس پياده شــديم، پدر و دايي عباس جعبه هاي شيريني را باز 
كردند و به تمام كســاني كه به زيارت مرقد امام آمده بودند شــيريني تعارف 

كردند. گفتم:«چرا شــيريني ها را به مردم مي دهيد؟» پدرم گفت:«امروز روز مباركي 
است. هم روز تولد حضرت فاطمه (س) است و هم روز تولد حضرت امام خميني.» 

همه خوش حال بودند، شيريني مي خوردند و دعا مي كردند. مثل من و حسين كه يك 
عالمه شيرين خورديم. ميني بوس سوار شديم و به زيارت مرقد امام رفتيم.
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يك چيز تازه
فهميده ام من
كاري ندارد

جوراب شستن

من شستم آن را
امروز با دست
چون مادر من

كارش زياد است

جورابم االن
روي طناب است
هم پاك و زيبا

هم خيس آب است

خورشيد خانم 
تابيده بر آن

پس مي شود خشك
جورابم االن

 ناصر كشاورز
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جدول را كامل و رنگ كن.
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امروز مادربزرگ، براي مادرم يك چادر نماز گل گلي دوخت.
مادرم از پارچه هاي اضافي چادرش، براي من يك دامن گل گلي 

دوخت.
ــري  ــكم يك روس ــاي اضافي دامنم براي عروس ــن با پارچه ه م

گل گلي درست كردم.
مادربزرگ مادر مادرمن است.

مادرم مادر من است و من مادر عروسكم هستم.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز  از باالي درخت،  را ديد و گفت:«واي! اين خارهاي تيز به چه دردي 

مي خورد؟»  گفت:«خدا اين خارها را پشت من آفريده است تا هيچ كس نتواند مرا 

اذيت كند. من  هستم و همه از خارهاي تيز من مي ترسند.»  پر زد و رفت كنار 

مرداب. ديد كه  بزرگ از آب بيرون آمده است. گفت:«واي! اين دندان هاي 

تيز به چه دردي مي خورد؟»  گفت:«اين دندان هاي تيز را خداوند به من داده است 

تا با آن ها غذاي خودم را شكار كنم.»  در فكر حرف هاي  بود كه يك  

نزديك مرداب آمد.  به   گفت:«واي! چه شاخ هاي بزرگي داري. اين شاخ ها به چه 

ن ك ه ا خ از غ ن ك
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دردي مي خورد؟»   گفت:«خداوند اين شاخ ها را به من داده تا هيچ كس جرأت نكند با من 

بجنگد.»  پر زد و رفت روي درخت نشست و با خودش فكر كرد و فكر كرد  فكر كرد. 

همين موقع  از راه رسيد. زمين زير پاي  لرزيد.  گفت:«مي بيني دوست 

، خارهاي تيز داده. به  دندان هاي تيز داده. به   شاخ  من؟! خداوند به 

بزرگ داده، به تو پاهاي قوي داده، اما به من هيچ چيز نداده.»  خنديد و گفت:«خداوند 

به تو بال  داده تا هرجا كه دلت خواست پرواز كني تو  هستي و پرهايت به رنگ گل ها 

و برگ ها است. تو مي تواني البه الي شاخه هاي درخت پنهان شوي. رنگ پرهايت را خداوند به 

تو داده است:  با خوش حالي پريد و رفت تا به  و  و   بگويد كه 

خداوند به او چه داده است.
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گوسفندها، همه منتظر بودندتا 
يكي از گوسفندها ترسيد و رفت پشم هايشان چيده شود.

دورتر از بقيه ايستاد.

گوسفند گفت:«گوسفند بدون پشم 
به چه دردي مي خورد؟»

گوسفند مادر گفت:«چيدن پشم كه 
ترس ندارد. ببين بره كوچولو نمي ترسد!»
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گوسفند مادر گفت:«نگاه كن آن ها در هواي 
گرم چه قدر سبك و سرحال هستند. تا زمستان 

دوباره پشم هايشان بلند مي شود.

وقتي پشم هايش چيده شد، خيلي 
سبك و خنك و سرحال شد.

گوسفند كه خيلي احساس گرما مي كرد، آمد و 
كنار بقيه ايستاد.
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راهي را كه گربه از آن زودتر 
به خانه مي رسد رنگ كن.
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شكل ها را از روي خط (قرمز) قيچي كن.
روي قسمت هاي بنفش چسب مايع بزن.

حاال قسمت پشت پاكت را به آن بچسبان.
اگر گل را توي پاكت بگذاري هديه ي تو 

براي مادر آماده است.
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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

آقا خروسه رفت روي ديوار و اذان داد. همه فهميدند كه 
صبح شده و بايد كه بيدار بشوند.

خوابيديم،  كه  چي  گفت:«هر  و  زد  بال  كوچولو  جوجه 
بسه!»

جوجه ي ديگه گفت:«چه كنم؟
من مي پرم پايين و باال،

يك و دو و سه!»
جوجه درازه رفت كه كمي نان بخره

يك نان داغ و تازه
جوجه چهارمي گفت:«براي شير و پنير،

دارم مي رم مغازه»
جوجه كپلو بيدار شد

ديد كسي نيست، تنها شده، واي واي
گرسنه بود، گريه مي كرد، هاي هاي

ودك
گير
ــاز ب

و 
خوان

صط

ه ا اذان ا فت ه خ آقا

ــو ك دســت 
در دســت بگ
ــال بـ و در ح
ا ــتان  انگش
شعر را بخ

مص




