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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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دوست من سالم.
ــتم، اما از گيالس  ــبيه گيالس هس ــتم. گرد و قرمز و خوش مزه! من خيلي ش من آلبالو هس

كوچك تر و ترش ترم.
بعضي ها مرباي آلبالو دوست دارند. بعضي ها شربت آلبالو دوست دارند. و بعضي ها هم آلبالو 

را با نمك دوست دارند!
ــاال مراقب باش مرا نخوري! من  ــودم هم دهانم آب افتاد. ح واي خ

ــتم تا با هم مجله ي دوست خردساالن را  امروز مهمان تو هس
ورق بزنيم. پس دست مرا بگير و با من بيا ...
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ــنه بود. به طرف حوضچه رفت. حوضچه يك ذره آب داشــت. بزي آب را خورد.  ــنه بود. به طرف حوضچه رفت. حوضچه يك ذره آب داشــت. بزي آب را خورد. زي تش بزي تش
آب حوضچه تمام شد. خواست برگردد كه صدايي شنيد. قورباغه را ديد كه داشت قورقور آب حوضچه تمام شد. خواست برگردد كه صدايي شنيد. قورباغه را ديد كه داشت قورقور 
ــيد:«خاله غصه دار، چرا غصه دار؟» قورباغه گفت:«حوضچه بي آب،  ــيد:«خاله غصه دار، چرا غصه دار؟» قورباغه گفت:«حوضچه بي آب، گريه مي كرد. بزي پرس گريه مي كرد. بزي پرس

خاله غصه دار.»خاله غصه دار.»
بزي غصه دار شد و بع بع گريه كرد. كالغ آمد و پرسيد:«بزي بع و بع. چرا بع و بع؟»بزي غصه دار شد و بع بع گريه كرد. كالغ آمد و پرسيد:«بزي بع و بع. چرا بع و بع؟»

بزي گفت:«حوضچه بي آب. خاله غصه دار، بزي بع و بع.»بزي گفت:«حوضچه بي آب. خاله غصه دار، بزي بع و بع.»
كالغ غصه دار شد و قار و قار و قار گريه كرد. مرغه آمد و پرسيد:«كالغ قاروقار. چرا قار و قار؟» كالغ غصه دار شد و قار و قار و قار گريه كرد. مرغه آمد و پرسيد:«كالغ قاروقار. چرا قار و قار؟» 
كالغ گفت:«حوضچه بي  آب. خاله غصه دار. بزي بع و بع، كالغ قارو قار.» مرغه غصه دار شد كالغ گفت:«حوضچه بي  آب. خاله غصه دار. بزي بع و بع، كالغ قارو قار.» مرغه غصه دار شد 
و قد وقدوقدگريه كرد. موشه آمد و پرسيد:«خانم قدقدا، چرا قدقدا؟» مرغه گفت:«حوضچه و قد وقدوقدگريه كرد. موشه آمد و پرسيد:«خانم قدقدا، چرا قدقدا؟» مرغه گفت:«حوضچه 
بي آب. خاله غصه دار. بزي بع و بع كالغ قار و قار مرغه قدقدا.» موشه داشت غصه دار مي شد بي آب. خاله غصه دار. بزي بع و بع كالغ قار و قار مرغه قدقدا.» موشه داشت غصه دار مي شد 

  محمدرضا شمس
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و مي خواست جيروجيروجير گريه كند كه حوضچه را ديد.و مي خواست جيروجيروجير گريه كند كه حوضچه را ديد.
ــه براي چي؟ اين كه پر از آب اســت!» همه به حوضچه نگاه كردند. يك خاله  ــه براي چي؟ اين كه پر از آب اســت!» همه به حوضچه نگاه كردند. يك خاله داد زد:«غص داد زد:«غص

قورباغه. يك بزي. يك كالغ. يك خانم قدقدا و يك موش را توي آب حوضچه ديدند!قورباغه. يك بزي. يك كالغ. يك خانم قدقدا و يك موش را توي آب حوضچه ديدند!
خوش حال شدند و قورقورقورخوش حال شدند و قورقورقور

بع  بع بعبع  بع بع
قار قار قارقار قار قار
قد قد قدقد قد قد

و جير جير جير و جير جير جير 
خنديدند!خنديدند!
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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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ــود. من هم آن جا بودم. دايي عباس  ــروز خاله ي حســين، با بچه ي كوچولويش به خانه ي آن ها آمده ب دي
گفت:«بچه ي خاله جان خيلي كوچك است. مراقب او باشيد.» من و حسين مي خواستيم با بچه ي خاله جان 
بازي كنيم اما او همه اش خواب بود، بيدار مي شد. گريه مي كرد. شير مي خورد و باز مي خوابيد. من و حسين 
هرچه منتظر شــديم تا چشــم هايش را باز كند و ما او را  بخندانيم، چشم هايش را باز نكرد. به زن دايي 
گفتم:«اين بچه كه همه اش خواب اســت!» زن دايي گفت:«او تازه به دنيا آمده و خيلي خيلي كوچولو اســت. 
وقتي بچه هاي كوچولو خواب هســتند، فرشته ها برايشان الاليي مي خوانند! براي همين هم آن ها دلشان 
نمي خواهد بيدار شــوند.» من و حســين كنار بچه ي خاله جان دراز كشيديم و چشم هايمان را بستيم تا 
شايد صداي الاليي فرشته ها را بشنويم. اما حسين چشم هايش را باز مي كرد و مي خنديد. همين موقع 

بچه ي خاله جان در خواب خنديد! گفتم:«فكر كنم فرشته ها به او حرف خنده دار زده اند كه او مي خندد!» 
همه از اين حرف من به خنده افتادند. مثل بچه ي خاله جان!
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يك هديه براي من خريده است
ديروز، منيژه، خواهر من

اين هديه عروسك قشنگي ست
با پيرهن و بلوز و دامن

موهاي طاليي قشنگش
صاف است و بلند و نرم و زيبا
چشمان درشت آبي اش هست

هم رنگ دل بزرگ دريا

هرجا كه نشسته ام، عروسك
آرام نشسته در كنارم

مي خندد و من هميشه او را
مانند منيژه دوست دارم

 رودابه حمزه اي
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جدول را كامل و رنگ كن.
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دعا كردم:«خدايا! ماهي سفره ي عيد ما نميرد.» مامان شنيد و گفت:«فقط 
دعا فايده ندارد. بايد ماهي را ببريم و بيندازيم توي حوض پارك.»

ــد  گفتم:«ولي من ماهي ام را دوســت دارم. مي خواهم پيش خودم باش
ــد،  ــرد.» مامان گفت:«اگر مي خواهي نميرد، بايد توي حوض باش و نمي
ــي را نبردم. فقط دعا كردم.  ــه توي اين ظرف كوچك.» ولي من ماه ن
ــن و مامان ماهي را به  ــد. م ــرداي آن روز حال ماهي من خيلي بد ش ف
پارك برديم و آن را انداختيم توي آب. بعد هر دو با هم دعا كرديم 

كه حالش خوب شود. ماهي من كم كم حالش خوب شد.
يواش يوش شنا كرد و رفت پيش ماهي هاي ديگر.

ــكرم كه به دعاهاي من گوش كردي و حال ماهي مرا  خدايا از تو متش
خوب كردي.

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

 هرچه گشت،  را پيدا نكرد. خيلي نگران بود، ناگهان   از باالي ديوار 

بو ي ي

يك روز 

 از او پرسيد:« كجا بودي؟» آقا  گفت:«روبا ...» 

پي ر

پر زد و آمد پايين پيش  . 

 داد و هوار كرد و گفت:«واي ... روباه!» 

ي پر

اما حرفش تمام نشده بود كه عطسه اش گرفت . 

 فرياد مي زد:«روباه! روباه!»  صداي او را شنيد و 

ش

و به طرف النه ي  دويد. 

 ، از النه بيرون آمد و گفت:«اي واي روباه؟» و فرياد زنان به طرف النه ي  رفت. 

 را صدا زد و گفت:«مي داني چه شده؟روباه آمده!»  با سروصدا و فرياد گفت:«اي 

واي ... حاال چه كنيم؟ بايد به  خبر بدهيم تا به همه بگويد كه روباه آمده.»  و  

بوقلمون

غازآقا خروسه

خانم مرغه
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رفتند سراغ  و به او گفتند:« خبرداري كه روباه آمده؟»  گفت:«كي روباه را ديده؟» 

گفت:«نه باباجان!  روباه را ديده.»  با  روباه را ديده!»   گفت:«

 كجاست؟»  گفت:«رفت پيش جوجه ها!»  گفت:«دنبال 

ر روب

تعجب گفت:«پس 

، جوجه ها را زير 

ج

 و جوجه ها. 

ر

و  و  رفتند پيش  من بياييد.» 

 گفت:«نه! 

جوج

بال گرفته بود و تيليك تيليك مي لرزيد.  گفت:«تو روباه را ديدي؟» 

تو روباه را ديدي!»  و  با تعجب به  نگاه كردند.  غش غش خنديد و 

 گفت:«خودت گفتي روباه!» 

ر

گفت:«جان من! عزيز من! صبر نكردي حرفم تمام شود.» 

 گفت:«تو پرسيدي كجا بودم، من مي خواستم بگويم روي بام كه حرف تمام نشده، 

 و  و  كه خيالشان راحت شده بود. آن قدر خنديدند. 

ي ي ر

عطسه ام گرفت!» 

آن قدر خنديدند كه غش كردند و افتادند روي زمين!
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يك روز وقتي اسب ها مشغول علف خوردن بودند، كره 
كره اسب تنها بود.اسبي به آن ها نزديك شد.

اسب سفيد گفت:«ناراحت نباش من پدر و 
مادرت را مي شناسم!» او گم شده بود و خيلي مي ترسيد.
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كره اسب خيلي زود پدر و مادرش را پيدا كرد.

و اسب سفيد با خوش حالي پيش دوستانش 
برگشت.

بعد كره اسب به همراه اسب سفيد به طرف خانه رفت.
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مدادت را بردار و راه رسيدن خرگوش 
به هويج ها را رنگ كن.
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شكل  را از روي خط (قرمز) قيچي كن.
فقط قسمت جلوي ماشين را از پشت به هم بچسبان.

حاال ماشين تو آماده ي مسابقه 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

جشن تولد كپلو بود. مامان و بابا خانه را جشن تولد كپلو بود. مامان و بابا خانه را 
چراغاني كردند و به بچه ها گفتند:چراغاني كردند و به بچه ها گفتند:

«شمع و كيك و بادكنك بخريد.»«شمع و كيك و بادكنك بخريد.»
اولي گفت:«بزن بريم!»اولي گفت:«بزن بريم!»

دومي گفت:«كيك بخريم! شمع بخريم!»دومي گفت:«كيك بخريم! شمع بخريم!»
سومي گفت:«دير نكنين. پول ببرين.»سومي گفت:«دير نكنين. پول ببرين.»

خوب  هديه ي  گفت:«يه  خوب چهارمي  هديه ي  گفت:«يه  چهارمي 
بخرين!»بخرين!»

كپلو چي گفت؟كپلو چي گفت؟
گفت:«جوني جوني، آخ جونگفت:«جوني جوني، آخ جون
ميوه و شيريني شده فراوونميوه و شيريني شده فراوون

شمع و چراغ و پولكشمع و چراغ و پولك
روز تولد منهروز تولد منه

تولدم مبارك!»تولدم مبارك!»

ودك
گير
ــاز ب

و 
خوان

ند

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

مصطفي رحما




