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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 ...
لبخند بابا

نقاشي
فرشته ها
قطار توت

جدول
خانه ي ييالقي!

خوراكي

در باغچه
قصه ي حيوانات

بازي
كاردستي

فرم اشتراك
قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سالم.
من كتاب هستم. آرام و مهربان و پر از قصه هاي قشنگ. از روزي كه نويسنده قصه هايم را 
نوشت و تصويرگر نقاشي هاي مرا كشيد، منتظر بودم تا پيش تو بيايم. چه قدر خوب است 

كه تو هم مرا دوســت داري و هر روز به قصه هايم گوش 
مي دهي و يا خودت آن ها را مي خواني.

حاال پيش تو هستم و خوش حال خوش حالم. 
دســت مرا بگير و براي ورق زدن مجله ي دوســت 

خردساالن با من بيا ...
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ــته از كار به خانه آمد، من و مامان فهميديم كه بابا  يك روز وقتي كه بابا خس
لبخندش را گم كرده است. چون اخمو و عصباني رفت توي اتاق و خوابيد. به 
مامان گفتم: «چرا بابا اخم كرده بود؟» مامان به در اتاق نگاه كرد و گفت: «فكر 

مي كنم لبخندش را گم كرده است!» 
بابا خوابيده بود و من و مامان بي سر و صدا نشسته بوديم نقاشي مي كشيديم. 

گفتم: «مامان! بيا بگرديم لبخند بابا را پيدا كنيم.» مامان گفت: لبخند 
بابا، يا توي اداره گم شده، يا توي خيابان. اگر توي خانه بود ما حتماً 
ــان، همه جا را  ــا هم برويم خياب ــم. گفتم: «بيا ب ــدا مي كردي آن را پي
بگرديم. شايد لبخند بابا پيدا بشود. من دوست ندارم بابا اخمو باشد.» 
مامان كمي فكر كرد و گفت: «بيا با هم براي بابا يك لبخند جديد و 

قشنگ تر درست كنيم!» پرسيدم: «چه طوري؟»
مامان گفت: «اول يك شام خوش مزه براي يك پدر گرسنه مي پزيم!» 
من و مامان آرام و بي سر و صدا رفتيم توي آشپزخانه و مشغول كار 
ــد، مامان گفت: «حاال برو توي اتاق بابا را  ــديم. وقتي غذا آماده ش ش

ببوس و به او بگو كه شام آماده است.»
ــيدم و توي گوشــش گفتم: «بابا  من رفتم پيش بابا. صورتش را بوس

 مرجان كشاورزي آزاد
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جون شام آماده است!» قبل از اين كه بابا چشم هايش را باز كند، يك لبخند تازه و قشنگ روي 
لب هايش پيدا شد.

بعد چشم هايش را باز كرد و گفت: «اما تو شام خوش مزه ي مني! االن تو را مي خورم!» آن وقت 
مرا بغل گرفت و بوسيد و قل قلك داد. بعد مرا روي دوشش سوار كرد و از اتاق بيرون آمديم. 

مامان ما را ديد و خنديد.
اگر بابا هر روز هم لبخندش را توي اداره يا خيابان گم كند من و مامان براي او يك لبخند 

تازه درست مي كنيم يك لبخند قشنگ تر از لبخندهاي قبلي اش!
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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 و حسين توي حياط بازي مي كرديم. من كاله پدربزرگ را روي سرم گذاشته بودم. حسين 
مي خواســت كاله را از من بگيرد. اما من كاله را به او ندادم. او مي خواســت به زور آن را از ســرم 
ــزرگ كاله ِگلي را ببيند و  بردارد كه كاله افتاد توي باغچه و حســابي ِگلي شــد. ترســيدم پدرب

عصباني شود.
به حســين گفتم: «بيا آن را توي حوض بشــوييم.» ما داشتيم كاله را مي شستيم كه كاله افتاد 
توي حوض و رفت ته آب. نمي دانســتم چه طوري آن را بيرون بياورم. كنار حوض نشســتم و 
ــول دادم كه اگر كاله را از توي حوض بيرون بياورد، ديگر هيچ  ــا كردم و دعا كردم و به خدا ق دع
وقت بي اجازه به وسايل كسي دست نزنم. هنوز داشتم دعا مي كردم كه ديدم پدرم با يك چوب 
ــود، قبل از  بلند كاله را از حوض بيرون آورد و گفت: «حاال دعا كن كاله پدربزرگ زود خشــك ش
اين كه بيايد و كالهش را بخواهد!» اما من قبل از اين كه دعا كنم كاله زود خشــك بشــود، خدا 
ــو را براي همه ي خوبي ها و  ــد و كاله را از حوض بيرون آورد. خدايا ت ــكر كردم كه پدرم آم را ش

مهرباني هايت شكر مي كنم. تو را شكر مي كنم كه هميشه مرا مي بيني و دعاي مرا مي شنوي.
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محمد حسن حسيني
يك قطار مورچه   

بر درخت توت بود
آن قطار باربر   

بي صدا و سوت بود
راه آن قطار تند   

سخِت سخِت سخت بود
پيچ و خم زياد داشت   

شاخه ي درخت بود
توت هاي خوش مزه   

بار آن قطار بود
مي گذشت تنِد تند   

مي رسيد زوِد زود

 محمدحسن حسيني
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جدول را كامل و رنگ كن.
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مامان گفت: «به من كمك مي كني؟»
گفتم: «بله.»

لباس هاي شسته را روي بند انداختم
هوا بوي صابون گرفت.

يك كالغ روي بند نشست.
ــوي خوراكي  ــن لباس ها ب ــه! اي ــت: «به ب كالغ گف

مي دهند!»

ورورور ر كتكتبيبي سرور كتبي سس
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
در يك باغچه ي قشنگ، يك گل    بود. كنار گل      يك  بود كنار   هم يك 
گل  بود. از روزي كه   گلبرگ هايش را باز كرده بود، دلش مي خواست با      دوست 
بشود. اما      اصالً با گل   حرف نمي زد. گل   خيلي كوچك تر از      بود و فكر 
مي كرد كه چون كوچك است،     با او دوست نمي شود. يك روز   به گل   گفت: «تو 
چرا خوش حال نيستي؟» گل   جواب داد: «اگر كمي بزرگ تر بودم، مي توانستم با     دوست 
بشوم. اما او اصالً مرا دوست ندارد، چون من خيلي كوچك هستم.» همين موقع  ويزويزكنان 
نزديك گل   آمد و گفت: «من از تو هم كوچك تر هستم، اما      با من دوست است. گل   
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با تعجب گفت: «راست مي گويي؟»   جواب داد: «معلوم است كه راست مي گويم. من هر روز با   
  حرف مي زنم و بازي مي كنم.»   گفت: «  راست مي گويد.» گل   پرسيد: «پس چرا   
   با من دوست نمي شود؟»   گفت:«او با تو دوست است. اما     روزها فقط به خورشيد 
نگاه مي كند و شب ها سرش را پايين مي آورد.» گل   گفت: «من اين را نمي دانستم.»   گفت: 
«شب ها وقتي كه تو خواب هستي،     تو را تماشا مي كند.   پر زد و رفت پيش      و كمي 
بعد پيش گل   برگشت و گفت: «     به من گفت كه به تو بگويم تو زيباترين گلي هستي كه 
او به عمرش ديده است. «گل   لبخندي زد و گفت: «پس به      بگو امشب دير مي خوابم تا 

به او بگويم كه چه قدر دوستش دارم.»   رفت و به      پيام گل   را رساند.
، هم گل   و هم گل    ! و باغچه زيباتر از هميشه  آن شب، هم   بيدار بود، هم  

بود.
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بچه كوآال روي شاخه ي درخت 
خوابيده بود ...

... كه صدايي شنيد و از خواب بيدار شد.

بچه كوآال از درخت پايين آمد و نزديك تر 
رفت.

يك سنگ بزرگ روي زمين راه مي رفت.
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اما از ديدن سنگي كه راه مي رفت ترسيد و 
برگشت روي درخت پيش مادرش.

مادر خنديد و گفت: «جان من! اين سنگ 
نيست الك پشت است و اصالً ترس ندارد.

بچه كوآال خيالش راحت شد. بغل مادر نشست و 
الك پشت بزرگ را تماشا كرد.
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بگو  حاال  كن.  نگاه  دقت  با  شكل  دو  اين  به 
اين شكل ها چه تفاوتي با هم دارند.
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شكل ها را از روي خط قرمز قيچي كن.
قسمت هاي - - - -  را ببر.

تصاوير مانند هم را به هم بچسبان.
باله هاي هواپيما را از قسمت بريده شده رد كن.

حاال تو خلبان يك هواپيما هستي!

رمز قيچي كن.
بر.

م بچسبان.
مت بريده شده رد كن.

ما هستي!
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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

يك يك يك پتوي گرم
دو دو دو تشك نرم
سه سه سه بالش پر
چهار چي مي شه؟
بوسه ي گرم مادر

صداي شب بخير نرم مادر
تو اين همه مهربوني، من مي خوابم الالال

خواب هاي خوشگل مي بينم تا صبح زود فردا




