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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 ...
زور

نقاشي
فرشته ها

قفس شيشه اي
جدول

پسر حواس پرت!

خواب زمستاني
بادكنك

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سالم. 
من صندلي چرخ دار هستم. وقتي كسي پاهايش ناراحت باشد و نتواند خوب راه برود، 
من به كمك او مي روم و با چرخ هايم او را هرجا كه دلش بخواهد مي برم. بعضي از ما 
مخصوص بچه ها هستيم يعني كوچك هستيم. بعضي از ما هم مخصوص مسابقه هاي 

قهرمانان  تلويزيون  در  شايد  هستيم.  ورزشي 
مسابقه  من  بر  سوار  كه  باشي  ديده  را  ورزشي 

مرا  هم  تا  آمده ام  تو  پيش  امروز  مي دهند. 
بشناسي و هم همراه يكديگر مجله ي دوست 

خردساالن را ورق بزنيم. اگر آماده اي، با من بيا 
  ...
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 محمدرضا شمس

گنجشكي باالي درختي النه داشت. يك روز سرد زمستان، وقتي كه همه جا 
از برف سفيد شده بود و تمام آب ها يخ بسته بود، گنجشك روي يك تكه 
يخ نشست، اما پايش سر خورد و به زمين افتاد و گفت:«اي يخ، چرا تو 

اين قدر زور داري؟» 
يخ گفت:«نه! من زور ندارم. اگر داشتم، آفتاب آبم نمي كرد» گنجشك 

رو به آفتاب كرد و گفت:«اي آفتاب! به من بگو، چرا اين قدر زور 
زور  اگر  بود؟  كجا  زورم  من  بابا!  گفت:«اي  آفتاب  داري؟» 
داشتم كه ابر جلويم را نمي گرفت.» گنجشك سراغ ابر رفت و 

پرسيد:«اي ابر چرا اين قدر زور داري؟» ابر گفت:«من اگر زور 
داشتم كه باد مرا با خودش اين طرف و آن طرف نمي برد.»گنجشك پيش باد رفت و گفت:«اي 
باد! تو چرا اين قدر زور داري؟» باد هوهويي كرد و گفت:«من اگر زور داشتم كه كوه جلويم را 

نمي گرفت.»گنجشك پر زد و روي كوه نشست و پرسيد:«اي كوه تو چرا اين قدر زور داري؟»
كوه گفت:«من اگر زور داشتم كه علف رويم سبز نمي شد.»گنجشك پرسيد:«اي علف تو چرا 
اين قدر زور داري؟»علف گفت:«من اگر زور داشتم كه بزي مرا نمي خورد.» گنجشك از بزي 
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پرسيد:«اي بز تو چرا اين قدر زور داري؟»بزي گفت:«اگر 
زور داشتم كه آشپز از من غذا درست نمي كرد.» گنجشك 

رفت پيش آشپز و گفت:«تو چرا اين قدر زور داري؟» 
آشپز گفت:«من اگر زور داشتم كه موش توي خانه ام 

النه نمي كرد.»گنجشك كه ديگر خسته شده بود، پيش 
داري؟»  زور  اين قدر  چرا  تو  موش!  گفت:«اي  و  رفت  موش 

موش گفت:«من اگر زور داشتم كه گربه مرا نمي خورد.»گنجشك 
رفت پيش گربه و گفت:«اي گربه! تو چرا اين قدر زور داري؟»

گربه گفت:«زور دارم و زور بچه! سالي مي زارم هفت بچه! يكي از 
آن ها آرام جانم، يكي سرو روانم، يكي كفتر پرانم، يكي هم 

بي تو نمانم ... »
گنجشك  اما  پريد.  گنجشك  روي  يك دفعه  و 

خودش را كنار كشيد، پر زد و از آن جا رفت. گربه 
ميو ميويي كرد و به خانه اش رفت. گنجشك هم در حالي كه 

قلبش تاپ تاپ مي زد، به النه برگشت.
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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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دوســت پدرم، يك مغازه ي اسباب بازي فروشــي دارد. يك روز من و مادرم به آن جا رفتيم تا 
براي تولد حســين هديه بخريم. مادرم گفت:«چه توپ هاي قشــنگي اين جا هست! بيا براي 
حســين يك توپ بخريم.» گفتم:«براي من يك ماشــين پليس مي خريد؟» مادرم خنديد و 
گفت:«مثل اين كه تولد حســين اســت، نه تو! ما براي خريد هديه آمده ايم.» دوســت پدرم 
گفت:«اين ماشــين پليس ها را تازه آورده ايم. كنترل دار است و خيلي كارها مي كند.» مادرم 
گفت:«لطفاً يكي از اين توپ ها را به ما بدهيد.» گفتم:«من ماشين پليس را مي خواهم ...» دوست 
پدرم گفت:«ماشين را ببريد، بعداً پول آن را مي دهيد.» مادرم گفت:«نه، ممنون.» ما يك توپ 
براي حسين خريديم و از مغازه بيرون آمديم. مادرم گفت:«ماشين قشنگي بود. اما من پول 
براي خريد آن نداشــتم. اين اسباب بازي خيلي گران است. شايد بعداً آن را برايت بخرم.» 
گفتم:«دوســت پدر گفت كه ببريد، بعداً پولش را بياوريد. خب بايد ماشين را مي گرفتيم.» 
مادرم گفت:«يك روز حضرت علي (ع) از جلوي مغازه ي قصابي مي گذشتند. قصاب كه امام را 
مي شناخت به ايشان گفت:«امروز گوشت خيلي خوبي آورده ام، تكه اي از آن را به خانه ببريد.» 
امام گفتند:«نه. پول خريد گوشت را ندارم.» قصاب گفت:«ببريد من صبر مي كنم، هر موقع كه 
پول داشتيد بياوريد.» امام گفتند:«من صبر مي كنم، هر وقت كه پول داشتم مي آيم و گوشت 

مي خرم.» 
مادرم ساكت شد. كمي بعد گفت:«تو بايد صبر كردن و منتظر شدن را ياد بگيري. اگر پول هايت 
را جمع كني و كمي هم صبر كني، حتماً مي توانيم ماشين پليس را بخريم.» حاال قلك من هر 

روز سنگين تر مي شود و من صبر مي كنم.
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خانه ات ماهي جان! 
روشن است اما حيف

تو اسيري در آن
روز و شب مي چرخي
توي اين خانه ي تنگ
جاي تو اين جا نيست
ماهي زبر و زرنگ
هيچ ديوار و دري

نيست در خانه ي تو
همه جايش شيشه ست
راست، چپ، پشت، جلو

اين همه پنجره را
كاش مي شد وا كرد

خانه ي تنگت را
قّد يك دريا كرد.

 محمد حسن حسيني
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جدول را كامل و رنگ كن.
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ديروز قورباغه ي سبز كوچولو، در خانه ي ما را زد و مؤدبانه گفت:«ببخشيد! باباي من ديروز قورباغه ي سبز كوچولو، در خانه ي ما را زد و مؤدبانه گفت:«ببخشيد! باباي من 
مي خواهد به خواب زمستاني برود. كمي يخ داريد به من بدهيد!؟»مي خواهد به خواب زمستاني برود. كمي يخ داريد به من بدهيد!؟»

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

، در حالي كه فرياد مي زد:«كمك كنيد!كمك كنيد!» به  رسيد.    يك روز 

افتاده و روي شاخه ي درخت گير  پرسيد:«چي شده كه كمك مي خواهي؟»   گفت:«

كرده!»   با تعجب به آسمان نگاه كرد و ديد كه  وسط آسمان است.   

گفت:«اگر باور نمي كني، بيا و ببين!»   همراه   رفت. آن ها وقتي به درختي كه  

 مي گفت رسيدند،  را ديدند كه نخ يك  را به منقار گرفته و آن را آرام آرام از 

الي شاخه ها بيرون مي آورد.    به   گفت:« اين است؟»   گفت:«بله! 
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همين است!»   نخ   را رها كرد و گفت:«اين فقط يك   است. بياييد با آن بازي 

كنيم.»  از پشت علف ها بيرون آمد و گفت:«جانمي جان! بازي!» بعد   و    

،   را با منقارش زد و    ، آماده شدند با   بازي كنند.   و   و  

به طرف   رفت.   با گوش هايش   را انداخت براي    و    با 

نوك انگشتش آن را براي   انداخت.   با تيغ هايش .... اي واي!   تركيد! همه 

از ترس پشت درخت پنهان شدند. كمي كه گذشت،   و    و   و  

، از پشت درخت بيرون آمدند.   گفت:«  تركيد!»   با غصه گفت:«تقصير من 

بود.»    گفت:«ناراحت نباش. اين فقط يك   بود!»   گفت:«و   خيلي زود 

مي تركد.»   گفت:«اما خيلي خوش گذشت.»   گفت:«بازي خوبي بود.»    

گفت:«اگر يك بار ديگر افتاد پايين! باز هم بازي مي كنيم!» همه از اين حرف    

!!!! به خنده افتادند، حتي  
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يك روز وقتي كه خانم غاز، با دوستش گرم صحبت 
بود ....

جوجه كوچولو فرياد زد:«خانم غاز! .... خانم غاز! 
پيشي نزديك جوجه ي شما شده!»

جوجه اش  و  پيشي  به طرف  عجله  با  غاز  خانم 
رفت.

او به پيشي گفت:«زود از اين جا برو و 
به جوجه ي من نزديك نشو!»
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بودم  نگفته   گفت:«مگر  به جوجه اش  و 
جوجه كوچولو خيلي ترسيده بود. مادر او را بي اجازه، جايي نروي؟!»

بوسيد و گفت:«خدا را شكر كه تو سالم هستي!»

بعد هردو با هم به النه برگشتند.
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بادبه اين شكل ها با دبه اين شكل ها با دقت نگاه كن. حاال هر كدام از حشرات را به سايه ي خودش وصل كن. بهاينشكلها
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اين شكل  را از روي خط آبي قيچي كن.
به دو طرف آن كش وصل كن.

حاال تو يك كاله با سر دايناسور داري!
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مصطفي رحماندوست

تاپ، تاپ، تاپ
بسه ديگه، بگير بخواب

سگه داره هاپ هاپ مي كنه
روباهه مي ترسه در مي ره

تاپ تاپ و تاپ تاپ مي كنه
روباهه كجاست؟ تو راهه

 خروسه كجاست؟ تو چاهه
دودور، دادار
دودور، دادار
سگه كه رسيد

روباهه فرار 
خروسه! صداش رو در نيار!




