
دومتوچندتامدادداري؟يكي؟دوتا؟بيشتر؟خوشبهحالت!
حاالبگوببينمازمدادهايتچهجورياستفادهميكني؟

آنهاراتُندتُندميتَراشي؟وقتيكميكوچكشدند،آنهارادورمياندازي؟
واينه،اينكارخوبنيست!منميدانمكهتواينكاررانميكني.

توبايكمدادآنقدرمينويسيتاخيليكوچكشود،بعدميرويسراغيكمدادتازه.مگرنه؟
آفرين!بهاينكاِرتوميگويند:»َصرفهجويـي«.اّماَصرفهجويـيفقطبرايمدادنيست.برايهمهچيزاست.

برايغذا،لباس،اسباببازي،آب،برقو...
تودراستفادهازهمهياينچيزهابايدَصرفهجويـيكني.

چهجوري؟خودتفكركنوراهشراپيداكن!
يادتباشدكهخدابچّههايَصرفهجورادوستدارد!

ماهبهدنياآمدهاي
تولّدتوكهدراين

...اسفند-روز

تولّدتمبارك!
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 الله جعفری

 ناصر کشاورز

اَنار

قّصه ي دوم :
یک اَنار بود که دانه های سفید داشت. او هر شب، دانه هایش را می شُمرد تا کم نشوند.

یک شب که دانه هایش را شُمرد، دید یک دانه کم است. ُگفت: »وای، دانه ام گم شده! باید آن را پیدا کنم!«
بعد هم از شاخه ی درخت پرید پایین. قِل خورد و دنبال دانه اش به راه افتاد. َرفت و َرفت تا رسید به دریا. ساحل را 

گشت، اّما دانه اش را ندید.
پرید توی دریا. سوار موج شد. دریا را گشت. دانه اش را ندید، اّما اسب آبی را دید. داد زد: »آهای، اسب آبی! تو که توی آبی، دانه ی 

من را ندیدی؟«
اسب آبی پرسید: »دانه ات چه رنگی بود؟«

اَنار ُگفت: »سفید بود!«
اسب آبی ُگفت: »من دانه ات را دیدم. توی دهان یک صدف بود. بیا تا تو را ببرم پیش صدف!«

بعد هم اَنار را پشتش سوار کرد و رفت ته دریا. رسید به صدف. گفت: »همین جاست!«
اَنار به صدف گفت: »صدف جان، دهانت را باز کن و بگو اَ...«

صدف دهانش را باز کرد و ُگفت: »اَ....«
اَنار، دانه ي سفیدش را توی دهان صدف دید. ُگفت: »وای، چه قدر قشنگ است!«

صدف ُگفت: »دانه ی خودت است!«
اَنارگفت: »آره، اّما وقتی توی دهان تو هست، قشنگ تر است. باشد برای تو!«

یک دفعه بقیّه ی صدف های دریا هم آمدند. دورِ اَنار جمع شدند و گفتند: »به ما هم دانه     
می دهی؟«

اَنار گفت: »بله که می دهم!«
بعد، همه ی دانه هایش را ریخت ته دریا، تا مروارید صدف ها باشند.

خودش هم مثل یک قایق شد و به ساحل برگشت 
 

يك اسم و چند قّصه



قّصه ي سوم :

اَنار کوچولو، از شاخه آویزان بود. آسمان، زیرِ پایش بود و زمین، باالی  سرش.

ورد و بازی می کرد.
اَنار کوچولو خیلی بازیگوش بود. صبح تا شب روی شاخه، تاب می خ

مادرش می گفت: »این قدر تکان نخور! آخرش یا می اُفتی یا َسر به هوا می شوی. تو باید سرت را 

پایین بگیری تا حسابی بزرگ شوی، آفتاب بخوری تا شیرین شوی. آن وقت پیش همه عزیز می شوی.«

اّما اَنار کوچولو به این حرف ها گوش نمی داد. تاب می خورد و می چرخید و بازی می کرد. 

ک روز؛ آن قدر تُندتُند تاب خورد که گیرکرد به شاخه ی کناری، و برعکس شد. دید آسمان، 
تا این که ی

باالی َسرش است و زمین، زیر پایش. خیلی ترسید. َسرش گیج رفت. نزدیک بود از شاخه، پایین بُیفتد. 

ُمحکم شاخه را َچسبید و مادرش را صدا کرد.

د تا او به سر جایش برگردد.
مادرش کمک کر

 و به مادرش گفت: »دیگر تُندتُند تاب نمی خورم. چون که دوست ندارم 
اَنار کوچولو نفس راحتی کشید

زمین، زیر پایم باشد.«

         
بعد از آن َسر به زیر شد و یواش یواش تاب بازی کرد 

دادی
 تصويرگر: هدی ح

 افسانه موسوي گرمارودی

 طاهره خردور
قّصه ي دوم :

یک اَنار بود که دانه های سفید داشت. او هر شب، دانه هایش را می شُمرد تا کم نشوند.
یک شب که دانه هایش را شُمرد، دید یک دانه کم است. ُگفت: »وای، دانه ام گم شده! باید آن را پیدا کنم!«

بعد هم از شاخه ی درخت پرید پایین. قِل خورد و دنبال دانه اش به راه افتاد. َرفت و َرفت تا رسید به دریا. ساحل را 
گشت، اّما دانه اش را ندید.

پرید توی دریا. سوار موج شد. دریا را گشت. دانه اش را ندید، اّما اسب آبی را دید. داد زد: »آهای، اسب آبی! تو که توی آبی، دانه ی 
من را ندیدی؟«

اسب آبی پرسید: »دانه ات چه رنگی بود؟«
اَنار ُگفت: »سفید بود!«

اسب آبی ُگفت: »من دانه ات را دیدم. توی دهان یک صدف بود. بیا تا تو را ببرم پیش صدف!«
بعد هم اَنار را پشتش سوار کرد و رفت ته دریا. رسید به صدف. گفت: »همین جاست!«

اَنار به صدف گفت: »صدف جان، دهانت را باز کن و بگو اَ...«
صدف دهانش را باز کرد و ُگفت: »اَ....«

اَنار، دانه ي سفیدش را توی دهان صدف دید. ُگفت: »وای، چه قدر قشنگ است!«
صدف ُگفت: »دانه ی خودت است!«

اَنارگفت: »آره، اّما وقتی توی دهان تو هست، قشنگ تر است. باشد برای تو!«
یک دفعه بقیّه ی صدف های دریا هم آمدند. دورِ اَنار جمع شدند و گفتند: »به ما هم دانه     

می دهی؟«
اَنار گفت: »بله که می دهم!«

بعد، همه ی دانه هایش را ریخت ته دریا، تا مروارید صدف ها باشند.
خودش هم مثل یک قایق شد و به ساحل برگشت 

 

قّصه ي چهارم :
یک اَنار بود که تاج نداشت. 

چون تاجش را باد برده بود!

یک شب، اَنارِ بی تاج از شاخه ی درخت کنده شد و اُفتاد روي 

زمین. زیر درخت، مهمانی اَنارها بود. اَنارِ بی تاج َیواشکی قِل خورد 

و رفت آن طرف درخت. یک »شانه به سر« را دید و گفت: »شانه به سر، 

امشب تاجت را به من قرض می دهی تا به مهمانی بروم؟«

شانه به سر گفت: »نه نمی دهم! اگر بدهم، دیگر خودم شانه به سر نیستم.«

به طرف دیگر. جوجه خروس را دید ُگفت:  اَنار دوباره قِل خورد و رفت 

»جوجه خروس، امشب تاجت را به من قرض می دهی تا به مهمانی بروم؟«

جوجه خروس گفت: »نه نمی دهم! چون مامانم اجازه نمی دهد.«

اَنار بی تاج، غمگین شد. رفت پشت درخت، توی تاریکی قایم شد تا کسی او 
را نبیند.

یک دفعه قاصدکی از راه رسید. چرخی زد و گفت: »اَنار قشنگ، من خسته ام. از راه دور آمده ام. می گذاری امشب 

روی َسَرت بنشینم و استراحت کنم؟«

اَنار با خوش حالی گفت: »بله که می گذارم! بیا روی َسَرم بنشین. تاِج َسرم شو. اّما من می خواهم به مهمانی بروم. تو 
با من می آیـی؟«

قاصدک گفت: »بله که می آیم!«

آن وقت قاصدک، تاِج َسرِ اَنار شد و با هم به مهمانی رفتند.

آن شب، انار قّصه ی ما از همه ي اَنارها، قشنگ تر شده بود 
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اورز
باناصركش دِرگوشی

گفت وگو: شکوه قاسم نیا

ناصر کشاورز، شاعر بّچه هاي کوچك است. او بهترين شعرهايش را براي بّچه هاي دبستاني گفته. 
يك شعر هم در کتاب فارسي کالس اّول دارد. اگر گفتي چه شعري؟

کشاورز، خودش هم مثل بّچه هاست. خوب و مهربان است. يواش يواش غذا مي خورد. تند تند راه 
مي رود. دير به دير قهر مي کند. زود به زود آشتي مي کند. آب و ماهي را هم خیلي دوست دارد.

ناصر کشاورز، يك کوله پشتي دارد پر از مداد و کاغذ و شعر و قّصه. کوله پشتي اش را همه جا با 
خودش مي بَرد. 

دوست داري با او بیشتر آشنا شوي؟ پس گفت وگوي ما را با او بخوان!
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ناشر: کانون پرورش فکري  ناشر: افق ناشر: رويشناشر: قدياني



اورز
باناصركش

 کالس اّول، کجا بودي؟
  در شهرستان دامغان، مدرسه ي هاتف.

  دوست داري که االن هم کالس اّول باشي؟
  دوست دارم، به شرط اين که زنگ هاي تفريحش خیلي زياد باشد.

  اگر معلّم کالس اّول بودي، چه کار مي کردي؟
  هر روز، يکي از بّچه ها را معلّم مي کردم. خودم 
به جايش مي نشستم و از او چیزي ياد مي گرفتم.

  به جز شعر گفتن، چه کارهايـي بلدي؟
  آشپزي کردن، ساز زدن، نّقاشي کردن.

 از چي مي ترسي ؟
 از خیلي چیزها. از تنها بودن در خانه. از شلوغي 

خیابان ها و ماشین ها و آپارتمان ها و ...
 اگر توي يك آسانسور گیر بکني، چه کار مي کني ؟

 با دکمه  ها َور مي روم، اگر نشد، صبر مي کنم يکي بیايد نجاتم 
بدهد. اّما من پلّه ها را بیشتر دوست دارم.

  توي بازي قايم باشك، کجا قايم مي شوي ؟
  نمي گويم کجا، تا هیچ وقت مرا پیدا نکنید!

 اگر يك خرگوِش بدون گوش بیايد سراغت و بگويد براي من 
شعر بگو، چه شعري مي گويـي ؟

 مي گم چرا گوشاتو جا گذاشتي ؟
                مگه صداي َمنو دوست نداشتي ؟

 حاال يك حرف در گوشي به بچّه ها بگو؟
 هیس ...

5ناشر: رويشناشر: افق



چه مهربان است خدا !

 مهری ماهوتیخواب،الال
 تصويرگر: شیوا ضیايی

توي  ماه  خوابیده.  کوه  پشت  خانم   خورشید 
آسمان است.ستاره ها چشمک مي زنند. 

همه جا تاریک است، تاریِک تاریک!

بعد از يك روز كار و بازي، وقت خواب رسيده.
خدا، خواب شيرين را به ما داده است تا استراحت كنيم.

چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا!

روي  زنبورها  نیستند.  کوچه  توي  مورچه ها   
ُگل ها نمي پَرند.خاله عنکبوت دیگر تار نمي بافد.

 همه جا آرام است، آرامِ آرام!

قارقار  کالغ ها  نمي خوانند.  آواز  قناري ها   
نمي کنند.صداي جیک جیک گنجشک ها نمي آید. 

همه جا ساکت است، ساکِت ساکت!

 داداش کوچولو، بازي نمي کند.خوابش گرفته. 
مامان برایش الالیـي مي خواند، الالیـي الال! 
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خودت بخوان!

َهوا َکم َکم تاریک می ُشد.        َهنوز پِیدا نَُشده بود. یِک         بَر بام بود. 

َزهرا او را دید. َفریاد َزد:          ! َمن می دانَم؛ تو       را بُردی!         ساکِت 

ماند.

یِک          بَر دیوار بود. هادی او را دید. پُرسید:             تو       را خوردی؟ 

ماَدر به آن ها نَزدیک ُشد؛ َخندید َو اِشاره َکرد:         ،       را نَبُرده،      

َهم آن را نَخورده. او پیِش ماَدَرش اَست. هادی َو َزهرا             را دیَدند.

       زیرِ پَر ِ            بود.         َهنوز بَر بام بود.           بَر دیوار بود. هادی 

َو َزهرا داد َزَدند: ما اِشتِباه َکردیم. ما را بِبَخشید!

هادیوزهرا

من یک جوجه کبوتر سفید دارم.
یک ماه پیش او را در یک پارک پیدا کردم.

جوجه کبوتر روي چمن پارک افتاده بود.
من او را برداشتم، به خانه آوردم.

جوجه کبوتر را به اتاق بردم.
او را روي پارچه ي نرمي گذاشتم.

برایش آب و دانه آوردم.
کمي بعد مادرم به خانه آمد.

جوجه کبوتر را به او نشان دادم.
مادرم گفت: »آفرین! تو جان این پرنده را نجات دادي.« 

حاال کبوتر من بزرگ شده است.مي دانم به زودي پرواز مي کند و مي رود.
از حاال دلم برایش تنگ مي شود.

جوجهكبوتر

 شکوه قاسم نیا
  تصويرگر: فريبا بندی

  شکوه تقديسیان 
  تصويرگر: سحر حقگو
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خانهيقشنگ بزبزک زنگوله پا و

 بزغاله هايش

 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان

1 .  يك شــب، ســروصداها خیلي زياد شد. ناگهان 
ديواِر خانه ي بزبزک ها خراب شد و ريخت. زيِر ديوار 

يك سوراخ بزرگ پیدا شد.

چند روزي بود که در خانه ي بزبزک زنگوله پا، اتّفاق هاي عجیب مي افتاد.
کلم ها و هويج هاي توي باغچه، غیب مي شدند. سروصداهايـي هم از زيرزمین  خانه به گوش مي رسید.

2 .  توي سوراخ، تاريك بود. اّما توي تاريکي، نقطه هاي 
سرخ کوچولويـي پیدا بود که برق مي زد.

3 .  بزغاله ها از ترس، جیغ کشــیدند و به بغل مادرشــان 
پريدند. بزبزک زنگوله پا، چراغ را روشن کرد.

4 .  توي سوراخ، خانم خرگوشه بود و ده تا بّچه اش. 
بزبزک زنگوله پا فرياد کشید: »پس تمام اين اتّفاق ها 
زير سِر شما بود! بگويید ببینم! اين جا توي خانه ي من، 

چه  کار مي کنید؟«



5 .  بّچه خرگوش ها از ترس مي لرزيدند. 
خانم خرگوشه گفت: »ببخشید! ما اشتباه کرديم! آقا 
گرگه به ما گفت که مي توانیم اين جا زيِر زمین، خانه 

بسازيم و از هويج ها و کلم هاي شما بخوريم!«

6 .  بزبزک گفت: »ولي شــما نبايد به حرف او گوش 
مي کرديد. مي توانســتید براي خودتان خانه بسازيد 
و ســبزي بکاريــد! حاال هم اگر بخواهیــد ما کمِکتان 

مي کنیم که کنار خانه ي ما،
 يك خانه بسازيد.«

7 . روز بعد، همه با هم کمك کردند و يك خانه ي قشنگ براي خرگوش ها ساختند. گرگ بدجنس از دور، آن ها 
را تماشا مي کرد و حرص مي خورد.
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قّصه ي اّول : 
درختي بود روي یک تپّه.

میوه چي داشت؟ هیچي!
یک روز، یک گّله فیل از راه رسید. 

فیل ها درخت را دیدند. 
از آن، باال رفتند.

درخت، سنگین شد. شاخه هایش َخم شد.
پسر بّچه اي از آن جا رد مي شد. فیل ها را روي 
میوه  که  شما  »آهاي،  زد:  داد  دید.  درخت 

نیستید! زود بیایید پایین!«
اّما فیل ها گفتند: »نه، نمي آییم! جایمان خوب 
است. اصاًل خیال کن ما میوه ي این درختیم.«

پسرک فکري کرد. بعد هم رفت و یک سبد 
توي  و  چید  درخت  از  یکي یکي  را  فیل ها  آورد. 

سبد انداخت.
را  شاخه هایش  شد.  خوش حال  شد،  َسبُک  درخت، 

براي پسرک تکان داد.
پسرک هم با یک سبد پر از فیل، از تپّه پایین دوید، تا به 

خانه رسید 

قّصه ي دوم :
یک درخت پیر بود که تک و تنها مانده 

بود.
پیر، چشم هایش را بست و  باران آمد. درخت  باد آمد،  یک شب 

خوابید. یک دفعه صدایـي شنید. یکي، تق تق به تنه اش مي کوبید.
درخت پرسید: »کیه؟«

»تق تق« گفت: »منم، منقارِ شانه به سرم. زیر باد و باران خیس شده ام. بگذار 
امشب پیش تو بمانم. صبح که شد مي روم.«

درخت گفت: »خیلي ُخب، بمان!«
منقارِ شانه به سر رفت و البه الي شاخه هاي درخت نشست. درخت هم چشم هایش را بست. اّما 

تا خواست بخوابد، یکي تق تق به تنه اش کوبید. درخت پرسید: »کیه؟«
صدا گفت: »منم، ُدمِ شانه به سرم. زیر باران مانده ام. بگذار امشب پیش تو بمانم. صبح که شد مي روم.« 

درخت گفت: »باشد، تو هم بمان!«
ُدمِ شانه به سر پرید روي شاخه و کنار منقار نشست. 

بعد، نوبت َسر و پَر و پاي شانه به سر بود که بیایند. درخت به آن ها هم جا داد.
َسر و پَر و پا هم رفتند پیش منقار و ُدم. همگي با هم شدند یک »شانه به سر.«

صبح شد و درخت بیدار شد. دیدکه »شانه به سر«، دارد موهایش را شانه مي کند. خوشش آمد. اّما 
گفت:»ُخب دیگر، صبح شده باران بند آمده. زودتر برو!«

شانه به سر گفت: »من که مي خوام رو شاخه هات لونه کنم، موهاي سبزتو برات شونه کنم، بذارم برم؟«
درخت پیر خنده اش گرفت و گفت: »نه، نرو! همین جا بمان!«

شانه به سر خوش حال شد. همان جا ماند و براي خودش النه ساخت         

درخت

 محمد رضا شمس

 مجید راستی
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 سوسن طاقديس

 شکوه قاسم نیا

کن
مه 

ن عا
 تصويرگر: حس

قّصه ي سوم :
یک درخت بزرگ بود که خیلي تنها بود. یک روز به 

خدا گفت: »چرا من باید تنها باشم؟«
یک دفعه دید که چند تا کِرم، دارند تنه اش را سوراخ 

مي کنند. غمگین شد و گفت: »خدایا، چرا؟ ...« 
کرم ها، توي تنه ي درخت را خالي کردند. همان جا 

ماندند، بزرگ شدند و رفتند.
بعد، یک سنجاب از راه رسید. دید توي تنه ي درخت، 
خالي است. پرید توي آن، و براي خودش یک النه 

درست کرد. همان جا ماند و زندگي کرد.
درخت بزرگ، دیگر تنها نبود 

 

قّصه ي چهارم :
زرد  برگ هایش  و  رسید  پاییز  قشنگ.  سبز  برگ هاي  با  بود،  کوچک  درخت  یک 

شد. 

درخت کوچک، خودش را نگاه کرد و داد زد: »واي! این چه رنگي است؟ من نمي خواهم زرد 
باشم!« 

اصاًل بیا رنگ هایمان را با هم عوض کنیم.« جوجه کالغي که روي درخت نشسته بود گفت: »چرا داد مي زني؟ ُخب، من هم رنگ سیاهم را دوست ندارم. 
درخت قبول کرد. رنگ زردش را به کالغ داد، رنگ سیاهِ او را گرفت.

کالغ زرد، به آسمان پرید. قار قار کرد. چرخید و چرخید. پرنده هاي توي آسمان، او را دیدند و گفتند: »واي، 

بعد، همه از او فرار کردند و تنهایش گذاشتند.این دیگر چه پرنده اي است؟ زرد است، ولي قناري نیست! قارقار مي کند، ولي کالغ نیست!« 

یک روز گذشت، دو روز گذشت. جوجه کالغ دید هیچ کس با او بازي نمي کند. حوصله اش 
سر رفت. برگشت پیش درخت و گفت: »آمده ام رنگ خودم را پس بگیرم.« 

درخت گفت: »چه خوب شد که آمدي! من هم رنگ خودم را مي خواهم. چون 
بّچه ها هم زیر سایه ام نمي نشینند.«از وقتي سیاه شده ام همه از من مي ترسند. گنجشک  ها برایم آواز نمي خوانند. 
شد، درخت هم زرد شد. بعد درخت و کالغ، رنگ هایشان را به هم پس دادند. دوباره کالغ، سیاه 
بهار برسد و دوباره سبز شود کالغ رفت که با دوستانش بازي کند.  درخت هم منتظر شد تا 
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 تصويرگر:الله ضیايی

ناصر کشاورز                                                                    طاهره خردور الله جعفري              شکوه قاسم نیا شهرام شفیعي شراره وظیفه شناس  محمد رضا شمس

ميخ

یک میِخ چاق بود، رژیِم الغري گرفت، شد 

سوزن ته گِرد.

لبخندك

دوقلوها
ــال بازي کنند،  ــتند فوتب دوقلوها مي خواس

رفتند توپ دوقلو خریدند..

فرار
کالغه مي خواست صابون را بُخورد. 

صابون لیز خورد و رفت ته حوض، 
قایم شد.

آدامس قِلقِلي به آدامس مِتري گفت: »ُسرُسره ي من مي شوي؟«ُسرُسره



سوراخ
چّکش به سوراخ روي دیوار گفت: »راستش 

را بگو! میخ کجاست؟«

ناصر کشاورز                                                                    طاهره خردور الله جعفري              شکوه قاسم نیا شهرام شفیعي شراره وظیفه شناس  محمد رضا شمس

شعرُمرغي
آقا خروسه به خانم مرغه گفت: »کِش داري تا کاُکلم را 

ببندم؟«
خانم مرغه گفت: »بله که دارم، کِش دارم، یک دانه کشمش دارم!«

ــتي، هم کــش داري، هم  ــا خوش حالي گفت: »راســت راس ــه ب خروس
کشمش؟«

ُمرغه گفت: »نه بابا، نَه کِش دارم، نَه کشــمش. فقط استعداد شاعري 
دارم!«

جوجوودودو

ــتیک  ــه دودو، بادِ الس ــه مي کرد. چون ک جوجو داشــت گری

دوچرخه ي او را خالي کرده بود. دودو گفت: »دیگر گریه نکن. 

دوباره الستیک دوچرخه ات را با تُلمبه باد مي کنم.«

جوجو گفت: »قبول نیست... من همان بادِ قبلي 

را مي خواهم!«

چرخچرخ،عّباسي
یک میخ آن قدر »چرخ چرخ عبّاسي« 

بازي کرد، تا سرش گیج رفت و
شد پیچ.



شعرها ي شنید ني
       تصويرگر:شیرين شیخی

گفت: هیچي نگو، دلم شکستهگفتم: حسني حالت چه طوره؟دیدم حسني اون جا نشستهرفتم درِ باغِ َدرشکستهباِغ َدرشكسته

بارون مي آد
بارون مي آد َجرَجر
پشت خونه ي هاجر
هاجر عروسي داره
ُدمِب خروسي داره

كالغه مي گه
کالغه مي گه: قار، قار

سفره قلمکار، کار
پنیر مي خوام بار، بار
بابات مي ره َسرِ کار

نُچ، حاال زوده، نُچ، حاال زوده

در كجايـي؟
ـ آقا لک لک،
در کجایـي؟
ـ چي مي خوري؟ـ در بلندي!

ـ مال من کو؟ـ نوِن قندي!
ـ سِر ُدمِشو مي چینمـ اگر گربه رو ببینمـ گربه بُرده!

قورباغه  مي گه
قورباغه مي گه: »ُقروُقروُقر

آب مي آد سرم ُشروُشروُشر
حاال مي شم قدِّ شتر

فیس مي کنم و باد مي کنم«
مي ترکه بادش َدر مي رِه

همه ي فیساش َهدر مي ره

چه دختري
چه دختري، چه چیزي
دست مي کنه تو دیزي

گوشتاشو درمي آره
نخوداشو جا مي ذاره

دیزي که گوشت نداره
باباش خبر نداره



کاردستی

يك بشقاب ِگرد بردار. آن را روي مقّواي زرد بگذار.
دورش را خط بکش و با قیچي ببُر. 

ِگردي را از وسط تا کن.

دو لبه اش را به نقطه ي وسِط ِگردي برگردان و 
چسب بزن. 

نصِف گردِي پايین 
را به طــرف باال تا 

کن و چسب بزن.

براي گوش ها، چشم ها و بیني و 
دهان، ِگردي ها ي کوچك ِببُر.

َسر و صورت پلنگ، آماده است.
مي تواني روي آن را نّقاشــي هم 

بکني.

کاله پلنگي آماده است. آن را روي َسرت بگذار. 
خودت را توي آينه نگاه کن. کاله قشنگي است. مگر نه؟

كالهپلنگي
 

      از: عمو فیضی



گفتم: فیل کوچولو، چه خبر است؟ چرا گوش هايت 

را تکان تکان مي دهي؟

گفت: چون َگرمم شده. دارم خودم را باد مي زنم.

فهمیدم: فیل ها گوش هايشــان را مثــل بادبزن تکان 

مي دهند و با آن خودشــان را باد 
مي زنند.

گفتم: آهاي خرگوش، با اين سرعت 

کجا مي روي؟ از چي فرار مي کني؟

گفت: از دشمن! همین حاال با گوش هايم صداي پايش را 

شنیدم. دارد مي آيد تا مرا بخورد.

فهمیدم: خرگوش هــا، گوش هاي بزرگي دارنــد. با اين گوش ها 

صداي پاي دشــمن را از دور مي شــنوند و خــود را از خطر 

نجات مي دهند.

گفتم: روباِه گوش دراز، چرا گوش هايت را به زمین چسبانده اي؟ به چي گوش 
مي کني؟

گفــت: هیس، هیس. دارم صــداي پاي موريانه ها را از زيرزمین مي شــنوم. بَه بَه، 
امروز چه غذايـي دارم!

فهمیدم: روباه گوش دراز با گوش هاي تیز خود صداي پاي حشرات 
زيرزمین را مي شنود. بعد هم آن ها را از زيرخاک بیرون مي آورد و مي خورد.

گوش هاي عجیب
       طاهره خردور

گفتــم: آهاي خّفــاِش، چرا اين   

وقِت شــب پــرواز مي کنــي؟ توي 

تاريکي ممکن است به جايـي بخوري و بالَت زخمي شود.

گفت: نترس، مواظبم! من موقع پرواز جیغ مي زنم. صدايم به هر 

چیزي که َســر راهم باشد مي خورد و به من برمي گردد. اين طوري 

راِه بي خطر را پیدا مي کنم.

فهمیــدم: گوش خّفاش هــا مثل آنِتن اســت. 

صداها را مي گیرد و به خّفاش مي رساند.

گفتم،گفت،فهمیدم
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