
چند روز از اين ماه

7 مهرـ  روز آتش نشاني و ايمني
 َب... بو....َب...بو َب....بو....              

 اين صداي ماشين آتش نشاني است. 

  اتومبيل  ها در خيابان راه را براي ماشين هاي آتش نشاني باز مي كنند.           
آتش نشان ها فوري َسر مي رسند.

متشّكرم آقاي آتش نشان خوب و مهربان!

آقاي آتش نشان نردبان بلند را مي آورد، ازآن باال مي رود. گربه را از 

نوك باال ترين شاخه  ي درخت  بَرمي دارد و پايين مي آورد.
متشّكرم آقاي آتش نشان زرنگ!

آقاي آتش نشان كالِه چراغ دار را روي َسرش مي گذارد. طناب را 

دور كمرش مي بندد. توي گودال مي رود. بَبعي كوچولو را از داخل 
گودال آب نجات مي دهد.

متشّكرم آقاي آتش نشان شجاع!

آتش نشان ها هميشه بيدارند.   
متشّكرم آقاي آتش نشان شجاع!

آتش نشان ها هميشه بيدارند.  

26 مهر  
روز تربيت بدني و ورزش

16 مهر  
روز جهاني كودك

10 مهر  
عيد سعيد غديرخم

2 مهر  
عيد سعيد قربان

1616 مهر مهر مهر

2626262626

شماره ي آتش نشاني: 

125

• طاهره خردور 
• تصويرگر: نيلوفر عباس زاده

7مهرـ والدت امام هادي(ع)

6مهرـ والدت امام موسي كاظم(ع)



• ناصرنادرى 
• تصويرگر: سحرحقگو

مامان ُقدسي همسرِ امام خميني(ره) بود

عصر بود. مامان ُقدسي با مصطفي و 
صديقه و  فريده توي حياط نشسته 

بودند. 
مامان ُقدسي با سنگ بادام و گردو 

مي شكست و به آن ها مي داد.
دو تا كالغ آمدند و روي درخت 

نشستند.
مامان ُقدسي گفت: «بايد به كالغ ها 

هم بدهيم.» بعد چند تا گردو شكست 
و مغز گردوها را روي ديوار گذاشت.

كالغ ها آمدند، مغز گردوها را 
برداشتند و رفتند.

مامان ُقدسي خنديد.
 بّچه ها هم خنديدند.

گردو
مامان ُقدسي
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ِ من، سالم ست   د

خوش حالم كه به دبستان آمدى. 
تو حاال  كالس اّولى هستى.

از پدر و مادرت تشّكر مى كنم 
كه تو را به دبستان فرستادند تا 
درس بخوانى و با سواد بشوى.

از خدا هم تشّكر مى كنم كه تو 
را آفريد تا در دبستان، دوستان 

تازه پيدا كنى و با دوستانت 
مهربان باشى.

                                   دوست تو

ريان
فقا

ذوال
ش 

   • تصويرگر: سياو

السالسالالممم نمنمنننن،، ِ ستتت ِ من، سالمد   دوست
يك حرف و دو حرف
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زنگ تفريح را زدند، اّما من نرفتم توى حياط. توى كالس ماندم. َسرم را گذاشتم 
روى كتاب فارسى و چشمم را بستم. مامانم را مى خواستم. يواش  گفتم: «مامان!»
از توى كتاب فارسى، صدايى گفت: «آخ! من كه مامانت نيستم. َسرت را از روى 

ُدمم بردار!»
پريدم عقب. اَسبِ توي كتاب نگاهم مى كرد. ترسيدم و داد زدم: « مامان!» و دويدم 

تَه كالس و زير ميز قايم شدم.
اَسب پيتكو پيتكو از روى نيمكت ها پريد و پيش من آمد. مدادم را به طرفش 

گرفتم و گفتم، جلوتر نيا! ولى اسب آمد و ُدُرست جلويم ايستاد. تندى از جيبم 
شكالتم را درآوردم و گفتم: «بيا شكالت بخور.»

اَسب َسرش را تكان تكان داد و گفت: «تازه علف خورده ام. علف مي خواهي؟»
اشكم را پاك كردم و گفتم: «علف نمي خواهم. مامانم را مي خواهم!»

اَسب خم شد و گفت: «سوار شو تا تو را پيش مامانت ببرم.»  
سوارش شدم. اَسب من را بُرد خانه. پريدم بغل مامانم. بوسش كردم. اَسب گفت: 

«بيا برگرديم مدرسه. االن زنگ كالس را مى زنند.»
مامان بوسم كرد و گفت: «برو مدرسه، زنگ آخر را كه زدند، بيا!»

اَسب پيتكو پيتكو من را برگرداند مدرسه. خودش هم رفت توى كتاب  •

•  الله جعفرى  • تصويرگر: شيوا ضيايى

اَسب آمداسب آمداسب آمداسب آمد

قّصه هاي   مدرسه اي
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دو روز ديگر مدرسه ها باز مي شد. علي پرسيد: «مامان، اگر بروم مدرسه، 
مي توانم فوتبال بازي كنم.»

مامان گفت: «بله كه مي تواني. مدرسه يك حياط بزرگ دارد.»
علي پرسيد: «مامان اگر بروم مدرسه، مي توانم خوراكي بخورم، آب بخورم.»

مامان گفت: «بله كه مي تواني،  اّما توي زنگ تفريح.»
علي پرسيد: «دَ دَ دَ دَست شويي چي؟ مدرسه دَست شويي دارد؟»

مامان جواب داد: «بله، نَه يكي، نَه دوتا، ده، دوازده تا.»
علي پرسيد: «مي توانم با مجيد دعوا كنم و حسابش را برسم.»

مامان جواب داد: «هي هي هي، نَه توي مدرسه و نَه هيچ 
جاي ديگر نبايد دعوا بكني، وگرنه....»

علي گفت: «واي! چه خوب! پس بايد با 
مجيد آشتي كنم.»

بعد هم دويد و رفت درِ خانه ي مجيد تا 
به او بگويد كه بايد با هم آشتي كنند •

•  سوسن طاقديس

آشتي، آشتي   آشتي، آشتيآشتي، آشتيآشتي، آشتي   
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اااُُُقيانوسقيانوسقيانوسقيانوسقيانوسقيانوس
•  مجيد عميق

•   تصويرگر: حسين توّكلى

اين شكل ها را 
پيدا ُكن.

سرگرمي
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794ستاره ي دريايي ناِم كدام حيواِن اين تصوير است؟
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يواش يواش
   امروز صبح كه بيدار شدم،  به خودم گفتم: «واي! باز هم بايد تُند تُند دست و رويم را بشويم. 

تُند   تُند صبحانه بخورم و تُند تُند لباس بپوشم. بعد تُند تُند توى خيابان ُدنبال مامان بدوم.»
من اين تُند تُند را دوست ندارم. منتظر شدم مامان بيايد. فكر كردم خودم را برايش

 لوس كنم كه بگذارد باز هم توى رختخواب بمانم، ولى مامان نيامد و حوصله ام َسر رفت.
 يك  مرتبه  فكر كردم،  اگر مدرسه نروم، صندلى ام توى كالس خالى مى ماند. خانم ِما بدونِ 

من درس مى دهد. بّچه ها بدونِ من نّقاشى مى كشند. بدونِ من بازى مى كنند و مى خندند.
زود از جايم پا شدم. تُند تُند دست و رويم را ُشستم و به آشپزخانه دويدم.

 مامان خنديد و گفت: «سالم دخترم! چه زود پا شدى امروز!»
ــوردم. يواش  ــا خوش حالى، يواش ُصبحانه خ امروز ب
يواش لباس پوشيدم. بعد يواش يواش توى 
ــان يك عالم  ــم و مام ــان راه رفتي خياب
خاطره از بّچگى اش گفت. آن  وقت ها 

كه تُندتُند به مدرسه مى رفت •

ــوردم. يواش  ــا خوش حالى، يواش ُصبحانه خ امروز ب
يواش لباس پوشيدم. بعد يواش يواش توى 
ــان يك عالم  ــم و مام ــان راه رفتي خياب
خاطره از بّچگى اش گفت. آن  وقت ها 

كه تُندتُند به مدرسه مى رفت

يواش يواشيواش يواشيواش يواشيواش يواشيواش يواش
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خوابِ شيرين
رى

بها
م 

سي
ر: ن
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 • 

   تو با صداي بلند داستان «خواب شيرين» را تعريف ُكن.

  قّصه ي  ديدني
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به پنبه افتاد   

بود و بود و بود، يك گوله ى پنبه بود. گوله  ى پنبه گوشه ى اُتاق افتاده بود.
خواب مى ديد كه نخ شده، پارچه شده، لباِس سفيِد چين دار عروس شده است. 

ناگهان جيغش به هوا رفت. 
يك جرّقه ى آتش اُفتاده بود روي پنبه. گوله  ى پنبه داد كشيد. به فرش گفت: 

«كمك، كمك! دارم مى سوزم.» 
فرش گفت: «به من چه! مگر من  تو را آتش زدم؟ به ميز بگو.» 

به پنبه افتاد  
به پنبه افتاد  
به پنبه افتاد  
به پنبه افتاد  
به پنبه اُفتاد   
به پنبه افتاد  
به پنبه افتاد  
به به پنبه افتاد  
به پنبه افتاد  
به به پنبه افتاد  
به پنبه افتاد  

    افسانه
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گوله  ى پنبه گفت: «ميز جان، بيا پايه ات را بگذار روى آتش من تا خاموش شود.» 
ميز گفت: «به من چه! اگر پايه ام بسوزد چه كنم؟ آن وقت به درد نمى خورم. به ساعت بگو.»

گوله  ى پنبه نگاهى به ساعت انداخت و گفت: «قربان تيك تاكت بروم. زود باش به دادم 
بِرس. اآلن مى سوزم و خاكستر مى شوم.»

ساعت گفت: «به من چه! كار من تيك تاك كردن و نشان دادن وقت است. از صاحب خانه 
كمك بگير.»

گوله ى پنبه داد زد: «آى! صاحب خانه به دادم بِرس. گوله ى پنبه ات مى سوزد.
 لباِس عروست مى سوزد.»

اّما صاحب خانه خواب بود و صداى پنبه را نشنيد.
گوله ى پنبه گفت: «بياييد با هم صاحب خانه را صدا كنيم.»

اّما صداى هيچ كدام بلند نشد. يك هو فرش جيغ زد و گفت: «آى سوختم! شعله ي پنبه من 
را هم آتش زد.»

ميز خودش را كنار كشيد. ساعت تيك تاكش را يواش تر كرد و....
چند دقيقه بعد، گوله ى پنبه خاكستر شد، فرش سوخت. ميز پايه هايش سوخت و ُگرومبى 

اُفتاد. از صداى ُگرومب ميز، ساعت هم از ديوار كنده شد و اُفتاد و هزار تّكه شد. 
از اين همه َسر و صدا، صاحب خانه از خواب پريد و ديد اى واى! خانه اش دارد مى سوزد....

پنبه تمام شد، فرش تمام شد، ميز تمام شد، خانه....
قّصه ى ما هم تمام شد • 

•  مصطفي رحماندوست   •  تصويرگر: حديثه قربان
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اين دو پنجره، سه 
اختالف با هم دارند. 

آن ها را پيدا ُكن.

نّقاشي روي ديوار 
تمام نشده است. 

بقّيه اش را تو بكش.

درخياباندرخياباندرخياباندرخياباندرخياباندرخياباندرخيابان
•   تصويرگر: الله ضيايي

بازي

94
هر

 م
 1

ك
ود

د ك
رش

12



به تعداد پرنده ها، گردي ها را 
آبي ُكن.  

به تعداد بّچه هاي توي 
اتوبوس،گردي ها را قرمزُكن. 

     

وسايلِ مثل هم 
را با خط به هم 

وصل ُكن.

كدام يك 
ازبّچه ها، كارشان 

دُرُست است؟ 
دور آن ها را خط بكش.
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نگهبان رفت و از الى كاه ها، ميمون كوچولو را 
بيرون كشيد. با تعّجب پرسيد: «تو چه جورى 

آمدى اين جا؟»
ميمون جواب داد: «از الى نرده  ها آمدم.» 

نگهبان مهربان، ميمون را به خانه اش برگرداند. 

  •  تصويرگر: سمّيه محّمدي

در باغ وحش يك نگهبانِ با هوش 
كار مى كرد. نگهبان هر روز 

خانه  ي حيوان ها را تميز مى كرد و 
نرده هايشان را برق مى انداخت.
يك روز شغال گفت: «اى داد! 

اى بى داد! دزد به خانه ام آمده و 
استخوان قشنگم را دزديده!»

نگهبان با تعّجب گفت: «ولي من 
درِ خانه ات را ُمحكم بسته بودم.» 

كمي بعد صداى شير در آمد: «يكى به 
اين جا آمده و توى رختخوابم دراز كشيده.»

از آن طرف گورخر فرياد زد: «كمك! 
اين جا توى كاه ها يك چيزى خش خش مى كند.»

دمدّمدي محمح حمحم هيهيه يميم

 با هوش 

خانه  ي حيوان ها را تميز مى كرد و 

 خانه ات را ُمحكم بسته بودم.» 
كمي بعد صداى شير در آمد: «يكى به 

اين جا آمده و توى رختخوابم دراز كشيده.»
از آن طرف گورخر فرياد زد: «كمك! 

اين جا توى كاه ها يك چيزى خش خش مى كند.»

ميمون بازيگوش 
  •  گينا روك پاوكه  •  مترجم: سپيده خليلى

ِِ
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ميمون كوچولو كم كم چاق و چاق تر 
شد. آن قدر چاق شد كه ديگر 

نتوانست از الى نرده ها َرد شود. 
حيوان ها به هوش نگهبان آفرين 

گفتند، اّما نگهبان باهوش فقط 
لبخند زد.

فردا صبح ميمون كوچولو 
دوباره از الى نرده ها بيرون رفت. 

به ُدم فيل چسبيد. به اَسب آبى 
سنگ زد و طوطى را اذيّت كرد.

حيوان ها به نگهبان گفتند: «ميمون كوچولو را زندانى كن!» 
نگهبان فقط لبخند زد. براى ميمون كوچولو

 سه برابر غذا آورد و گفت: «بُخور، 
نوش جانت!»

ميمون كوچولو همه را خورد. حيوان ها از 
كاِر نگهبان تعّجب كردند،  ولي چيزى نگفتند.

ميمون كوچولو هر روز از الى نرده ها رد مى شد. 
اُردك ها را مى پَراند. توپِ سگ آبى را برمى داشت و 

پَرهاى ُدرنا را مى َكند.
حيوان ها به نگهبان گفتند: «ميمون كوچولو را با زنجير ببند!»

اّما نگهبانِ باهوش فقط لبخند زد و بهترين غذاها 
را به ميمون داد. 

فردا صبح ميمون كوچولو 
دوباره از الى نرده ها بيرون رفت. 

به ُدم فيل چسبيد. به اَسب آبى 
سنگ زد و طوطى را اذيّت كرد.

حيوان ها به نگهبان گفتند: «ميمون كوچولو را زندانى كن!» 

كاِر نگهبان تعّجب كردند،  ولي چيزى نگفتند.
ميمون كوچولو هر روز از الى نرده ها رد مى شد. 

 سگ آبى را برمى داشت و 

ميمون كوچولو كم كم چاق و چاق تر 

باهوش فقط لبخند زد و بهترين غذاها 
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قاصدكم، خوش خبرم
نرم و سبك مثل پَرم

يه عالمه خبر دارم
فوتم كنيد، مي خوام برم

خط به خط، با هم ُسروديم: 
خاتون حسني، شاهده شفيعي، اكرم كشايي، شكوه قاسم نيا، مهري ماهوتي، بابك نيك طلب، شراره وظيفه شناس

پاييز
بارون مي باره ريز  ريزنون و پنير و پاييز

يه استكان چاي داغ
براي بابا بريز

قاصدك

•   تصويرگر: سولماز جوشقاني

شعرهاي پاييزي
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به آرزوم رسيدمبرِگ درخت بيدمبرِگ بيد
موندم و برفو ديدمشاخه  رو ِول نكردم

چهار تا قطره بارون

مي رَسن از آسمون

دوتاش براي باغچه

دوتاش براي ُگلدون

كالغه زير بارون

مونده توى خيابون

ر»      
اگر بگيم «كالغ پ

ن       
مى پّره به آسمو

َابراي تّكه تّكه
بارون چّكه چّكه

برگاي زرِد پاييز
مي ُافته مثل سّكه

كالغ َپر

مثِل سّكه

قطره ها
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    من! من!
• جوراب پرسيد: «كي يك عطر 

خوش بو مي خواهد؟»
پا گفت: «من! من!» 

   ماشين
• ماشينه با عصا راه مي رفت. «تاكسي 

پرسيد: «چرا با عصا راه مي روي؟» 
ماشينه گفت: «آخه پنچر شده ام!»

    من! من!
••

خوش بو مي خواهد؟»
پا گفت: «من! من!» 

   ماشين
 • •

 جوراب پرسيد: «كي يك عطر 
خوش بو مي خواهد؟»

پا گفت: «من! من!» 

ماشينه با عصا راه مي رفت. «تاكسي 

    آب پاش
 • شكرپاش همه ي شكر هايش را خالي 

كرد. بعد يك عالمه آب خورد و گفت: « از 
اين به بعد من آب پاشم، مي روم به ُگل ها 

آب بپاشم.»
    

وى
س

مو
م 

يث
د م

سيّ
ر: 

رگ
وي

ص
   ت

•

قلقلك

94
هر

 م
 1

ك
ود

د ك
رش

18



 دست هايم را بلند كردم كه خميازه بكشم، 
دستم به صورت بغل دستي ام خورد. 

صورتش قرمز شد. گفتم، حاال چه كار كنم. با  
بغل دستي ام يك عالم فكر كرديم.  بغل دستي ام 

دستش را گذاشت روي صورتش و هي گفت: 
«آي دندانم! واي دندانم!»

بعد دوتايى با هم نمايش دندان  درد را بازي كرديم. 
هيچ كس نفهميد دست من چه كار بدى كرده بود.

اّما من با دستم قهر كردم. 

بغل دستي ام يك عالم فكر كرديم.  بغل دستي ام 

بعد دوتايى با هم نمايش دندان  درد را بازي كرديم. 

يك مگس خيلى ُگنده توى كالس آمد.
 نشست روى شانه ي دوست رو  به  رويى ام.

زدم روى شانه  ي دوستم. گفت: «آى!» 
خانم گفت: «هيس!»

مگس نشست روى دسِت بغل  دستى ام.  ُمحكم 
زدم روى دستِ بغل دستي ام. گفت: «آخ!»

خانم گفت: «هيس!»
مگس نشست روى َسِر خودم. بغل دستي ام 

ُمحكم زد روى َسرم. 
مگس گفت: «ويز...ويز» و فرار كرد.

تا چند روز جايش روي َسرم درد مي كرد. 

يك مگس خيلى ُگنده توى كالس آمد.
 نشست روى شانه ي دوست رو  به  رويى ام.

زدم روى شانه  ي دوستم. گفت: «آى!» 
خانم گفت: «هيس!»

مگس نشست روى دسِت بغل  دستى ام.  ُمحكم 
زدم روى دست

خانم گفت: «هيس!»
مگس نشست روى َسِر خودم. بغل دستي ام 

ُمحكم زد روى َسرم. 

ور
رد

 خ
ره

اه
ط  

 •
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 قّصه گو: سالم بّچه ها، امروز برايتان يك 
نمايش داريم. غريب آمده. عجيب را هم بايد 

صدا كنم، بيايد... آهاي عجيب! بيا نمايش را  
شروع كنيم.

عجيب مي آيد، روي صورت عجيب چند لّكه ي قرمز ديده 
مي شود.

قّصه گو: داد مي زند بيا ببينم. چي شده عجيب؟ 
 غريب:  چرا اين شكلي شده؟ 

قّصه گو: چون مريض شده و ُسرخك گرفته، مگر آن 
لّكه هاي ُسرخ  را روي صورتش  نمي بيني؟ 

 غريب:  نگاه مي كند  عجيبِ بيچاره! حاال چي مي شود؟
 قّصه گو: هيچي، اگر دواهايش را به موقع بخورد و استراحت كند، 

خيلي زود خوب مي شود. 

ند
وم

بر
فر 

لو
 ني

گر:
ير

صو
ت   •

س  
شم

ضا 
د ر

حم
م  •

شروع كنيم.
عجيب مي آيد، روي صورت عجيب چند لّكه ي قرمز ديده 

قّصه، نمايش

94
هر

 م
 1

ك
ود

د ك
رش

20



عجيب:  به دست هايش نگاه مي كند و مي خندد.
اين  لّكه ها را مي گويي؟ غريب به طرف عجيب راه مي اُفتد.

قّصه گو: همان جا باش. اين طرف نيا. 
عجيب:  چرا؟ 

 قّصه گو: براي اين كه غريب بايد تا خوب شدنش از ديگران دور باشد،  
تا  آن ها مريض نشوند، بايد تا مّدتي همه چيزش 

از ديگران جدا باشد، مثل غذا، قاشق، ليوان، بشقاب و ... 
عجيب: ولي من چيزيم نيست. اين لّكه هاي ُسرخ هم  لّكه هاي رنگي اند. ببينيد. 

با دستمال دست و صورتش را پاك مي كند. دانه هاي سرخ از بين مي روند.
 غريب: به همين زودي خوب شدي؟ 

عجيب: من اصالً مريض نبودم  كه بخواهم خوب بشوم. 
وقتي داشتم اُتاقم را رنگ مي زدم، چند لّكه رنگ روي صورت و 

دستم اُفتاد. همين!
قّصه گو: كه اين طور! ُخب، بّچه ها تا نمايش بعد خدا  نگه دار شما • 

قّصه گو دست تكان مي دهد. عجيب و غريب هم دست تكان مي دهند.

براي اين كه غريب بايد تا خوب شدنش از ديگران دور باشد،  

و مي خندد.
غريب به طرف عجيب راه مي اُفتد.

219با دوستانتان نمايش هاي ديگري هم بازي كنيد.
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دوتا جوجه بودند. با هم بازى مى كردند. 
اين جوجه مى گفت: «بجيكم، جيك؟»

آن جوجه مى  گفت: «نجيكم، جيك؟»
جوجه ها َسرو صدا راه انداختند.

اين جوجه گفت: «مى جيكم، جيك!»
آن جوجه گفت: «نمى جيكم، جيك!»

مامان مرغه َسر و صدا را شنيد. بدو بدو آمد و گفت: 
«چه خبر شده؟»

اين جوجه جلو پريد و گفت: «مى خواهم بجيكم، جيك!»
آن جوجه جلو نَپريد و گفت: «مى خواهم، نجيكم، جيك!»

مامان مرغه فهميد چى شده است. لبخند زد و گفت: «عيبى ندارد. 
تو بجيك، جيك. تو نجيك، جيك.» 

بعد هم قدم زد و رفت.
جوجه ها باز هم بجيكم جيك، نجيكم جيك 

گفتند و با هم بازى كردند •

دوتا جوجه بودند. با هم بازى مى كردند. 
اين جوجه مى گفت: «بجيكم، جيك؟»

آن جوجه مى  گفت: «نجيكم، جيك؟»
جوجه ها َسرو صدا راه انداختند.

اين جوجه گفت: «مى جيكم، جيك!»
آن جوجه گفت: «نمى جيكم، جيك!»

مامان مرغه َسر و صدا را شنيد. بدو بدو آمد و گفت: 
«چه خبر شده؟»

اين جوجه جلو پريد و گفت: «مى خواهم بجيكم، جيك!»
آن جوجه جلو نَپريد و گفت: «مى خواهم، نجيكم، جيك!»

مامان مرغه فهميد چى شده است. لبخند زد و گفت: «عيبى ندارد. 
تو بجيك، جيك. تو نجيك، جيك.» 

بعد هم قدم زد و رفت.
جوجه ها باز هم بجيكم جيك، نجيكم جيك 

•• گفتند و با هم بازى كردند

•  مجيد راستى   •  تصويرگر: سحر حقگو

كم يا نجيكم؟ مكمكككممم؟؟؟؟بج كيكييي يجييجيجججج جنجننن اياييياا مكمكككممم بجيكم يا نجيكم؟جبججبجببجججج
قّصه هاي   كوچولو
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همه جا ساكت بود. دنيا كه حوصله اش 
َسر رفته بود، صدا زد: «آهاى! كسى نيست؟»

فّواره ى توى باغ گفت: «من هستم. بفشم يا نفشم؟»
دنيا گفت: «بفش، بفش ! »

فّواره به هوا پريد و فش فش كرد.
بّره كوچولو از خواب پريد و گفت: «من هم هستم. ببعم يا نبعم؟»

دنيا گفت: «ببع، ببع!» 
بّره جستى زد و بع بع كرد.

باد زير درخت نشسته بود، گفت: «من هم هستم. بهويم يا نهويم؟»
دنيا گفت: «بهو، بهو!» 

باد دور درخت چرخيد و هوهو كرد.
َسر و صداها بلند و بلندتر شد. ني ني كوچولو گوش هايش را تيز كرد و با 

خوش حالى گفت: «اجازه! من هم هستم. بغونم يا نغونم؟»
دنيا گفت: «بغون... بغون! »

ني ني كوچولو غون غون كرد.
همه جا پر از جنب و جوش شد. پر از صدا شد. دنيا هم، فّواره و بّره و 

باد و ني ني كوچولو را بغل كرد و گفت: «مى خواهم برايتان قّصه 
بگويم. بگويم يا نگويم؟»

همه گفتند: «بگو، بگو!»  و دنيا قّصه گفت •

همه جا ساكت بود. دنيا كه حوصله اش 
َسر رفته بود، صدا زد: «آهاى! كسى نيست؟»

فّواره ى توى باغ گفت: «من هستم. بفشم يا نفشم؟»
دنيا گفت: «بفش، بفش ! »

فّواره به هوا پريد و فش فش كرد.
بّره كوچولو از خواب پريد و گفت: «من هم هستم. ببعم يا نبعم؟»

دنيا گفت: «ببع، ببع!» 
بّره جستى زد و بع بع كرد.

باد زير درخت نشسته بود، گفت: «من هم هستم. بهويم يا نهويم؟»
دنيا گفت: «بهو، بهو!» 

باد دور درخت چرخيد و هوهو كرد.
َسر و صداها بلند و بلندتر شد. ني ني كوچولو گوش هايش را تيز كرد و با 

خوش حالى گفت: «اجازه! من هم هستم. بغونم يا نغونم؟»
دنيا گفت: «بغون... بغون! »

ني ني كوچولو غون غون كرد.
همه جا پر از جنب و جوش شد. پر از صدا شد. دنيا هم، فّواره و بّره و 

باد و ني ني كوچولو را بغل كرد و گفت: «مى خواهم برايتان قّصه 
بگويم. بگويم يا نگويم؟»

•• همه گفتند: «بگو، بگو!»  و دنيا قّصه گفت

•  سروركتبى غون غونغون غونغون غونغون غونغون غونغون غون

ُُ

ِِ ِ
ِ

ِ
ِِ

ِ
ِ

ُ

ُ ِ
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شاخه  و برگ
يك تابلو ُدُرست كن. 

 چند شاخه ي ُخشك پيدا ُكن.
چسب و كاغذ هم آماده ُكن. فكر ُكن و ببين چه 

شكل هايي مي تواني با شاخه ها ُدُرست ُكني.

ني
رفا

ه ع
هر

 طا
را: 

اج
 و 

رح
  ط

 •
يينيني

كارد ستي
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تو هم با شاخه هاي ُخشك، شكل هايي 
را كه دوست داري، ُدُرست ُكن.

ُدُرست ُكني؟چند تا سنگ هم، شكل مي تواني  با 
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خروسى بود كه نوك نداشت
جاى نوكش مداد گذاشت

مداده، همراش شده بود
خروسه نّقاش شده بود

نشست يه َسر دوگوش كشيد
براى گربه، موش كشيد

گنجشكه گفت: «دونه بكش.»
كالغه گفت: «لونه بكش.»

دونه كشيد، لونه كشيد
ماهي و رودخونه كشيد

دريا و آسمون كشيد
براي اين و اون كشيد

كي بود، كي بود؟

•   افسانه شعبان نژاد  •   تصويرگر: ثنا حبيبى راد

كي بود، كي بود؟كي بود، كي بود؟كي بود، كي بود؟
خروسي بود
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دلش مي خواست اگر بشه
ُقدُقدا خانم بكشه

جوجه ي خوش حال بكشه
براي اون بال بكشه

با خوش حالي از جا پريد
اّما نگاه كرد و چه ديد؟

ديد كه نوكش تموم شده
مداده  هام و هوم شده
مداده رو كنار گذاشت

خروسي شد كه نوك نداشتخروسي شد كه نوك نداشت

279
ر4

مه
 

 1
ك

ود
د ك

رش



بّچه ها زمين بازي شان را با گچ به دو بخش مساوي تقسيم مي كنند.
هر گروه با در دست داشتن يك بادكنك، يك طرف زمين مي ايستد.

هر گروه به بادكنكش ضربه مي زند تا آن را به زمين طرف ديگر بيندازد،
اّما گروه مقابل بادكنك را بر مي گرداند. برنده گروهي است كه بادكنكش در زمين مقابل بيفتد. 

ُگل بزن، ُگل بزن، ُگل بزن، ُگل بزن، 
ُگل نخور  

   بازي، ورزش
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حاال به جاي توپ، از يك حلقه استفاده ُكن 
و همان حركت ها را انجام بده.

پ را روي زمين ِقل بده.
در حركت بعدي زانو هايت را روي زمين نگذار.تو

 ِقلَش بده
•  عكاس: اعظم الريجاني   •  سپيده حامدي
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زنگ تفريح بود. زنگ تفريح كي ها؟ امير و بّچه ها. امير
 رفت كنار ديوار. به لقمه ي نان و پنير و سبزي اش يك گاز زد.

 يك تّكه ي كوچولو از نانش افتاد زمين. يك مورچه ي كوچولو آمد 
پيش ُخرده نان. كم كم مورچه هاي ديگر هم آمدند. يك مرتبه

 چشم امير به مورچه ها  اُفتاد. به خودش گفت: «اين ها از كجا آمدند؟» 
بعد با خوش حالي چند تّكه ي ديگر از نانش را براي مورچه ها گذاشت. 

امير، نان بردن مورچه ها را تماشا مي كرد كه زنگ خورد. بّچه ها به طرف 
كالس رفتند. موقع رفتن، امير كنارِ ديوار را نگاه كرد. همه 

رفته بودند. زنگ تفريح آن ها زودتر تمام شده بود.
•  محّمدحسن حسيني زنگ تفريح كي ها؟ مورچه ها •

• تصويرگر: مرجان بابامرندى

ُ

ايايادكم كم، زياد ز مكمكم، مكمكمم
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نورو پروانه 
سنجاب داشت توى جنگل گردش مى كرد. يك هو

 چشمش به يك چيز كوچولوى سفيد افتاد. آن چيز، 
پيله ى يك كرم  بود .   

سنجاب كه تا آن موقع پيله نديده بود، گفت: «واى! چه قدر سفيد 
است! چه قدر قشنگ است! اين گردالى سفيد مالِ من است،مالِ خودِخودم!»

بعد آن را روى زمين قل داد تا به  النه اش ببرد.
همان موقع  كالغ از راه رسيد. كالغ كه تا آن موقع  پيله نديده بود، گفت: «واى  چه قدر 

سفيد است! چه قدر قشنگ است! اين گردالى سفيد مال من است، مال ِخودِ خودم!»
كالغ سعى كرد با نوكش آن را بردارد و به النه اش ببرد. سنجاب عصبانى شد. 

جير جير جيغ كشيد و گفت: «اين مال من است!»  
ناگهان پيله تكان خورد. سنجاب و كالغ ترسيدند و عقب رفتند.

 پيله باز هم تكان خورد و سوراخ شد.
كم كم سوراخ پيله بزرگ و بزرگ تر شد. ناگهان از توى آن،

 پروانه ي سفيدِ كوچكى بيرون آمد. پروانه ي سفيد كمي بعد پرواز كرد و به طرف نور 
خورشيد رفت. 

سنجاب و كالغ به هم نگاه كردند و لبخند زدند. 
بال هاي نازك پروانه زيرِ نورخورشيد مي درخشيد •                   

•  فروزنده خداجو پروانه پروانهپروانهپروانهپروانه
• تصويرگر: الهه آقا مير على اكبرى

و و و پروانهپروانهپروانهپروانهپروانهپروانهپروانهپروانهپروانهپروانهپروانه
و پروانهپروانه
و و پروانه
و پروانه
و پروانه
و پروانهپروانهپروانه
و پروانه
نورو نورو وو نورو نورونوروو وو و وو وونورو نورو و نورو نورو و نورو نورو و نورو نورنورو و پروانه
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چند روز از اين ماه: آشنا شدن با برخي مناسبت ها و نام ها از جمله 
هدف هاي صفحه ي مناسبت ها براي مخاطبان است.

قّصه: دايره واژگان كودك را گسترش مي دهد. تخّيلش را تقويّت مي كند. مهارت خوب 
گوش كردن و خوانش را باال مي برد.

آشنا شدن با برخي مناسبت ها و نام ها از جمله 

شعر: خواندن و حفظ كردن شعر براي كودك 
لّذت بخش است. و به تقويّت حافظه و خيال او 

كمك مي كند.

بازي: باال بُردن سطح دّقت، تمركز و تقويّت 
حواس پنج گانه و آشنايي با مهارت هاي زندگي 

را امكان پذير مي سازد.

كسب مهارت ، تقويّت بينايي، هماهنگي چشم و دست، و خالقيّت را مي تواند كاردستي: ساختن و ُدرست كردن چيز هايي، با وسايل دور و بَر كودك، 
براي كودك به همراه داشته باشد.

پشت جلد: آشنا كردن كودك با نام استان ها و برخي از 
ويژگي هاي هر منطقه، ازهدف هاي پشت جلد است.

متحّرك سازي: براي آشنا كردن كودكان با متحرك سازي. از كودك بخواهيد

گوشه ي باالي مجلّه را با انگشتانش بگيرد و به سرعت ورق ها را از آخر به اّول روي 

هم بيندازد. چند بار اين عمل را انجام دهد تا به حركت تصاوير پي ببرد.
گوشه ي باالي مجلّه را با انگشتانش بگيرد و به سرعت ورق ها را از آخر به اّول روي 

هم بيندازد. چند بار اين عمل را انجام دهد تا به حركت تصاوير پي ببرد.

قّصه، نمايش: بازي در قالب نمايش كودك را با مهارت هاي 
زندگي آشنا مي كند. رفتار و گفتار ُدُرست را در عمل 

مي آموزد و او را با فعالّيت هاي گروهي همراه مي سازد.
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