
دوست من

• تصويرگر: مهديه قاسمي

كالس اّولي نصف درسش را خواند. سرش را باال گرفت و گفت:     
- واي! خسته شدم.

نگاهش به ساعت روي ديوار اُفتاد و پرسيد: »تو چي، خسته شدي؟«
بعد هم به تيك تاك منّظم ساعت گوش كرد.

كالس اّولي زير لب گفت: »ساعت، ساعت، ساعت،
تو هيچ  وقت خسته نمي شوي؟« و خنديد. 

بِپَر بِپَر كرد و خواند: »پس من هم يك ساعتم.
من هم يك ساعتم. من هم خسته نمي شوم!«

آن وقت كتابش را باال گرفت و با صداي بلند، درسش را 
از اّول تا آخر خواند. 

                                                                    مجيد راستى

1ساعت
2
3

4
567

8
9

1211
10

درياي عمان

درياي خزر

خليج فارس
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11  اُرديبهشت
روز كارگر

دو كلمه را همه دوست دارند:
كار و كارگر

10  اُرديبهشت
روز  ملّي خليج فارس

  • تصويرگر: مرتضي رخصت پناه

تولّد حضرت عبّاس)ع( 

تولّد امام چهارم،
 امام سّجاد)ع( 

2  اُرديبهشت

1  اُرديبهشت
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12  اُرديبهشت

ايستگاه  قائم)عج(

تولّد حضرت قائم)عج(،
    امام دوازدهم، 

        مبارك باد.

12  اُرديبهشت
روز معلّم

معلّم كسي است كه علم خود را به دانش آموز 
مي بخشد.

پيامبر گرامي اسالم)ص( فرمود: »همانا من به عنوان 
معلّم برگزيده شده ام.«
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خداي خوب من

•  مهري ماهوتي   
• تصويرگر: عاطفه ملكي جو

آن روز، قورقوري توي دلش يك عالم غّصه داشت، چون كه رودخانه آب نداشت. 
بّچه قورقوري ها دلش را كه نمي ديدند، فقط آوازش را مي شنيدند. از اين سنگ به آن سنگ 

مي پريدند و بازي مي كردند.
قورقوري هم به آسمان نگاه مي كرد.

آن شب هم قورقوري توي دلش يك عالم غّصه داشت، چون كه رودخانه آب نداشت. 
 بّچه قورقوري ها دلش را كه نمي ديدند، فقط آوازش را مي شــنيدند. چشمشــان را  بستند و 

الال الال  خوابيدند.
قورقوري به آسمان نگاه مي كرد.
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فردا شد. ابرها آمدند. بارام بارام صدا كردند. اّول ِچك ِچك، بعد ُشر ُشر باريدند. غّصه ها از 
دلِ قور قوري رفتند. جايش يك عالم خوش حالي آمد. صورت ِگردالي اش پُر از شادي شد.

قور قوري زير ُشرُشرِ باران ُدنبال بّچه هايش  دويد. از اين سنگ به آن سنگ  پَريد. 
آواز خواند و صدايش به آسمان رسيد.
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•  مصطفي رحماندوست   
• تصويرگر: نسيم بهاري

زمين ما

من را نمى بينى، اّما من كمك زيادی به تو مى كنم.

به كمك دوستانم، خانه ات را روشن مى كنم.

در سرمای زمستان گرمت مى كنند.

مادر با دوســتانم به كمك من، لباس هايت را 
مى شويند و اُتو مى كنند. 

در گرمای تابستان ُخنَکت مى كنند.

اگر بّچه ای بخواهد من را نّقاشــى كند، از سقف خانه ای 
كه كشيده اســت، يك المپ روشن آويزان مى كند. هر 
چه كم تر از من استفاده كنيد، قوی تر مى شوم و خانه های 

بيش تری را روشن مى كنم. 
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زيادی مصرفم نکن
مى خوام كه هر كجا باشم

َسر بزنم به خانه ها
هر جا مى َرم، نور بپاشم

حيف كه بعضى از بّچه ها اصالً به فکر من و ديگران نيستند! المِپ اتاق هايى را كه كسى توي 
آن ها نيست، خاموش نمى كنند. در يخچال را زيادی باز نگه مى دارند. وسيله های برقى را بعد 
از اســتفاده خاموش نمى كنند. با كارهای آن ها، زور من كم مى شود. ديگر نمى توانم خودم را 
به همه ی خانه ها و همه ی بّچه ها برسانم. من دوست ندارم خيابان ها و كوچه ها تاريك بشوند. 
خانه هايى كه دورترند، در تاريکى فرو بروند. ميهمانى ها به  هم بخورند. شادی ها تمام بشوند. 

من چه كار مى توانم بکنم؟ 
دوست تو: برق          
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يك قّصه

زّرافه يك شاخه روي َسرش گذاشت و گفت: »من درختم.«
دو تا پرنده آمدند و روي شاخه النه ساختند.

زّرافه خوش حال شد. النه ي پرنده ها شد. 
زّرافه كم كم تشنه شد. راه اُفتاد و رفت. به رود خانه رسيد. 

مي خواست َخم شود و آب بخورد. پرنده ها ترسيدند. 
داد زدند: »درخت جان َخم نشو! النه جان، خراب نشو!«

زّرافه گفت: »تشنه ام. چه كار كنم؟«
پرنده ها گفتند: »درخت جان، َخم نشو. زود بر مي گرديم.« 

بعد هم دوتايي پريدند و پيش آقا فيله رفتند. 
آقا فيله با گوش هاي بادبزني اش خودش را باد مي زد. 

 پرنده ها تند و تند گفتند: »فيل جان، بيا به درخت جان آب بده. 
درخت جان تشنه است.«

آقا فيله ُدنبال پرنده ها دويد. به درخِت زّرافه رسيد. 

• مجيد راستي
• تصويرگر: سميه محمدي
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به زّرافه گفت: »چه خوب كه درخت شدي! دوست پرنده ها شدي!«
بعد هم با خرطومش به درخِت زّرافه اي آب داد. 

پرنده ها شاد شدند. دوسِت درخِت زّرافه شدند.



شعرهاي شنيدني

گو
حق

حر 
س

ر: 
رگ

وي
ص

• ت

آينه
• شراره وظيفه شناس
آيِنه مون رو ديوار 

شکسته و كج شده 
نصفه نشونم مى ده 

با من چرا لَج شده؟                                                               

باد...
• مريم هاشم پور 

دلم مي خواد بيايي 
دوباره هوهو كني 

هر چي شکوفه دارم 
يکي يکي بو كني 

ببين شکوفه هاي من 
چه خوشگل و تميزه! 

خيلي يواش فوتش ُكن
كه رو زمين نَريزه
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وقِت ناهار
• عبدالرضا صمدي

يه سيبِ قرمز اُفتاد
روی زمينِ خاكى

مورچه با خوش حالى گفت:
» بَه بَه بَه، خوراكى!«

فوری دويد و داد زد:
»آهای آهای، مورچه ها 

دستاتونو  بشوريد 
وقت ناهاره حاال!«

كوچه ی ما             
   • شكوه قاسم نيا

اين ورِ كوچه، تاريك 
اون ورِ كوچه، تاريك 

راه ميوِن كوچه 
تَنگه و خيلى باريك 

يواش يواش راه مى رم 
مواظبم نيُفتم 

كوچه ی ما مورچه ها 
اين جوريه كه گفتم!
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يك كار خوب

وقتي از چيزي مي ترسيم، انگار كسي به ما مي گويد: »مواظب باش ! از خطر فاصله بگير يا 
فرار كن.«

بعضى از ترس ها دليل دارند. بعضي از ترس ها دليل ندارند. 

ترِس بى دليل
يکى از ترس های بى دليل، ترس از تاريکى 

توي خانه است. مثل شبى كه كيميا ازتاريکي 
ترسيد. 

خيال كرده بود وسايل اتاق راه مي روند. 
مامانش چراغ را روشن كرد و گفت: 

- عزيزم، چيزي نيست، نگاه كن. 
بعد چراغ را خاموش كرد و دوباره روشن كرد. 

كيميا ديد چيزي در تاريکى جا به جا نشده است. فهميد كه بى دليل از تاريکى ترسيده است.

ترِس با دليل
يکى از ترس های بادليل، ترس از ُگم شدن در 

جاهای شلوغ است. مثل روزی كه سارا با مادرش 
رفته بود خريد و گم شد. 

نَه شماره تلفن كسى را بلد بود و نَه نشانى خانه شان 
را مى دانست. رفت پيش آقای پليس ايستاد تا 

مادرش او را پيدا كرد.
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• سپيده خليلی   • تصويرگر: عاطفه فتوحی

ترِس ياد گرفتنى
مامان بزرِگ ندا از عنکبوت و مارمولك مى ترسد. 

وقتى عنکبوت يا مارمولك مى بيند، داد مى زند: 
ندا جان! بيا اين را از اين جا بيرون بينداز! 

ندا مي آيد. مي خندد و مي گويد: 
- چرا مي ترسي مامان بزرگ؟ عنکبوت و 

 مارمولك كه آدم نمي خورند. مورچه 
مى خورند. پشه و مگس مي خورند. 

بايد چه كار كنيم؟
ترس ها دو جور هستند. ترِس با دليل، ترِس بى دليل. 

تو مي تواني در شناختنِ ترس ها ي بي دليل به دوستانت كمك كني.
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شعر، قّصه

ده
م زا

وا
ه ق

ضي
مر

ر: 
رگ

وي
ص

• ت

كدوم گل؟         
• شاهده شفيعی

زنبوره از راه رسيد 
تو باغ ُگل ها چرخيد

از همه ی ُگل ها كمى بو كشيد
گفت با خودش: 

»اين همه ُگل مى بينم
روی كدوم بشينم؟« 

 شنيد كسى صداش كرد
كى بود؟ كى بود؟ ُگِل زرد!

زنبوره خنديد و زود  
ُگلش رو انتخاب كرد
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گِل بازي
• صبا فيروزي

»الكى« كه بازيگوشه 
گِل بازی رو دوست داره 

دست و پاشو هميشه 
تو آب و گِل مى ذاره 

اّما خودش مى دونه 
              با اين كه بركه دوره 
بايد بِره دست و پاشو بشوره
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بازی، سرگرمى

به اين پسر             كمك كن تا برادرش را به خانه برساند.

به اين سؤال ها جواب بده. 
بشمار و در  بنويس.
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•  طراح بازي: سعيده عبداللهي    
•  تصويرگر: سپيد

چند تا پرنده مى بينى؟            چند تا حشره مى بينى؟
چند حيوان مى بينى كه خودشان را روی زمين مى كشند؟

روی هم چند تا حيوان در اين جنگل مى بينى؟
دور نام دو تا حيوان را كه با حرف خ 

شروع مى شوند، خط بکش.

با خط، نام هر حيوان را به خودش وصل كن.

سنجاب

گربه

سمور

سنجاقك

خرگوش

قورباغه

خرس

مار

پروانه

17 رشد كودك8  ارديبهشت 97



قّصه، نمايش

بازيگران: خيّاط، پدر و پسرش
وسيله هاي صحنه: چرخ خيّاطي، يك متر، يك پيراهن خيلي بُزرگ، يك ُكت و شلوار 

خيلي كوچك. وسايل مي تواند به شکل نّقاشي يا كاغذي باشد.
مغازه ي خّياطى، پســر با پدرش به خّياطي مي رود. آقاي خّياط عينك ِگرد به چشم َزده 

است و  با چرخ خّياطي كار مى كند.
پدر: سالم خيّاط جان! آمده ايم براي من و پسرم لباس بِدوزي. براي مهماني مي خواهيم.

خّياط )دستش را مي گذارد پشت گوشش(: هــــان؟
پدر )كمى بلندتر(: خّياط جان! يك ُكت و شلوار براي خودم مي خواهم، يك پيراهن هم 

براي پسرم مي خواهم.
خّياط: هــــان؟ چي؟ بلندتر بگو نمي شنوم.

پدر )داد مى زند(: يك ُكت و شلوار آبى برای خودم، يك پيراهن زرد برای پسرم.
خّياط: ُخب باشد. چرا داد مي زني؟ بياييد اندازه هايتان را بگيرم.

خّياط با يك متر اندازه های پدر و پسر را مى گيرد. پدر و پسر خوش حال مى روند.
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• عّكاس: فرهاد سليمانی• نويسنده: ارغوان غالمي

• تصويرگر: سولماز جوشقانی

مغازه ي خّياطى، هفته ي بعد. پدر و پسر  برای گرفتن لباسشان ، به خّياطى آمده اند.
پدر: سالم خيّاط جان ، لباسمان حاضراست؟

خّياط:  هــــان؟
پدر )بلندتر از قبل مى گويد(: مى گويم.... لباسمان .... حاضراست؟

خّياط: ای بابا چرا داد مى زنى؟ بله، حاضر است.
خّياط از توی كيسه يك كت و شلوار كوچك به پسر مي دهد. بعد هم يك پيراهن  بزرگ 

به پدر مي دهد.
پدر و پسر با تعّجب نگاه مى كنند.

پدر: من كه پيراهن زرد نمي خواستم. ُكت و شلوار مي خواستم.
پسر: من كه ُكت و شلوار آبي نمي خواستم. من پيراهن زرد خودم را مي خواستم.

خّياط: هــــان؟
پدر و پسر )باهم(: ما كه اين ها را نمي خواستيم. ُدُرست بَرعکسش را مي خواستيم.
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خيّاط: چى چى را نَبستيد؟
پدر و پسر ) با صدای خيلى بلند(: برعکس.. َچپَکي... َچپَکي اش را مي خواستيم.

خيّاط: چي؟ به من مي گوييد، َچپَکي؟ اصالً همين است كه هست.
پدر و پسر با ناراحتى به هم نگاه مى كنند. 

پدر ) با ناراحتى(: حاال چى كار كنيم؟
پسر كمي فکر مي كند.

پسر: فهميدم. )روبه خّياط(: خّياط جان، من يك ُكت و شلوار مي خواهم. پدرم هم يك 
پيراهن.

خّياط: هــــان؟
پسر) بلندتر و با خنده(: يك ُكت و شلوار آبي براي خودم، يك پيراهن زرد براي بابام. 

خيّاط: اي بابا، فهميدم ... چه قدر داد مي زنيد! 
ّخياط با زحمت بلند مي شود و اندازه هاي پدر و پسر را مي گيرد.

خّياط)يواش(: يك پيراهن زرد براي اين يکي، يك ُكت و شلوار آبي براي آن يکي.
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• ناصر نادري 
• تصويرگر: نسيم نوروزي

يك كتاب قّصه ُگم شده بود. رفت پيش كالغه و گفت: »تو صاحب َمنى؟«
كالغه قار قار كرد و گفت: »تو همان كتاب قّصه ای هستى كه درخت گردو دارد؟« 

كتاب قّصه گفت: »خير، درخت گردو ندارم.«
بعد رفت پيش بُزه و گفت: »تو صاحب منى؟«

بُزه  بَع بَع كرد و گفت: »تو همان كتاب قّصه ای هستى كه علفزار َسرَسبز دارد؟« 
كتاب قّصه گفت: »خير، علفزار َسرَسبز ندارم.«

بعد رفت پيش قورباغه و گفت: »تو صاحب منى؟«
قورباغه قورقور كرد و گفت: »تو همان كتابى هستى كه  بركه ي پُر از نيلوفر آبى دارد؟«

كتاب قّصه گفت: »خير، بركه ي پُر از نيلوفر آبى ندارم.«
 يك هو گنجشــك پيدايش شــد. كتاب قّصه را ديد. خوش حال شــد 
و گفت: »تو كجا بودی؟ همه جا را ُدنبالت گشتم.« و پريد و رفت توی 

كتاب قّصه. روی شاخه نشست. 
بعد قشنگ ترين آوازش را برای كتاب قّصه خواند. 

كتاب قّصه شاِد شاد شد.

يك قّصه
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بخند، نخند!

• نويسنده: گيتي صفرزاده
• تصويرگر: فاطمه عليپور

بايد ورزش كنم. 
از قديم هم گفته اند، 

عقل سالم در بدن سالم 
است!

اين از بالم ليز مى خورد 
و مى اُفتد روی پايم!

بال هايم خيس مى شود، 
واقعاً كسى از يك كالغ مى روم زير آب!

انتظار دارد در مسابقه ي دو 
برنده بشود؟

به اين مى گويند 
ورزش مناسب. 

- كالغ پَر!
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• طراح: الله ضيايی

شکل ها را ديدي. قّصه اش را براي دوستت تعريف كن.
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گزارش

- واي! من خوراكى نياورده ام. يادم رفت.
- من هم يادم رفته خوراكي بياورم.

- پس بيا با هم برويم از بوفه خوراكى بخريم. 
كالس اّولي ها از بوفه ي مدرسه خوراكي مي خرند.آن ها مى دانند خوراكى های بوفه ي مدرسه 

سالم و تميز است. 

اين خانم بوفه دار است. او خوراكى های سالم 
و تميز برای بّچه ها دارد.

- اجازه خانم، آب ميوه داريد؟

اين خانم ناظم است. او مي گويد كه به نوبت 
از خانم بوفه دار خوراكي بخرند.
- اجازه، اين بوفه شير هم دارد؟

- بله

- من و دوستم آب ميوه و بيسکويت گرفتيم.
- نوش جان!

- من و دوستم شير گرفتيم. شيرهای تازه. 
- نوش جان!

• طاهره خردور   
• عّكاس: اعظم الريجانی
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 - من هم عدس پُلو گرفتم. آخر خيلي گرســنه ام.   
    عدس پُلو، با يك عالم كشمش و پياز سرخ شده.

- نوش جان!

- من و دوستم از خانه خوراكي آورده ايم. 
اّما اگر نداشتيم، از بوفه مي خريديم. 

ما خيلي خوش حاليم كه مدرسه ي ما بوفه دارد. 
چون هيچ وقت گرسنه نمي مانيم.

- تازه خوراكي هاي تميز و سالم مي خوريم و
هيچ وقت مريض نمي شويم. 

- واي!
- چي شد؟  

نه! - دستم را نشستم، با دست كثيف كه نمي شود خوراكي خورد. مگر

اين هم يك عکس يادگاری ازمعلّم و ناظم و بّچه های خوِب كالس اّولي دبستان جواد االئمه )ع( تهران
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سؤال های من

• صادق جاليي فر  
• تصويرگر: گلنار ثروتيان

 يك كار تازه
انگشتم را َزدم توی رنگ و روی كاغذ فشار دادم، 

اين شکلي شد:

اين كار را با تمام انگشت هايم انجام دادم.

 چه جالب!
يك تّکه خمير بازی برداشتم و پَهنش كردم. صدفم را روی آن فشار دادم. 

اين شکلي شد:
برگ را روي خمير فشار دادم، اين شکلي شد: 

دستم را روي خمير فشار دادم، اين شکلي شد.
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 يك بازی
چند چيز را روی خمير فشار بده.

وقتي شکل آن ها روي خمير اُفتاد، 
از ديگران بخواه حدس بزنند، 

آن ها شکل چي هستند؟

 چى فهميدم؟

وقتي نشانه يا اثر چيزي را مي بينيم، 
مي توانيم در باره ي آن ها حدس هايى بزنيم.

27 رشد كودك8  ارديبهشت 97



بازي، ورزش

نی
يما

سل
هاد 

 فر
س:

ده   • عكاّ
• سمّيه قلی زا

تو و دوستت پشت خطّ ِ شروِع بازی بايستيد. 
بعد توپ را دو دستى بگيريد.

 با فرماِن شروعِ ُمربّى، جفت پا راه بيفتيد و جلو برويد. نَبايد پاها  از هم 
جدا بشوند. به خطّ ِ آخر كه رسيديد، دور بزنيد. جفت پا بِپَريد و برگرديد. 

ببينيد چه كسى زودتر به خطّ ِ شروع مي رسد.

رشد كودك8  ارديبهشت 2897



نی
يما

سل
هاد 

 فر
س:

ده   • عكاّ
• سمّيه قلی زاده   • عكّاس: فرهاد سليمانی• سمّيه قلی زا

در زمين بازی به فاصله های مختلف سه تا مانع بگذاريد. مانع مى تواند هر 
چيزی باشد.

مانع نزديك تر، يك امتياز، مانِع وسط، دو امتياز و مانع آخر، سه امتياز دارد.
حاال تو و دوستانت به نوبت پشت خطّ ِ شروع بايستيد. هر كدام با توپ به 
مانع ها ضربه بزنيد. امتياز هركسى بيش تر شد، يعنى به هدف های بيش تری 

ضربه زده است.
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كاردستى

• سمانه قاسمی
• عّكاس: اعظم الريجاني

اگر دفتِر مشق يا دفتِر يادداشت سيمي ات تمام شده است، آن را دور نينداز. 
مي تواني با آن يك پروانه ُدُرست كني. براي اين كار، چسب، قيچي، ماژيك و كاغذ 

هم مي خواهي.
ورق هاي استفاده شده ي آن دفترت را بِکن.
با مداد، شکل بال ها را روي جلِد دفتر بکش. 

بعد با قيچي ببر.
يك مداد از توي سيم دفترت َرد ُكن. مي تواني به جاي 

مداد، كاغذ را لوله كني و از توي سيم َرد ُكني. خال هاي پروانه ات را هم رنگ 
ُكن. بعد آن ها را روي بال ها بچسبان. شاخك هاي پروانه ات را هم ُدُرست ُكن و 

سرجايشان بچسبان.

123
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قّصه، َمتل

 • تنظيم: علي باباجاني  
• تصويرگر: سام سلماسي

موشه رو کی 
می خوره؟

1

3

5

2

4

6

گندمو کی می خوره؟
- گندمو موش می خوره

موشه رو کی می خوره؟
- موشه رو ُگربه می خوره

ُگربه رو کی می خوره؟
- ُگربه رو سگ می خوره

سگه رو کی می خوره؟
- سگ رو ُگرگه می خوره

ُگرگه و سگه و ُگربه و موشه....
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دايى جان مى خواهد با دختر جان يك آزمايش انجام دهد.
• وسيله هاي الزم:  يك سّکه ي 5000 ريالي  قطره چکان   ليواِن آب

• سعيد کفايتی     • عّكاس: فرهاد سليمانی 

آزمايش من

بيا با هم امتحان كنيم. 1
ببينيم كي مي تواند 

قطره هاي بيش تري روي 
سّکه بريزد

2

3

يك، دو،...ده ، 
يازده، دوازده،...  
واي چه قدر زياد!
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