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سالم
وقتي قدِّ تو بودم...

يك روز به مدادم گفتم: »من از بعضي چيزها مي ترسم، مثالً  از رعد و برق. از كاميون هم 
مي ترسم؛ ولي از مدرسه نمي ترسم. مدرسه كه ترس ندارد. به جايش يك عالَمه چيِز خوب 
دارد. مدرســه، معلّم دارد. زنِگ تفريح دارد. وقِت خوردِن خوراكي هاي خوش مَزه دارد. 

توي مدرسه هر كس مي تواند پنج تا ، ده تا، بيست تا دوست پيدا كند.«
مداد به من چي گفت؟

گفت: »چه خوب! يك عالَمه دوست!« 
بعد توي كيفم پَريد و با من به مدرسه آمد.

مهري ماهوتي

• تصويرگر: سعیده کشاورز

ت
 گف

گفتم،
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اين                براي همه ي كالس اّولی ها

مباركه مبارك!

• تصويرگر: مهديه قاسمی
اين چند روز

23 مهر -  روزِ عصاي سفيد
من دسِت دوستم را می گيرم. او دسته ي عصايش را 

می گيرد. دوتايي با هم به كالس مي رويم.

7 مهر- روزِ  آتش نشان 
آتش نشان يك قهرمان است.

26 مهر - روزِ ورزش
مورچه ي وزنه بَردار

دانه ي گندم مي بََرد به انبار

16مهر -  روزِ كودك
كودكان، فرشته های روی زمين 

هستند.
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 يكي بود ، يكي نبود. يك دانه بود و  يك نيم دانه. 
  دو تا مورچه مي رفتند به النه. چشمشان افتاد به دانه و نيم دانه. 

اّولي گفت: »دانه ماِل من!«
دّومی گفت: »نه خير، ماِل من!«

 اّولی گفت: »اّول من ديدم. ماِل خودم است.«
دّومی گفت: »من گرسنه ام، يك دانه مي خواهم. نيم دانه كم است.«

 يكي اين گفت و يكي آن گفت تا دعوايشان شد. هر كدام يك طرف دانه 
را گرفتند و كشيدند. يك مرتبه دانه از وسط نصف شد. هر كدام از 

شدند يك طرف. حاال دو تا مورچه بودند با سه تا نيم دانه.  مورچه ها پرت 
مورچه ها به هم نگاه كردند و گفتند: »ديدي چه طور شد؟ شد سه تا نيم دانه.«

آن وقت نيم دانه ها را برداشتند و رفتند به النه.  
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•  م قّصه ی كوچولو
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•  شکوه قاسم نیا
• تصويرگر: عاطفه ملکي جو

خدايا، لُطفاً...
سيب روی بلندترين شاخه ی درخت بود.

بّچه ای كه زير درخت ايســتاده بود، گفت: »خدايا، لطفاً آن 
سيب را برايم از شاخه بينداز!« 

منتظر شد؛ امّا سيب از شاخه نيفتاد.
بّچه نگاهی به آســمان كرد و گفــت: »چرا به حرفم گوش 

ندادی؟« و قهر كرد و رفت.
همان موقع كرمِ كوچكی كه توی سيب بود، گفت: »خدا جان، 
ممنون كــه دعايم را قبول كردی و ســيب را روی شــاخه 

نِگه داشتی!«

نشانه
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• هاجر زمانیتَصاُدف

امروز صبح توی خيابان، ماشــيِن بابا با يك آقا 
تصادف كرد. آن ها عصبانی شدند. آن آقا حرف 
بدی به بابا زد. صورِت بابا از ناراحتي قرمز شد. 
بابا به من نگاه كرد. من ســرم را انداختم پايين 
و به دســت هايم نگاه كردم، يعنی من آن حرِف 

زشت را نشنيده ام.
يك كم بعد آقای پليس آمد. آن ها با هم آشتی 

كردند.
خداي مهربان، كاش آن آقا هم خيال كند هميشه 
بّچه هايش كنارش هستند! آن وقت ديگر 

حرف بد نمی زند.

با مردم نيكو سخن بگوييد.
سوره ی بقره، آيه 83

حرف هاي ُگل ُگلی
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• مصطفي رحماندوست    • تصويرگر: نسیم بهاري

وقتــی از كارخانه بيــرون آمد، 
بُطری پالستيكی خوشگل  يك 
شده بود. با  بُطری های پالستيكی 

ديگر سوار كاميون شد. 

كاميون يك راست به جايی رفت كه توی بُطری ها آِب معدنی مي ريختند. او هم توی 
صف ايستاد تا پُر از آب شود. خيلی خوش حال بود كه بطرِی آب شده است.

ن ما
زمي
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با خودش گفت: »خدا را ُشكر! حاال يك بطرِی آب 
شدم. می توانم كودك تشنه ای را سيراب كنم.«

دو روز بعد، بطرِی آب را يك بّچه خريد و 
آبش را خورد.

بطری خوش حال بود كه به آن بّچه ی تشنه، 
آب رسانده است. 

بعد از اين كه آِب بُطری تمام شــد، ناگهان 
پرت شد توی سطِل زباله ها. بُطری با خودش 
گفت: »وای ... خدايــا! اين چه باليی بود كه 
ســرِ من آمد؟ ای كاش من را به جايي ببرند 
 كــه زباله ها را از هم جــدا مي كنند تا دوباره 

يك چيز به دردبخور بشوم!«

بُطری در همين فكر بود كه يك نفر او را 
از سطِل زباله بيرون آورد و توی كيسه اش 

انداخت.
بُطری پاِلستيكی مي رفت كه به آرزويش 

برسد.
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• معصومه مرادی

 

يه دونه و دو دونه
دو آهو و  يه بُلُبل

دو سروِ سبِز كوچك
بازم كشيده مامان دو ماهی و دو تا ُگل

نّقاشِی خيالی
با پَشم و پَنبه و نخ

روی زمينِ قالی

قناری
• سالومه شريفی

 

قناری مون مريض شده
بايد چی كار كنم، خدا؟
كاشكی می شد يواشكی

به او بَِدم كمی دوا !

صداش چه خنده دار شده!
چی كار كنم با اين صدا؟

فكر می كنم بايد بِشه
معلِّم جيرجيركا
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خطِّ سياه
•  میترا يگانه

 

ُصبحه و باز كالغا
به هم ديگه رسيدن

تو آسمونِ آبی
خِطّ سياه كشيدن

خط خطیِ كالغا
تو آسمون قشنگه

نّقاشی شون چه خوبه!
اّما فقط يه رنگه

َچتر
•  سمیه تورجی

 

چترِ قشنگم اآلن
توی كمد نشسته

ُدكمه ی بازی گوشش
دستای اونو بسته

خدا جونم كمك كن
بارونِ َجر َجر بياد

تا چترِ خوشگِل من
از تو ُكمد در بياد
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 مورچه كوچولو ِچك و ِچك اشــك می ريخــت و بدو بدو می رفت. كفشــدوزك او را ديد. 
پرسيد: »چی شده؟ چرا گريه می كنی؟«

مورچه كوچولو گفت: »خواب مانده ام. مدرسه ام دير شده. اآلن زنگمان می خوَرد.«
كفشدوزك گفت: »غّصه نخور. بشين پشِت من تا زوِد زوِد زود برسانمت به مدرسه.«

 مورچه كوچولو نشســت پشــِت كفشــدوزك. كفشــدوزك به هوا پريد و زوِد زوِد زود به 
مدرسه ی  مورچه ها رسيد.

مورچه كوچولو پايين پريد. اشك هايش را پاك كرد و بُدوبُدو توی كالس رفت. 
مدرسه كه تعطيل شد، مورچه كوچولو يواشكی چيزی را گذاشت توی كوله اش. بعد بُدوبُدو 

خودش را به النه ی كفشدوزك رساند. النه ی كفشدوزك روی گِل ُسرخ بود.
 مورچه كوچولو از توی كوله اش، آن چيز را بيرون آورد. آن را روی برِگ گِل سرخ گذاشت. 

بُدو بُدو از آن جا دور شد.

• محّمدرضا شمس    • تصويرگر: علی خدايی

قّصـه
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كفشدوزك از راه رسيد. آن چيز را ديد. باز كرد و خنديد. 
مورچه كوچولو شكِل او را كشيده بود و زيرش نوشته بود: 

ممنون، تو چه قدر خوبی!
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حاال چى كار كنم؟ 
بدونِ الك چه جورى بروم

 مدرسه؟«

زود باش پسرم! 
سرويس مدرسه ات 

رسيد.

بفرماييد! تق
تق

تق
تق

اين را بدهيد به 
الك پشتك. باباش آورده.

باباجونم ! 

صبح بود. الك پشتك می خواست به مدرسه برود؛ 
اّما الكش را پيدا نمی كرد...

الك پشتك مجبور شد، بی الك سوار سرويِس 
مدرسه شود.

 مجبور شد بی الك، سرِ كالس بنشيند .

واي... حاال يك 
الك پشت بي الكم!

• نويسنده: ارغوان غالمی
• تصويرگر: نعیم تدّين

قّصه هاي ديدني

رشد كودك1  مهر  1297



• نويسنده: حبیب يوسف زاده
• تصويرگر: فاطمه محمدعلی پور

َخندونك
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نقش ها: باران - مامان اُردك - جوجه اُردك اّولی - جوجه اُردك دّومی 
باران چند نوار كاغذی يا پارچه ای را در دست دارد و تكان تكان می دهد؛ 

يعنی باران می بارد.
مامان اُردك )می آيد(: كواك! كواك! وای... چه بارانی می بارد!

جوجــه اُردك اّولی )می آيد(: كواك! كــواك! مامانی! دارم 
خيس می شوم.

مامــان اُردك: كواك، كواك! بيا زيــِر بالم تا خيس 
نشوی.

مامان اُردك، يك بالَش را باال می گيرد و جوجه اُردك 
زير بالش می رود.

جوجه اُردك دّومی )می آيد(: كوآ، كوآ! مامانی، 
خيس شدم.

مامــان اُردك: كواك، كواك! بيــا زيِر بالَم تا 
خيس نشوی.

ش
نماي
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مامان اُردك بالِ ديگرش را باال می برد و جوجه اُردك زيِر آن می رود.
جوجه اُردك ها: باران، نباران! باران، نباران!
باران تكان تكان می خورد وكم كم می رود.

مامان اُردك: كواك، كواك! نگاه كنيد، باران بند آمده. حاال چه كار كنيم؟
جوجه اُردك ها: بازی كنيم. 
مامان اُردك: چه بازی ای؟ 

جوجه اُردك ها: آب بازی. كواك، كوك! كوك، كواك! كوآ، كوآ! 
آب بازی!

جوجه اُردك ها با سر و صدا دنبال هم می دوند. مامان اُردك هم 
پشِت سر آن ها می رود.

س: فرهاد سلیمانی• مجید راستی
 • عّکا

• تصويرگر: سولماز جوشقانی
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• محمد هادی نیکخواه آزاد  
• تصويرگر: گلنار ثروتیان

يك چيِز تازه
وقتی با بّچه ها طناب بازی می كردم، اتّفاِق جالبی افتاد.

ديدم وقتی طناب را باال و پايين می كنم، موج درست می شود.

موج می سازم
يك سنگ را توی آب انداختم. 

آب، موج دار شد.

س و بدان
بپر
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موجِ فنری
بايد می فهميدم با چه چيزهای ديگری می توانم موج درست كنم.

با فنر هم می شود موج درست كرد.

می خواهم بدانم
كجاها موج ديده ای؟
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خودش كو؟
• مريم هاشم پور

باد اومده با هوهو 
ِصداش مي آد، خودش كو؟

با من خوبه
• ايرج قنبری

خدا به ما داد 
يه ماهِ كوچك

يه بّچه ی خوب 
مثِل عروسك

هرچی كه دارم 
براش می آرم

عروسكامو 
پيشش می ذارم 

هميشه با من 
خوبه داداشم
اومده تا من 

تنها نباشم

راه مي ره پشِت پَرده
!  ببين فوتش چه َسرده

مي چرخه و می خنده 
پنجره رو می بنده 

• تصويرگر: مرضیه قوام زاده

ش مزه
شعرهای خو
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مامان اَژي گفت: »بّچه ها ، غذا آماده است.«
في في و اَژي كوچولو دست هايشان را شستند. رفتند سر سفره. اَژي كوچولو با ديدن غذا 

شروع كرد به گريه كردن و گفت: »من اين غذا را دوست ندارم.« 
في في شروع كرد به خوردن غذا و گفت: »چرا نمي خوري ؟ اين كه خيلي خوش مزه است. 

مي دانی اگر غذا نخوری، بزرگ نمی شوی ؟«
اَژي يواشكي يك قاشق از غذا را خورد. واي... چه خوش مزه بود!

اَژي همه ي غذای توي بشــقابش را خورد. بعد پيش مامانش رفت. از او تشــّكر كرد و 
قول داد ديگر هيچ وقت نِق نزند؛ چون مامانش بهترين و خوش مزه ترين غذاهاي دنيا را 

برايش درست مي كرد.

مي چرخه و می خنده 
پنجره رو می بنده 

• مهشید اژده فر   • تصويرگر: مرتضی رخصت پناه

چي بهتره؟
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در اين بازي بازيكن ها دسِت هم را می گيرند و يك دايره درست می كنند. يك نفر موش 
می شود و وسط دايره می ايستد. يك نفر هم گربه می شود و بيرون دايره می ايستد.

• سیروان حسیني   • عکّاس: فرهاد سلیمانی

بازی، ورزش، شادی
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 با صدای سوِت مربّی، بازی شروع می شود.گربه بايد توی دايره برود و موش را بگيرد. 
موش بايد از دست گربه فرار كند. بّچه ها پاها را به هم می چسبانند. دست ها را باال و 
پايين می برند. اين طوری به موش كمك می كنند تا فرار كند و راه گربه را می بندند.

مربّی از شروع بازی تا بيست می شمارد؛  
اگر در اين مّدت گربه توانست موش را 

بگيرد يك امتياز می گيرد. 
اگر نتوانست  اين كار را بكند، جاي 

موش و گربه عوض مي شود.
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لطفاً قلم موهای كهنه ات را دور نينداز. می توانی با آن ها آدمك های جورواجور درست كنی.
اّول اين وسايل را آماده كن: 

يك قلم مو )از چوب بستني، مداد يا هر چوب نازك ديگري هم مي تواني استفاده كني.( 
چسب و مقّوا، كمي روبان يا كاموا. 

اّول يك دايره ببر.  
رويش يك صورت بامزه نّقاشی كن.

نّقاشی را باالی قلم مويت بچسبان.
حاال با روبان يا كاموای رنگی 

موهای آدمك را ببند و 
يك گره ی خوشگل بزن.

بَه بَه...  چه آدمك هايي! 

• سمانه قاسمی  • عّکاس: اعظم الريجاني

ببين و بساز

ش ها
نّقاشي با خُرده ترا
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به چيزهايی مثل ُخرده های مدادتراش خوب 
نگاه كن. می توانی نّقاشي هايت را با اين 

ُخرده تراش ها قشنگ تر كنی.

كتاب هاي  قشنگ براي كتابخانه ي خودت

بهترين جاي دنيا 

نويسنده:  فروزنده خداجو

تصويرگر:  حديثه قربان

ناشر: پيدايش

تلفن :021-66970270

تَق و تَق و تَق رو چوبه
نّجاره ميخ مي كوبه
تصويرگر:  حديثه قرباننويسنده:  زهرا موسوي

تلفن :66413367-021         ناشر: اُفق

ش ها
نّقاشي با خُرده ترا

سعید خواه
• مريم 
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خرگوَشك كالس اّول است. امروز مي خواهد براي اّولين بار به مدرسه برود. 
اّما... تا می خواهد هويج صبحانه اش را گاز بزند، 

احساس می كند حالش اصالً خوب نيست.
دلش درد می كند. اِنگار می خواهد گريه كند.

حتّی قلبش هم تُند تُند می زند، اّما چرا؟
درست فهميدی! خرگوَشك نگران است. 

تو فكر می كنی خرگوَشك با خودش چه می گويد؟

مثِل تو

مسخره ام مي كنند 
و تنها مي مانم.

دوست دارم توی خانه 
بمانم و بازي كنم. 

كاش مامانم 
با من بيايد! 
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• شاهده شفیعی   • تصويرگر: فاطمه محمدعلی پور

تو هم گاهی نگران می شوی؟ به خرگوَشك بگو كه چه كار مي كني تا نگرانی ات كم تر 
شود. حاال خرگوَشك هم مثل تو...

ياِد معلّم مهربانش مي افتد كه به او كمك می كند.                                      ورزش مي كند. 

چند نفس عميق هم می كشد .
حاال خرگوشك فكر می كند در مدرسه هم  

مثل خانه خوش می گذرد.
با خوش حالی هويِج خوش مزه اش را می خورد. 

آماده می شود كه به مدرسه برود.

فكر می كند می تواند با بقّيه دوست شود و بازی كند.
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• سعید بابايي   • عّکاس:  حسین شعاعی

چه خبر!

گاهي زلزله، آتش سوزي، يا
 خطِر ديگري پيش مي آيد. 

آن وقت كسانی كه عضو ِهالل احمر 
هستند براي نجاِت جان مردم و 
كمك به ديگران تالش مي كنند.

دوست داري تو هم يك قهرمان باشي؟
دلت مي خواهد به ديگران كمك كني؟
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اين بّچه ها عضو گروه غنچه هاي 
ِهالل احمر هستند. 

تو هم مي تواني به ِهالل احمر شهر يا 
روستاي خودت بروي و 

عضِو غنچه هاي ِهالل احمر بشوي.

آن ها به تو ياد می دهند كه برای نجاتِ جانِ ديگران 
چه كار كنی.



• الله ضیايی   • تصويرگر: مرتضی رخصت پناه

بازی و سرگرمی

نّقاشي با من، قّصه با تو
به تصويرهای زير نگاه كن! می توانی بگويی اّولی كدام است؟ دّومی كدام؟ و بعدش تا آخر؟ 

داستان را بگو.

ای وای االن ماژيك های كالس خشك می شوند! هر ماژيك را با خط كدام رنگ؟
به دِر خودش وصل كن.
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كدام كاِر خوب خط بكش. فكر كن، انتخاب كن

مورچه را به كلوچه برسان. مورچه و كلوچه
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به سرزميِن نّقاشي خوش آمدي!

اين جا همه چيز رنگارنگ است، حّتي خط ها. جايي را بي رنگ نمي بيني.
فرقي نمي كند مداد رنگي داشته باشي يا ماژيك يا آبرنگ يا مداد شمعي. با هر كدام از 

اين ها مي تواني وارد سرزميِن نّقاشي شوي.
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َدر اين سرزمين مي تواني از رنگ هايي كه دوست داري، استفاده كني، حّتي اگر به نظِر بقّيه 
عجيب باشد.

مي تواني رنگ ها را روي هم بِِكشي تا رنگ هاي جديد ساخته شود.

دوسِت من، با هر كدام از موضوع هاي زير كه دوست داشتي، نّقاشي بِِكش. نّقاشي ات را 
به نشاني مجلّه بفرست:

1- پرواز بادكنك ها            2- درختان ميوه        3- ماهي هاي رنگارنگ در حوِض آب.
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يك كارِ تازه

چه طور می توانی اين ماهی را به تُنگ آب برسانی ؟

1- دوتا گردی روي مقّوا بِِكش. 
آن ها را بِبُر.

2- روی يكی از گردی ها شكلِ يك ماهی را 
ِ آب  بِِكش. روی گردی ديگر، شكل يك تُنگ

را بِِكش.

3-گردی ها را دو طرف يك نِی بچسبان.

• صادق جاليی فر  
• عّکاس: فرهاد سلیمانی

4- حاال نِی را توي دستت بچرخان.

رشد كودك1  مهر  3297



بچّه های ُاستاِن فارس
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