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سالم! 
وقتي قّد تو بودم...

دلم مي  خواست مثل مادرم باشم. 
او با گنجشــك ها، گربه هــا، گل ها و 

درخت ها حرف مي زد.
هميشــه برگ هاي گل عطــري را در قوطي 

چاي مي ريخت و مي گفت: »دست گلدانم درد نكند 
كه چاي ما را خوش طعم مي كند.« 

مــادرم خرمالــو خيلي دوســت داشــت. خودش 
درخــت آن را توي باغچه كاشــته بود. يك روز كه 
حيــاط را تميز مي كرد، به درخت گفت : »خســته ام 
كردي، كمرم درد گرفت. هــر روز يك عالم برگ  

 از زير پايــت جمع مي كنم. 
 اگر امســال هم ميوه ندهي، 

خيلي ناراحت مي شوم.« 
آن سال درخت خرمالوي ما 

پنج تا ميوه داد.
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ايــن              براي بّچه هايي كه در خانه تكاني به 

بزرگ ترهايشان كمك مي كنند.

اين چند روز
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29 اسفند   تولّد حضرت علي)ع(
باباي من يك پهلوان است او هر وقت به ميدان 
مسابقه مي رود، يك بازوبند به بازويش مي بندد. 

روي بازوبند بابا نوشته است: يا علي)ع(!

14 اسفند   روز احسان و نيكو كاري
امروز گنجشك

مهمان من ُشد
دادم به او هم
از لقمه ي خود

او دوستش را 
فوري صدا كرد

او بهتر از من
ُشكر خدا كرد

15 اسفند    روز درخت كاري
من هفت ساله ام. بابا هر سال 
برايم يك نهال كاشته است. 

حاال يك باغ كوچك هفت ساله 
براي خودم دارم.

7  اسفند تولّد حضرت فاطمه)س(
هر روِز خدا خوب است 

اين روز ولي بهتر
امروز خدا داده

يك هديه به پيغمبر)ص(
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نشانه
• محّمدحسن حسیني 

• تايپوگرافی: سعید سلیمی  
• تصويرگر: عاطفه ملكي جو
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شعرهای خوش مزه

برف شادی
• شاهده شفیعی

زمستونه زمستون
سرده هوا! چه بادی!
برفای ريز ريز می آد

شبيه برف شادی

خدا كنه كه فردا
تو كوچه آفتاب نشه!

آدم برفی من هم
بمونه و آب نشه!

هيس!
• اکرم کشايی

قورباغه
توی خانه ست

خانه ی او
رودخانه ست

تخت خوابش
روی آب ست

هيس ! االن
خواِب خواب ست 
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عيدی
• مريم هاشم پور
غنچه خنديد 
گوشه ي جو 

گفت: » عيد است 
عيدي ام كو؟«

پَر زد آمد 
بلبلي ناز 

عيدي آورد
شعر و آواز

برفای دون دونی
• سمیه تورجی

كالغه قار قار نكن
خودم ديدم برف می آد

خواب كه بودم، زمستون
برگامو قلقلك داد

برفای دون دونی شو
دور و برم گذاشته

خودت ببين چه تاجی
روی سرم گذاشته

• صداپیشه: سمیه انوري زاده
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زمين ما

1 از تخم بيرون آمدم. آفتاب چشمم 
را زد. مادرم توی النه كنارم بود. النه ی ما 

روی يك درخت بزرگ بود. 

2 مادرم هر روز پرواز می كرد و برايم آب 
و غذا می آورد. كم كم بزرگ شــدم. مادرم 

پرواز كردن را به من ياد داد. 

3 مادرم می گفت: »نترس، 
بال هايت را باز كن. بگذار باد 

را زير بال هايت حس كنی.«
من بال هايم را باز كردم و 

پرواز كردم. 
از آن به بعد، اين طرف و 

آن طرف می پريدم. 
روی شاخه ها می نشستم 

و آواز می خواندم.
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• تصويرگر: نسیم بهاري                      
           

• مصطفي رحماندوست

6  او از من می خواهد برايش آواِز شاد بخوانم، اّما من غمگينم. اين خانه را دوست ندارم. 
قفس را دوست ندارم. دلم می خواهد به النه، پيش مادرم برگردم. خوش حال باشم و برای 

گل ها و درخت ها آواز بخوانم.

4 يك روز چند تا دانــه روی زمين ديدم. 
خوش حال شــدم. پريدم دانه ها را بخورم كه 

وای! توی داِم شكارچی افتادم. 

5 او من را به بازار برد و فروخت. من را 
بــه يك خانه ی بزرگ و زيبا بردند و توی 
يك قفس ِگردالی گذاشتند. صاحب خانه 

گفت: »بخوان، برايم آواز بخوان!«
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مادر من
صبح تا شب

كار دارد

با محّبت
می پزد او
آش رشته

شام را او
توی سفره
می گذارد

راستی كه
مادرم هست

يك فرشته

شعرهای خوش مزه
ده

 زا
ام

قو
ه 

ضی
مر

ر: 
رگ

صوي
• ت

• جعفر ابراهیمی
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•  هاجر زمانی
• تصويرگر: عاطفه ملكي جو

خانم معلّم ُدرســت كردن ســبزه ی عيد را به ما ياد داد.آن وقت من يك ُمشت گندم 
ريختم توی بشــقاب. به گندم ها آب  دادم. بعد يك دســتمال خيس رويش انداختم. 
بشقاب را گذاشــتم توی ايوان. عصر، تا دِر ايوان را باز كردم، چند ياكريم از دور و بر 

سبزه ام پريدند و رفتند. 
آن ها گندم ها را خورده بودند. اّولش عصبانی شدم. بعد فكر كردم. حتماً پرنده ها خيال 

كرده اند برايشان غذا ريخته ام. 
فردا دو تا بشقاب گندم برداشتم. يكی را گذاشتم توی ايوان، يكی را پشت پنجره. 

گنجشك ها و ياكريم ها هر روز گندم می خوردند. سبزه ی من هم بزرگ و بزرگ تر شد.
چند روز بعد سبزه ی خوشگلم را بردم مدرسه. ماجرای پرنده ها را توي كالس تعريف 

كردم. خانم معلّم و بّچه ها برايم دست زدند. 
خدا جان، ممنون كه اين فكِر خوب را يادم دادی! 

             پيامبر)ص(:

خداوند بخشنده است و بخشش 
را دوست دارد.

حرف های ُگل ُگلی



قّصه های ديدنی

چى كار مى كنى، 
خرگوش جان؟ 

من هم مى روم براى 
درخت  آب بياورم.

بَه بَه...  چه درخت قشنگى! 
كى آن را كاشته؟

مى خواهم 
درخت بكارم
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من هم به آن 
آب دادم. 

من من !

پس من هم با دمم 
دور درخت را جارو 

مى كنم.

حاال كى از درختمان 
مراقبت كند؟ 

من كاشتم.

كى؟

• سامره احمدي خطیر   • تصويرگر: فاطمه محّمدعلی پور

چه خوب!!!

 كالغ النه ای روی درخت ساخت 
و نگهبان اين درخت شد.
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ش
نماي

بازيگر ها: شش نفر به جای درخت، جوجه كالغ، موش، قورباغه، جوجه، كالغ  
درخت، گوشه ی صحنه است. كنار درخت، جوجه كالغ گولّه شده.

موش و قورباغه و جوجه وارد می شوند.
موش )دور جوجه كالغ می چرخد(: جير جير... جير جير، اين ديگه چيه، چه جوريه، چه شكليه؟
جوجه )دور جوجه كالغ می چرخد(: جيك جيك... جيك جيك، چرا می لرزد تيك تيك تيك؟

قورباغه )دور جوجه كالغ می چرخد(: قورقور قور، بال َشَود دور!
موش و جوجه و قورباغه: آهای، آهای... كمك، كمك... 

كالغ بال بال زنان وارد می شود. به طرف جوجه اش می دود. اورا بغل می كند و نازش می كند.
كالغ: عزيزِك من، كالغِك من، قارقارِك من!  نترسی ها، نلرزی ها، من اين جا هستم.
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• مهري ماهوتي
 • عّكاس: فرهاد سلیمانی

• تصويرگر: سولماز جوشقانی

• محّمدرضا شمس                          • عّكاس: فرهاد سلیمانی                            • تصويرگر: سولماز جوشقانی

موش و جوجه و قورباغه) با خوش حالی تند وتند با هم حرف می زنند(: جيرجيرجير، قورقورقور، 
جيك جيك جيك... 

كالغ )به موش(: قارقار... قارقار، ممنون آقا موشه! تشّكر می كنم كه خبرم كرديد.  
موش)با خنده (: جيرجير... جير جير. قابلی نداشت .

كالغ)به قورباغه(: قارقار... قارقار، ممنون آقا قورباغه! تشّكر می كنم كه مواظبش بوديد.
قورباغه )لبخند می زند(: قور قور... قور قور، قابلی نداشت.

كالغ )به جوجه(: قار قار... قارقار، ممنون جوجه جان! تشّكر می كنم كه كنارش بوديد.
جوجه: جيك جيك... جيك جيك. قابلی نداشت.

همه دســت هم را می گيرند و خوش حال و خندان می چرخند و هر كدام از گوشه ای بيرون 
می روند.



بپرس و بدان

سؤال من
چرا مرغابی ها خيس نمی شوند؟

آزمايش ساده
وقتی آب و روغن را در بطری ريختم، 

با هم قاطی نشدند!
حاال می خواهم يك قرص جوشان را 

توي بطری بيندازم. ببينم چه می شود؟
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• تصويرگر: گلنار ثروتیان                               
        

• محمد هادی نیكخواه آزاد

ظرِف عجيب
در ظرف های سنگی هنوز هم آشپزی می كنند. 
ظرف های سنگی مثل ظرف های سفالی، آب را 
از خودشان عبور می دهند. قبل از استفاده بايد 

داخل آن را چرب كنم.

اگر دستم را چرب كنم، باز هم 
خيس می شود؟

آب مي خوري؟
با قطره چكان روی چيزهاي مختلف، 

چند قطره آب ريختم.
 انگار بعضی هايشان آب را می خورند!
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•   عباس عرفانی مهر   •   تصويرگر: علی خدايی

قّصـه

ُكاله پشمی بابابزرگ روی بند بود. گيره، كاله را محكم گرفته بود.
ُكالهه گفت: »ولم كن ! می خواهم بروم.«

گيره گفت: »ولت نمی كنم، می روی گم می شوی.«
بــاد آمد، چرخيد و چرخيد. كالهه گفت: »آهای باد، تو كه پُر زوری، من را از دســت اين 

گيره نجات بده!«
باد كاله راگرفت و كشيد. كاله ازگيره كنده شد. باد كاله را برد هوا، باالی باال. بعد او را رها 

كرد و رفت. كالهه آمد پايين. اُفتاد توی كوچه.
موشه، كالهه را ديد. دويد جلو. دندان هايش را نشان داد.

كالهه گفت: »می خواهی چه كار كنی؟«
موشه گفت: »دندانم می خارد ، بايد يك چيز بَِجوم. چی بهتر از تو!«   

كالهه ترسيد. صدا زد: »آهای  باد، كجايی؟ بيا من را به خانه ببر!«
ولی باد رفته بود.

موشه به كالهه نزديك و نزديك تر شد. 
ُكالهه دوباره داد زد: »باد، كمك... كمك!«

رشد كودك6  اسفند 1697



خبری از باد نبود. 
موشــه رســيد به كاله . خواســت گازش بگيرد كه يك مرتبه صدای پــا آمد. صدای پای 

بابابزرگ بود.
موشه، بابابزرگ را ديد. فوری دويد و توي 

سوراخ قايم شد.
بابابزرگ، كاله  را ديد و گفت: »كاله قشنگ من، 

چرا افتاده ای روی زمين؟«
 بعد آن را برداشت و روی سرش گذاشت.
 كالهه خوش حال شد. كلّه  ی  بابابزرگ را 

سفت بغل كرد و گفت: »آخ جان... 
چه جای خوبی!«
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اژي كوچولو با چشم هاي قرمز و باد كرده از خواب بيدار شد 
نگاه كرد. واي عروسكش نبود! واي پنجره ي اتاقش نبود!  

صداي في فی، دوستش آمد، اّما فی فی هم نبود. داد زد:»مامان، من نمی بينم!«
مامان اژی آمد و گفت: »وای خدا... چشمت آلوده شده!«

مامان، اژي كوچولو  را پيش چشم پزشك بُرد. 
چشم پزشــك چشم های اژی كوچولو را معاينه كرد و گفت: »اژی جان، سعی كن به 

ميكروب ها نزديك نشوی. آن ها كارشان بيمار كردن ديگران است.« 
اژی كوچولو آرام گفت: »َچشم!«

چشم پزشك چشم های اژي كوچولو را با دارو شست. توی چشم هايش قطره ی چشمی 
ريخت. كم كم چشم های اژی كوچولو خوب شد و با مامانش به خانه برگشت.

آن وقت عروسكش را ديد. پنجره و دوستش، في في را هم ديد كه منتظرش 
بود تا با هم بازي كنند.

• مهشید اژده فر
• تصويرگر: مرتضی رخصت پناه

ره؟
چی بهت
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• حبیب يوسف زاده
• تصويرگر: الله ضیايی

َخندونك
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• سیروان حسیني  • عكّاس: فرهاد سلیمانی

بازی، ورزش، شادی

نشانه بگير و بزن
يك گردي بزرگ روی زمين بكشيد. يك قوطی يا لوله ي مقّوايي را وسط گِردي 
بگذاريد. با بّچه ها دور تا دور گِردي بنشينيد. حاال توپ را به سمت قوطي يا لوله 

پرتاب كنيد. بايد سعي كنيد قوطي را بيندازيد. 
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سبد فراري 
بّچه ها به شكل گرد مي ايستند. هر كدام يك رنگ را انتخاب مي  كنند. 

يكي از بّچه ها سبدِ توپ هاي رنگي را وسط گِردي پخش مي كند و با سبد خالي 
فرار مي كند. هر كس بايد توپ هاي رنگي خودش را توي سبد فراري بيندازد. 

بّچه ها يك دقيقه برای اين كار فرصت دارند. در پايان، توپ های هر يك از 
بّچه ها را مي شمارند.
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ببين و بساز

• سمانه قاسمی    • عّكاس: فرهاد سلیمانی

1. كمي گندم  در يك ظرف بريز. روی آن دستمال كاغذی 
بينداز و آن را خيس كن. نگذار دستمال خشك بشود.

2. سر چند تخم مرغ را سوراخ كن. تخم مرغ ها را خالي كن و 
داخل آن ها را بشوي.

3. يك تّكه دستمال كاغذي را خرد كن و توي تخم مرغ بريز. 
جوانه هاي گندم را روي خرده دستمال ها بريز.

4. آب پاشی دانه ها يادت نرود.
چند روز بعد سبزه ي تو آماده است. 

روی تخم مرغ ها را نّقاشی كن.

رشد كودك6  اسفند 2297



دوست داري با شاخه هاي خشك شكل هاي جالبي 
درست كني؟

من يك گوزن كشيدم. 
با شاخه های خشك

برايش شاخ گذاشتم. 

كتاب هاي  قشنگ براي كتابخانه ي خودت

كتاب هاي چهار فصل 
نويسنده: علي اصغر سيدآبادي

تصويرگر : الهه بهين
ناشر: شهر قلم

تلفن: 021-77181545
اين كتاب ها شما را با حيواناتي آشنا مي كند كه 

تعداد آن ها خيلي كم  شده است. 

سعیدخواه
• مريم 

كار با شاخه ها

تو هم شكل های ديگري بكش. براي كامل كردن 
آن ها از شاخه های خشك استفاده كن.
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بيا آواز بخوانيم مثِل تو

زنگ آخر است.
معلّم مهربان می گويد: »بّچه ها، دوست داريد 

با هم آواز جنگل را بخوانيد؟«

خرس كوچولو 
تو هم با ما بخوان.

 آخ جان! 
آوازخواندن خيلی 

جنگل  ... خوب است.
جنگل  ...

من خجالت می كشم. 
دوست ندارم بلند بلند 

آواز بخوانم.

خرس كوچولو روی صندلی اش ساكت می نشيند . می دانی چرا ؟

رشد كودك6  اسفند 2497



• نوشین شعبانی   • تصويرگر: فاطمه محّمدعلی پور

خجالتي يعني چي؟
مترجم: شهرام رجب زاده

ناشر: ذكر
تلفن: 021-66410041

خرگوشك با صدای بوق بوقی اش، 
سنجابك هم با صدای تيز و جيغ جيغی اش 

می زنند زير آواز. خرس كوچولو هم 
می خندد و يواش يواش شروع می كند به  

آواز خواندن.

حاال تو بگو
تا حاال شده از ديگران خجالت بكشی؟ وقتی خجالت می كشی با خودت چه می گويی؟

به نظر تو اگر كسی كاری را خوب بلد نباشد و خجالت بكشد، بّچه خوبی نيست؟

 اّما ما ديديم 
يك  روز داشتی تنهايی  

آواز می خواندی !

صدای من 
خوب نيست.

خرس كوچولو 
كجا می روی؟ دستت را بده به 

من. بيا با هم تمرين كنيم.
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رانندگي مي تواند خيلي خوب و لّذت بخش 
يا خيلي خطرناك باشد.

چه كار كنيم تا راننده ي خوبي باشيم؟

در پارك هاي ترافيك مي تواني با قوانين 
راهنمايي و رانندگي آشنا شوي. رانندگي 

كني و لذت ببري.

آژژژژير! 
شايد صداي ماشين پليس است. شايد 

هم آمبوالنس يا صداي ماشين آتش نشاني.
پس زودتر راه را برايش باز كن.

كنار!  كنار!

• مريم سعیدخواه   • عّكاس: ابراهیم سیسان

اينجا بّچه ها خودشان نقش ماشين را بازي مي كنند.

پليس مهربان، دوست بّچه ها

هلل
رج ا

د ف
س: حام

• عّكا

گزارش
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براي كمك به درخت ها، آدم ها و آبي شدن 
آسمان، بّچه ها  دوچرخه سواري را انتخاب 

كرده اند. 

كالهت را محكم كن! 
دوچرخه سواري هم 

قانون خودش را دارد.

وقتي پياده هستيم، براي َرد شدن از خيابان 
بايد دنبال جاي مناسب بگرديم: 

پُل هوايي، خط كشــي عابر پياده يا توّجه به 
چراغ راهنمايي.

صحبت با تلفن همراه 
ممنوع!

اينجا بّچه ها خودشان نقش ماشين را بازي مي كنند.

هلل
رج ا

د ف
س: حام

• عّكا
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ثار
ي آ

رس
 بر

كز
مر

ي 
كار

هم
  با 

• رويا صادقي

به سرزمين نّقاشی خوش آمدی! اين جا پر از رنگ و شادی و نّقاشی است.
چنــد برگ مختلف را زير كاغذت بگــذار. بعد با مداد رنگي روي كاغذ را رنگ كن. نقش 
برگ ها روي كاغذ ظاهر مي شود. مي تواني زير كاغذت، سّكه، شانه، كليد يا چيز ديگري كه 

كمي برجستگي داشته باشد بگذاري و اين روش را امتحان كني.

 نّقاشیسرزمين

س
در

 دا
سانا

ترنم معصومي

هد
ل زا

غز

مي
قوا

ام 
ره

پ

شما
از طرف 

رشد كودك6  اسفند 2897



به نّقاشي دوستانت نگاه كن: آن ها براي رنگ كردن بعضي از قسمت ها از اين روش استفاده 
كرده اند.

وند
هس

 شا
لي

ع

هي
سيا

ضا 
رر

امي

ور
ارپ

ست
وا 

آ

تو هم با اين روش نّقاشي كن و براي ما بفرست.
موضوع هاي پيشنهادی: درخت پاييزي، ماهي ها در دريايي موج دار، گل هاي سّكه اي شكل

منتظر نّقاشی هاي تو هستيم.
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ض
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 الل
بگرد و پيدا كن!•

نام چند چيز در اتاق بّچه ها را پيدا كن!

بازي هفت سين
تعداد بازيكن: دو نفر 

وسيله هاي الزم: يك دانه  لوبيا، يك دانه  نخود، 
شش كاغذ تا شده كه روي هر كدام از آن ها 
يكي از شماره هاي 1 تا 6 نوشته شده است.  

كاغذها را روي زمين بريز. يك كاغذ بردار. 
شــماره  ي روي آن را بخوان و  لوبيايت را 
همان تعداد در خانه هاي جدول جلو ببر. به 
خانه ي سين ها كه رسيدي، اسمش را براي 
خودت يادداشت كن. بعد نوبت دوستت 
است. هر كس كه ســين بيش تري جمع 

بكند، برنده است. 
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جور وا جور
شيرينی های عيد را به همين ترتيب كنار هم بگذار و سينی را پر كن.

گلخانه ي  پدربزرگ
به شكل گياهان پدربزرگ دّقت كن. 

در هر قفسه چندتا از هرگياه هست؟ در جدول بنويس. 
روي هم چندتا از هرگياه داريم؟ جمع آن ها را در جدول پايين بنويس.
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مي خواهيم با يك گلدان سفالی ساده، يخچال بسازيم.

ك كاِر تازه
ي

• داوود مظلومی   • عّكاس: اعظم الريجانی

2 . گلدان را وارونه روی قوطی قرار مي دهيم و 1 . قوطی نوشيدنی را داخل ظرف مي گذاريم. 
روی گلدان آب مي ريزيم تا كامالً خيس شود.

می توانی بگويی 
نوشيدنی 

چه طوری خنك 
شده است؟

3 . گلدان و ظرف را در آفتاب مي گذاريم. 
بعد از يك ساعت نوشيدنی خنكي داريم.
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