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گفت
،

گف
تم

•

سالم!
وقتي قدّ تو بودم...
دلم ميخواست مثل مادرم باشم.
او با گنجشــكها ،گربههــا ،گلها و
درختها حرف ميزد.
هميشــه برگهاي گل عطــري را در قوطي
چاي ميريخت و ميگفت« :دست گلدانم درد نكند
كه چاي ما را خوش طعم ميكند».
مــادرم خرمالــو خيلي دوســت داشــت .خودش
درخــت آن را توي باغچه كاشــته بود .يك روز كه
حيــاط را تميز ميكرد ،به درخت گفت« :خســتهام
كردي ،كمرم درد گرفت .هــر روز يك عالم برگ
از زير پايــت جمع ميكنم.
اگر امســال هم ميوه ندهي،
خيلي ناراحت ميشوم».
آن سال درخت خرمالوي ما
پنج تا ميوه داد.

تصويرگر :سعیده کشاورز
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1

وز

این چن
در

 14اسفند روز احسان و نيكو كاري

•
•

امروز گنجشك
مهمان من شُ د
دادم به او هم
از لقمهي خود

نویسنده :مهری ماهوتی

تصويرگر :مهدیه قاسمی

او دوستش را
فوري صدا كرد
او بهتر از من
شُ كر خدا كرد

 29اسفند تول ّد حضرت علي

(ع)

باباي من يك پهلوان است او هر وقت به ميدان
مسابقه ميرود ،يك بازوبند به بازويش ميبندد.
روي بازوبند بابا نوشته است :يا علي(ع)!

 15اسفند روز درختكاري

من هفت سالهام .بابا هر سال
برايم يك نهال كاشته است.
حاال يك باغ كوچك هفت ساله
براي خودم دارم.

ايــن

2
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 7اسفند تول ّد حضرت فاطمه

(س)

هر رو ِز خدا خوب است
اين روز ولي بهتر
امروز خدا داده
(ص)
يك هديه به پيغمبر

براي بچّ ههايي كه در خانهتكاني به

بزرگترهايشان كمك ميكنند.

شانه
ن

•
•
• تصويرگر :عاطفه ملكيجو

محمدحسن حسيني
ّ
تایپوگرافی :سعید سلیمی
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3

ش
عر

ی خوشمزه
ها

برف شادی

•

شاهده شفیعی

زمستونه زمستون
سرده هوا! چه بادی!
برفای ریز ریز میآد
شبیه برف شادی
خدا کنه که فردا
تو کوچه آفتاب نشه!
آدم برفی من هم
بمونه و آب نشه!

هیس!

•

اکرم كشايى

قورباغه
توی خانهست
خانه ی او
رودخانهست
تخت خوابش
روی آبست
هیس ! االن
خواب خوابست
ِ

4
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برفای دون دونی

•
تصویرگر :سحر حقگو

•

سمیه تورجی

کالغه قار قار نکن
خودم دیدم برف میآد
خواب که بودم ،زمستون
برگامو قلقلک داد
برفای دوندونی شو
دور و برم گذاشته
خودت ببین چه تاجی
روی سرم گذاشته

عیدی

•

مریم هاشم پور

غنچه خنديد
گوشهي جو
گفت« :عيد است
عيديام كو؟»
پَر زد آمد
بلبلي ناز
عيدي آورد
شعر و آواز
• صداپيشه :سميه انوريزاده
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5

زمی

ن ما

 1از تخم بيرون آمدم .آفتاب چشمم
را زد .مادرم توی النه کنارم بود .النهی ما
روی یک درخت بزرگ بود.

 3مادرم میگفت« :نترس،
بالهایت را باز کن .بگذار باد
را زیر بالهایت حس کنی».
من بالهایم را باز کردم و
پرواز کردم.
از آن به بعد ،این طرف و
آن طرف میپریدم.
روی شاخهها مینشستم
و آواز میخواندم.

6
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 2مادرم هر روز پرواز میکرد و برایم آب
و غذا میآورد .کمکم بزرگ شــدم .مادرم
پرواز کردن را به من یاد داد.

•

مصطفي رحمان
دوست

•

رگر :نسيم بهاري
صوي
ت

 4یک روز چند تا دانــه روی زمین دیدم.
خوشحال شــدم .پریدم دانهها را بخورم که
وای! توی دا ِم شکارچی افتادم.

 5او من را به بازار برد و فروخت .من را
بــه یک خانهی بزرگ و زیبا بردند و توی
یک قفس ِگردالی گذاشتند .صاحبخانه
گفت« :بخوان ،برایم آواز بخوان!»
 6او از من میخواهد برایش آوا ِز شاد بخوانم ،امّا من غمگینم .اين خانه را دوست ندارم.
قفس را دوست ندارم .دلم میخواهد به النه ،پیش مادرم برگردم .خوشحال باشم و برای
گلها و درختها آواز بخوانم.
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7

ش
عر

ی خوشمزه
ها

•
مادر من
صبح تا شب
کار دارد

جعفر ابراهیمی

شام را او
توی سفره
می گذارد

با محبّت
می پزد او
آش رشته

راستی که
مادرم هست
یک فرشته

•
رضیه
گر :م
وير
تص

قوام زاده

8
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حر
فه

ی ُگل ُگلی
ا

•
•

هاجر زمانی
تصويرگر :عاطفه ملكيجو

خانم معلّم دُرســت کردن ســبزهی عید را به ما یاد داد.آنوقت من یک مُشت گندم
ریختم توی بشــقاب .به گندمها آب دادم .بعد یک دســتمال خيس رویش انداختم.
بشقاب را گذاشــتم توی ايوان .عصر ،تا د ِر ايوان را باز کردم ،چند یاکریم از دور و بر
سبزهام پریدند و رفتند.
آنها گندمها را خورده بودند .اوّلش عصبانی شدم .بعد فکر کردم .حتماً پرندهها خیال
کردهاند برايشان غذا ریختهام.
فردا دو تا بشقاب گندم برداشتم .یکی را گذاشتم توی ايوان ،یکی را پشت پنجره.
گنجشکها و یاکریمها هر روز گندم میخوردند .سبزهی من هم بزرگ و بزرگتر شد.
چند روز بعد سبزهی خوشگلم را بردم مدرسه .ماجرای پرندهها را توي كالس تعریف
کردم .خانم معلّم و بچّ هها برایم دست زدند.
خدا جان ،ممنون که این فکرِ خوب را یادم دادی!
پیامبر(ص):

خداوند بخشنده است و بخشش
را دوست دارد.

ق

ّصههای دیدنی

چى كار مى كنى،
خرگوش جان؟
مى خواهم
درخت بكارم

من هم مى روم براى
درخت آب بياورم.

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

10
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محمدعلیپور
• سامره احمدي خطير • تصویرگر :فاطمه ّ

من كاشتم.
پس من هم با دمم
دور درخت را جارو
مى كنم.

من هم به آن
آب دادم.

حاال كى از درختمان
مراقبت كند؟

كى؟

من من !
چه خوب!!!

كالغ النهاى روى درخت ساخت
و نگهبان اين درخت شد.
رشدكودك6

اسفند97

11

نمای
ش

بازيگرها :شش نفر به جاى درخت ،جوجه كالغ ،موش ،قورباغه ،جوجه ،كالغ
درخت ،گوشهى صحنه است .كنار درخت ،جوجه كالغ گول ّه شده.
موش و قورباغه و جوجه وارد میشوند.
موش (دور جوجه کالغ میچرخد) :جیر جیر ...جير جير ،این ديگه چيه ،چهجوریه ،چه شكليه؟
جوجه (دور جوجه کالغ میچرخد) :جیک جیک ...جيك جيك ،چرا میلرزد تيك تیک تیک؟
قورباغه (دور جوجه کالغ میچرخد) :قورقور قور ،بال شَ وَد دور!
موش و جوجه و قورباغه :آهای ،آهای ...کمک ،کمک...
کالغ بال بال زنان وارد میشود .به طرف جوجهاش مىدود .اورا بغل مىكند و نازش مىكند.
ِ
ِ
ِ
قارقارك من! نترسىها ،نلرزىها ،من اينجا هستم.
کالغک من،
عزيزك من،
كالغ:

12
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•

مح ّمدرضا شمس

•

ع ّکاس :فرهاد سلیمانی

•

تصویرگر:

وشقانی
سولماز ج

موش و جوجه و قورباغه( با خوشحالی تند وتند با هم حرف میزنند) :جیرجیرجير ،قورقورقور،
جیکجیک جيك...
کالغ (به موش) :قارقار ...قارقار ،ممنون آقا موشه! تشکّ ر میکنم كه خبرم كرديد.
موش(با خنده ) :جیرجیر ...جير جير .قابلى نداشت .
کالغ(به قورباغه) :قارقار ...قارقار ،ممنون آقا قورباغه! تشکّ ر میکنم كه مواظبش بوديد.
قورباغه (لبخند میزند) :قور قور ...قور قور ،قابلى نداشت.
کالغ (به جوجه) :قار قار ...قارقار ،ممنون جوجه جان! تشکّ ر میکنم كه كنارش بوديد.
جوجه :جیک جیک ...جیک جیک .قابلی نداشت.
همه دســت هم را میگیرند و خوشحال و خندان میچرخند و هر کدام از گوشهای بیرون
میروند.

بپ

س و بدان
ر

سؤال من
چرا مرغابیها خیس نمیشوند؟

آزمايش ساده
وقتی آب و روغن را در بطری ریختم،
با هم قاطی نشدند!
حاال میخواهم یک قرص جوشان را
توي بطری بیندازم .ببینم چه میشود؟

14
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•

محمد هادی ن
یکخواه
آزاد

ر :گلنار ثروتیان
ویرگ
تص

•

آب ميخوري؟
با قطرهچکان روی چيزهاي مختلف،
چند قطره آب ریختم.
انگار بعضیهایشان آب را میخورند!

اگر دستم را چرب کنم ،باز هم
خیس میشود؟

ِ
ظرف عجيب
در ظرفهای سنگی هنوز هم آشپزی می کنند.
ظرفهای سنگی مثل ظرفهای سفالی ،آب را
از خودشان عبور میدهند .قبل از استفاده باید
داخل آن را چرب کنم.

رشدكودك6
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15

قّ
صـه

•

عباس عرفانیمهر

•

تصویرگر :علی خدایی

کُاله پشمى بابابزرگ روی بند بود .گیره ،کاله را محکم گرفته بود.
کُالهه گفت« :ولم کن ! میخواهم بروم».

گیره گفت« :ولت نمى کنم ،میروی گم میشوی».

بــاد آمد ،چرخید و چرخید .کالهه گفت« :آهای باد ،تو كه پُر زورى ،من را از دســت این

گیره نجات بده!»

باد کاله راگرفت و کشید .کاله ازگیره کنده شد .باد کاله را برد هوا ،باالی باال .بعد او را رها

کرد و رفت .کالهه آمد پایین .ا ُفتاد توی کوچه.

موشه ،کالهه را دید .دوید جلو .دندانهایش را نشان داد.

کالهه گفت« :مى خواهى چه کار کنی؟»

جوم .چى بهتر از تو!»
موشه گفت« :دندانم میخارد ،باید یک چیز ب ِ َ

کالهه ترسید .صدا زد« :آهای باد ،کجایی؟ بیا من را به خانه ببر!»
ولی باد رفته بود.

موشه به كالهه نزديك و نزديكتر شد.

كُالهه دوباره داد زد« :باد ،كمك ...كمك!»

16
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خبرى از باد نبود.

موشــه رســيد به كاله  .خواســت گازش بگيرد كه یک مرتبه صدای پــا آمد .صدای پای

بابابزرگ بود.

موشه ،بابابزرگ را دید .فوری دويد و توي

سوراخ قایم شد.

بابابزرگ ،کاله را دید و گفت« :کاله قشنگ من،

چرا افتادهاى روی زمين؟»

بعد آن را برداشت و روی سرش گذاشت.

کالهه خوشحال شد .کلّهی بابابزرگ را

سفت بغل کرد و گفت« :آخ جان...
چه جاى خوبى!»

رشدكودك6
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؟

چ
ی بهت
ره

• مهشید اژدهفر
• تصویرگر :مرتضی رخصتپناه

اژي كوچولو با چشمهاي قرمز و باد كرده از خواب بيدار شد
نگاه كرد .واي عروسكش نبود! واي پنجرهي اتاقش نبود!
صداي فيفی ،دوستش آمد ،امّا فیفی هم نبود .داد زد«:مامان ،من نمیبینم!»
مامان اژی آمد و گفت« :وای خدا ...چشمت آلوده شده!»
مامان ،اژي كوچولو را پيش چشم پزشك ب ُرد.
چشم پزشــك چشمهای اژی کوچولو را معاینه کرد و گفت« :اژی جان ،سعی کن به
میکروبها نزديك نشوی .آنها کارشان بیمار کردن دیگران است».
اژی کوچولو آرام گفت« :چَ شم!»
چشمپزشک چشمهای اژي كوچولو را با دارو شست .توی چشمهایش قطرهی چشمی
ریخت .کمکم چشمهای اژی کوچولو خوب شد و با مامانش به خانه برگشت.
آن وقت عروسكش را دید .پنجره و دوستش ،فيفي را هم دید که منتظرش
بود تا با هم بازي کنند.
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خَ ندونك

•
•

حبیب یوسف زاده
تصویرگر :الله ضیایی
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ز
بازی ،ور ش ،شا
دی

• سيروان حسيني •

نشانه بگير و بزن

عکاّس :فرهاد سلیمانی

يك گردي بزرگ روی زمین بكشيد .یک قوطی یا لولهي مقوّايي را وسط گِردي
بگذاريد .با بچّ هها دور تا دور گِردي بنشينید .حاال توپ را به سمت قوطي یا لوله
پرتاب كنيد .بايد سعي كنيد قوطي را بيندازيد.
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سبد فراري

بچّ هها به شكل گرد ميايستند .هر كدام يك رنگ را انتخاب ميكنند.
يكي از بچّ هها ِ
سبد توپهاي رنگي را وسط گِردي پخش ميكند و با سبدخالي
فرار ميكند .هر كس بايد توپهاي رنگي خودش را توي سبد فراري بيندازد.
بچّ هها یک دقیقه برای این کار فرصت دارند .در پایان ،توپهای هر يك از
بچّ هها را ميشمارند.
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ببین و بساز

•

سمانه قاسمی

•

ّ
عكاس :فرهاد سلیمانی

 .1كمي گند م در یک ظرف بریز .روی آن دستمال کاغذی
بينداز و آن را خیس کن .نگذار دستمال خشک بشود.
 .2سر چند تخممرغ را سوراخ کن .تخممرغها را خالي كن و
داخل آنها را بشوي.
 .3يك تكّ ه دستمال كاغذي را خرد كن و توي تخممرغ بريز.
جوانههاي گندم را روي خرده دستمالها بريز.
 .4آبپاشی دانهها یادت نرود.
چند روز بعد سبزهي تو آماده است.
روی تخم مرغها را نقّاشی کن.
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•
كت

دوست داري با شاخههاي خشک شكلهاي جالبي
درست كني؟
من یک گوزن كشيدم.
با شاخههای خشک
برایش شاخ گذاشتم.

مریم سعیدخواه

كار با شاخهها

ا

ب
ه
ا
يق

شنگ براي ك

ود
يخ
خانه
تاب

ت

كتابهايچهارفصل

نويسنده :علياصغر سيدآبادي
تصويرگر  :الهه بهين
ناشر :شهر قلم
تلفن021-77181545 :
اين كتابها شما را با حيواناتي آشنا ميكند كه
م شده است.
تعداد آنها خيلي ك 

تو هم شکلهای دیگري بکش .براي كاملكردن
آنها از شاخههای خشک استفاده کن.
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بيا آواز بخوانيم

مث ِ
ل تو

زنگ آخر است.
معلّم مهربان میگوید« :بچّ هها ،دوست دارید
با هم آواز جنگل را بخوانید؟»
آخ جان!
آوازخواندنخیلی
خوب است.

خرس کوچولو روی صندلیاش ساکت مینشیند .میدانی چرا؟
خرسکوچولو
تو هم با ما بخوان.
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جنگل ...
جنگل ...

من خجالت میکشم.
دوست ندارم بلند بلند
آواز بخوانم.

محمدعلیپور
• نوشین شعبانی • تصویرگر :فاطمه ّ

امّا ما دیدیم
یک روز داشتی تنهایی
آواز میخواندی !

صدای من
خوب نیست.

خرسکوچولو
کجا میروی؟ دستت را بده به
من .بیا با هم تمرین کنیم.

خرگوشک با صدای بوقبوقیاش،
سنجابک هم با صدای تیز و جیغجیغیاش
میزنند زیر آواز .خرسکوچولو هم
میخندد و یواش یواش شروع میکند به
آواز خواندن.
حاال تو بگو
تا حاال شده از دیگران خجالت بکشی؟ وقتی خجالت می کشی با خودت چه میگویی؟
به نظر تو اگر کسی کاری را خوب بلد نباشد و خجالت بکشد ،بچّ ه خوبی نیست؟

خجالتي يعني چي؟

مترجم :شهرام رجبزاده

ناشر :ذكر

تلفن021-66410041 :
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گ
زارش

• مریم سعیدخواه • ّ
عکاس :ابراهیم سیسان

هلل
رجا
ف

• ع ّکا
س
:
حا
مد

رانندگي ميتواند خيلي خوب و لذّ تبخش
يا خيلي خطرناك باشد.
چهكار كنيم تا رانندهي خوبي باشيم؟

در پاركهاي ترافيك ميتواني با قوانين
راهنمايي و رانندگي آشنا شوي .رانندگي
كني و لذت ببري.

پلیس مهربان ،دوست بچّ هها

آژژژژير!

شايد صداي ماشين پليس است .شايد
همآمبوالنسياصدايماشينآتشنشاني.
پس زودتر راه را برايش باز كن.
كنار! كنار!
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اينجا
ب ّچهها خودشان نقش ما

ند.
يكن
يم 
ن را باز
شي

براي كمك به درختها ،آدمها و آبيشدن
آسمان ،بچّ هها دوچرخهسواري را انتخاب
كردهاند.

صحبت با تلفن همراه

ممنوع!

كالهت را محكم كن!
دوچرخهسواري هم
قانون خودش را دارد.

وقتي پياده هستيم ،براي َرد شدن از خيابان
بايد دنبال جاي مناسب بگرديم:
پُل هوايي ،خطكشــي عابر پياده یا توجّ ه به
چراغراهنمايي.
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ما

از طر
فش

سرزمین
نقّاشی
•

با همكاري مركز بررسي آثار

به سرزمین نقّاشی خوش آمدی! اینجا پر از رنگ و شادی و نقّاشی است.
چنــد برگ مختلف را زير كاغذت بگــذار .بعد با مداد رنگي روي كاغذ را رنگ كن .نقش
برگها روي كاغذ ظاهر ميشود .ميتواني زير كاغذت ،سكّ ه ،شانه ،كليد يا چيز ديگري كه
كمي برجستگي داشته باشد بگذاري و اين روش را امتحان كني.
غزل زاهد
سانا دادرس
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پرهام قوامي

ترنم معصومي

28

رويا صادقي

به نقّاشي دوستانت نگاه كن :آنها براي رنگ كردن بعضي از قسمتها از اين روش استفاده
كردهاند.
علي شاهسوند
اميررضا سياهي
آوا ستارپور

تو هم با اين روش نقّاشي كن و براي ما بفرست.
موضوعهاي پیشنهادی :درخت پاييزي ،ماهيها در دريايي موج دار ،گلهاي سكّ هاي شكل
منتظر نقّاشیهاي تو هستيم.
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بازی

گرمی
ر

وس

• الله ضیایی • تصویرگر :مرتضی رخصتپناه

بگرد و پيدا كن!

نام چند چیز در اتاق بچّ هها را پیدا کن!

بازي هفت سين

تعداد بازيكن :دو نفر
وسيلههاي الزم :يك دان ه لوبيا ،يك دان ه نخود،
شش كاغذ تا شده كه روي هر كدام از آنها
يكي از شمارههاي  1تا  6نوشته شده است.

كاغذها را روي زمين بريز .يك كاغذ بردار.
شــمارهي روي آن را بخوان و لوبيايت را
همان تعداد در خانههاي جدول جلو ببر .به
خانهي سينها كه رسيدي ،اسمش را براي
خودت يادداشت كن .بعد نوبت دوستت
است .هر كس كه ســين بيشتري جمع
بكند ،برنده است.

30

رشدكودك6

اسفند 97

گلخانهي پدربزرگ

به شکل گیاهان پدربزرگ دقّت کن.
در هر قفسه چندتا از هرگیاه هست؟ در جدول بنویس.
روي هم چندتا از هرگیاه داریم؟ جمع آنها را در جدول پایین بنویس.

جور وا جور

شیرینیهای عید را به همین ترتیب کنار هم بگذار و سینی را پر کن.
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ي
كك

ِ تازه
ار

•

داوود مظلومی

•

ّ
عکاس :اعظم الریجانی

ميخواهيم با يك گلدان سفالی ساده ،يخچال بسازيم.

 . 1قوطی نوشیدنی را داخل ظرف ميگذاريم.

 . 2گلدان را وارونه روی قوطی قرار ميدهيم و
روی گلدان آب ميريزيم تا كامالً خیس شود.

میتوانیبگویی

نوشیدنی

چهطوری خنک
شده است؟
 . 3گلدان و ظرف را در آفتاب ميگذاريم.
بعد از یک ساعت نوشیدنی خنکي داريم.
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