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دوست کوچک من سالم 
به به، چه سر و شکل تمیز و مرتّبی! می دانی با لباس مدرسه و دفتر و کتاب چه قدر 

قشنگ  شده ای؟
من که هیچ وقت صورت دوست داشتنی تو یادم نمی رود کالس اّولی عزیزم!

راســتی تو هم روز اّول مدرســه گریه کردی؟ عیبی ندارد. من هم 
روز اّول مدرســه گریه کردم. راستش می ترســیدم مامانم من را 
بین آن همه بّچه ُگم کند. نمی دانســتم مامان ها بّچه هایشان را گم 

نمی کنند. هروقت یاد آن روز می افتم؛ خنده ام می گیرد. 
حاال تو هم بخند.

بگذار یک چیزی را برایت بگویم. تو خیلی ماهی، 
ولی وقتی می خندی ماه تر می شوی.

                                                          مهري ماهوتي

دوست من
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10 مهر  روز سالمندان
مامان بزرگ ها، بابابزرگ ها! 
هزارتا بوس هدیه به شما.

13مهر  روز پلیس )روز نیروی انتظامی(
روز شما مبارك 

                آقا پلیِس مهربان
کار می کنید شب و روز 

           ُخدا نگهدارتان

16مهر  روز کودك
این روز زیبا و شاد بر همه ی 

بّچه ها مبارك باد.

25مهر  ِرحلَت پیامبر)ص( و َشهادت امام حسن)ع(
پیامبر)ص( فرمود: » حسن)ع( از من است. هر کس او را 

دوست داشته باشد، خدا دوستش دارد.«
26مهر  شهادت امام رضا)ع(

امام رضا)ع( با همه مهربان بود. ما هم مهربان باشیم.

17مهر   اَربَعین
من هر وقت آب می خورم می گویم: 

»سالم بر حسین)ع(«

31 شهریور  آغاز هفته دفاع مقّدس
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سیب
• پیوند فرهادی

هرگز ندیده بودی
سیبی به این ُدُرشتی

بگذار تا بیایم
در جیِب کوله پُشتی

در کوله ی قشنگت
آرام می نشینم

این مدرسه چه شکلی ست؟
من را بِبَر، ببینم

آن وقت زنگ تفریح
یک سیب سرخ داري

تقسیم سیب با دوست!
بهتر از این چه کاري؟
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زورگویی ممنوع
• کلر ژوبرت

خانم معلّم گفت: »بّچه ها! فردا »شــهادت امام رضا)ع(« اســت. به یاد امام رضای عزیز 
یک کار خوب بکنید و شــنبه َسِر کالس تعریف کنید. این طوري کارهاي خوب را از 

همدیگر یاد مي گیرید.«
محیا گفت: »من و مامانم نَذري مي پزیم.«

سمیرا گفت: »من مي خواهم داستان امام رضا)ع( را براي داداش کوچولویم تعریف کنم.« 
کالس شلوغ شد. خانم گفت: »بّچه ها! گفتم شنبه.«

من یک فکر خوب داشتم. روز بعد که با بّچه هاي همسایه توي حیاط بازي مي کردیم، 
نیما آمد که مثل همیشه موهاي سارا کوچولو را بکشد. من از نیما مي ترسم، ولي این بار 

جلو رفتم و گفتم: »اگر اذیت کني، تو را ... تو را ... تو را... َکپوتي َکپوتي می کنم.«
نیما چشم هایش گرد شد. پرسید: »َکپوتي َکپوتي یعني چي؟«

من اَخم کردم که نخندم. نیما پوفي کرد و رفت. توي دلم گفتم: »امام 
رضا جان، دیدي من هم از زورگویي خیلي بدم مي آید؟«  ســِر 
کالس که تعریف کردم، همه خندیدند. شــاید  امام رضا)ع( هم 

خندیده باشد.

یادگاری



من باسواد می شوم
صویرگر: عاطفه ملکی جو

• ت
• کبری بابایی

قّصه های گل گلی

خداي خوبم سالم
من می خواهم باسواد شوم. چطوري؟ با این همه جایزه ی قشنگی که مامان بزرگ برایم 
خریده اســت. حاال من دو تا مداد مشــکي و قرمز دارم و یک پاك کن خرسي و یک 
تراش ســبز. تازه دفتر و مدادرنگي هم دارم. جعبه ی مدادرنگي ام از رنگین کمان هم 

بیشتر رنگ دارد.
مامان بزرگ مي گوید: »وقتي باسواد شوي، مي تواني یک عالمه کار خوب جدید انجام بدهي.«

خــداي مهربان، مــن مي خواهم وقتي بزرگ شــدم با کارهاي خوبــم مامان بزرگ را 
خوشحال کنم.

راستي به نظرت آتش نشان شوم یا معلم؟ دکتر ماشین ها شوم یا پلیس؟ خودم دوست 
دارم پرســتار شوم. شاید هم مثل آقاي مهرباني که توي تلویزیون بود دانشمند شوم، 

دانشمندِ هسته اي.
خداي مهربان، به من کمک کن تا این کارهاي 

خوب را انجام بدهم. آن وقت مامان بزرگ 
خیلي خیلي خوشــحال مي شــود. خداي 

مهربان تو کمکم مي کني. مگر نه؟
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کی اینجا آشغال ریخته؟
زمین ما

ماهک کنار پنجره نشست و یک منظره 
کشــید با یک تّپه آشغال. خودش را هم 
کشید. با تعّجب به آشغال ها نگاه کرد و 

گفت: »کي این ها را ریخته اینجا؟«
بزغاله ی زنگوله دار آمــد علف بخورد. 
ماهک پرســید: »آهاي بزغالــه، تو این 

آشغال ها را ریخته اي اینجا؟«
بزغاله گفت: »نه. من آمده ام علف بخورم. 

کي این آشغال ها را ریخته اینجا؟«

مرغابي داشــت از النــه اش بیرون 
مي آمد. بزغاله ی زنگوله دار پرســید: 

»آهــاي مرغابي، تو این آشــغال ها را 
ریخته اي اینجا؟«

مرغابــي گفت: »نــه. من مــي روم رودخانه 
آب بازي کنم. کي آشغال ها را ریخته اینجا؟«
ماهک گفت: »االن کسي را که آشغال ها 

را ریخته اینجا پیدا مي کنم.«

رشد کودك1  مهر 99 6



تندي رفت روي تّپه . بزغاله و 
مرغابي هم رفتند. خوب نگاه 

کردند. یک ماشین دیدند. 
ماشین ُدود مي کرد و مي رفت. 

ماهک گفت: »آهان! آن ماشین 
آشغال ها را ریخته.«

بزغاله و مرغابــي هم گفتند: 
»آن ماشین آشغال ها را ریخته.«

ماهک داد زد: »آهاي ماشــین، وایسا! بزغاله و مرغابي داد زدند: »آهاي ماشین، 
وایسا!« ماشین پِت پِت کرد و ایستاد. ماهک پرسید: »شما آنجا آشغال ریختید؟«

ماشین گفت: »بله، من ریختم.«
ماهک گفت: »زود برگرد آشغال ها را بِبَر جاي مخصوص آشغال ها بریز.«

ماشــین پت پت کرد. دور زد. آشــغال ها را جمع کرد و برد و ریخت توی جای 
آشغال ها.

ماهک خوشــحال شــد. بــه بزغاله و 
مرغابي گفت: »تــو برو علف بخور. تو 

هم برو آب بازي کن.«
ماهک از توي نّقاشــي بــه خودش که 

کنار پنجره بود نگاه کرد و لبخند زد.

• مجید راستی   • تصویرگر: مهسا تهرانی

7رشد کودك1  مهر 99



یا حسین)ع(
• طّیبه شامانی

در کوچه هستم
همراه َدسته
مامان برایم
َسربَند بسته

داده به دستم
یک دیس َحلوا
رویش نوشته:

»مظلوم آقا«

خیال
• زهرا موسوی

مورچه اي آرزو داشت
بُزرگ که شد، فیل بشه!

زندگي مورچه اي ش
تعطیِل تعطیل بشه

مامان موري به اون گفت
مورمورَکم َمحاله!

این که بخواي فیل بشي
آرزو نیست خیاله

شعر
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• تصویرگر: فریبا اصلی

»شهر کربال«
• سمّیه بابایی

آمده پدر
شاد و خنده روست

برگه ي سفر
توي دست اوست

روي برگه هست
اسِم کاروان

عکس ُگنبدي ست
گوشه اي از آن

مي رود پدر
شهر کربال

با خودش ولي
مي برد مرا

َدفتر َمشق
• منیره هاشمی

پنجره گفت به باران
چي مي نویسي االن!

خط خطیه باز تنم
دفتر َمشِقت منم؟
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• محّمدرضا شمس
• تصویرگر: ثنا حبیبي راد

قّصه

پیچولــي پیچو روي برگ کلَم نشســته بود و برای خــودش آواز مي خواند. 
یک دفعه یک کارت عروسي از آن باال افتاد جلوي چشمش. کارت را پینه دوز 

آورده بود. پیچولي پیچو کارت را باز کرد و دید عروسي پسرخاله اش است. سه 
روز دیگر قرار بود پسرخاله اش با دختر جیرجیرك خانم عروسي کند. 

پیچولي پیچو تُندي لباس عروسي پوشید و از روي برگ کلَم ُسر خورد و آمد پایین. 
خانه ي پسرخاله چند باغچه آن طرف تر بود. پیچولي پیچو تند تند روي زمین ُسر خورد 

و رفت. 
شــب شد، صبح شد. شب شد. صبح شد. شب شد. صبح شد. پیچولي پیچو آن قدر ُسر 
خورد و رفت تا به باغچه ی اّول رسید. بعد آن قدر سر خورد و رفت، آن قدر سر خورد و 
رفت، آن قدر شب شد و صبح شد، آن قدر شب شد و صبح شد تا به باغچه ي دّوم رسید. 
دوباره بدون آنکه خستگي در کند راه افتاد  و آن قدر روي زمین ُسرید و سرید و سرید 
و ســرید تا به باغچه ي سّوم رسید. از باغچه صداي ساز و آواز مي آمد. با خوش حالي 
گفت: »آخ جون! انگار به موقع رســیدم. عروسي هنوز تموم نشده.« بعد سر خورد و 

رفت توي باغچه. عروس و داماد ســر سفره ی عقد نشسته بودند. پیچولي پیچو 
خندان جلو رفت و داماد را بغل کرد و گفت: »پسرخاله  جون! عروسي ا ت مبارك!«

داماد با تعّجب به پدرش نگاه کرد. انگار مي گفت: »این کیه؟ چي داره مي گه؟«
پــدر داماد خندید و به پیچولي پیچو گفت: »پســرخاله  جون دیر اومدي! 

عروسي من خیلي وقت پیش بود. این عروسي پسرمه!«
پیچولي پیچو هم خندید و گفت: »عیبي نداره. اگه به عروســي تو 

نرسیدم، به عروسي پسرت که رسیدم!«
بعد، از خستگي خوابش برد.



َمثَل َمتل

با هم شنا مي کردن
اُردکا توي یک صف
مادرشون داد مي زد:

»هر کي نره یک طرف!«

کواك کواك یه جوجه
تو لونه بود، مي ترسید
برکه رو وقتي مي دید
بال و پرش مي لرزید

قورباغه گفت: »قور قور
تو هم برو شنا کن
تو اردکي مي توني

برو کواك کوا کن!«

مادر اردکا گفت:
»بدو بیا پیش ما

نمي شه قایم بشي
اونجا الي علف ها«

كواك كواك
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قورباغه توي آب رفت
موجي براش فرستاد

اُردِك خیس و لرزون
ُسرید، تو بِرکه افتاد

کواك کواك داد زد:
»این جا عمیقه مادر
آب اومده رو سرم

من خفه مي شم آخر!«

تکوني داد به پاهاش
بال هاشو هي به هم زد

با کلّه رفت زیر آب
دوباره باال اومد

خفه نشد، شنا کرد
جوجه ي ناز مادر

آب که از سر گذشت
چه یک وجب، چه بیشتر!

•مهری ماهوتی
•  تصویرگر: رضا مکتبی
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کلّه گنده وّزي کرد و بومب رفت توي پنجره. پنجره گفت: »مگه نمي بیني بســته ام؟« 
یک لنگه اش را باز کرد.

کلّه گنده گفت: »پس بسته بود!« وز رفت عقب، ویز آمد جلو و دوباره بومب رفت توي پنجره.
پنجره گفت: »خوبه دو تا چشم داري اندازه ی نعلبکي! بیا برو!«

کلّه گنده با شاخک هایش چشــم هاي قلنبه اش را مالید و گفت: »اگر شده وز بار برم، 
ویز بار بیام، باالخره مي رم!« این بار چشــم هایش را بست، وزوز آمد جلو. چشم هایش 
را که باز کرد، توی اتاق بود. مستقیم رفت توي جعبه ی شیریني. گفت: »این  که خالیه! 

خرده هاي ته جعبه را لیس زد و گفت: »اوف تشنه ام شد. برم بیرون آب بخورم.«
رفت عقب و آمد جلو، بومب! گفت: »این طرف بسته بود، برم اون طرف!« رفت عقب و 

آمد جلو و بومب! با خودش گفت: »باید بهتر نگاه کنم.« 
کلّه گنــده دور پنجره چرخید. زیر پنجره را دید و گفت: »آخ جون، از اینجا 
مي تونم رد شم. وزززز گیر کردم، ویززززز گیر کردم.« پنجره دو لنگه اش 

را باز و بسته کرد و کلّه گنده را انداخت بیرون.
کلّه گنده گفت: »باالخره آمدم بیرون!« 

پنجره گفت: »باالخره اَنداختمش بیرون!«
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•فرزانه فراهانی
•  تصویرگر: گلنار ثروتیان

آسمان بِبار قّصه هاي دیدني
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بپرس و بدان

حیوانات چشم های جالبی دارند. شکل، تعداد و اندازه ی چشم  آن ها بسیار متفاوت 
و عجیب است. حاال شما را با این چشم ها آشنا می کنیم.

چشم ها

چشم های زرافه پِلک و ُمژه دارد.

عنکبوت بیشتر از دوتا چشم دارد.

 و تیزبین در دو طرف منقارش دارد.
 درشت

شم
و چ

ب د
عقا

 • مجید عمیق
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جغد توی تاریکی خیلی خوب می بیند.

عنکبوت بیشتر از دوتا چشم دارد.
رخاند.

آفتاب پَرست می تواند چشم های قلنبه اش را بچ

رد.
ر دا

قرا
ش 

ورت
جلوی ص

چشمان شیر 
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»هوهوخان« دوید توی حیاط مدرســه. از بین بّچه ها رد شد و رفت سراغ درخت. هوهو 
کرد و گفت: »کی دلش می خواد با هوهوخان پرواز کنه؟« برگ های زرد و نارنجی گفتند: 
»من! من!« و پریدند پشت هوهوخان. هوهوخان برگ ها را برد و اینجا و آنجا پیاده کرد. 

برگ  قرمز از روی شاخه، حیاط را نگاه می کرد. این طرف، دخترها لِی لِی می کردند.
 آن طرف، بابای مدرسه با جاروی بلندش  برگ ها را ِخش ِخش جمع  می کرد و توی سطل 

زباله ی ُگنده می ریخت. برگ قرمز لرزید و سفت به شاخه چسبید.
هوهوخان هی رفت و آمد و  برگ ها را دسته دسته با خودش برد. آخرش نزدیک برگ 

قرمز رفت و گفت: »فقط تو موندی قرمزی. زودباش بپر!« 
قرمزی شاخه را سفت تر گرفت و گفت: »من نمیام!« هوهوخان گفت: »دوست نداری پرواز 
کنی؟ توی هوا چرخ بزنی؟« قرمزی خودش را به شاخه چسباند. هوهوخان حوصله اش 

سر رفت و گفت: »زود باش دیگه! خیلی کار دارم.« 
قرمزی داشــت گریه اش می گرفت. یک دفعه چشــمش به دختر کوچولویی افتاد که 
گوشــه ی حیاط کتابش را ورق می زد. گفت: »میام هوهوخان، ولی به یک شــرط! خودم 

می گم کجا پیاده ام کنی! قبول؟« هوهوخان  ها ها ها خندید و گفت: »قبول!«
قرمزی پرید پشت هوهوخان. هوهوخان شیرجه زد توی حیاط. از کنار لِی لِی و سطل زباله 

قّصه

رشد کودك1  مهر 1899



• زهرا زرگر      
• تصویرگر: کیانا میرزایی

َرد شــد تا به دختر کوچولو رسید. قرمزی 
گفت: »همین جا!« هوهوخان یــواش قرمزی را 

فوت کرد و رفت. قرمزی چرخید و افتاد الی کتاب 
دختر کوچولو. 

دختر کوچولوگفت: »اینجا رو ببینین!« 
بّچه ها دورش جمع شــدند. قرمزی را به هم نشــان 

دادند و گفتند: »چه قشنگه! چه قرمزه!« 
دختر کوچولو قرمزی را باال گرفت و گفت: »این رو 

می زنم به تابلوی کالس. زیرش هم می نویسم: 
»هدیه ی هوهوخان!« قرمزی از خجالت قرمزتر 

شد و خندید.
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بازی، ورزش، شادی

دو گروه بازیکن داریم: گروه آبی و گروه ســبز. یک سبد پالستیکی هم 
داریم که به آن ِکش یا طناب وصل شده است.

توپ های قرمز و آبی را به تعداد مساوی روی زمین می ریزیم. 

بّچه ها موقع ورزش فاصله را رعایت کنید.
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مربّی سوت می زند. هر گروه یک دقیقه فرصت دارند تا توپ های خودشان را داخل 
سبد بیندازند. کسی که روی صندلی ایستاده سبد را می چرخاند. او نمی گذارد بّچه ها 

به راحتی توپ ها را داخل سبد بریزند. 
با سوت پایان توپ ها شمرده می شود. گروهی که توپ بیشتری داخل سبد انداخته 

باشد، برنده می شود.

ت  
دار

ه             • تصویرگر: سحر ص
         • مریم سعیدخوا
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»َچســبوالنکا« اّولش گوله نبود، چند تا چســب  نواري بود. یک شب چسب ها زد به 
َسرِشان و اَلکي باز شدند. دور هم پیچیدند و چسبوالنکا شدند. چسبوالنکا همان وقت 

نَعره کشید: »من همه چیز را به هم می ریزم.« و َچسبول َچسبول راه افتاد.
کمی جلوتر چند تا مداد دید. مدادها می خواستند بخوابند که صبح زود بروند مدرسه.
چسبوالنکا خنده ای چسبوالنکی کرد و گفت: »حالم به هم می خورد از زود خوابیدن!«

بعــد چند تا کاغذ ســفید چســباند دور خودش. رفــت پیش مدادهــا. داد زد: »من 
چسبوالنکای مدادخور هستم. هر مدادی را که زود بخوابد، می خورم.«

مدادها ترسیدند و گفتند: »ما که تازه می خواهیم بازی کنیم!«
یکــی از مدادها کمی از چســبوالنکا را دید که از زیر کاغذ بیــرون  زده بود. خندید. 
پَرید جلو. نوِك تیزش را نشان داد و گفت: »من که گرسنه ام. فقط هم چسبوالنکای 

مدادخور می خورم. اگر راست می گویی، تو را هم بخورم.«
چسبوالنکا نوك تیز مداد را که دید، ترسید. عقب عقب رفت و گفت: »نه، به جاِن نوکتان،  

راست نمی گویم.« و تندی فرار کرد. مدادها هم با خیال راحت زودی خوابیدند.

چی بهتره؟
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1. با ماژیک روی مقّوا صورت یک دختر خوشحال را می کشیم.
2. به کمک بزرگ ترها دور صورت را بُِرش می زنیم.

3. با قلم مو و رنگ گواش صورتک را رنگ آمیزی می کنیم.
4. موهای دختر را به شکل نوارهای باریک برش می زنیم.

5. برای دخترك خوشحال یک ُکاله مقوایی درست می کنیم. 
    پس از رنگ آمیزی آن را روی سرش می گذاریم.

ری    
شکا

نه 

آم  •
نی

یجا

• عّکاس: اعظم الر 1

2

3

4

5

صورتک ما آماده است. 

می توانیم به کمک آن نمایش 

بازی کنیم یا قّصه بگوییم.

با هم بسازیم
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می دانم که عصبانی ام!
مثِل تو

پسر کوچولو کالس اّول است. 
امروز در مدرسه خیلی بازی کرد. 

خسته شد. 
ظهر که شد به خانه برگشت. 

خیلی گرسنه اش بود. 

یواش گفت: »سالم!« 
دلش غذا می خواست، اما غذا هنوز حاضر 

نبود.  
پسر کوچولو داد کشید: »من غذا می خواهم.« 

احساس کرد عصبانی شده. مامان آمد.  
گفت: »من صدای بلندي شنیدم که خیلی 

عصبانی بود!«   

پسرك گفت: »من بودم!« 
مامان کنار پسرك نشست و گفت: 

»عصبانی هستی یا گرسنه؟«
پســر کوچولو با صدای آرام تری 

گفت: »هردو!« 
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مامان گفت: »آهان فهمیدم! من هم وقتی 
از مدرسه برمی گشتم خیلی گرسنه ام بود!« 

پسرك گفت: تو هم داد می زدی؟ 
مامان خندید و گفت: »بعضی وقت ها! 

اما با داد زدن که سیر نمی شدم!« 

پسرك گفت: »اّما من االن خیلی گرسنه و کمی 
هم عصبانی، چون غذا آماده نیست!« 

مامان گفت: »پس بقیه اش را بعداً می گویم!« 
پسرك گفت: »نه، االن بگو مامان!« 

مامان با خنده گفت: »من اّول چند تا نفس عمیق 
می کشیدم! این طوری: آآآآه!« 

مامان و پسرك از ته دل نفس کشیدند. 
بعد مامان گفت: »خب! حاال بیا 

سفره را با هم آماده کنیم. 
تو هم کمک می کنی؟« 
پسرك گفت: »اوووم! 

من می توانم بشقاب ها را بیاورم!« 
مامان لبخند زد و گفت: »قبوله!«

• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: سعیده کشاورز
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دوسِت خوب کودکانآدم بزرگ ها
»محّمد قریب« پزشک بود. او بّچه ها را خیلی دوست داشت. وقتی بّچه ی بیماری 

را می دید، ناراحت می شد. او برای درمان کودکان بیمار خیلی تالش می کرد.

دکتر قریب معلّم خوبی هم بود. خیلی مطالعه می کرد و چیزهایی را که می دانست 

به شاگردانش یاد می داد تا آن ها بهتر بتوانند به کودکان بیمار کمک کنند. 

او همیشــه به شــاگردانش می گفت: »با بیماران مهربان باشــید و با آن ها مثل 

فرزندان و خواهر و برادرهای خودتان رفتار کنید. چون وقتی کسی بیمار است، 
به محّبت و توّجه بیشتری نیاز دارد.«

او به کمک دوستانش اّولین بیمارستان مخصوص کودکان را ساخت. بیمارستانی 

که در آن دکترها و پرستارهای مهربان 
فقط از بّچه ها مراقبت می کردند. 
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اینجا یک جنگل عجیب و غریب است. 
هشت چیز عجیب را در تصویر پیدا کن و دورش خط بکش.
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یک نفر اتاق آقای مکانیک را حسابی به هم ریخته است.
آیا می توانی وسایل کار آقای مکانیک را برای او پیدا کنی.

از روی شکل ها جلو برو تا به آخر راه برسی. طوری حرکت کن که شکل بعدی 
مثل شکل قبلی یا همرنگ آن باشد.
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• رویا صادقي
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در نّقاشی امیرعلی پرنده های گوناگونی را می بینیم که به جاهای گرم تر کوچ می کنند.

از طرف شما

  با همکاري مرکز بررسي آثار

 زمین نّقاشی مهراوه هم با برگ های پاییزی پُر شده است.

ریحانه در نّقاشی اش میوه های پاییزی مثل سیب، انار، گالبی و پرتقال را نشان داده 
است. 

امیررضا با چســباندن شــاخه های درخــت و تکه کاغذهای رنگی بــارِش باران و 

برگ های پاییزی را در نّقاشــی اش آورده. شــما تا به حال روش تکه چســبانی را 
امتحان کرده اید؟
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جیلي بیلي و پیشي
نویسنده: مهدي حجواني
تصویرگر: راشین خیریه

انتشارات: شهر قلم
تلفن: 02177181545

جیلي بیلي داشت براي خودش چاي مي ریخت. 
پیشي اش را صدا زد، اما پیشي نیامد. جیلي بیلي 

همه جا را گشت و فهمید پیشي ُگم شده.
جیلي بیلي مي خواهد به کمک دوستش دنبال پیشي 

بگرَدد.
مي توانید این قّصه را بخوانید تا از بقیه ی ماجرا 

باخبر شوید.

روزي که موش کوچولو به دنیا آمد
نویسنده: مژگان کلهر

تصویرگر: افروز قلي زاده، 
آرزو قلي زاده

انتشارات فني ایران
تلفن: 02188505055

موش کوچولو خودش را کمي کنار کشید و 
دست هایش را لیسید. یکي از بّچه  موش ها گفت: 

»تو چرا این قدر کوچولویي؟« یکي دیگر گفت: »تو 
َقِد ما نیستي!« و همه تنهایش گذاشتند و رفتند، اما 

موش کوچولو خوب مي دانست چه کار کند تا آن ها 
حسابي دهانشان باز بماند!

علیا و آیدا نِگران پرنده هایی بوده اند که 
زیر باران خیس شده اند!

علیا و آیدا، هر دو، نقاشی هایشــان را با 

رنگ گواش کشــیده اند. شما می توانید 

رنگ ها را با هم ترکیب کنید و یک عالمه 
رنگ  تازه بسازید.

منتظر نّقاشی های پاییزی شما هستیم.
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آزمایش آبکی ک کار تازه
ی

وسایل الزم: کیسه ي پالستیکي زیپ دار یا  کیسه  فریزر معمولي. مدادهاي نوك تیز. آب.
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با اینکه کیسه سوراخ شده، آب از آن بیرون نمی ریزد.

1.  کیسه  را تا نیمه آب کنید. زیِپ کیسه 
را ببندید. اگر کیسه فریزر معمولي بود، 
از یک بزرگ تر کمک بگیرید که ســِر 

کیسه را محکم نگه دارد.

2.  حاال با یک حرکِت سریع، نوك مداد 
را از یک طرِف کیسه وارد کنید تا از 

طرِف دیگر کیسه خارج شود.

3.  مي توانید با چند مداد 
این کار را انجام دهید و 

کیسه را از چند جا سوراخ کنید.
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