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دوست عزيزم
بعضي از کارها و حرفها خيلي شيريناند ،مثل وقتي که اوّلين بار چهاردستوپا رفتي،
يا وقتي که با دستهاي کوچکت جايي را مُحکم گرفتي و بلند شدي .راستي ميداني
اوّليــن بار چه کلمهاي را به زبان آوردي؟ بابا ،مامانها همهي اينها را ميدانند .چون
وقتي اين کارها را کردي ،آنها خيلي خوشحال شدند.
دلت ميخواهد باز هم بابا و مامانت را خوشحال کني؟
يک کاغذ و مداد بردار و گوشهاي بنشين .ميدانم که هنور نميتواني خوب بنويسي.
کاغذ را خطخطي کن و با صداي بلند بخوان« :مامان ،بابا! من از اينجا تا ســتارهها ،تا
طرف آسمان و اندازهي دريا دوستتان دارم».
ِ
آن
زير نوشــتهات ،شکل خودت را نقّاشي کن .ميتواني شکل بابا و مامانت را هم بکشي.
حاال تو نامه نوشتهاي .اين اوّلين نامه با خطّ خودت است .قشنگترين نامهي دنيا.
مهري ماهوتي
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1

ش

عر

روز خودم

•

منیره هاشمی

سالم به کولهپشتی
به هر چه هست در آن
به نیمکت و به میزم
به ناظم و دبستان
سالم من به پاییز
به آسمان ،به این روز
روز خودم مبارک
سالم به دانشآموز

بزغاله ی شکمو
•

2

مریم اسالمی

پروانه گفت« :ای وای
یک گُل کنار جو!»
بزغاله َرد میشد
پرسید« :گل؟ کو ،کو؟»
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پروانه با شادی
او را به آنجا برد
بزغاله یکدفعه
گل را جوید و خورد

کتابخوان نمونه

•

اکرم السادات هاشمی

یه مورچه از قدیما
توی کتابخونهست
بین همه مورچهها
ِ
کتابخون نِمونهست
حاال دیگه پیر شده
عَصا و عینک داره
هر جا میره تو کیفش
کتاب کودک داره
ِ

•

تص
ويرگر :فر
یبا اصلی

گردوهات کو؟
•

سم ّیه بابایی

کالغه گفت:
«آهای درخت گردو
برگا و گردوهات کو؟»
درخته گفت:
«تو دامنِ بهاره
بهار بیاد خودش برام میاره!»
کالغه گفت:
«پس قار و قار میخونم
منتظر بهارخانم میمونم!»
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3

زمین ما

ماهــك صــداي بوق شــنيد .صــدا از توي
نقّاشياش بود .پرسيد« :كي بوق زد؟» كسي
جواب نداد .خودش را هم كشيد.
ماهــك گفــت« :االن پيدايــت ميكنــم!»
اينطــرف و آنطرف را نــگاه كرد .يك
ماشين كنار خيابان ايستاده بود .جلو رفت
و گفت« :تو بوق زدي؟»
ماشين گفت« :من بوق نزدم».

از آنطرف يك ماشين ميآمد .ماهك دست تكان داد .ماشين ايستاد.
ماهك با اخم گفت« :تو بوق زدي؟»
ماشين گفت« :من بوق
نزدم ».بعد هم گاز داد و
رفت .ماهك اخم كرد و
گفت« :اگر كسي بوق بزند،
صداي بوقش را ميبندم!»

4
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•

مج

ید راستی •

تصويرگر:

م
هسا ته
رانی

يكمرتبه صداي بوق شنيد.
بوق ،بوق ،بوق!
پسري سوار دوچرخهاش
بود .جلو ميآمد و تندتند
ميگفت« :برو كنار! بوق،
بوق ،بوق!»
ماهك اخم كرد و راه را
بست .پسر گفت« :برو كنار!
بوق ،بوق ،بوق!»
ماهك گفت« :بوقزدن ممنوع است! مريضها اذيّت ميشوند .بوق نزن!»
پسر پرسيد« :پس چيكار كنم؟»

ماهك گفت« :توي دلت بوق بزن!»
پسر خنديد و گفت« :باشد توي دلم بوق ميزنم».
آنوقت توي دلش بوق زد و رفت.
ماهك هم رفت.
ماهك يك تابلوي «بوقزدن ممنوع!» كشيد و
توي دلش بوق زد و خنديد!
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ق

صههای گلگلی
ّ

•

کلر ژوبرت

•

تصويرگر :عاطفه ملکی جو

من «گنجشكو» هســتم .هر روز ل َبهي پنجرهي اين خانه مینشينم .ميداني چرا؟ چون
خانهي امام حســن عَسكري(ع) است .امام براي من و دوستانم گندم ميريزد .من گندم
ميخورم بعدش همينجا ميمانم تا به حرفهاي قشنگ او گوش كنم.
ديروز امام به كسي گفت« :كاري كه دوست نداري بقيه بكنند ،خودت هم نكن».
به النه كه برگشــتم ،براي مامانم تعريف كردم و گفتم« :چرا امام اين را گفت؟ اين را
كه همه ميدانند!»
مامانم خنديد و گفت« :مطمئني هيچوقت كاري نميكني كه دوست نداري بقيه بكنند؟»
خوب كه فكر كردم ،فهميدم مامانم درســت ميگويد .برای همین امروز كه پشــت
پنجرهي خانهي امام نشستم ،زود تُپُليترين گندمها را برنداشتم ،چون خوشم نميآيد
ن کار را بکنند.
دوستانم اي 
ب ِ خوب گوش
اآلن هم منتظرم كســي پيش امام بيايد .آنوقت بــه حرفهايش خو 
ميكنم تا چيزهاي جديد ياد بگيرم.

6
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ونك
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• حبیب یوسفزاده • تصویرگر :الله ضیایی
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7

این چند روز

•

پیامبر عزیز ما محمّد
تولدش مبارک خوش آمد
(ص)

 24آبان روز کتاب و کتابخوانی

من بلدم بخونم قصّ ه و شعرِ كودك
روز كتابخواني بر همگي مبارك

و تولد امام جعفر صادق

(ع)

•
تصويرگر :الهه شریفی

به او امام صادق(ع) میگفتند
چون بسیار راستگو بود.

13آبان روز دانشآموز

این روز بر همهی
دانشآموزان شجاع مبارک.

 4آبان آغاز امامت مهدی

(عج)

شده مهدي امام
ل نرگس سالم
گ

 4آبان شهادت امام عَسكري

(ع)

8

اين مهربان آقا
باباي مهدي بود
او رفت و مهدي شد حاال امام ما
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نویسنده :مهری ماهوتی

13آبان تولد حضرت محمّد

(ص)

بس
با هم ازیم

نه

•

آم

ش

کاری

انی
یج

1

•

ع ّكا
س :اع
ظ
م
الر

2
وسایل الزم :مقوّا یا کارتن ،قیچی ،چسب چوب ،مقداری حبوبات ،قلممو

 .۱مقداري لوبيا چيتي ،لوبيا سفيد ،لوبيا قرمز ،دانهي ذرّت و

دالعدس(عدس قرمز) آماده ميكنيم.

 .۲شكل يك خُ روس را روي مقوّا یا كارتن ميكشيم و به كمك يك

3

بزرگتر دور آن را ميبريم.

چسب چوب ميماليم.
ِ
 .۳روي شكل با قلممو،

 .۴اوّل چشم ،بعد بقيهي قسمتهاي بدنِ خُ روس را با دانههايي كه
داريم پُر ميكنيم.

 .۵دانهها را با دقّت و حوصله ميچسبانيم
تا يك كار زيبا و تميز داشته باشيم.

4
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9

لِ تو

مث

با صدای بلند میگویم!
ســال قبل دختركوچولو كالس
اوّل بود.
زنگ تفريح يكي از بچّ هها هُلش
داد و به او خنديد.
ظهر شد.
دخترك به خانه برگشت.

ناراحت بود.
آرام گفت« :سالم».
مامان گفت« :من صداي يواشی را شنيدم
كه خيلي غمگين بود!»
دخترك گفت« :من بودم!»

مامان كنار دخترك نشست و گفت:
«چي غمگينت كرده؟ دوست داري
دربارهاش حرف بزنيم؟»
دختــرك به مامان نگاه كرد و گفت:
«خيلي!»
مامان گفت« :بگو!»

10
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• شاهده شفیعی
• تصویرگر :سعیده کشاورز

دخترك گفت« :يكي توي حياط هُلم داد .من زمین خوردم .او هم به من خنديد».
مامان گفت« :من هم اگر كسي هُلم بدهد و به من بخندد ،خيلي ناراحت ميشوم».
دخترك پرسيد« :راست ميگويي مامان؟»
مامان گفت« :بله! تازه عصباني هم ميشوم! تو چي؟ عصباني نيستي؟»
دخترك گفت« :من االن ناراحتم ،كمي هم عصبانيام!»

مامان از دخترك پرســيد« :آنوقت
كه زمين خوردي ،دردت نيامد؟»
دخترك جــواب داد« :خيلي! اما االن
خوب شده».
مامان گفت« :خدا را شكر عزيزم ».و
موهاي دخترك را ناز كرد.

بعد مامان گفــت« :خب! حاال بگو اگر باز هم
كسي تو را هل بدهد ،چهكار ميكني؟»
دختــرك گفــت« :اووم! بــه او ميگويم که
ناراحت ميشوم و دردم ميآيد».
مامان پرسيد« :همینقدر آرام ميگويي؟»
دخترك خنديد و گفت« :نــه!با صداي بلندِ
بلند!»
مامان لبخند زد و گفت« :قبوله!»
رشدكودك2
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ق ّص
هه

ي ديدني
ا

•
•

لیال ملّتدوست

تصویرگر :گلنار ثروتیان

1

2
آخ جون یه ماهی
خالخالی دیگه

3
بیا بازی کنیم!

4

ی!...

وا

5

12
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خ!...
آ

• طرح و اجرا :مرتضی رخصت پناه

مداد رنگی ها توی اتاق گم شده اند.
آیا می توانی آن ها را پیدا کنی؟

رگرمی
،س

با
زی

خوب نگاه کن .بگو دُم موش کوچولو به کدام شماره میرسد؟
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از طرف
شم

ا

•

رويا صادقي

بچّ هها سالم ! میدانید وقتی ن ّقاشیهای
شما
به
دس
ت
ما
م

ی
رس
ند
چه
سرن
وش
تی
پ
یدا م 
یکنند؟
من ،معلّم نقّاشی رشد کودک هس
تم.
ن
ّ
ق
اش
ی
ه
ای
شما
را
با
د
ّ
ق
ت
م
ی
بی
نم.
بر
ای شما یک نامه همراه
با برگهی آموزشــی میفرس
تم.
شما
را
با
چی
زه
ای
تاز

ه
ای
در
ن
ق
ّا
شی
آ
شنا میکنم .تعدادی از این
ن ّقاشیها به نوبت در مجله چاپ میشود.

رُزا بیگلری 7 ،ساله از تهران

محمدطاها مینویی 7 ،ساله از تهران

زهرا غفاری 7 ،ساله از کردکوی

فاطمه زهرا برای متفاوت

شدن ن ّقاش
یاش از تکّ ههای کاموا استفاده کرده است.

شما هم م 
یتوانید مثل محمدطاها اطراف
ن
ّ
ق
اش
ی
ت
ان
را
قی
چی
کن
ید.
آن
را
ر
وی
کاغ
ذی بچسبانید
که از قبل رنگ کردهاید .بعضی
وق
ت
ها
هم
م
ثل
ر
ُزا
م

ی
توان
ید
م
داد
ش
ــم
عی را چند بار روی
کاغذ بکشید .بعد با مداد
نو
کی
یا
مث
ال
ً
س
نج
اق
سر،
شک
ل
ها
یا
خرا
شهایی را روی ن ّقاشیتان
ایجاد کنید .شما هم م 
یتوانید
چنین ن ّقاشیهایی بکشید و برای ما بفرستید.
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با همكاري مركز بررسي آثار

قصّ ه

کاکُلی

•

•

محمود برآبادی

تصویرگر :ساره محمدپور

ا ُردک دُمسفيد منقارَش را توی گلها فرو برد .يک ِکرم از میان آب و گل بیرون آورد.
ا ُردک کاکُلي همانطور که او را تماشا میکرد ،گفت« :بگ ...بگ ...آفرين!»
دُمسفيد جايش را عوض کرد و باز هم یک ِکرم
از میان آب و گل بيرون آورد.
کاکلي گفت« :بگ بگ بگ»...
دُمسفيد با پاهايش علفها را کنار زد .چند تا
ِکرم ديگر بیرون آورد و خورد .سير که شد،
رفت توی آفتاب نشست.
کاکلي گفت« :پس من چي؟ چرا به من ندادي؟
اينهمه از تو تعريف کردم».
دُمسفيد گفت« :ممنون ،ولي تو هم اگر به جاي
حرفزدن دو تا نوک به زمين میزدي تا حاال سير شده بودي!»
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یک کار تازه

یره
نّ

•

وسايل الزم :مداد ،قيف ،ب ُطری خالی كوچك

مانی
ا

•
تصویرگر :سام سلماسی

 .1قيف را در دهانهي بطري بگذاريد.
به کمک قيف ،بطــري را پُر از دانههای
برنج کنید.

 .2ســرِ مــداد را داخل بطري قرار
دهيد.

 .3مداد را فشار دهید ،طوري كه تا ت ِه
بطري برود.

 .4ته مداد را بگيريد و بطري را
بلند كنيد.

تا حاال مدادي به اين پُرزوري ديده بوديد؟
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