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  • روشنك فتحى  
• تصويرگر: مرتضى رخصت پناه
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تاالب يعنى جايى كه  معموالً آب در آن مى ماند.

تاالب حيوانات وگياهان مخصوصى دارد.
پرندگان مسافر در تاالب استراحت مى كنند.

پرندگان هر سال در زمستان به اينجا مى آيند. 
تخم مى گذارند و جوجه هايشان را به دنيا 

مى آورند.

بيشــتر از 50 نــوع ماهى در 
تاالب انزلى زندگى مى كنند،

مثل اردك ماهى، ماهى سفيد و 
ماهىكپور.

نيلوفر آبى يك گل بزرگ 
به رنگ هاى قرمز، سفيد و 
كبود است كه در ايران در 

حال از بين رفتن است.
الله ى مرداب گل هاى درشت صورتى دارد 
و برگ هاى آن گرد، بسيار بزرگ و به شكل 

قلب  هستند.
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بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است تصوير QR-code  را با 
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يك نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا
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گردو
گردوى گردالوى تازه

اليه به اليه پوست دارد

اين مغز پر چين و چروكش 
با اينكه نه شيرين نه ترش است 
هركس كه خورده دوست دارد

گالبى
گالبى جان رسيده

كمى نرم و كمى زرد

كالغ آمد كنارش
سالمى كرد و خنديد

لُپش را نوك نوكى كرد

• مهرى ماهوتى
• تصويرگر: هدا حدادى

سالم خدا بر حضرت محّمد(ص) و خانواده ى پاك او

به نام خداى بخشنده و مهربان



دوستِ خوبِ من
• تصویرگر: کیانا میرزایی

دوست من

سالم
پیش دبستانی عزیز، کالس اّولی ِگلم. شما هم با صدای بلند به همه سالم کنید. به خانم 
مربّی، به آموزگار مهربان، به هم کالسی و به دوستان جدید. سالم یعنی دوستت دارم. 
یعنی من به تو آزاری نمی رسانم. سالم یعنی همیشه از من حرف های خوب می شنوی. 

من همیشه به تو لبخند می زنم و به تو کمك می کنم.
دوســتان عزیز من! شــما که دلتان مثل برگ گل لطیف است و مثل آب چشمه پاک 
و روشن، همیشه در ســالم کردن پیش دستی کنید. اگر کسی به شما سالم کرد، حتماً 
جوابش را بدهید تا یك وقت فکر نکند دوستش ندارید یا آدم خوش رو و خوش اخالقی 

نیستید!
امسال هم رشد کودک با مطالب جالب آمده است و با صدای بلند و با لبخند می گوید: 

»دوست خوبم سالم.«
  مهري ماهوتي

                               
1  مهر 1400 رشد کودک1 
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15مهر

7 مهر
روز آتش نشانی
سالم به تو قهرمان
آقای آتش نشان

شهادتِ امام رضا )ع(
امام رضا)ع( می فرماید: »نظافت و 
پاکیزگی اخالقِ پیامبران است.«

5 مهر
اربعین

من هر وقت آب می خورم 
می گویم سالم بر حسین)ع( 

8 مهر

13مهر
شهادت امام حسن)ع(

امام حسن)ع( مثل پدربزرگش حضرت 
محّمد خوش اخالق، بخشنده و 

مهمان نواز بود. هیچ نیازمندی از در 
خانه ی امام، دست خالی برنمی گشت.

29مهر
همیشه نرمش می کنم، بازی و ورزش می کنم.

روز ورزش

 مهر 21400 رشد کودک1 



23مهر 16مهر
شروع امامت حضرت مهدی )عج(

یك ستاره رفت. حاال یك ستاره ی 
دیگر به جای او می درخشد.

روزکودک
فرشته های کوچك 

روزتان مبارک!

هفته ی دفاع مقّدس

13مهر13مهر8 مهر
همبستگی با کودکانِ 

فلسطینی
خدایا کاری کن که 
بّچه های فلسطینی 
خوشحال باشند.

روز نیروی انتظامی
روز شما مبارک 

                       ای پلیسِ مهربان
کار می کنید شب و روز 

                      ُخدا نگهدارتان

رحلت پیامبر)ص(
پیامبر )ص(  با حوصله به حرف های 
مردم گوش می داد. راستگو و 
امانت دار بود، برای همین به 

پیامبرِ ما، محّمد امین می گفتند.

بّچه ها اسم هفته ی اّول مهر، هفته ی »دفاع مقدس« است.
هواپیماها آمدند. به شهرها و روستاها حمله کردند. روی سر مردم بمب انداختند. 

بّچه ها مردها و زن ها را شهید کردند. مردم شجاع ما جلوی دشمن ایستادند.
3آن ها از خودشان و کشور عزیزمان دفاع کردند.  مهر 1400 رشد کودک1 



• کبری بابایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خدای خوبم سالم
اینجــا را نگاه کن! ببین چقدر شــکالت! توی هر کدام از این جعبه ها پنج تا شــکالت 
می گذارم. یك بســته  بیســکوییت هم مي گذارم. بعد می خواهم بروم کمك مامان. او 
عدس پلوهــا را توی ظرف ها می ریزد. من هم در ظرف ها را می بندم. قرار اســت بابا 
و چند تا از همســایه ها، آن ها را برای دوســتانمان ببرند؛ همان دوستانی که آن ها را 

نمی شناسیم، اّما این خوراکی ها را الزم دارند. حتماً خیلی خوش حال می شوند.
خدایــا امروز روز رحلت پیامبر عزیز ما، محّمد)ص(
و شهادت امام حسن مجتبی)ع(، امام دّوم ما است. 
آن دو خیلی مهربــان بودند و به دیگران کمك 
می کردند. کاش از این کار ما خوش حال شوند. 
صــدای اذان می آید. من هم می خواهم کنار 
بزرگ ترها نماز بخوانم. فکر می کنم همه ی 

فرشته ها امروز درخانه ي ما هستند. 

ُگلی
ی ُگل 

حرف ها

یلیلی لگلگ

گلگل

نذری



بوم بوم
• کلر ژوبرت   • تصویرگر: عاطفه ملکی جو

وقتی پسر کوچکی بودم، بابایم اسب می فروخت. من 
با اسب ها دوست بودم، ولی یکی از آن ها خیلی وحشی 
بــود. اســمش را »بوم بوم« گذاشــته بودم. چــون وقتی 
 پاهایش را محکم به زمین می کوبید، صدای بوم بوم می داد.

خیلی دلم می خواســت با او دوســت شــوم، ولی بوم بوم 
خطرناک بود. روزي یك مرد سبزپوش آمد تا اسب بخرد. 
بابا بوم بوم را برایش آورد. بوم بوم در برابر مرد ســبزپوش 

آرام بود. اصالً پا نمی کوبید. بابا که دید بوم بوم آرام است، آن را نفروخت.
مرد سبز پوش داشت مي رفت. اســب ما دوباره وحشی شد. بابا دنبال مرد سبز پوش 

دوید و گفت: »می توانید این اسب را بخرید، ولی خیلی نا آرام است.«
مرد گفت: »می دانم.« او با مهربانی بوم بوم را نوازش کرد. بعد آن را خرید و با خودش برد. 
من برای بوم بوم خوش حال بودم. بعدها فهمیدم آن آقا امام حســن عسکری)ع(، امام 
یازدهــم بود. با خودم گفتم، حتماً بوم بوم هم فهمیده بود چه آقای مهربانی می خواهد 

صاحبش شود و برای همین آرام شده بود.

5  مهر 1400 رشد کودک1 



مراقب درخت ها باشیم
زمین ما

آرمان از مدرســه به خانه آمد. تُند و تُند پالستیك خوراکی ها و بُطری پالستیکی آب 
را از کیفش بیرون آورد. همه را در سطل زباله 

ریخت. پدربزرگ گفت: »آرمان جان!
با این  همه ُزباله محیط  زندگي را 

حسابي خراب مي کنی!«

آرمان پرســید: »چطور؟ مگر زباله ها به 
محیط  ما آسیب می رسانند؟«

پدربــزرگ گفــت: »بله پســرم. اّما 
با چند کار خیلی ســاده، مي توان 
کمتر زباله تولید کرد. این طوری 
محیط زندگی ما تمیزتر و زیباتر 

می ماند.«

 مهر 1400 رشد کودک1  6



به جای بطری  پالستیکی، یك ُقمُقمه ي 
فلــزی را پُر از آب کن و با خودت به 

مدرسه ببر.

موقع نوشــتن مشق یا کشــیدن نّقاشی، 
دّقت کن مجبور نشوی کاغذها را خراب 

و خط خطی کني.

مــداد را محکم روی کاغذ فشــار نده تا 
نوک آن را نشکنی. مداد از چوب درخت  

درست می شود.

یك ظرف مخصوص غذا برای خودت 
داشــته باش و لُقمه یا خوراکی هایت را 

داخل آن بگذار. 

• ندا احمدلو
• تصویرگر: سحر صدارت 

 مهر 1400 7رشد کودک1 



• مینا مهدی زاده
• تصویرگر: ثنا حبیبي راد

قّصه

فندقی، خرس کوچولو،گفت: »من دیگر عینك نمی زنم!«
مادرش با تعّجب پرسید: »چرا؟ چه اتّفاقی افتاده عزیزم؟«

فندقــی با صدای بلند گفــت: »من عینك نمی خواهم!« و اشــك هایش قطره قطره روی 
صورتش پایین آمدند. آن شب فندقی فکر کرد. فکر کرد و تصمیم جدیدی گرفت.

روز بعد، وقتی آفتاب درون غار تابید، فندقی رفت تا با دوستش، زّرافه ی خال خالِی کنار 
چشمه، بازی کند؛ اّما این بار بدون عینك!

فندقي خوش حال بود، چون دیگر الزم نبود نگران افتادن عینکش باشد. اّما جنگل کمی 
تار به نظر می رسید. انگار بوته ها و درخت ها مثل همیشه نبودند! 

با احتیاط از کنار درخت ها گذشت. یکدفعه پایش در گودال آبی فرورفت. گل هم روی 
سر و صورتش پاشید. داشت خودش را تمیز می کرد که صدای خنده ی بلندي را شنید.
باز هم ســروکلّه ی میمونك پیدا شــده بود. میمونك، همین طور که از شاخه ی درخت 

آویزان بود، داد زد: »امروز چشم هایت را با خودت نیاورده ای؟« و باز هم خندید.
فندقی خیلی ناراحت شد. قدم هایش را تندتر برداشت تا زودتر به چشمه برسد. همین طور 
که می دوید، به یك چیز سفت خورد و افتاد روی زمین. چشم هایش را تنگ کرد. پاهای 

خال خالی را دید. سالم کرد و شیرجه زد داخل چشمه.
خال خالی پرسید: »امروز عینك نزده ای؟« 

فندقی گفت: »نه، چون میمونك من را مسخره می کند.«  خال خالی گفت: »میمونك به من 
هم می گوید گردن دراز!«  فندقی پرسید: »تو ناراحت نمی شوی؟« 

خال خالی جواب داد: »می شوم، ولي من با همین گردن درازم مي توانم برگ هاي شاخه هاي 
بلند را بخورم!« بعد هر دو هاها خندیدند.

فندقی و خال خالی تا وقتی خورشــید پشت کوه ها رفت، بازی کردند. آن وقت فندقی به 
طرف غار راه افتاد. باد شدیدی مي وزید. فندقی هر قدر چشم هایش را تنگ می کرد، باز 
هم خاک توی چشم هایش می رفت. گوشه ای ایستاد و صبر کرد تا باد کمتر شد. بعد به 

راهش ادامه داد.
در راه با خودش گفت: »عینك آن قدرها هم بد نیست! خرس های عینکی جنگل را بهتر 
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می بینند و توی چاله نمی افتند. تازه، خاک 
هم داخل چشمشان نمی رود!

در همین فکرها بود که به غار رســید. 
ســالم کرد و پرســید: »مامان جان، 

عینکم کجاست؟«
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موي جنگلي
• مریم هاشم پور

صبح که من پا شدم
پنجره ها باز بود
توي اتاق خودم
یك ملخ ناز بود

مثل فنر می پرید
این طرف و آن طرف
صندلي و فرش دید
جاي درخت و علف

باز ملخ گشت و گشت
ساقه و برگي ندید

جنگلِ مو دوست داشت
روي سر من پرید!

این طرف و آن طرف
صندلي و فرش دید
جاي درخت و علف

مهمان گل
• محبوبه صمصام شریعت

وقتی که آب دادم
گل های خوشگلم را

یکدفعه عطسه ای کرد
کرمی میان آن ها

گفتم به او: »ببخشید!
اصالً تو را ندیدم!«

یك برگ سبز و کوچك
روی تنش کشیدم.

                     

موي جنگلي
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آتش نشان
• خاتون حسنی

یه بوته آتش گرفت
 کالغه گفت قارقار
 از ته دل صدا زد 
آتش نشان خبردار 

فیل که آتش نشان بود
 حرف کالغو گوش کرد 

 با خرطوم پر از آب
 فوری اونو خاموش کرد

خواب قشنگ
• منیره هاشمی

مدرسه مثل هر شب
خواب قشنگی می دید

خواب صد و نود تا
کوله ی رنگی می دید

چشماشو وا کرد و دید
برگ درختا زردند

خندید و گفت: ای خدا
بّچه ها برمی گردند

 حرف کالغو گوش کرد 

 فوری اونو خاموش کرد

ده
زا
ام 
قو
ه 
ضی
مر
ر: 
رگ
وی
تص
  •
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موی عروسکم  را
با تور و گیره بستم

آوردمش کنارم
نزدیك او نشستم

گفتم چه دوست داری؟
آجیل، میوه یا سوپ

بازی کنیم امروز
با یك دو چرخه یا توپ؟

امروز روز خوبی ا ست
چون  روز کودکان است

ای کاش شاد باشد
هر بّچه در جهان است

 • شاعر: مریم اسالمی
• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

روز کودک



ری
بد
ب 
زین
ر: 
یرگ
صو
 ت •
    
ی   
بد
 عا
ت
دا
سا
مه 
اط
ف هر آدم ریزه ای هم که باشد، با یك پیراهن •

راه راه ســردش می شــود. آدم ریزه این را 
گفــت و آلبوم عکس را بــاز کرد. اول پرید تو عکس غول گنده. چند تار مو از وســط 
ابروهای پیوســته اش کند و پرید بیرون و گفت: »خب، ایــن از نخش.« بعد پرید توی 
عکس خیاط. جعبه ي خیاطی را گشت و برای میل بافتنی اش دو تا سوزن ته گرد برداشت 

و آمد بیرون. شروع کرد به بافتن یك ژاکت گرم ونرم. 
ژاکت را بافت، اّما یك چیزی کم داشت؛ ژاکت آدم ریزه دکمه نداشت. این دفعه پرید 
توی عکس عروســك. دکمه های پیراهن عروسك را برداشت و آمد بیرون. آدم ریزه 

ژاکت گرمش را پوشید. دکمه هایش را بست و خوابید. 
با سروصدایی که از توی آلبوم مي آمد، بیدار شد. یکي می گفت: »وای ابروهای پیوسته ام! 
آن یکي مي گفت: سوزن های ته گردم نیستند! این یکي مي گفت: دکمه های پیراهنم کو؟«
آدم ریزه خیلي خجالت  کشید. فوري گفت: »ببخشید! من به هر کدام از شما یك راه از 
پیراهن راه راهم را می دهم تا از آلبوم عکس بیرون بیایید و هر کجا می خواهید بروید.«

از آن  به بعد صدای عکس هاي توي آلبوم خوش حال بود.

قّصه
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•فهیمه فتوره چی
•  تصویرگر: الله ضیایی

بچه ماهى هاى زرنگقّصه هاي دیدني
خوراکی ها مو می خورم، 
بعدش ماهی می گیرم.

چی گرفتم!

اینم زباله ها!

دارم خفه 
می شم!

برو بازی 
کن!

رودخونه که جای 
زباله نیست!

این دیگه 
چی بود!

ُخر...پف...

اوووووه
آخ! آخ!

1

3

5

2

4
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•فرزانه فراهانی
•  تصویرگر: ویدا کریمی

همه پشت خط. آماده؟ یك، دو، سه. خرگوش 
پرید. سنجاب پرید. موش هم پرید؛ اما الکی نپرید! در مسابقه ی دو هم نفر آخر شد! از 

درخت هم نتوانست باال برود!
الکی ورزش را دوســت نداشت، چون همیشــه آخر می شد. بعد می رفت توی الکش و 

غّصه می خورد!
»کمك، کمك!«

موش توی آب افتاده بود. سنجاب و خرگوش نمی توانستند به او کمك کنند. آن ها که 
شــنا بلد نبودند! الکی سریع از سراشیبی ُســر خورد و توی آب رفت. موش پرید روی 

الکش. الکی شنا کرد تا به خشکی رسید. 
او نمی توانســت بپرد، بدود یا از درخت باال برود، اّما می توانست شنا کند. 

حاال الکی ورزش را دوست دارد.

دوتا ابر با هم قهر بودند. باد آمد. آن ها را به 
 طرف هم ُهل داد. ابرها خنده شان گرفت. 

آشتی کردند. روبوسی کردند. 
یکدفعه رعدوبرق شد. باران آمد. 
درخت خوش حال شد. ُگل خندید.

چولو
قّصه کو
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ما غذا می خوریم تا بتوانیم راه برویم، بدویم و بازي یا هزار کار دیگر انجام بدهیم.
بعضی از ویتامین ها و موادی که بدن ما احتیاج دارد، فقط در میوه ها و سبزی ها وجود 

دارند.
خوردن سبزی ها و میوه های تازه ما را سالم و سرحال

نگه مي دارد.

ریشه هاي هویج، سیب زمینی، شلغم 
و چغندر خوراکی هستند.

ساقه هاي کرفس و جعفری 
خوراکی هستند.

• مجید عمیق
• تصویرگر: نسیم بهاری سالم بمانيم
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موز، خرما، گیالس و پرتقال میوه های درختی  هستند.
برگ های کاهو و َکلم خوراکی هستند.

گندم، ذّرت و لوبیا دانه های خوراکی دارند.

بادام، گردو، پسته و فندق دانه های خوراکی 
دارند و روی درخت رشد می کنند.

گوجه فرنگی، بادمجان و خیار سبزی های 
بوته ای  هستند.
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قّصه گو: روباه لب رودخانه النه می ســاخت. سمور صدایش را شنید و آمد ببیند چه خبر شده 
)پارچه ای آبی به جای رودخانه کنار صحنه است. روباه کنارش چوب اّره می کند.(

سمور: سالم جناب روباه! می خوای بسازی  لونه؟ اما آخه چرا لب رود خونه؟ ممکنه آب باال بیاد 
لونه ی تو خراب شه،  هرچی تو لونه داری خیس آب شه!

روباه: می خوام که ماهی بگیرم زود به زود، لونه م رو باید بسازم لب رود! )سمور سرش را تکان 
می دهد و می رود.(

قّصه گو: ســمور رفت توی النه اش و روباه به کارش ادامه داد. اما کمی بعد، باز صدایی آمد... 
)بچه ها هوهو می کنند.(

ســمور )برمی گردد پیش روباه(: ببین چه بادی میاد، نکنه که طوفان بشه!  لونه ای که می سازی، 
بشکنه داغون بشه! 

 روباه )محکم چکش می زند(: ببین چه محکم می زنم میخ رو به 
چوب! حتی اگه طوفان بشه، بازم خراب نمی شه این  لونه ی 

همسايه ى جديد نمایش
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خوب! )سمور سرش را تکان می دهد و می رود(
قّصه گو: اما سمور دور نشده بود که صدای بلندی توی جنگل پیچید... )بّچه ها پاهایشان را محکم 

به زمین می کوبند.(
ســمور ) به طرف روباه می دود(: ببین که رعد و برق شده گرومب گرومب! ممکنه که سیل بیاد 

شاالپ و شلوپ! بیا بریم چند قدم اون طرف تر،  لونه بساز بدون ترس از خطر!
روباه : دیگه داری حرصم رو در میاری! من کارم رو خوب بلدم، برو سمور! تو کار و بار نداری؟
قّصه گو: اما یکدفعه...)بّچه ها دو انگشتی دست می زنند و صدای باران در می آورند. چوب های النه توی 
رودخانه می ریزند. روباه می دود و کمك می خواهد. ســمور با کمك روباه چــوب ها را از رودخانه بیرون 

می آورد. باران کم می شود.(
روباه )با ناراحتی(: چه اشتباهی کردم! دیگه لونه ندارم. امشب کجا بخوابم وقتی خونه ندارم؟

سمور: آقا روباهه اینکه غّصه نداره! بیا بریم لونه ی من. فردا با هم یه جای خوب می سازیمش دوباره! 
روباه: این حاال شد یه فکر خیلی عالی! بزن بریم تا نشدیم دوتایی خیس خالی!

قّصه گو: چه فکر خوبی بچه ها! حاال آقا روباهه هم النه ی خوب پیدا می کند و هم همسایه ی دانا 
و مهربان! 

• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی
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ادی
بازی، ورزش، ش

ورزش همیشه تو را شاد و سالمت نگه مي دارد. با نفس کشیدن درست و انجام چند 
حرکت آسان ورزشی، حسابي سرحال مي شوي.

اول چندبار با بینی نفس بکش و
با فوت هوا را بیرون بفرست.

مثل درخت صاف بایست
سرت را باال نگه دار. پاي چپت را خم کن و روي 
زانوی پاي دیگرت بگذار. کف دست ها را هم 

باالی سرت به هم بچسبان. باالی سرت به هم بچسبان. 

به  شکل صندلي بنشین
پاها را کمي باز کن.
زانوهایت را خم کن.

انگار روي صندلي نشسته اي! 

•نویسنده و عکاس: اعظم الریجانی
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مثل پروانه بال بزن
چهارزانو روی زمین بنشــین. کف پاها 
را به هم بچسبان. مثل بال زدن پروانه، 

زانوها را باال ببر و پایین بیاور.

مثل قورباغه بّپر
پاهایت را کمی باز کن و سرپا بنشین.

کف دستت را زمین بگذار و مثل قورباغه 
آماده ي پریدن باش.

مثل بّچه بخواب
پیشانی ات را روی زمین بگذار. 
دست هایت راحت کنارت باشد.

آرام نفس بکش.

پیشانی ات را روی زمین بگذار. 
دست هایت راحت کنارت باشد.
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با هم بسازیم

وسایل الزم: لیوان کاغذی، قیچی، ماژیك، میخ  ریز، چسب حرارتي

1. لیوان کاغذی را مثل شکل برش می دهیم.

2. با ماژیك عددهای ساعت را می نویسیم و نقطه ی وسط را 

مشخص می کنیم.

3. با کاغذ رنگي عقربه ها ی کوچك و بزرگ را در دو رنگ 

بُرش می زنیم.

4. انتهای عقربه ها را در وسط ساعت با یك میخ خیلي ریز یا 

پونز محکم می کنیم. پشت میخ کمي چسب حرارتي مي زنیم. 

)به کمك یك بزرگ تر( 

5. بند ساعت را مانند شکل برش می زنیم و داخل هم چفت 

مي کنیم. 

کاردستی قشنگ ما آماده است.

 حاال بگویید ساعت چند است؟
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•آمنه شکاری
• عّکاس: اعظم الریجانی

•• مریم سعیدخواه

کتاب کتاب

لبخند خدا
نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت

انتشارات: داستان جمعه
تلفن:021-66469511

عنکبــوت کوچولو فقط 
مي کند.  نگاه  به آسمان 

زوزون مي پرسد:
بهار  ســاکتي،  چرا  »تو 
نــداري؟«   دوســت  را 
عنکبوت جواب مي دهد: 

»بهار را دوست دارم و منتظر لبخند خدا هستم...« 
یعني باالخره آن را مي بیند؟

کتاب لبخند خدا یکي از قّصه هاي مجموعه ی ریزه میزه 

است که مي تواني آن را بخواني و براي دوستانت تعریف 

کني. »کیســه ي شــادي،  لبخند گم شــده و  قطره هاي 
ریزریز« هم از کتاب هاي دیگر این مجموعه   است.

زنبوره، کجا؟ کجا؟
نویسنده: زهره پریرخ
تصویرگر: سمانه قاسمي

انتشارات: توت
تلفن:021-88399346 

جوجه بازي مي کرد که
پیدا بیزبیــز زنبور فســقلي دور و  برش 

شد. جوجه فریاد کشید: »جیك جیك جیکا! زنبوره 
کجا؟ کجا؟«

زنبور فســقلي گفت: »بیزبیز بگــذار یك جایي قایم 
بشوم! روي نوکت، زیر نوکت...«

موضــوع این کتــاب دربــاره ی زنبوري اســت که 
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دست همه کاره!
مثِل تو

سالم!
این اّولین بار است که ما با هم حرف می زنیم؛ 
من و تو! مثل دو تا دوست که هم سن هستند!
من دارم بزرگ می شوم. تو هم همین طور!

من دوست دارم کارهایم را خودم انجام بدهم. 
چطوری؟ خب معلوم است! با دست هایم!

وقتی کوچك بودم، بزرگ ترها در کارهایم به 
من کمك می کردند، اما حاال دیگر دست هایم 

حسابی قوی شده اند.
حتماً تو هم مثل من بلدی کارهای زیادی را با 

دست هایت انجام بدهی.

حاال...
یکی من می گویم، یکی هم تو بگو!

من: »می توانم با دســت هایم برای خودم 
لقمه درست کنم.«

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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من: »اگــر تو ناراحــت باشــی، می توانم با 
دست هایم نوازشت کنم.«

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: می توانم با دست هایم در حّمام لیف بزنم و 
بدنم را تمیز کنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: می توانم با دست هایم بند کفشم را ببندم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من و تو همه ی این کارها را خوِب خوب بلدیم!

• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: محجوبه گروسی

مــن: می توانم با دســت هایم به 
دوستم کمك کنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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داستان بازی سحر با دوستش را برای خودت تعریف کن.
حاال ترتیب شماره ی هر تصویر را مشخص کن.

سامان مریض شده است چه باید بخورد یا نخورد؟ او را راهنمایی کن. 
مسیر درست را مشخص کن.
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برگ های کوچك را زرد، و برگ های بزرگ را نارنجی رنگ  کن.

برای ساقه ها گل بکش. به نظر تو تعداد مورچه ها بیشتر است یا گل ها؟
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میشي و ماشي به مزرعه ی کلم  رفتند.
آن جا یك کلم پیچ  بنفش بزرگ پیدا کردند. 

میشي خیلی گرسنه بود. با خوش حالی 
دوید. کلم پیچ  بنفش را کند. 

مي خواست یك گاز بزرگ به آن 
بزند که ماشي گفت: »چی کار 

می کنی میشي؟«
میشي گفت: »مگر نمی بینی!

می خواهم این کلم خوش مزه را بخورم. خیلی بزرگ است. نصفش هم مال تو.«
ماشي گفت: » این که تمیز نیست! ممکن است مریض بشویم. باید کلم را بشوییم. تازه، 

باید دست هایمان را هم بشوییم.«
میشي آب دهانش را قورت داد و گفت: »حاال چی کار کنم؟«

میشــي به برگ های ســبز روی زمین نگاه کرد. دســت هایش را روی آن ها مالید، 
اّما تمیز نشــدند. دوباره فکری کرد و گفت: »فهمیدم، دســت هایم را با لباسم تمیز 

می کنم.« و همین کار را کرد. 
ماشي داشت به او نگاه می کرد. گفت: »وای، حاال لباست هم کثیف شد!«
میشي شکمش از گرسنگی قاروقور می کرد. نمی دانست چه کار کند.

ماشي کلم را بغل کرد و گفت: »دنبالم بیا.«
دوتایی بــه کنار رودخانــه رفتند. 
اول دست هایشــان را به خوبــي 
شستند. بعد کلم پیچ را شستند.
بعــد هم دوتایــی آن را 

خوردند.

چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه     • تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد



اّولی: »چرا ماهی ها نمی توانند حرف بزنند؟«
دّومی: »تو خودت دهانت پر از آب باشد، 

می توانی حرف بزنی؟«

یك سیب زمینی از داخل گونی قل خورد و افتاد 
داخل سبد کیوی ها. کیوی ها داد زدند:
»آخ جون! داداشی از سلمونی برگشت!«

یك کرم خاکی توی باغچه بود. اّولي: »به نظر تو 
چه جوری می فهمیم کدام طرف سرِ کرم و کدام 

طرف تهِ کرم است؟«
دومي: »قلقلکش می دهیم. هر طرف 

که خندید، سرِ کرم است!« 

َخندونك

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصویرگر: نرگس جوشش

معلّم: »بّچه ها! به نظر شما چرا زنبورها 
گل می خورند؟«

شاگرد: »آقا اجازه! حتماً دروازه  بانی شان 
خوب نیست!«
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• رویا صادقي

از طرف شما

کاغذ یا مّقوای سفیدی را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کنید. دّقت کنید که همه جایش 
رنگ شود. برای رنگ آمیزی می توانید از مداد رنگی، ماژیك، آبرنگ، گواش یا مداد 

شمعی استفاده کنید.

روی یك کاغذ دیگر، شکل میوه هایی را که دوست دارید، بکشید.
آن ها را پررنگ کنید. دورشــان را با کمك بزرگ ترهــا قیچی کنید. حاال میوه های 

کاغذی را روی کاغذ رنگ شده بچسبانید.
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بّچه ها نّقاشی های خود را برای ما بفرستید.
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ك کار تازه
یك عدد پرتقال، چاقوي میوه خوری، قاشق مربا خوری، بشقاب ی

 گود، مقداري جوش شیرین، سرکه، رنگ غذا )اختیاری(.

مواد و وسایل الزم

1. از پدر یا مادرتان کمك بگیرید تا قسمت 
بــاالی پرتقال را برایتان ببرد. شــما هم با 

قاشق داخل پرتقال را خالی کنید.

2. پرتقال را داخل یك بشقاب گود بگذارید. 
یك قاشق مربّاخوری جوش شیرین داخل 

پرتقال بریزید.

3. کمی ســرکه داخل فنجان بریزید. اگر 
خواستید کمی هم رنگ غذا به سرکه اضافه 

کنید و آن را هم بزنید.

4. حاال سرکه ی رنگی  شده را داخل پرتقال 
بریزید.

ببینید چه اتفاقی می افتد!
اگــر مي خواهیــد آتش فشــان 
همین طور ادامه پیدا کند، باز هم 

کمی سرکه به آن اضافه کنید.
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تصويرگر روى جلد و سركليشه ها: ميثم موسوى
تصويرگر صفحه فهرست: نسيم بهارى

رشد كودك  شماره ى 1
ماهنامه ي آموزشى، تحليلي و اّطالع رساني

ويژه ي كودكان پيش دبستانى و دانش آموزان پايه ي اّول دبستان
.................................

دوره ي بيست و هفتم  مهر 1400
شماره ي پي درپي 227 

نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، شماره ى266
دفترانتشارات و فّناورى آموزشى

صندوق پستى: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230

خوانندگان رشد شما مي  توانيد قّصه ها، شعر ها، نّقاشي ها و مطالب خود را 
به مركز بررسي آثار مجّالت رشد به نشاني زير بفرستيد:

نشانى: تهران،  صندوق پستى: 15875-6567 
021 ، دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772ـ 

    021 تلفن امور مشتركين: 88867308ـ 
 www.roshdmag.ir :وبگاه   Koodak@roshdmag.ir :پيام  نگار

 چاپ و توزيع: شركت اُفست

1 دوست خوِب من

2  روزهاى مهم ماه    
4 نذرى

5 بوم بوم

6 مراقب درخت ها باشيم

8 عينكم كو؟

10 شعر

12 روز كودك
13 آلبوم عكس

14 بّچه  ماهى هاى زرنگ

15 قّصه كوچولو

16 سالم بمانيم

18 همسايه ى جديد

20 پروانه شو

22 ساعت ليوانى

23 معرفى كتاب

دست همه كاره! 24

26 بازى و سرگرمى

28 ميشى و ماشى

29 خندونك

30 نّقاشى چسبونكى

32 آتش فشان پرتقالى

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فّناوري آموزشى

مديرمسئول: محّمد ابراهيم محّمدى 
سردبير: مهرى ماهوتى 

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافيك: روشنك فتحي 

ويراستار: كبرى محمودى

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است تصوير QR-code  را با 
گوشي هوشمندتان بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از 

يك نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا
 QR code scanner  استفاده كنيد.

صدا: سمّيه انورى زاده، احسان مهرجو

گردو
گردوى گردالوى تازه

اليه به اليه پوست دارد

اين مغز پر چين و چروكش 
با اينكه نه شيرين نه ترش است 
هركس كه خورده دوست دارد

گالبى
گالبى جان رسيده

كمى نرم و كمى زرد

كالغ آمد كنارش
سالمى كرد و خنديد

لُپش را نوك نوكى كرد

• مهرى ماهوتى
• تصويرگر: هدا حدادى

سالم خدا بر حضرت محّمد(ص) و خانواده ى پاك او

به نام خداى بخشنده و مهربان
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  • روشنك فتحى  
• تصويرگر: مرتضى رخصت پناه
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1
تاالب يعنى جايى كه  معموالً آب در آن مى ماند.

تاالب حيوانات وگياهان مخصوصى دارد.
پرندگان مسافر در تاالب استراحت مى كنند.

پرندگان هر سال در زمستان به اينجا مى آيند. 
تخم مى گذارند و جوجه هايشان را به دنيا 

مى آورند.

بيشــتر از 50 نــوع ماهى در 
تاالب انزلى زندگى مى كنند،

مثل اردك ماهى، ماهى سفيد و 
ماهىكپور.

نيلوفر آبى يك گل بزرگ 
به رنگ هاى قرمز، سفيد و 
كبود است كه در ايران در 

حال از بين رفتن است.
الله ى مرداب گل هاى درشت صورتى دارد 
و برگ هاى آن گرد، بسيار بزرگ و به شكل 

قلب  هستند.


