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  فتارگپيش
جدا  خانواده کودکان را از جمع و ،بسياری از سرگرمی های مدرن

ستان اشعر و د. غير خالق تنزل می دهدمصرف کنندگان منفعل و به و 
 ويا در  پرسش کردن راجع محتوی خوانده ها برای کودکان وخوانی

خواست از کودکان در بازخوانی خوانده ها و حتی تشويق آنها به سرودن 
شعر و گفتن داستان، در رشد فکری، گسترش توان تخيل و رسائی بيان 

 را از مصرف کننده منفعل به انکودک نقشی سازنده دارد و کودک
  .آفريندگان فعال تبديل می کند

 یادبيات آودآان شامل قصه، شعر، نمايش، افسانه و داستان تالش
  مناسب و در خور فهمی، با زبان و شيوه ادکو همه جانبه کرشد یبرا
  ست آنها

پرورش رشد و  زندگي ی عرصه های را در همه انادبيات، آودآ
مي دهد و باعث مسرت خاطر، وسعت تخيل و قوت تصور او مي شود و 

 ژرف ی اثرینها و اشعارداستا. كار و ابداع به او مي بخشد ابتینيز نيرو
 معاشرت با ی گذارد و ايشان را برایان مکودک یفكر و روحيه تدر 

   .مشكالت آنان را ياري مي آندو زندگي  فهم وديگران و در درك 
ادبيات آودك، به ويژه در زمينه هاي زبان آموزي و آموختن آلمات 

در  را شايد بتوان هدف ادبيات آودآان .تازه به آودآان، نقش قاطعي دارد
   :موارد زير دسته بندی کرد

 بيان و عواطف و افكار آمك به پرورش قدرت  •
  تخيل ی پرورش نيروتقويت و •
  ابتكار و ابداع توانتحريك  •
 و عالقه به ادبيات ايجاد عشق  •
 رشد اعتماد به نفس  •
   و عدالت ی آزادمردم،جامعه،  بهعالقه مند ساختن  •
  عاطفي ی نيازهاارضای کنجکاوی و •
  ی و انسانی اخالقیآماده ساختن براي دريافت پيام ها •
  بودنی خوب و روادار  شهروندپايه ريزی •

دبيات  ا در باال برایذکر شده  با توجه به اين اهدافاين مجموعه
 منابع مورد  از بسياری به کهکردمدر حالی گردآوری  م وکودکان برگزيد
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اگر ترانه يا شعر کودکی به خاطر داريد که جا آن .  دسترسی نداشتممنظر
، نگارنده را در جريان بگذاريد تا در ويرايش های  استدر مجموعه خالی

   . در مجموعه درج شودآينده
  :می شود جلد منتشر پنجاين مجموعه در 

  فولکلور: جلد نخست
  از آغاز تا انقالب مشروطيت: جلد دوم
  ١٣۴٠تا  از انقالب مشروطيت: جلد سوم

   ١٣۵٧تا  ١٣۴٠از : جلد چهارم
   تا امروز١٣۵٧از : مپنججلد 

با کمک شما پدران و مادران اين مجموعه می تواند بهترو آموزنده 
 بدآموزنده دارد، لطفا نامناسب و يا پياماگر شعر به نظر شما . تر شود

  .نگارنده را راهنمائی کنيد
   .با نگارنده می توانيد با پست الکترونيکی زير تماس بگيريد

  
Ahad.Ghorbani@gmail.com  

 
  احد قربانی

  ، سوئدگوتنبرگ
  ١٣٨٨تابستان 

mailto:Ahad.Ghorbani@gmail.com
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  وريکلترانه و شعر کودک فولک
  نوروز

  ريحون با سوسن و با سنبل و با   اومد بهار شاد و خندون بازم
  سبزه و گل به جای برف و بارون  باز عمو نوروز برامون آورده 

 نگاه کنيد جوانه زد تو ايوان  ه از سفر رسيده خوشحال لچلچ
 مرغ چمن پر می زنه می خونه  غنچه گل به روی ما می خنده 

  )بار ٢ ( و بهارهفصل گل   نوروز اومد دوباره 
 از شادی و صفا دارن نشونه   رو شاخه ها شبنم دونه دونه 

  ابری که تو آسمونه یلکه   ببين چقدر ديدنی و قشنگه 
) بار ٢ ( فصل گل و بهاره    دوبارهنوروز اومد 
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   نامه نوروز
 عيد جهان امروز شد    نوروز شد نوروز شد

   ام بابا بده نوروزی
     

 کار جهان ساز آمده    روز نو باز آمدهنو
 ام ی بابا بده نوروز   قمری به پرواز آمده 

    
 کنم وصف کالمت می    کنم بابا سالمت می

 ام بابا بده نوروزی    کنم خود را غالمت می
    

 چيزی بياور بهرمان    مادر تو بودی مهربان
 ام مادر بده نوروزی    يا پنج هزار يک تومان

    
 امروز شديم مهمانتان    ای خواهر جان جهان
 ام خواهر بده نوروزی    دستی بکن تو بوشخدان

    
 تری از جان من شيرين    داماد من خود بهتری
 ام داماد بده نوروزی    يا خر بده يا کرخری
 دايم تو باشی با تميز    ای کاکای دايم عزيز
 ام وروزیکاکا بده ن    بهرم بده چيزی لذيذ

    
 يا قوچ پروالم بده    يا ميش کر کالم بده
 ام کاکا بده نوروزی    يا زر به مثقالم بده

    
 خاک درت تاج سرم    عمو تو بودی سرورم
 ام عمو بده نوروزی    عيدی بياور از برم
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 کتک بکارم مکنيد    سربدارم مکنيد

 چوب دچارم مکنيد    اعتبارم مکنيد بی
  ام بابا بده نوروزی
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  )روايت ديگر(نامه  نوروز
 عيد همه امروز شد    نوروز شد نوروز شد
 ام بابا بده نوروزی    گل در چمن فيروز شد

    
 عيدی بياور در برم    بابا تويی تاج سرم
 ام بابا بده نوروزی    تا بهر استادم برم

    
  رابگشا در صندوقچه    مادر تو زادی بچه را
 ام مادر بده نوروزی    آنگاه بده عنبر چه را

    
  ميان دستت بکن در جيب    ای خواهر شيرين زبان
 ام بده نوروزیخواهر     ما را به زودی کن روان

    
 جای تو باشد در بهشت    ای عموی نيکو سرشت
 ام عمو بده نوروزی    استاد من عيد نوشت
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  )فغانستانی اروايت(نامه  نوروز
 بلبل به آواز آمده    نوروز نو باز آمده

 ام بابا بده نوروزی    ها به پرواز آمده دل
    
 قمری به گفتار آمده    ها به گلزار آمده گل

 ام بابا بده نوروزی    آهو به کهسار آمده
    

 جای تو در طاق بهشت    ای مادر نيکو سرشت
 ام ه نوروزیتو هم بد    طفالن کنندم سرزنشت

    
 از خلق دنيا بهتری    خاله تو هم تاج سری
 ام تو هم بده نوروزی    از زندگانی برخوری

    
 باشی هميشه در جهان    ماما تويی روح و روان
 ام تو هم بده نوروزی    شادان و خندان و جوان
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  )یتاجيک روايت(نوروز نامه 
 آزادماز قيد غم     نوروز شد و من شادم
 نوروزی استادم    يک جامه و يک سله

 از رونق گل فتاد شبنم به گهر    نوروز رسيد، شد جهان تازوتر
 تا بهره بريم همه از علم و هنر   نوروزی دهيد، پدر به استاد برم

 از غم و اندوه عالم يک دمی آزاد شد   فصل نوروز آمد و هر کودکی دل شد
  که جهد علم کرد، آخر خودش استاد شدهر     استادم برمای پدر عيدی بده تا نزد
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  حاجی فيروز
  

خال قزيا خان باجيا    کبال مشهدی حاجيا 
اومده حاجی حاجيا     دس کج و پا قيقاجيا 

پشم ميخاد از حالجيا     پوس ميخاد از سراجيا 
با همه اين وراجيا     چيت ميخاد از نساجيا 
از برای محتاجيا     جيغ زده چون حراجيا 

عمو پاالندوزم من     آهای حاجی فيروزم من 
فقط سالی يک روزم من     مال عيد نوروزم من 
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  کتاب
 پر از گل و ستاره    من يک کتاب دارم
 هزار تا قصه داره   يه خونه عروسک 
 قصه می گه برامون   کتاب خوشگل ما 

 تو شبهای زمستون   قصه مادر بزرگ 
 حيوان ها مهربونند   باغ قصه ما تو 

 با هم آواز می خونن   پرنده ها تو باغش 
 اين رو بايد بدونه   هر کی کتاب می خونه 

 يک دوست مهربونه   کتاب برای همه 
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  عموزنجيرباف
  

 بعله؟   !عموزنجيرباف
 !بعله   زنجير منو بافتی؟
 !بعله   پشت کوه انداختی؟

 آورده؟چی چی    !بابا اومده
 !بخور و بيا   !نخود و کشمش

 !!!با صدای گربه   با صدای چی؟؟؟
   ميو، ميو، ميو، 

   

 !!!با صدای گربه   با صدای چی؟؟؟
 واق واق واق    !با صدای سگ
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  عروسک
 بشين کنار دل من   عروسک خوشگل 

 شب شد الال کن   شب شد الال کن 
 نازنين محبوب من   دختر ناز و خوب من 

 شب شد الال کن   شب شد الال کن 
 تو دل مامان و بابا    سر شبی عروسک من
 می ره الال می کنه   خودش رو جا می کنه 
 نه ديگه دعوا می کنه   نه ديگه گريه می کنه 

 داد و غوغا می کنه   نه مثل بچه های بد 
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  خورشيد خانم
  نيه من برنج تو آب ک    خورشيد خانمآفتاب کن 

  از سرمايی بمرديم              ما بچه های گرگيم 
  آفتاب بيار شهر ما             ابر و ببر به کوه ها 
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  پرنده
 از برف و باد و باران   پرنده هراسان 

 حاال اومد تو ايوان    خسته و پريشان شد
 از سرما او لرزيده    ببين چقدر ترسيده

 پريدههمه راه رو    باز برای دانه 
 ش چقدر تميزهنوک   شو ببين چه ريزه تن

 داره آروم می گيره   قلبش ميون سينه 
 براش بريزم دونه   می خوام بسازم خونه 

 شاد وزنده بمونه     هميشهاون کاشکی
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 گندم گل گندم 
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    گندم گل گندم گل گندم گل گندم 

گندم گل گندم گل گندم گل گندم    مردم گل گندم مال زمينش مال من آبش 
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    شخمش می زنم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    تخمش می پاشم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    آبش می دهم همچين و همچون گل گندم

گندم گل گندم گل گندم گل گندم    کنم همچين و همچون گل گندمدروش می 
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    خرمن می زنم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    با چان می کوبم همچين و همچون گل گندم
 گندم گل گندم گل گندم گل گندم   بادش می دهم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    به خانه می برم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    پاکش می کنم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    آسياب می برم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گندم گل گندم گل    آردش می کنم همچين و همچون گل گندم

گندم گل گندم گل گندم گل گندم    خميرش می کنم همچين و همچون گل گندم
گندم گل گندم گل گندم گل گندم    نانش می پزم همچين و همچون گل گندم

 زمينش مال من آبش مال مردم گل گندم   گندم گل گندم گل گندم گل گندم 
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  گندمگل 
 گل گندم يار   گل گندم شکوفه 

  گل گندم يار، گل گندم،گل گندم   می کاريم همچين و همچون 
  گل گندم يار،گل گندم يار    گل گندم يار، گل گندم يار

 رنگ رنگ يار   آسمون آبی و دشت 
 چه قشنگه يار   گل گندم رو ببين 

  گل بچينيم،گل ببينيم   بيا با هم برويم 
 گل گندم بچينيم   دسته کنيم گل يار 

  کف بزنيم،بخونيم    گندم يار گل
  با هم،بازی کنيم    شادی کنيم ،پا بکوبيم

  گل گندم يار،گل گندم يار     گل گندم يار،گل گندم يار
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  يه توپ دارم قل قليه
  

 سرخ و سفيد و آبيه   قليه  يه توپ دارم قل
 ره دونی تا کجا می نمی   ره  زنم زمين، هوا می می

 مشقامو خوب نوشتم   نداشتم من اين توپو 
 يه توپ قلقلی داد   بابام بهم عيدی داد 
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  خنده
 زود به کالس رسيدم   دويدم و دويدم 

 تو دفترم کشيدم   يک گل خوب و زيبا 
 گوش دادم و شنيدم   درس معلمم را 

 بو کردم و نچيدم   گل های تو باغچه 
 من به هوا پريدم   موقع بازی کردن 
 ليز خوردم و سريدم   روی زمين بازی 

 خنديدم و خنديدم   نه اخم کردم نه گريه 
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  آفرين
  

  !صد آفرين !آفرين
  !هزار و سيصد آفرين

  !خوب و نازنين....... 
  !روی زمين....... بهترين 
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  )١ (تولدت مبارک
 

  !مبارک تولدت، تولد تولد،
   !مبارک ،مبارک
  !مبارک تولدت

  
  !  دلت خوششاد و لبت
  ! گل پرخنده باشی تو
  ! شمعا رو فوت کن بيا
  ! صد سال زنده باشی که
 

  ! مبارک تولدت، تولد تولد،
  ! مبارک، مبارک
 ! مبارک تولدت
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  )٢( تولدت مبارک
)  بار۴ (تولدت مبارک    گل من، عزيز من

 تولدت مبارک   تولدت مبارک 
 شدی مثل عروسک    گل شدی، قشنگ شدی

 تولدت مبارک    گل من، ز منعزي
 شدی مثل عروسک    گل شدی، قشنگ شدی
 تولدت مبارک    گل من، عزيز من

 يه عالمه ستاره   رو سقف اين اتاقه 
 جشن بگيرن دوباره    می خوان تولدت رو
 ک های رنگیدبادبا   فشفشه های روشن 

 رقص به اين قشنگی   تو دستامون می رقصن 
 شمع ها رو خاموش کنی    کنی وقتشه که فوت

 غم رو فراموش کنی   شادی و مهر رو کنی 
 تو آينه خودت رو   نگاه نکن اينقدر 

 کيک تولدت رو   بيا ببر عزيزم 
 شمعها رو خاموش کن   فوت کن ، فوت کن، فوت کن
 م رو فراموش کنغ    فوت کن، فوت کن، فوت کن

 تو آينه خودت رو   نگاه نکن اينقدر 
 کيک تولدت رو   بيا ببر عزيزم 

 فاصله تک به تک با   باز کن هديه ها رو 
 هميشه خنده باشی   انشا اهللا زنده باشی 

 مثل پرنده باشی   تو آسمون آبی 
 ديده چقدر تو ماهی   اينجا که هر نگاهی 

 چشم نخوری الهی   اسفند دونه دونه 
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  رغ زرد پا کوتاهم
  کدوم آب؟.  اومدآب! آهای آهای

  . همون آب که تش خاموش کرد
  . همون تش که چوب روشن کرد کدوم تش؟

  .همان چوب پشت در بود کدوم چوب؟
  . کدوم در؟ همون در که شب نبستی

  . همون شب که خرسه اومد کدوم شب؟
  .  خرس؟ همون خرس که مرغه رو بردکدوم

  کدوم مرغ؟ همون مرغ زرد پا کوتا،
  که صد تومن می خريدن  ،سينه سفيد و دم طال

  نمی دادمش، خرسه اومد و بردش، 
   يه مشت زدم تو گردش، ،رو پا نشست و خوردش

  . دوباره برام آوردش
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  يکی بود، يکی نبود
   بودسر گنبد کبود، پير زنه نشسته   يکی بود، يکی نبود 

خره خراطی می کرد    اسبه عصاری می کرد 
  می کردیبقالگربه    سگه قصابی می کرد 
پشه رقاصی می کرد     شتره نمد مالی می کرد

  می کردماسورهموشه    عنکبوته بند بازی می کرد 
  تماشا بهفيل اومد   مادر موش ناله می رد 

 و دندونش شکساوفتاد    پاش سريد به حوض شا 
 رومو به دروازه کنم   کنم اره  چی کنم چ:گفت

  مع معبيجی، بيجی،    :صدای بزغاله کنم
 پس چرا می گی مع مع   دنبه داری؟ نه نه 
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  ماشين من
 

  ماشين من راه می افته
  زود، زود، زود

  
  مياد از پشت اون بيرون

  دود، دود، دود
  

  جلو برو، جلو برو
  بس، بس، بس

  
  ، بوق بزنشد راه بسته شد، راه بسته

  بوق، بوق، بوق
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  دويدم و دويدم
  

  دويدم و  دويدم
   رسيدمیئسر کو

  دو تا خاتونی ديدم
  يکيش به من آب داد
  يکيش به من نون داد
  نونو خودم خوردم
  آبو دادم به زمين

  زمين به من علف داد
  علفو دادم به بزی

  بزی به من پشگل داد
  پشگلو دادم به نونوا
  نونوا به من آتيش داد
  آتيشو دادم به زرگر

  زرگر به من قيچی داد
  قيچی رو دادم به خياط

  به من قبا دادخياط 
  قبا رو دادم به مال
  مال به من کتاب داد
  کتابو دادم به بابا

  بابا به من خرما داد
  . تلخ بود خوردميکی را
  . شيرين بود خوردميکی را

  .رفتم باال دوغ بود
  .آمدم پائين ماست بود
 .قصه ما راست بود
  .رفتم باال ماست بود
  .آمدم پائين دوغ بود
  .قصه ما دورغ بود
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   لی لی لی لی حوضک
  
  لی حوضک لی لی لی لی لی

   افتاد تو حوضک،، گنجشکه اومد آب بخوره
  اين رفت خبر کرد
  اين کشت و پر کرد
  اين پخت و پز کرد

  اين گفت مال منو کی خورد
  . مِن مِن کله گنده:اين گفت
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  ماه آسمون 
  دورتو مي گيرم، شمیمنم ستاره م   تو که ماه بلند آسموني 

 منم ابر مي شم، رو تو مي گيرم    ی گيری دورمو می، شیتو که ستاره م
  بارمی شم، نم نم میمنم بارون م    ی گيری رومو می شیتو که ابر م

 رمی آ شم، سر در میمنم سبزه م    ی باری، نم نم می شیتو که بارون م
ورم منم بزی می شم، سرتو می خ    یری آ، سر در می شیتو که سبزه م

منم قصاب می شم، سرتو می برم    تو که بزی می سی سرمو می خوری 
منم پشم می شم، می رم تو شيشه  تو که قصاب می شی، سرمو می بری 
منم پينه می شم، درتو می گيرم    تو که پشم می شی، می ری تو شيشه 
م منم دشک می شم، تو اتاق می افت   تو که پنبه می شی، درمو می گيری 

منم عروس می شم، رويت ميشينم  تو اتاق می افتی تو که دشک می شی، 
  شينمی پهلوت م، شمی مدومادمنم  تو که عروس می شی، رويم می شينی 
منم ينگه می شم درارو می بندم    تو که دوماد می شی، پهلوم می شينی 

  

 



 36

  آقا خرگوشه 
  رسيد به بچه موشه                      آقا خرگوشهيک روزی

  آخ: خرگوشه گفت                        موشه دويد تو سوراخ
  من خرگوش بي آزارم              وايسا، وايسا، کارت دارم
  ؟ مهمونی خواینممگه                بيا از سوراخت بيرون

  موشه يه نگاهي آرد به خرگوش ديد آه گوشهاش درازه دهنش بازه
  م يا با خودش ببرتم پس ميرم پيش مامانم انجا ميمانمشايد بخواد بخورت

   با هوش و کامل بودیزن                مادر موشه عاقل بود
  ! بچه جونیگفت ا                   کرد به مهمونیيه نگاه

   خوب و مهربونهیخيل                            اين خرگوشه
  بيارش خونه                               برو پيشش سالم کن
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   جان مريم
  ا آننيگجان مريم چشماتو وا آن، منو  

  وقت اون رسيد، آه بريم به صحرا، خورشيد شد هوا سپيد، در اومد
    نازنين مريمیآ

 ا آننيگآن ، منو  جان مريم چشماتو وا 
  به ياد اون روزها، شونه شونه به، از خوونه بشيم روونه، بريم

   م نازني مريیآ
  بيدارم باز دوباره صبح شد، من هنوز 

 ديدم آاش مي خوابيدم، تو رو خواب مي
  به دونه زده جوونه، دونه ، دلمیخوشه غم ، تو
  چه آنم با اين غم ،دل نمي دونه
  مريم آي نازنين
  باز دوباره صبح شد، من هنوز بيدارم 

 ديدم آاش مي خوابيدم، تو رو خواب مي
  به دونه ه جوونه ، دونهزد ،خوشه غم ، توي دلم

  چه آنم با اين غم ،دل نمي دونه
   مريم  نازنينیآ
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  ه سرمانن
   داره پيداش مي شه باز          ننه سرما توي راهه

   داره پيداش مي شه باز       رو سرش چتر سياهه
   برف و بارون مياره             ننه سرما با خودش

  رف و بارون ميبارهب             ميشهیهمه جا ابر
  ميشينه رو خونه ها             دونه دونه برف مياد
  مي رن توي لونه ها              کفترها پر مي زنن
   داره پيداش مي شه باز         ننه سرما توي راهه
   داره پيداش مي شه باز       رو سرش چتر سياهه
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  عروسک قشنگ من 
  

   عروسک قشنگ من قرمز پوشيده
  تو تخت خواب مخمل آبيش خوابيده
  يه روز مامان رفته بازار اونو خريده
  قشنگ تر از عروسکم هيچ کس نديده

  
   چشماتو باز کن،عروسک من

  اون وقت الال کن، وقتي که شب شد 
  بيا بريم توي حياط با من بازي کن

  زي و شن بازي و طناب بازي کنتوپ با
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  مداد زرد 
  

  ی مثل موش شدکه نگاه                با شير آب بازي نکن
  ؟یبازيگوش شدقد تو  چ                    نازي شيطون بال

  
   ببين دارم گل مي کشمی               خوبه از من ياد بگير
   مي خوام يک بلبل بکشم              مداد زرد من کجاست

  
  

  
  
  



 41

  زنبور طاليی
  ینيش مي زني باليی           زنبور طاليیا

   گل وا شده دوباره            پاشو پاشو بهاره
   گل وا شده دوباره            پاشو پاشو بهاره

  

  ی نيش مي زني باليی          زنبور طاليیا
   عسل بساز دوباره            پاشو پاشو بهاره
   عسل بساز دوباره            پاشو پاشو بهاره

  

  ی به هر جاکندو داری تو صحرا        پر می کش
   عسل بساز دوباره                 پاشو پاشو بهاره

  

  نيش ميزنی باليی                    ای زنبور طاليی
  گل وا شده دوباره                    پاشو پاشو بهاره 

  جنگل و کوه و دريا            برو به دشت و صحرا
  ی ماعسل بساز برا             نيش بزن باز به گلها 
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  پاشو پاشو کوچولو
  از پنجره نگاه کن          پاشو پاشو کوچولو
  به منظره نگاه کن          با چشماي قشنگت

  تابيده در آسمان          اون باال باال خورشيد
  پايينترش درختان        يک رشته کوه پايينتر
  کبوتري مي پرد         نگاه کن اون دوردورا

               از گل خبر مي بردلانگار براي بلب
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  کبوتر ناز
  

  کبوتر ناز من تنها نشسته 
  دلم براش ميسوزه بالش شکسته 

  به من نگاه ميکنه غمگين و خسته 
  مامان جون مهربون بالشو بسته 
  کبوتر ناز من خوب ميشي فردا 
  دوباره پر مي کشي تو آسمونها
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  چرخ و فلک
  

  چرخ و فلک تند ميره 
   و پايين ميره باال

  آخ داره ميره حاال پايين 
  ميرسه يواش به زمين 

  اما به سوي هوا ، دوباره ميره باال
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 )١(گ مادر بزر
  موی سرش رو بسته بود                     مامان بزرگ نشسته بود

  کار کرده بود و خسته بود                   صبح زود تا سر شباز 
  فوری به سويش دويدم                           موقتی اونو بيکار ديد

  صورت او را بوسيدم                     خودم را لوس کردم براش
  قصه سر بسته بگو                          مامان بزرگ قصه بگو-

  از غول زشت بد ادا                               از بز زنگوله به پا
  همه رو بگو تو رو بخدا                      از ماشين بوق طاليی

  قصه سربسته گفت                          مامان بزرگ قصه گفت
  خوابای قشنگی ديدم                             يواش يواش خوابيدم

  به هر طرف دويدم                                    با بزک قصه ها
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 )٢(گ مادر بزر
   اومدیوقت، گمادربزر
  خسته بود

  چار قدش و
  بسته بود دور سرش

  صداي آفشش آه اومد
  دويدم

  دور ُگالي دامنش
  پريدم

  بوسه زدم روي ُلپاش
  تموم شد خستگي هاش
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  خوشحال و شاد و خندان
  ی دانمقدر دنيا را م               خوشحال و شاد وخندانم

  شادانم،  منپا بكوبم           م منندست بز، خنده آنم من
  زيرا هست سالمت جانم                 ی ندارمدر دلم غم

  چون گل صحراست، عمر ما آوتاست
  ی آنيمپس بياييد شاد

  ی مهربانیترانه                        بياييد با هم بخوانيم
  چون گل صحراست، عمر ما آوتاست

  ی آنيمپس بياييد شاد
  ، شادانم خرمنیبر رو              توی دامناز ، گل بريزم من
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  باغ وحش
  حيووناي رنگارنگ              تو قفساي باغ وحش
  ميمون و شير و پلنگ              پرنده هاي آوچولو

  
  مرُدم رو خوشحال ميكنه             ميمونه شكلك مياره

  تنهايي فوتبال ميكنه              با يه دونه توپه آوچيك 
  

  وايستاده روي دو پا                س رونگاه آن اون خر
  هي ميپره تو هوا                    خرگوش رو نگاه آنيد

  
  چه خوشگل و قشنگه               طاووس رو نگاه آنيد 
  ناز و خوش آب و رنگه            چترشو هي باز ميكنه
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  تلفن
  تو گوشم آهنگ ميزنه           باز تلفن زنگ ميزنه 

   ميگم الو سالم دارم               گوشيرو برميدارممن
   صداي خنده هاش مياد        مامان جونم صداش مياد
    حاال ديگهیگ شدبزر          از پشت سيم بهم ميگه
   خرم یه هديه م، برات يصدآفرين بر پسرم
   خرمی برات يه هديه مصدآفرين بر دخترم،
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  توپ سفيدم
  ازیخوام برم به ب  حاال من ميی                      ناز وتوپ سفيدم قشنگي

   توپآنم با يه دونه  بازي ميبازی چه خوبه با بچه های خوب               
  از جا می پره می ره تو هوا   چون پرت ميكنم توپ سفيدم را                

  و شش يك و دو و سه ، چهار و پنج قل قل ميخوره تو زمين ورزش        
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  پاشو پاشو کوچولو
  از پنجره نگاه کن                   پاشو پاشو کوچولو 

  به منظره نگاه کن                     با چشای قشنگت 
  اون باال باال خورشيد تابيده بر اسمون

  پايين ترش درختان             يه رشته کوه پايين تر 
  کبوتری می پرد                نگاه کن اون دوردورا 

  برد از گل خبر می                     شايد برای بلبل 
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  نقاشی
 برای يک نقاشی    امروز يه خونه

 آماده بايد باشی     با مداد های رنگی
 زمينه و آسمان را     هی تو اين منظره هی

 خورشيد مهربون رو     تو آسمون زيبا
 حسابی قشنگش کن     با نارنجی رنگش کن

 سفيد بذار يک ابر     بعد کنار خورشيد
 خونه بکش آفرين     بعدش روی اين زمين

 با مشکی بکش اون رو    روی خونه يک دود کش
 با رنگ زرد يک بلبل     با صورتی يک گل
 بکش به ياد پر کش     چند تا الله قرمز

 رنگ قشنگ سبزه     جنگل به رنگ سبزه
 ی يک نقاشحاال شد     بنفش برا سايه هاش
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  پياز
  پياز تند و تيزه                    تو دستای مامانم 

   تا بشه ريزه ميزه         با چاقو روش می زنه 
  شايد دلش می سوزه         چرا مامان گريه کرد 

  برای اون پيازه
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  بچه خوب
 دست و رو م رو می شويم   من صبح زود پا می شم 

 مگويسالم می     ون به مامان و بابا ج
 خوب و ملوس و تپل    پاکيزه ام مثل گل 

 می گويم و می خندم    به به چقدر قشنگم 
 می گويم و می خندم    به به چقدر قشنگم 
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  قلک
   به قلکم رسيدم                             دويدم و دويدم 

    تا پول بياد تو دستم                زدم اون رو شکستم
    به جز يک سوسک کوچک       هيچی نبود تو قلک

  ترسيدوزود فرار کرد        سوسکه بگم چی کار کرد؟
  دلم براش کباب شد               خونه ی اون خراب شد

  دويدم و دويدم 
  رفتم برای سوسکه يک قلک نو خريدم
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   لك لكیحاج
  ی رو بلند کجائی؟ لك لكیحاج
  ی؟ نون قنددیخورچي 
   بردهیپيش  من آو؟مال

  چينم ی سر دمشو م،و ببينمی راگه پيش
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  آبوتر من
  آبوتر ناز من تنها نشسته

  دلم براش مي سوزه بالش شكسته
   آنه ساآت و خستهیبه من نگاه م

  مامان جون مهربون بالش رو بسته
  آبوتر ناز نازي خوب مي شي فردا

  سمونهاآ به یدوباره پر مي آش
  

  
  



 58

  دختر خاله
  رويم خونه خاله   می             تا دختر خالهماسه

  پريم تو رختخواب  می           ميخوريم چلو کباب
   ر ميزنيم به همديگ          ميخوريم گوشت و جيگر

    به مامان گفته ميشه             رختخواب پاره ميشه
  کتک ها خورده ميشه

  

  
  



 59

 خرگوش من
    درازهدگوشاش چق                    خرگوش من چه نازه 

   و چه نرمه چه خوشگل                   مثل بخاری گرمه 
   به روی هم ميزاره                         دستاشو پيش مياره

   پره مثل آهو می                           خوره برگ کاهو می
  



 60

  پليس
   آقا پليسه بيداره،شبا که ما می خوابيم

   اون در فکر شکاره،ينيمما خواب خوش می ب
  جنگه  با دزدا خوب مي ،آقا پليسه زرنگه
  بندهی  دس بند م،گيرهی اونارو تا م

  
  

  
  



 61

  کالغه
   ننه اش ميگه زهرمار                  کالغه ميگه قار قار 
   چادر سيا سرش کن                    باباش ميگه ولش کن

   از خونه بيرونش کن
  

  

  
  



 62

  کندست تو دماغ ن
  دماغم نکنم  دست تو             مامانم گفته به من 

  توی جوب جيش نکنم        رو خيس نکنم هجوج
  ولی من

  دست تو دماغم می کنم
  خيس می کنم روه جوج

  توی جوب جيش می کنم
  

  
  



 63

  پاييزه پاييزه
  پاييزه پاييزه 

   برگ از درخت می ريزه
  هوا شده کمی سرد 

   روی زمين پر از برگ
  

  
  



 64

  خروس
   پله ینشسته رو                       يه خروس چاقو چله 
  قشنگو رنگارنگه                        پراش چقدر قشنگه 

  بنده ی آنه می  وا میبالهاشو ه       قوقوش بلنده یقوقول
   ه اشجناخن داره روپن            يه تاج داره رو آله اش 

    دارهی تيزیها ناخن                   دارهی ريزیچشمها
   خروسه دلش ميگيره            خورشيد آه ميره تو خونه 

  

  
  



 65

  پشت آقا الک
    چشاش چقدر درشته                  پشته آقا الک

    کاله به سر گذاشته          عصا و چوب دستشه
    من اومدم خبردار                ميگه سالم بچه ها
   بردار           مداد رنگی     برو از توی کيفت

 

  
  



 66

  يك و دو و سه
   زنگ مدرسه                   يك و دو و سه

  درسه هنگام               زود باش آه دير شد
   همه خبردار                  دو و سه و چهار

                          دانا و هشيار بايد آه باشيم
   دانش بود گنج                  سه و چار و پنج
   بايد آه برد رنج                    در راه دانش

   شد فصل آوشش            چار و پنج و شش
   در راه دانش                          بايد بكوشيم

   فصل تفريح رفت             پنج و شش و هفت
   هنگام آار است                 شد فصل تحصيل

   تابستان گذشت               شش و هفت و هشت
   آموزش برگشت                     دبستان شد باز

   دير شده بدو                   هفت و هشت و نه
   حرفش را بشنو                   آتاب را باز آن
  مي رويم همره                      هشت و نه و ده
  !بهمدرسه به                        چه روز خوبي
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  بارون مياد
  بارون مياد، شور شور شور

  ب راه اوفتاد، هور هور هورآ
  برف اومده، ريزو ريزو ريز

   شده، ليزو ليزو ليز زمينيخ زد
  تگرگ مياد، دام دام دام
  سرم، دستم، پام پام پام

  پشت خونه هاجر ، بارون مياد َشرَشر
   دارهی تاج خروس، دارهیهاجر عروس

  

  
  



 68

  گريه نکن
  بچه خوب و مهربون           کن عزيز جون گريه ن

  پف ميکنه مياد جلو                 گريه کنی چشای تو 
  تا ميشه به يه کمی تا                قرمز و بد ادا ميشه
  صورت خود تابنده کن             بجای گريه خنده کن

  

  
  



 69

  حيوانات
   هلي هستند وحشي و ا                    حيوانها خيلي هستند
   بز بچه اش بزغاله                         گاوبچه اش گوساله
   مي چرخند توي دره                     گوسفند وميش و بره
   بار مي برند به هر جا                 اسب و شتر تو صحرا
   مي روند روشاخه گل                 گنجشك و سار و بلبل 
    حيوانهاي رنگارنگ                   روباه و شير و پلنگ
    پيدا مي شوند هميشه                  تو دشت و آوه و بيشه

  



 70

  بخاری
  بخاريم بخاری

  دستتو رو من نزاری
  ای بچه مامانی

  
  وقتی که داغ داغم
  روشن ميشه چراغم
  يه وقت نيای سراغم

  

  
  



 71

  وقتی پا می شم
  اف جدا شم تا از لح         شم یصبح ها زود پا م
  ليوان شير مي نوشم     شورم یدست و روم را م

  به جمع خوب دوستان         ميرم به آودآستان 
   شادی مي آنم يك دنيا    مي آنم یبا اونها باز

   دوست دارمی خيلواون       مربي خوبي دارم 
  

  
  
  



 72

  گريه نکن
  گريه نکن بابات مياد             دست کوچولو پا کوچولو

  صدای گريه هات مياد                  خونه همسايه هاتا 
  

  تشنه شدی آبت بدم                 گشنه شدی شيرت بدم 
  تا من کمی تابت بدم                 خوابت مياد بگو الال 

  
  اين باباشه صداش مياد                    تق و تق و تق 

  اش ميادصدای کفش پ             گريه نکن تا بشنوی 
  

  
  



 73

  دامن من
  آبی آسمونيه                              دامن من چين چينيه 
   فقط مال مهمونيه                       ستاره های ريز داره

  
   تموم چيناش وا ميشه           وقتی که من چرخ ميزنم

   ستاره ها پيدا ميشه                        تو آسمون دامنم
  

  
  



 74

   يه گلممن
  من يه گلم من يه گلم ببين،ببين چه خوشگلم
  من که يه گل نبودم فقط يه دونه بودم
  يه بچه نازنين منو گذاشت تو زمين 

  بارون اومد آبم داد خورشيد اومد نورم داد
  بهار اومد قد کشيدم شادی گلها را ديدم
  اگه تو منو ببينی نکنه منو بچينی

  

  
  



 75

  نهال سيب
   تو با غچه اونو کاشتم               نهال سيبی داشتم 

    ابر اومد و آبش داد              ش داد بباد اومد و تا
   روز اومد بيدارش کرد     شب اومد و خوابش کرد 

   پيراهنش زرد شد              برف اومد و سرد شد 
    درخت سيبم رو ديد             بهار که از راه رسيد 
   اگر که گفتی چی داد؟               بهار به او عيدی داد

   دادیسبزدرست گفتی، 
  

  
  



 76

  دآتر
   درد منو ميدونه             دآتر چه مهربونه 
   زخم منو ميبنده              با شادي و با خنده

   آوچولوي موچولو       ميگه مريض آوچولو
   تو همينهیدوا

  

  
  



 77

  اتل متل يه مورچه
   قدم می زد تو کوچه                  اتل متل يه مورچه
   پای اونو لگد کرد                    اومد يه کفش ولگرد
   راه نمی ره نشسته                      مورچه پا شکسته
   نمی تونه کار کنه                      با برگی پاشو بسته
   تو لونه انبار کنه                       دونه هارو بار کنه

  عيب نداره سياهی                  ورچه جونم تو ماهیم
   ای مورچه ناز نازی                  خوب بشه پات الهی

  

  
  



 78

  سيب خوشمزه
  

  آمد باد آمد باد                   هاهاها هوهوهو
  آمد آمد شاد شاد                  درباغ سيب ما

  
  ادلرزيد از دست ب          اين شاخه آن شاخه
   آب افتادیدرجو           يك سيب خوش مزه

  
  باخود تا صحرا برد      آب آن را ُشرُشرُشر

  آن را بو آرد و خوردی     يك گاو خال خال
  

  
  



 79

  ابر چاق سياه
  باز برای آسمون                   از راه رسيد يه مهمون 
  اهيه ابر چاق سياه                         با خنده های قاه ق

                دويد توی آسمون       ابرِ سياه شيطون      
           دامنشو روش کشيد     نشست کنار خورشيد      

           خنده ای قاه قاه کرد       آسمونو سياه کرد         
  خورشيد به ابر نيگا کرد                پرنده رو صدا کرد

         رفت تا به ابرک رسيدپرنده زود پر کشيد            
  پاهاشو قلقلک کرد                به خنده هاش کمک کرد

            د اشک چشاشو نديد     ابر سياه هی خندی      
 خنده ی ابر بارون شد          خورشيد خانوم خندون شد

 

 
 



 80

  سبز
  برگ درختم           من رنگ سبزم
   رختمبر بند               گاهي لباسم

  
  رنگ بهارم            من سبز هستم
  هم پيش خارم           هم پيش گلها

  
  رنگ خيارم          من رنگ گوجه
             رنگ بهارممن رنگ برگم

  

  
  



 81

  کوچولويم کوچولو
   صورتم مثل هلو              ولو چوکولويم چوک

   چشم و ابروم سياهه             قد و باالم کوتاهه
  می شينه توی خونه            ان خوبی دارم مام

  ميدوزه دونه دونه
  مثل دسته گل می شم    می پوشم خوشگل می شم 
  

  
  



 82

  رودخانه
 اين رودخونه بزرگه   آهای آهای آی گرگه 

 نميشه رفت پياده    آبش خيلی زياده 
 يا که يک چيز سوار شيم    بايد که قطره باشيم 

 ه قايقی سوارشیي    بايد آه دست بكارشی 
 سر دمت رو می چينه    اگه کسی ببينه 

 يک کاسه لعابی    يکی با يک گالبی 
 ک خرگوشييک گربه و     يک موش و يک تله موش 

 عيد اول بهاره    يک ماه و يک ستاره 
  

  
  



 83

  حسنی بی دندون
  زارو پريشون شده            حسني بي دندون شده
  حاالپشيمون شده                  بي احتياطي آرده
  بادوم سخت و پسته             با دندوناش شكسته
  هي ميخورده شكالت           مك زده به آبنبات
  واي آه چه آاري آرده         قندونو خالي آرده

  خراب شدن يواش يواش     دونه به دونه دندوناش
  مياد صداي گريه هاش         تا خونه همسايه ها

  

  
  



 84

  مداد
  اين روزا خيلی شادم                      مدادم و مدادم

  برم به کودکستان        چونکه می خوام با دوستان
  

  خيلی دوستش می دارم           تراش می ياد کنارم
  سرم رو می تراشه               !انگار با من داداشه

  
  !عاشق پاييزم من                  چقدر تيزم منببين

  

  
  



 85

  اييزپ
  برگ درخت می ريزه               پاييزه و پاييزه 

  روی زمين پر از برگ         هوا شده کمی سرد
  رو آسمونو پوشيد                   ابر سياه و سفيد

  می رن به سوی باغا           دسته دسته کالغا 
  غار و غارو غارو غار  همه می گن به يک بار 

  

  
  



 86

  تنبلی
  بچه زرنگش خوبه       خوبه گل همه رنگش 
  تنبلی کار زشته                 توی کتاب نوشته
  از رخت خواب جدا شو     تنبل پاشو بيدار شو
  شانه بزن به مويت         بشور دست و رويت

  تا بشی شاد و خندان     مسواک بزن به دندان 
  

  

  
  



 87

  پاييز
  ه ستاردشدن برگا             پاييز اومد دوباره

  زرد وسرخ وحنايی                ستاره طاليی
  برگا را دانه دانه                  آمد باد شبانه 

  توی هوا رها کرد        از شاخه ها جدا کرد
  

  
  



 88

  پيشی پيشی ملوسم 
- ١ -  

بخواب توی دامانم    پيشی پيشی مامانم 
همچو حرير نرمی   چه گرمی و چه گرمی 
- ٢ -  

می خواهم ترا ببوسم    ی ملوسم پيشی پيش
می خواهی مرا   چه لوسی و چه لوسی 

ببوسی 
- ٣ -  

چرا می زنی بچنگم    پيشی پيشی قشنگم 
ناخن می کشی ببازی    چه نازی و چه نازی 

- ۴ -  

بدی وفا نداری    پيشی حيا نداری 
پيراهنم دريدی    آخر ناخنم کشيدی 
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  گنجشگک اشی مشی 
  

 لب بوم ما مشين   گک اشی مشی گنجش
ی له ميشند گ،برف مياد   ی بارون مياد خيس ميش

ی  فراش باشدر می آره؟ یآ   ی  تو حوض نقاشیميفت
ی  آشپزباش؟پزهی  میآ  ی  قصاب باش؟شهـُآی  میآ

  ی باشمال ؟خورهی  میآ
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  بزبزک 
با يک شيرين زبانی    ديشب منوچ مامانی 
قصه يکی بزغاله    له می گفت برای خا

که داشت پشم عالی    دو پولی بزغاله 
پوستش بود مثل قاقم    دو شاخ داشت و چهار سم 

گرگ دهان بزرگه    تا روزی آقا گرگه 
تو صحرا يک بزبزک    ديدش که تنها و تک 

رو ديوارها می پره    برای خودش می چره 
د هی به پيچ و تاب افتا   تو دهنش آب افتاد 
شيرين مثل خربزه    بود برای او بزبزه 
آن گرگ خير نديده    يواش يواش خزيده 

از برای چپو رفت    جلو رفت و جلو رفت 
لرزيد و خيلی ترسيد    بزغاله تا او را ديد 

 . . . .    
  

  
  



 91

  تميزی گربه 
ای پيش پيشی لوسم    ای گربۀ ملوسم 

ستی ا اين جور نشچر    چرا چشماتو بستی 
چقدر تيز هوشی     مگر به فکر موشی؟ 

اگر بجنبه پشه     اگر صدا بلند شه 
چقدر پاک و تميزی     تو از خواب بر می خيزی 

طهارت را می جوئی     هميشه خود می شوئی 
کثافت روی تو نيست     کارت پاک و تميزيست 

از تو عقب بمانم     چرا من که انسانم 
خود تابناک می شم که     بقدری پاک می شم 
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  مادری حيوانات
حيوان رعنای من    ای ميش زيبای من 
چقدر خوش هيکلی     چقدر تو خوشگلی 

اين وضع دلنشينت     قيافۀ متينت 
حالت وجد آوريست     نشانی از مادريست 
ز مادری غره ای     تو مام اين بره ای 

جاش باالی سر است     هر که تو را مادر است 
  

  
  



 93

  مرغک قشنگ 
خوشگل و ملنگ    مرغک قشنگ 

بيا بيا بيا     دون آوردم برات من 
کاکل بسری     سينه مرمری 

بيا بيا بيا     نون آوردم برات من 
تاتی کن بيا     توتوی زيبا 

  قد قد قد قد قدا کن
اينجا نگا کن     چشماتو وا کن 

  جوجه هات را صدا کن 
  

  
  



 94

 آهو
 ستمدفرار کرده زه    گله آهويی دارم خوش

 کاش که اون رو می بستم   دوريش برايم مشکله 
 آهو رو پيدا کنم   ای خدا چکار کنم 

 کجا اون رو پيدا کنم   آی چه کنم وای چه کنم 
 کاش که اون رو می بستم   کاش که اون رو می بستم 
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  گربۀ من
گربه نگو پلنگه     ه قشنگگربۀ من

پوست براقی داره      داره چه چشم زاغی
دو چشم چون چراغش     دم بلند وچاقش 

قشنگ و دلپذيره     وقـتی کمين می گيره 
در کمينش می شينه     موش را اگر ببينه 
چشم و دلش چه سيره     نه کوچکه نه پيره 

کنار سفره جايش     گوشت و پنير غذايش 
برای من عزيزه     با ادب و تميزه 

ميان رختخوابم     بخوابم وقتی ميرم 
دو می زنه به بستر     پيشی ز من جلو تر 
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  لولو
 می گن بزرگه لو لو  ها ها ها ها 

 لو لو صداش بلنده  شبيه گرگه لو لو 
 ها ها ها ها  ها ها ها ها می خنده 
 وای که چه حقه بازه  لو لو گوشاش درازه 

 شکمو و پر خوره  لو لو خيلی قلدره 
 ه های کوچو لوچب  ها ها ها ها 

 کسی اون رو نديده  ترسی نداره لو لو 
 ها ها ها ها  فقط صدا شنيده 

 تا که بشه فراری  بايد کنيم يک کاری 
 تا که لو لو بترسه   ٣ و ٢ و ١با هم بگيم 

  ها ها ها ها
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  درد دل آقا موشه 
منم حيوان با هوش   منم موش و منم موش 

ز دستم همه شاکی     منم دزد خوراکی 
زيک گوشه يواشی     به انبار قماشی 
خودم را جا نمايم     رهی پيدا نمايم 

درونش پارچه ای هست    بهر جا بقچه ای هست 
ز بلغور و برنجی     بهر جا بوده کنجی 

شوم دزد زمانه     کنم رخنه شبانه 
غمش ورد زبانم     پيشی دشمن جانم 

هراس از تله دارم     م گله دارم ز مرد
برندم به اسيری     که با لقمه پنيری 

  

  
  



 98

  شکارچی
   می لرزاند جنگل را   هنگامی که سرمای شب 
   ست سار باقی در کوه   هنگامی که سکوت شب 

   بدو اطراُف بپا    چی شکار کنای شکار
   با بخت تو در هم آميزد    شايد سکوت جنگل

   ر بختت ياری نکرداگ    برگردی فاتح
   از جيب خود کمک بگير    هرگز مشو نااميد
   رو به شهرتبرو کن     خرگوشی بخر

   از بهره اين شکار خود    بکن فيس و افاده
   ای صياد مهار    خجالت ترس و بی بی

  

  
  



 99

  صدا
 وقتی که می زنم   بل بزرگم خيلی قشنگهط

  بوم، بوم،بوم    اين جورصدا می ده
  بوم، بوم،بوم     بوم،وم ب،بوم

  
 وقتی که می زنم   ويلونی دارم خيلی قشنگه 

  ديديری، ديديری،ديديری   اين جور صدا می ده 
  ديديری،ديديری     ديديری،ديديری

  
 وقتی که می زنم   شيپوری دارم خيلی قشنگه 

  دودورو،دودورو، دودورو   اين جور صدا می ده 
  دودورو،دودورو     دودورو،دودورو
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 وقتی که می زنم   پيانويی دارم خيلی قشنگه 

  دنگ دد، دنگ دد،دنگ دد   اين جور صدا می ده 
  دنگ دد،دنگ دد     دنگ دد،دنگ دد

  
 وقتی که راه می ره   اسب سفيدم خيلی قشنگه 

  پيتيکو، پيتيکو،پيتيکو   اين جور صدا می ده 
  پيتيکو،يکوپيت     پيتيکو،پيتيکو

  
 وقتی که می زنم    توش يک فشنگه ،اما تفنگم

 دنگ   اين جور صدا می ده 
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  پاشو
 خورشيد رو نگاه کن    پاشو ،پاشو
 آفتاب رونگاه کن     پاشو ،پاشو
 لباست رو بپوش     پاشو،پاشو
 آماده شو بکوش     پاشو ،پاشو

 خواب رو فراموش کن    حرف من رو گوش کن 
 ای کودک زيبا    زنده کن با ورزش دل و جان 

 نيرو بخشد ورزش به انسان     زودتر پاشو از جا
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  صبح
 بيدار شو   بيدار شو خوابالو 

 هر بچه ای بيداره   وقت بازی و کاره 
 ببين خاله آفتاب   بيدار شو تو از خواب 

 خورشيد خانوم اومده   آروم آروم اومده 
 چقدر می خوابی؟   ته صبح شده ديگه بس

 شب تا صبح رو حسابی    تو که خوابيدی
 صبح بخير خوابالو   صبح بخير کوچولو 

 به صورتت آب بزن   خودت را به خواب نزن 
 دندونات می شه پاک    يادت نره مسواک

 آفرين خوشگل من   موهات رو شونه بزن 
 چه پاکيزهاالن تو شدی يک ب   دست و صورت و دندونات چه تميزه

 يک سفره سادست   صبحانه آمادست
 برات چايی بريزم    زود باش بيا عزيزم

 يا که نون و پنير   امه و شير خنون و 
 به به چه مربايی    نون و کره و چايی
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  ورزش
  با دو بشين پاشو،با يک    با دو بشين پاشو ،با يک
  باال با دو دستها،با يک     با دو دستها باال ،با يک
  با دو دستها جلو،با يک    ستها پائين د با دو ،با يک
 بدو با دو مثل پروانه     با دو زود باش ،با يک

 يک و دو سه و چهار    دست و پا باز و بسته 
  پاشته پنجه،حاال پاشنه پنجه    يک وقت نشی تو خسته 

  پاشته پنجه،حاال پاشنه پنجه     پاشته پنجه ،حاال پاشنه پنجه
  چهار، سه، دو،يک    بچه ها خسته شديد؟ نخير 

  

  با دو بشين پاشو،با يک     با دو بشين پاشو ،با يک
 لغ با دو دستها ب،با يک    جلو   با دو دستها،با يک
  با دو دستها پائين،با يک     ستها باالد با دو ،با يک
 بدو با دو مثل پروانه     با دو زود باش ،با يک

 يک و دو سه و چهار     باز و بسته دست و پا
  پاشته پنجه،حاال پاشنه پنجه    يک وقت نشی تو خسته 

  پاشته پنجه،حاال پاشنه پنجه     پاشته پنجه ،حاال پاشنه پنجه
 نخير    بچه ها خسته شديد ؟ 

  

  



 104

  پروانه
 باز آمده ای به خانه ما   پروانه رنگ رنگ زيبا 
  باغ قشنگ را ببينیتا    بر گو شه پنجره نشينی

 همبازی کوچک قشنگم   مهمان قشنگ رنگ رنگم 
 لبخند زده به صورت ما   امروز که غنچه های زيبا 
 باز پروانه من درآ به پرواز   من می کنم اين درچه را 

  

  
  



 105

  زيبايی ای ايران
  ای ايران، ميهن خوب مايی    ای ايران ، زيبايی، زيبا،زيبا

   هم صحرا،هم باغ و بستان داری    هم دريا ،اریهم کوه و جنگل د
   دوست دارم،من اين خاک پاکت را    دوست دارم ،من يک دنيا خاکت را

   چون مادر،تو مهربان با مايی    سر تا سر ،هر جای تو قشنگ است
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