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  فتارگپيش
جدا   کودکان را از جمع و خانواده،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

شويق آنها به سرودن خواست از کودکان در بازخوانی خوانده ها و حتی ت
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 و شيوه ا، با زباندکو 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 اشعاراداست. كار و ابداع به او مي بخشد ابتینيز نيرو
 معاشرت با یان را برا گذارد و ايشیان 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 موارد زير می هدف ادبيات آودآان  .تازه به آودآان، نقش قاطعي دارد
   :توان دسته بندی کرد

 ف و افكار بيان و عواطآمك 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 •
  بودن و روادار  خوبی شهروندپايه ريزی •

 ادبيات  در باال برایذکر شده  با توجه به اين اهدافاين مجموعه
  از بسياری بهدر حالی گردآوری شد که مجموعه. کودکان برگزيده شد
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اگر ترانه يا شعر کودکی به خاطر .  دسترسی نداشتمممنابع مورد نظر
ذاريد تا در داريد که جا آن در مجموعه خالی، نگارنده را در جريان بگ

   .ويرايش های تکميکی در مجموعه درج شود
  :اين مجموعه در چهار جلد منتشر می شود

  فولکلور: جلد نخست
  از آغاز تا انقالب مشروطيت: جلد دوم
   ١٣۵٧تا  از انقالب مشروطيت: جلد سوم

   تا امروز١٣۵٧از : جلد چهارم
آموزنده با کمک شما پدران و مادران اين مجموعه می تواند بهترو 

نامناسب و يا پيام بدآموزنده دارد، لطفا اگر 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
  ١٣٨٨بستان تا
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  وريکلترانه و شعر کودک فولک
  عموزنجيرباف

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

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

 !!! گربهبا صدای با صدای چی؟؟؟
  ...ميو، ميو، ميو، 

  

 !!!با صدای گربه با صدای چی؟؟؟
 واق واق واق  !با صدای سگ
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  خورشيد خانم
  يه من برنج تو آب کن    خورشيد خانمآفتاب کن 

  از سرمايی بمرديم              ما بچه های گرگيم 
  آفتاب بيار شهر ما             ابر و ببر به کوه ها 
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  توپ دارم قل قليهيه 
  

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

  مشقامو خوب نوشتم                   من اين توپو نداشتم
  يه توپ قلقلی داد                        بابام بهم عيدی داد
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  آفرين
  

  !صد آفرين !رينآف
  !هزار و سيصد آفرين

  !خوب و نازنين....... 
  !روی زمين....... بهترين 

  

  
  

 12



  تولدت مبارک
 

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

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

  ! بارکم تولدت، تولد تولد،
  ! مبارک، مبارک
 ! مبارک تولدت
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  رغ زرد پا کوتاهم
  کدوم آب؟. آب اومد! 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 که مرغه رو برد خرس؟ همونکدوم

  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
  در خانمان گودالی بود        يکی بود، يکی نبود 

  تو چادر نشسته بود              ه چادر زده بود پش
  موشه بقالی می کرد        گربه عطاری می کرد 

  شتره نمد مالی می کرد
  اوفتاد و دندونش شکست       فيل اومد تماشا کنه

  رومو به دروازه کنم      گفت چی کنم چی نکنم 
  بيجی، بيجی، مع مع           صدای بزغاله کنم 

  پس چرا می گی مع مع         ؟ نه نه دنبه داری
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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 بزن، شد راه بسته شد، راه بسته

  بوق، بوق، بوق
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   لی لی لی لی حوضک
  

  
  لی حوضک لی لی لی لی یل

   افتاد تو حوضک،، اومد آب بخوره گنجشکه
  اين رفت خبر کرد

   و پر کردکشتاين 
  اين پخت و پز کرد

  اين گفت مال منو کی خورد
  . مِن مِن کله گنده:اين گفت
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  دويدم و دويدم
  

  دويدم و  دويدم
  ی رسيدمئسر کو

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

   دادم به زمينآبو
  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

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

   خرما دادبابا به من
  . 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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  ماه آسمون 
  

  دورتو مي گيرم منم ستاره مي شم و                            که ماه بلند آسمونيتو 
  منم ابر مي شم، رو تو مي گيرم            تو که ستاره مي شي دورمو مي گيري

  منم بارون مي شم، نم نم مي بارم               تو که ابر مي شي رومو مي گيري 
  منم سبزه مي شم، سر در ميارم              تو که بارون مي شي، نم نم مي باري

  منم گل مي شم و پهلوت مي شينم              در مياريتو که سبزه مي شي، سر 
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  آقا خرگوشه 
  رسيد به بچه موشه                      آقا خرگوشهیيک روز

  آخ: خرگوشه گفت                        موشه دويد تو سوراخ
  من خرگوش بي آزارم              وايسا، وايسا، کارت دارم

  ؟ مهمونی خواینممگه                ونبيا از سوراخت بير
  موشه يه نگاهي آرد به خرگوش ديد آه گوشهاش درازه دهنش بازه
  شايد بخواد بخورتم يا با خودش ببرتم پس ميرم پيش مامانم انجا ميمانم

   با هوش و کامل بودیزن                مادر موشه عاقل بود
  ! بچه جونیفت اگ                   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

    نازني مريمیآ
  بيدارم باز دوباره صبح شد، من هنوز 

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

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

  چه آنم با اين غم ،دل نمي دونه
   مريم  نازنينیآ
 

  
  

 22



  ه سرمانن
   داره پيداش مي شه باز          ننه سرما توي راهه
   داره پيداش مي شه باز       ياههرو سرش چتر س
   برف و بارون مياره             ننه سرما با خودش

  برف و بارون ميباره             ميشهیهمه جا ابر
  ميشينه رو خونه ها             دونه دونه برف مياد
  مي رن توي لونه ها              کفترها پر مي زنن
   پيداش مي شه باز داره         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

  ال کناون وقت ال، 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              داد زرد من کجاستم
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  یزنبور طالي
  

  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            هارهپاشو پاشو ب

   عسل بساز دوباره            پاشو پاشو بهاره
  

  کندو داری تو صحرا        پر می کشی به هر جا
   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
  عسل بساز برای ما             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 برد             انگار براي بلبل
  

  
  

 27



  کبوتر ناز
  

  کبوتر ناز من تنها نشسته 
  دلم براش ميسوزه بالش شکسته 

  به من نگاه ميکنه غمگين و خسته 
  مهربون بالشو بسته مامان جون 

  کبوتر ناز من خوب ميشي فردا 
  دوباره پر مي کشي تو آسمونها
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  چرخ و فلک
  

  چرخ و فلک تند ميره 
  باال و پايين ميره 

  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                           وقتی اونو بيکار ديدم

  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
  مادربزرگ
  وقتي اومد
  خسته بود

  چار قدش و
  دور سرش
  بسته بود

  صداي آفشش آه اومد
  دويدم

  دور ُگالي دامنش
  پريدم

  بوسه زدم روي ُلپاش
  تموم شد خستگي هاش
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  ل و شاد و خندانخوشحا
   دانمیقدر دنيا را م               خوشحال و شاد وخندانم

  

  انمشاد، پا بكوبم من           م منندست بز، خنده آنم من
  

  زيرا هست سالمت جانم                  ندارمیدر دلم غم
  

  چون گل صحراست، عمر ما آوتاست
   آنيمیپس بياييد شاد

  

  مهربانی یترانه                        بياييد با هم بخوانيم
  

  چون گل صحراست، عمر ما آوتاست
   آنيمیپس بياييد شاد

  

  من شادا، خرمنیبر رو               دامنتویاز ، 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             ونه شكلك ميارهميم

  تنهايي فوتبال ميكنه              با يه دونه توپه آوچيك 
  

  وايستاده روي دو پا                نگاه آن اون خرس رو
  هي ميپره تو هوا                    خرگوش رو نگاه آنيد

  
   و قشنگهچه خوشگل               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              من گوشيرو برميدارم

   صداي خنده هاش مياد        مامان جونم صداش مياد
   حاال ديگه یگ شدبزر          از پشت سيم بهم ميگه
   خرم یه هديه م، برات يصدآفرين بر پسرم
   خرمی برات يه هديه م،صدآفرين بر دخترم
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  توپ سفيدم
  یاز حاال من ميخوام برم به بی                      و ناز توپ سفيدم قشنگي

   توپآنم با يه دونه  بازي مي                خوبی چه خوبه با بچه هایباز
  ه هوا قل قل ميخوره ميره ب                    نم توپ سفيدم راچون پرت ميك

   يك و دو و سه ، چهار و پنج و شش        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 
   باال باال خورشيد تابيده بر اسموناون

  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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  پياز
  پياز تند و تيزه                    تو دستای مامانم 

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

  برای اون پيازه
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  قلک
   به قلکم رسيدم                             دويدم و دويدم 

    تا پول بياد تو دستم                زدم اون رو شکستم
   سک کوچک به جز يک سو       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 

  پيشي برده مال من آو؟
  چينم  دمشو مياگه پيشيو ببينم سر
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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
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  دختر خاله
  خاله رويم خونه   می            ماسه تا دختر خاله
  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
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 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
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  ماهی
  ماهی زرد و سرخ من تو آب شنا می کنه برام
  وقتی که نزديکش می شم دهنشو وا می کنه برام

   ماهی گفتم بيا باهم بازی کنيميه روز به
  خنده ای کرد و گفتش ماهی بايد تو آب باشه تا زنده باشه
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  پليس
   آقا پليسه بيداره،شبا که ما می خوابيم
   اون در فکر شکاره،ما خواب خوش می بينيم

  جنگه  با دزدا خوب مي ،آقا پليسه زرنگه
  بندهی  دس بند م،گيرهی اونارو تا م
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  کالغه
   ننه اش ميگه زهرمار                  غه ميگه قار قار کال

   چادر سيا سرش کن                    باباش ميگه ولش کن
   از خونه بيرونش کن
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  دست تو دماغ نکن
  دماغم نکنم  دست تو             مامانم گفته به من 

  توی جوب جيش نکنم        رو خيس نکنم هجوج
  ولی من

  ماغم می کنمدست تو د
  خيس می کنم روه جوج

  توی جوب جيش می کنم
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  پاييزه پاييزه
  پاييزه پاييزه 

   برگ از درخت می ريزه
  هوا شده کمی سرد 

   روی زمين پر از برگ
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 بی دندون
   زار و پريشون شده         حسنی بی دندون شده 

    پشيمون شده                    بی احتياطی کرده 
  بادوم سخت و پسته              ناش شکستهبادندو

   هی جويده شکالت             ک زده به آبنباتيم
   وای که چه کاری کرده          قندونو خالی کرده

  خراب شدن يواش يواش      دونه به دونه دندوناش
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  خروس
   پله ینشسته رو                       يه خروس چاقو چله 

  قشنگو رنگارنگه                        گه پراش چقدر قشن
  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

   هخروسه دلش ميگير            خورشيد آه ميره تو خونه 
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  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
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  يك و دو و سه
   زنگ مدرسه                   يك و دو و سه

   درسههنگام               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            و ششچار و پنج 
   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                   فت و هشت و نهه
   حرفش را بشنو                   آتاب را باز آن
  مي رويم همره                      هشت و نه و ده
  !مدرسه به به                       چه روز خوبي
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  بارون مياد
  بارون مياد، شور شور شور
  اب راه اوفتاد، هور هور هور

  اومده، ريزو ريزو ريزبرف 
   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
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  گريه نکن
  بچه خوب و مهربون           گريه نکن عزيز جون 

  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
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  اتحيوان
    وحشي و اهلي هستند                    حيوانها خيلي هستند
   بز بچه اش بزغاله                         گاوبچه اش گوساله

   مي چرخند توي دره                     فند وميش و برهگوس
   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
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  بخاری
  بخاريم بخاری

  دستتو رو من نزاری
  ای بچه مامانی

  
  وقتی که داغ داغم
  روشن ميشه چراغم
  يه وقت نيای سراغم
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  وقتی پا می شم
  تا از لحاف جدا شم          شم یصبح ها زود پا م
  ليوان شير مي نوشم     شورم یدست و روم را م

  به جمع خوب دوستان         ميرم به آودآستان 
   مي آنم ی شاديك دنيا    مي آنم یبا اونها باز

   دوست دارمی خيلواون       مربي خوبي دارم 
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  گريه نکن
  گريه نکن بابات مياد             دست کوچولو پا کوچولو

  صدای گريه هات مياد                  تا خونه همسايه ها
  

  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 

  صدای کفش پاش مياد             گريه نکن تا بشنوی 
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  دامن من
  سمونيه آبی آ                             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
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  من يه گلم
  من يه گلم من يه گلم ببين،ببين چه خوشگلم

  دونه بودممن که يه گل نبودم فقط يه 
  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
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  نهال سيب
   تو با غچه اونو کاشتم               نهال سيبی داشتم 

   ر اومد و آبش داد اب              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، 
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  دآتر
   درد منو ميدونه              مهربونه دآتر چه

   زخم منو ميبنده              با شادي و با خنده
   آوچولوي موچولو       ميگه مريض آوچولو
   تو همينهیدوا
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  اتل متل يه مورچه
   قدم می زد تو کوچه                  اتل متل يه مورچه
   نو لگد کردپای او                    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                  مورچه جونم تو ماهی
   ای مورچه ناز نازی                  خوب بشه پات الهی
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  سيب خوشمزه
  

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

  
  لرزيد از دست باد          اين شاخه آن شاخه
   آب افتادیدرجو           يك سيب خوش مزه

  
  تا صحرا بردباخود       آب آن را ُشرُشرُشر

  آن را بو آرد و خوردی     يك گاو خال خال
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  ابر چاق سياه
  از راه رسيد يه مهمون                    باز برای آسمون
   با خنده های قاه قاه                        يه ابر چاق سياه
   دويد توی آسمون                          ابرِ سياه شيطون

   دامنشو روش کشيد                   يدنشست کنار خورش
   خنده ای قاه قاه کرد                        آسمونو سياه کرد

   پرنده رو صدا کرد               خورشيد به ابر نيگا کرد
   رفت تا به ابرک رسيد                  پرنده زود پر کشيد

   کردبه خنده هاش کمک               پاهاشو قلقلک کرد 
  د اشک چشاشو نديد                     ابر سياه هی خندی

  خورشيد خانوم خندون شد         خنده ی ابر بارون شد
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  سبز
  برگ درختم           من رنگ سبزم
  بر بند رختم               گاهي لباسم

  
  رنگ بهارم            من سبز هستم
  هم پيش خارم           هم پيش گلها

  
  رنگ خيارم          من رنگ گوجه
  رنگ بهارم           من رنگ برگم
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  ولوچوکولويم چوک
   صورتم مثل هلو              ولو چوکولويم چوک

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

  ميدوزه دونه دونه
   مثل دسته گل می شم   ی شم می پوشم خوشگل م
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   آ گرگرهی آهایآها
  اين رودخونه بزرگه          آ گرگرهی آهایآها

   نميشه رفت پياده                  آبش خيلي زياده
  ی  سوارشیيه قايقی           بايد آه دست بكارش
   بگيره دمتو بچينه                  آسي تورو نبينه
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  ن دندوی بیحسن
  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

  راب شدن يواش يواشخ     دونه به دونه دندوناش
  مياد صداي گريه هاش         تا خونه همسايه ها
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  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
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  پاييز
  برگ درخت می ريزه               پاييزه و پاييزه 

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

  وی باغامی رن به س           دسته دسته کالغا 
  غار و غارو غارو غار  همه می گن به يک بار 
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  تنبلی
  بچه زرنگش خوبه       گل همه رنگش خوبه 

  تنبلی کار زشته                 توی کتاب نوشته
  از رخت خواب جدا شو     تنبل پاشو بيدار شو
  شانه بزن به مويت         بشور دست و رويت

  بشی شاد و خندانتا      مسواک بزن به دندان 
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  پاييز
   ستارهدشدن 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
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  وبگاه
  سرای وب نوشت ها . رسول، آذر

http://www.r-azar.com/  
 ی جسايت آودآان دات او آر 

http://www.koodakan.org/index01.htm  
   وبگاه رسمی. شاملو، احمد
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