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فرفره

شما نویسنده کوچولو هستین

شعر

شب های قدر تو راهن...

اسم من چیه ؟

خواب شب

سالم به دوستان گلم ،فرفره ای های خوشحال و شاداب چطورین؟
امتحانات رو چه کردین؟ کدومتون این ماه مبارک اولین ســالیه که
روزه می گیره؟ آفرین به همه بچه هــای خوبی که روزه می گیرن به
خصوص روزه اولی ها که این همه اراده دارن .راستی بچه ها ،اگه هنوز
به سن تکلیف نرسیدین و روزه نمی گیرین تو این روزها خیلی مواظب
استراحت بقیه روزه دارها باشین .تا یادم نرفته بگم که شب های قدر
تو راهه ،تو این شــب های عزیز برای فرج امام زمان(عج) ،سالمتی
بزرگ ترها و شادی و خوشحالی همه مردم دعا کنین .لطفا ًشعر ،قصه
و نقاشی هاتون رو برای ما بفرستین.

بچه ها این دختر خوشگل که می بینین اســمش مهنازه .مهناز یک داداش کوچولو به
نام مهیار داره ...مهناز یک روز داشت با وسایلش بازی می کرد که  ...خب به نظر شما
چه اتفاقی می افته؟ لطفا براســاس این تصویر یک داستان خیلی
کوتاه بنویسین و اگه دوســت داشــتین تو تلگرام به شماره
 09354394576برای ما بنویسین.
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عقربهها نشون میدن وقتشه
که چشمای قشنگ تو بسته شه
ای پسر و دخترک پرتالش
برای خواب شب تو آماده باش
اگر می خوای بیدار بشی صبح زود
نگن چقد بد اخالق و اخمو بود
باید که شب زود بخوابی عزیز جون
خمیر و مسواکو بزن به دندون
تازه اگه وقت درست بخوابی
درسا رو یاد میگیری تو حسابی
گوش بده به حرفای مادر پدر
زود بخوابی قد میکشی تو بیشتر
هی میخنده
تو آسمون ستاره ِ
بچه خوب زود چشاشو می بنده

شاعر :سحر بهجو

۲۰۰۰۹۹۹
تصویرسازی ها  :سعید مرادی

شعر
۱

شعر و ترانه های پروانه ای

بازم بیا پر بزن
به همه گال سر بزن
بیا می خوام نگات کنم
نگا به سر تا پات کنم

۲

با اون بال های رنگی
می دونی چقد قشنگی؟
۳
تو قاصد بهاری
عروس سبزه زاری

تو باغچه خونه ما ،درخت توت سبزی بود
روی درخت توتمون یه پیله قشنگی بود
تو پیله سفید ما یه کرم ابریشمی بود
نخ سفید و خوشگلی به دور خود تنیده بود
لباس زیبای تنم از نخ اون بافته شده
ترمه رنگارنگ من از نخ اون ساخته شده
کرم ابریشم ما حاال پروانه شده
تو باغچه حیاط ما ،اون داره پرواز می کنه

شاعر :ناصر کشاورز

دوستان گلم این روزها خیلی از شهرها پر شدن
از پروانه های قشــنگ .منم براتون یک شعر و
یک ترانه درباره پروانه ها آماده کــردم تا با این
موجودات زیبا بیشــتر آشنا بشین .راستی شما
فرق شعر و ترانه رو می دونین؟ خالصه بگم ترانه
یک شعر ســاده اســت که خوندنش روان تر و
جذاب تره .اما بریم سراغ پروانه ها  .

پروانه جون کجایی؟
بازم فصل بهاره
پر از گل های زیبا
دامن سبزه زاره

کاردستی

با من یاد بگیر

آشنایی با شکل ها همراه با رنگ آمیزی

دست سازه های حبوباتی

رفقای فرفره ای می خوایم همراه با رنگ آمیزی ،با شکل ها آشنا بشیم .لطفا مربع ها
رو آبی و مثلث ها رو سبز کنین .بقیه اشکال رو هم با قرمز رنگ کنین .راستی چند تا
مربع و مثلث داشتیم؟

دوستهای عزیزم برای ساخت این کاردستیهای زیبا به مقداری حبوبات از انواع و رنگهای مختلف نیاز داریم .عدس ،لپه ،نخود،

لوبیا و  ...میتوانند به شما کمک کنند که کاردستی و تابلوهای حبوباتی خوشگلی داشته باشید .برای این کار ابتدا با مداد روی کاغذ
یا مقوا شکل مورد عالقهتان را ترسیم کنید ،سپس با چسب و انواع حبوبات به آن ها شکل بدهید و زیباترشان کنید.

قصه تصویری

سوال های آرمان کوچولو

آرمان پسر کوچولوی  7ساله شادی است که دوست داره درباره همه چیز بدونه ،برای همین سوال های قشنگی از مامانش می کنه و مامان جون هم با حوصله جوابش رو میده...

۱

۲

آقای مدرس من می خوام
شب قدر تا سحر بیدار
بمونم و دعا کنم ،آخه...

۳

مامان جون االن که داشتم تکرار برنامه
سرسفره خدا رو می دیدم احسان گفت
می خواد شب قدر بیدار بمونه ،چرا؟

مامان جون قرآن
چه ارتباطی با
شب قدر داره که
از من خواستی
بیارمش؟

لطفا قرآن را از روی
طاقچه بیار تا من بتونم
بهتر به سوالت جواب
بدم.
۵

۴

8

تصویر گر :سعید مرادی

خدا تو سوره قدر گفته که قرآن در شب قدر
به پیامبر ما نازل شده .به غیر از این ،در این
شب هزاران فرشته به روی زمین میان تا...

وای چه جالب...

سوره قدر رو یادته پسرم؟ همون که با
انا انزلناه شروع میشه؟
این سوره درباره شب قدر است.

۶

خالصه ارزش شب قدر از هزاران شب بیشتره
و اولین شبش هم شب نوزدهم رمضانه.

پس برای همین که
ارزشش زیاده ما شب
قدر بیدار می مونیم؟

بله ،عبادت و تفکر تو این شب
خیلی ارزش داره برای همین باید
خوب استراحت کنیم تا بشه
شب قدر بیدار بمونیم
میشهمنهمبیدار
بمونم؟خیلیدلم
میخواد کنارشما باشم

