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شماره    ۱۴۱۵

کتابهای دوست داشتنی

فرفره

امروز من و مامانم به کتابخونه پارک محله رفتیم و مامانم عضو کتابخونه
شد .توی کتابخونه یک قفسه هم بود که پر از کتابهای کودک بود .من
خیلی از کتابها خوشم اومد .یکی از کتابها رو به مامان نشون دادم
و گفتم« :خیلی دلم میخواد بدونم راجع بــه حیوونا تو این کتاب چی
نوشته» مامان کتاب رو امانت گرفت و به من گفت« :فعال تو میتونی هر
دفعه که میایم این جا یک کتاب انتخاب کنی تا من یا داداش پویا برات
بخونیم ».من خیلی خوشــحالم که مامانم عضو کتابخونه شده ،چون
این طوری کلــی چیزای جدید
یاد میگیرم و جــواب خیلی از
سواالتم رو پیدا میکنم.

شعر

بدن من

مهمون

مو

گنجشکا جیک جیک می کنند
گشنه مونه ،تشنه مونه
		
مامان زبون اون ها رو
			
مثل همیشه می دونه
				

شاعر:طاهره اکرمی

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

پیرزنمهربون
قل می خوره تو کوچه
توپ جدید خوبم
با خوشحالی توپمو
روی زمین می کوبم

خوراکزرافهباساالدالکپشت
بچهها تا حاال شــده غذایی رو که مامان درســت کرده دوست نداشته

باشین؟

میخوام بهتون کتاب خوراک زرافه با ساالد الک پشت رو معرفی کنم .این

ه این کتاب درباره دختر کوچولویی
کتاب را آقای «رضا دالوند» نوشته .قص 
است که وقتی میبینه ناهار سبزیجات و ماکارونی دارن

سرگرمی و رنگ آمیزی

کلمه یابی
دوســتان عزیزم حروف مربوط به امالی صحیــح هر کلمه زیر

پیرزن مهربون
توپ منو میاره
یه شاخه گل با لبخند
توی جیبم می ذاره

میگه من این غذا رو دوســت ندارم .اون حاضر

«زندگی سالم »

فاطمه صفری

توپ منو عمو جون
برام کرده دو الیه
قل می خوره و میره
تو باغچه همسایه

معرفی کتاب

روزهای زوج

یکی از دالیل زیبایی شما من هستم!
من رنگهای متفاوتی دارم؛ ســیاه ،سفید،
قهوهای یا زرد .ترکیــب اصلی من یه پروتئین محکم به اســم
کراتینه .من از دو قسمت ساقه و ریشه تشکیل شدهام .ریشه
ام درون پوست قرار داره و از طریق اون تغذیه میکنه.
اگه من رو ســر وقت اصالح کنین اکسیژن بیشتری
وارد پوست سرتون میشه و رشدم سریعتر میشه.
من تمیزی رو خیلی دوست دارم .اگه بعد از حموم من
رو خشک نکنین ممکنه سردرد بشین
یا ســرما بخورین .من دوست
نــدارم بــا
سشــو ا ر
خشــک
بشــم چون
اذیت میشم.
همیشــه
مــن رو بــا
حولــه تمیز
خشک کنین.
من مو هستم.

تو باغچه مون آب می ذاره
خرده های نون می ریزه
		
مهمون مامان خوبم
			
هر کی که باشه عزیزه
				

ارسال نقاشی ،قصه ،
خاطره ،عکس و ...

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

شکلش نوشته شده؛ کلمه رو بنویسین وشــکل رو به دلخواه

خودتون رنگ بزنین.

شاعر:سحر بهجو

نیســت به غذاش لب بزنه اما مامــان برای این

مشــکل یک فکر خوب داره .یعنی این فکر چی
می تونه باشه؟

رگمکینانن

برشی از کتاب
«من ماکارونی دوســت نــدارم ».مامان
خندیــد و گفت« :اما این کــه ماکارونی
نیســت!» گفتم« :پس چیه؟» مامان

گفت...

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

مامان گفت« :چرا غذا نمیخوری؟» گفتم:

تچر

راب

کچمه

قصه تصویری

من هم کمک میکنم
۱

هر سال روز عاشورا مادر جان آش نذری درست می کند و همسایه ها و فامیل هم در این کار به او کمک می کنند ....

مثل هر سال ،روز عاشورا

۲

۴

شاعر  :عفت زینلی تصویر گر :سعید مرادی

همه جمعیم دور مادرجان

۴

توی ظرفهای آماده
خاله ریحانه کشک میریزد

ه نذری
میپزد آش رشت 

۳

بازهمدرحیاطخانهشان

۵

رادیو روشن است و روضه میخواند
زن همسایه اشک میریزد

من کمک میکنم به مادرجان
مثل مامان و خاله ریحانه

۶

میروم توی کوچه ،با سینی
آش میدهم به هر خانه

