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شور ولی خوشمزه

آموزش انگلیسی

امروز بعدازظهر مامان بیرون کار داشت .خداحافظی کرد و رفت .به بابا

دوستان خوبم می خوام چند
تا لغت رو همراه با شعر بهتون
معرفی کنم تا با این لغات و
معادل انگلیسی شون

گفتم« :بابا بیا واسه شام ،غذایی رو که مامان دوست داره درست کنیم

آشنا بشین.

و مامان رو غافلگیر کنیم ».بابا قبول کرد .من و داداش پویا رفتیم و از توی
یخچال مواد الزم رو آوردیم ،بابا هم رفت پای گاز .هر ســه تایی به کمک
همدیگه غذا رو آماده کردیم .البته غذامون کمی شور

فرفره

شده بود ولی وقتی مامان اومد و دید ما به خاطر
این که اون رو غافلگیر کنیم ،این کار رو کردیم ،از ما
تشکر کرد .بعد هم گفت« :این غذا خیلی خوشمزه
است؛ مز ه مهربونی میده!»

فرفره

ser
پا Era
ک کن

هر اشتباهی کردی
اگر که با مداده
پاک میکنه حسابی
کن فوق العاده
پاک ِ

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

شعر

پدر بزرگ و مادربزرگ

sharpener
مداد تراش

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

با اون تو مینویسی
تا که بشی باسواد
رنگ و وارنگ و خوشگل
اسم قشنگش مداد

دلش برات تنگ شده
اما کمر درد داره
پدربزرگ خوبت
چشاش ضعیف و تاره
دست مامان بابا رو
بگیر ببر خونه شون
باید که باشی دایم
با هر دوشون مهربون

سر مدادت چرا
رفته تو خونهش انگار
برای تیز کردنش
مدادتراش رو بیار

Pencil
مداد

«زندگی سالم »

مامانبزرگ خوبت
نشسته توی خونه
دونههای تسبیحو
میشماره دونه دونه

ارسال نقاشی ،قصه
خاطره ،عکس و ...
۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

روزهای زوج

شاعر :سحر بهجو

شاعر :سحر بهجو

شهر قصه

درخت غرغر

مهســا دختر خوبی بود اما یــک عیب بزرگ

اینترنت هم نداره! پشــه هم داره!» در همین لحظه بادی اومد و غرغرهای مهسا رو با خودش کمی اون

داشت که باعث میشــد کارهای خوبش

طرفتر برد .جایی که یک چاله بود .غرغرها داخل خاک رفتن و بعد هم بــارون گرفت.چند ماه بعد که

کمتربهنظربقیهبیاد؛مهساغرغروبود.

مهســا و خانوادهاش دوباره به همان جا رفتن ،دیدن یک درخت زشــت سبز شــده .درخت غرغر که

مثال وقتی به خواهرش تو کاردســتی

مهســا گفت« :وای چه درخت زشــتی!» میوههای

میوههای زشت و بدبویی داشت.

کمک میکرد کلی غر میزد ،اون قدر که

۴

اولین غرغر رشد کردن! مهسا گفت« :من از این جا

درخت با شــنیدن

خواهرشازکمکگرفتنازاونپشیمون

بدم میاد» میوهها باز بزرگ تر شــدن.خواهر مهسا

میشد.یک روز مهســا و خواهرش به

گفت«:وایمهسااینمیوههاباغرغرهایتوبزرگتر

همراه مامان و بابا به گردش رفتن .مهسا

میشن!» مهسا تعجب کرد و گفت« :دلم میخواد

تو پهن کردن زیرانــداز و آوردن تنقالت

غر بزنم! چه کار به مــن داری؟» و میوهها باز

از داخل ماشــین کمک کرد اما همین که

بزرگ تر شدن.مهسا فکری به ذهنش رسید و

همه نشســتن تا از طبیعت لذت ببرن،

گفت« :وای چه قدر هوا خوبه! چه پروانههای

مهسا شروع به غرغر کرد و گفت« :چرا

قشــنگی! چه خوب شــد اومدیم تو فضــای باز!

اومدیم؟ این جا گرم و پر از گرد و خاکه!

چه آسمون زیبایی  ». . .همون طور که مهسا حرفهای

آفتاب زیاده! تلویزیون هم نیســت،

خوب میزد ،میوههای غرغر پالسیدهتر میشدن تا این که . . .
نویسنده  :دایی مصطفی

میای بازی

سرگرمی و رنگ آمیزی

گوشای کی تیزتره؟

کامل کنین

یه بازی جالب برای بچههایی که میخوان
ی داشته باشن!
گوشهای قو 
برای این بازی باید بخشــی از یک برنامه
رادیویی یا مثال مسابقه تلویزیونی رو ضبط
کنین (بهتــره خودتون گــوش ندین فقط
بگذارین ضبط بشه).
بعد یه کاغذ و قلم دستتون میگیرین وهر
صدایی که میشنوین رو مینویسین.
شخص یا گروهی که صداهای بیشتری رو
بنویسه برنده است .یادتون باشه ترتیب
مهمه یعنی صداها رو به ترتیبی که میشنوین بنویسین.
یک کار دیگه هم میتونین بکنیــن ،یک روز که مهمون داریــن و دور هم جمعین یا
گروهی رفتین بیرون (مثال پارک یا رستوران) از یک بزرگ تر بخواین دو دقیقه صداهای
محیط رو با گوشی ضبط کنه.
بعد سرفرصت با خونواده یا دوستان بازی رو انجام بدین( .مثال به ترتیب بنویسین
صدای دایی ،صدای زنگ گوشی ،صدای بابا ،صدای در و ...خالصه هرچی میشنوین
رو بنویسین)
راضیه قلی زاده

ــ و

دوســتان فرفرهای با توجه به تصاویر جاهای خالی رو پر کنیــن و تصاویر رو

رنگ آمیزی کنین

با ــ ــ ن
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