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شعر

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

فرفره

هورا ،من برنده شدم

کچل اما خوشگل

خواهرم هســتی گفت« :بیا با هم مچ بندازیم» من قبول کردم .خب
من از خواهرم قویتر هســتم اما نمیخواســتم دلش بشکند ،برای
همین زیاد تالش نکردم و گذاشــتم خواهرم هستی برنده شود .بعد
هم سرم را پایین انداختم و گفتم« :من بازنده شدم» خواهرم گفت:
«یک بار دیگه» این بار هم من زیاد تالش نکردم ،اما هستی دستش
را خواباند و گفت« :داداشی حاال تو برنده شدی .بگو هورا من برنده
شدم» خندیدم و گفتم« :هورا ،من برنده
شدم».

سرخ و سفید مثل هلو
لبش یه غنچه کوچولو

بدن من

مرواریدهای درخشان

بینی داره قد مویز
چشمای آبی ولی ریز
لپ داره با طعم عسل
ه بی موی کچل
کل 
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ارسال نقاشی ،قصه ،خاطره ،عکس و ...

نی نی ما مثل گله
خالصه خیلی خوشگله
دوسش داریم با خنده هاش
مامان میگه بشم فداش
شاعر:مریم زارعی

سرگرمی و رنگ آمیزی

بگرد و پیدا کن

ه مشتریها
توی یک فروشگاه کفشفروشی هم 
میآمدند و کفشهای پاشــنهبلند میخریدند،
ولی کسی کفشهای پاشنه ندار را نمیخرید برای
همینکفشهایپاشنهندارناراحتبودند.یکروز
یک آقا و خانم پیر به فروشگاه آمدند و کفشهای
پاشنهندار را خریدند ،چون آنها نمیتوانستند
با کفشهای پاشــنهبلند راه برونــد .این طوری
کفشهای پاشنهندار هم خیلی خوشحال شدند.
یک روز یک کفش پاشــنه بلند به مغــازه آمد و
ناراحت بود .کفشهای پاشنهندار که حاال دیگر
خوشحالبودند،گفتند«:چراناراحتی؟شماکهزود
خریده میشین؟» کفش پاشنه بلند گفت« :آخه
همش فکر میکنم شاید کسی که منو بخره پاش بو
یاد شهید سردار ســلیمانی و فداکاریهایش
همیشه در قلب و ذهن ماســت .در این مدت
دوســتان زیادی آثاری با موضوع سردار شهید
ه
حاج قاسم سلیمانی برای ما فرستادند که از هم 
آنها تشکر میکنیم؛
ریحانه خادم 12 ،ساله ،شعر

قصه تصویری

یکدلیورفاقت

دوستان خوبم به تصویر زیر دقت کنید و  ۷تصویری که نام آنها با

حرف«د» شروع میشود را پیدا کنید .بعد تصویر را رنگآمیزی کنید.

بده برای همین ناراحتم» .یک روز یک خانم و آقای
جوون اومدن فروشگاه و کفش پاشنهبلند ناراحت
راخریدند.آنخانمپایشبومیدادوبههمیندلیل
کفش ناراحت بود .آن خانم کفشها را به مادرش
هدیه داد .پاهای مادرش بو نمیداد ،کفش پاشنه
بلند خیلی خوشــحال شــد .به این صورت همه
کفشها به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند.
نقاشی وداستان ارسالی از دوست خوب «فرفره»
تینا حسینی  ۶ساله

محمد رضا تشکری ،کالس دوم ،نامه
هستی میرشکاری ،کالس اول ،نقاشی
رضا نژادرحیم 10 ،ساله ،نقاشی
رامین نژادرحیم ،کالس اول ،نقاشی
همین طــور دل نوشــتهها ،نقاشــی و رنگ
آمیزیهای بچههای سوم  ۲مدرسه استقالل

انگشت های دست یکی یکی از آرزوهایشان گفتند ...
۲

دوست دارم گل بکارم و گلم

نمیتونم با مالقه غذا

دونه رو بردارم

میرسین

۳

کاش میشد لباسای قشنگ
بدوزم اما حتی نمیتونم

سوزن نخ کنم

رو

و بکارم

 ۵اگه همه به هم کمک کنیم
همهتون به آرزوهاتون

دلم می خواد غذاهای

خوشمزه درست کنم اما

بزرگ بشه اما نمیتونم

نویسنده  :عفت زینلی تصویرگر :سعید مرادی

«زندگی سالم »

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

من دندان هستم .از شــش ماهگی تا دو ســال و نیمگی ،شما
دندانهای شیری در میآورید.
تعداد دندان های شیری  20تاست.
تقریبا از شش سالگی اولین دندان دایمی جانشین دندان شیری
شما میشود .تا  12سالگی این جانشینی دندانها ادامه دارد.
تعداد دندانهای دایمی  32تاست.
چه وقتی دندان شیری دارید و چه زمانی که دندانهای دایمی
شما در میآید ،شما باید مراقب من و دوستانم باشید.
اگر میخواهید دندانهای سالمی داشــته باشید باید مسواک
بزنید ،نخ دندان بکشــید و به اندازه کافی غذاهای کلسیم دار
مثل شیر ،ماست ،کشک و پنیر و ...بخورید.
شما بچهها به طور متوســط  400بار در روز لبخند میزنید ،پس
مواظب من باشید که سفید و درخشان بمانم و لبخندهایتان را
زیباتر کنم.

کفشهای پاشنه بلند
و کفشهای پاشنه ندار

۱

روزهای زوج

دست وپاهاش نازو تپل
خوش عطر و بو مثل یه گل

آثار شما

۴

فرفره

هم بزنم

۶

با گوش دادن به پیشنهاد انگشت شست همه انگشتها خوشحال شدند

۴

آرزوم اینه که نقاشیهای
قشنگ بکشم اما حتی
نمی تونم قلم رو

نگه دارم

