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دوستان خوبم می خوام چند تا لغت

سالم کودکانه

با من یاد بگیر

یک پیشنهاد خوب

آموزشانگلیسی

فرفره

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

رو همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا
با این لغات و معادل انگلیسی شون

وقتی بدون کاری
یک گوشه یا کنار است
لبخند هم ندارد
انگار غصهدار است

ه اون مزرعهاس
خون 
یه حیوون مفیده
مامامیگهتوچمن
به صاحبش شیر میده

Worm
کرم خاکی

«زندگی سالم »

در دست مادر من
قیچی زرد رنگ است
میخندد او قچ و قچ
خندیدنش قشنگ است

Turtle
الکپشت

Cow
گاو

روزهای زوج

خنده قیچی

آشنا بشین.

خون ه اون پشتشه
آروم آروم راه میره
فکر می کنی با خودت
شایدطفلکیپیره

زیر خاکا میلوله
نداره اون دست و پا
کرم خاکی مفیده
برای خاک ،بچهها

شعر

هنگام کار ،دایم
او قچ قچش بلند است
حتما به کار کردن
خیلی عالقهمند است
عفت زینلی

سحر بهجو

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

بابا به فهرست خریدی که مامان دستش داده
بود ،نگاه کرد و گفت« :اینــا که خیلی زیاده
باید چند بار بــرم و برگردم .نمیتونم همش
رو با هم بیارم ».من گفتم« :الزم نیست .من
میام و توی آوردن وســایل کمک میکنم».
خواهرم هستی گفت« :من هم میام که
کمک کنم ».سه نفری به خرید رفتیم.
وسایل ســبکتر را خواهرم هستی
برداشته بود و وسایل سنگینتر را بابا.
من هم نانها را دستم گرفته بودم
و داشتیم به خانه برمیگشتیم.
بابا گفت« :آفرین به پســر
و دختــر نازنینــم بــا این
پیشــنهاد خوبشون» بعد
هم به من چشــمکی
زد و گفت« :نون آور
خونه شدی ها!»

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

شهرقصه

جوجهموشی
بلندی داشتند نمیتوانستند .
پدر جوجه تیغی کوچولــو به او گفت« :تو تنها کســی
هستی که میتونی از الی این میلهها رد بشی .تو باید
اون کلید رو بیاری و ما رو آزاد کنی ».همه با امید به
او نگاه میکردند .بعضیها از او خجالت میکشیدند.
جوجه تیغــی کوچولو با وجودی که ترســیده بود ،به
طرف شکارچی که خوابش برده بود رفت.
او کلید را که از کمربند شکارچی آویزان بود ،کشید .بعد
هم آمد و قفل قفس را باز کرد .هیچ کس باورش نمیشد.
همه با عجله از داخل قفس بیرون آمدند.
آنهــا از جوجه تیغــی کوچولو تشــکر کردند
و به خاطــر بدرفتاریهایشــان از او معذرت
خواســتند .از آن روزبه بعد هیچ کس او را به
خاطر ظاهر متفاوتش مسخره نکرد    .

پدر و مادر جوجهتیغی هردو گریهشان گرفته بود .مادر با گریه گفت« :چرا دختر ما باید با همه فرق داشته
باشــد؟» پدر یک دفعه انگار چیز مهمی یادش آمد .از جا پرید و گفت« :غصه نخوربرادر
من هم تیغ نداشت و شبیه یک موش کرم رنگ بود» .جوجه تیغی مادر ،دختر
بیتیغ و عجیبش را بغل کرد و سعی کرد آرام باشد.
جوجه تیغی قصه ما کمکم بزرگ شد .بچهها با تمسخر
او را جوجــه موشــی صــدا میکردند و بــا او بازی
نمیکردند.
یک روز جوجهتیغــی کوچولو مشــغول بازی
بود که ناگهان صدای بلندی به گوشش خورد.
ترسید و به سمت خانه دوید .او به همه گفت
که یک شــکارچی دیده اســت اما قبل از این
که بتواننــد کاری انجام بدهند ،شــکارچی
آنها را پیدا کــرد و در قفس انداخت .همه
جوجهتیغیها گریه میکردنــد .بعضیها
جیغ زدند و بعضیها هم سعی کردند از الی
میلههای قفس فــرار کنند ،اما چون تیغ های

۱

هنرمند کوچولو

تابلوی پرتقالی

هانیه سوزنگرزاده 12 -ساله

سرگرمی و رنگ آمیزی

پیدا کردن اشتباهات

چی الزم داریم؟
مقوای سفید،کاغذ رنگی(سبز و قهو های) ،چسب مایع ،قالب
گل و پوست پرتقال

۲

چطوری درست کنیم؟
قالب را روی پوســت پرتقال بگذارید و فشــار دهید .این کار را ادامه
دهید تا تعداد گلهایتان زیاد شود .میتوانید زودتر گلها را آماده کنید
تا زمان آماده کردن درخت ،خشک شده باشند و راحتتر بچسبند.
با استفاده از کاغذ رنگی سبز مقداری برگ آماده کنید .روی کاغذ رنگی
قهو های تنه درخت را بکشید و با قیچی آن را جدا کنید.
درخت بریده شده را روی مقوای سفید بچســبانید و آن را پر شکوفه
کنید و برگها را البهالی آن بچسبانید .حاال شــما یک تابلوی پرتقالی
دارید.
طاهره عرفانی
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داستان ارسالی از دوست خوب «فرفره»

دوســتان خوبم ،به این تصویر با دقت نــگاه کنید .هفت
اشتباه در این نقاشیها وجود دارد .آنها را پیدا کنید و بعد
تصویر را رنگآمیزی کنید.

