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فرفره

خوشمزه و پرفایده

 4فصل زیبا

در ســفره افطار ،یک ظرف پنیر و ســبزی بــود .من تربچه
خیلی دوســت دارم .یکی برداشــتم و خوردم .مامان گفت:
«میدونســتی تربچه خیلی فایــده داره؟» تربچــه بعدی را
خوردم و گفتم« :نه .فقط میدونستم خیلی خوشمزه است».
مامان گفت« :تربچه برای پوســت و هضم غذا خیلی مفیده.
فایدههای زیاد دیگهای هم داره» .یک تربچه دیگر برداشــتم
و گفتم« :چه قدر خوبه که یک چیز خوشــمزه ،پر فایده هم
هست» .مامان گفت« :اما حواســت باشه که باید به اندازه
بخوری نه زیــاد .اگه زیاد بخوری ممکنــه دل پیچه بگیری».
گفتم« :چشم» و دیگه تربچه برنداشتم.

درخت پر از شکوفه است

ارسال نقایش ،قصه،
خاطره ،عکس و ...

وقتی تابستون میاد

قشنگ و میوه داره

«زندگی سالم »
زرد و نارنجی میشه

وقتی که پاییز میاد
برگای اون میریزه
با فوت محکم باد

میای بازی

نقاشی ارسالی از دوست خوب «فرفره»

جاش کجاست؟

صدرا صابری زوارم 7-ساله از بجنورد

وقتی زمستون میشه
اصال لباس نداره

بهار میاد و براش
لباس نو میاره

شاعر :عفت زینلی

با این بازی سرعت عمل و تمرکز خود را بسنجید .این بازی را تک نفره یا با
خانواده انجام دهید و لذت ببرید.
چی الزم داریم؟
دو تکه کارتن یا مقوای هم اندازه و چند مدادرنگی یا ماژیک.
چطور بسازیم؟
ابتدا روی یکی از کارتنها با مداد ،اشکال مختلفی با اندازههای متفاوت
مانند نمونه داخل عکس ،بکشید تا تمام کارتن پر شود .همان اشکال را با
همان ترتیب روی کارتن دیگر هم بکشید و برش بزنید .اشکال بریده شده
را رنگ بزنید.
میتوانید برای انجام این بازی زمانی را تعیین کنید .کسی که در مدت زمان
کمتری اشکال بریده شده را در جای خود قرار دهد ،برنده است.

تصویر سازی ها :سعید مرادی

تصویرسازی ها :الهام کربالیی
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وقتی فصل بهاره

روزهای زوج

غزاله صفدری

شهرقصه

ماهی گلی و خاله قورقوری
خاله قورقوری رو به ماهــی گلی کرد و گفت« :روی
آب نرو .مرغ ماهیخوار آمده ،شــاید تــو رو ببینه و
 »...اما حرف قورباغه تمام نشــده که ماهی گلی
گفت« :من از کســی نمیترســم .ببیــن چه دم
قشنگی دارم» بعد دمش را که سه تا باله
بزرگ و زیبا داشــت به قورقوری نشان
داد و گفت« :میخوام دم قشــنگم رو به
خورشــید خانم و ابرها و بقیــه ماهیها
و قورباغهها نشــون بــدم» و به روی آب
حرکت کرد.
قورقوری به دنبال ماهــی داد زد « :من
برای خودت گفتــم» .اما ماهی گلی از او
دور شد و توی برکه این طرف و آن طرف
رفت و به ماهیها و قورباغهها میگفت:
«ببینیــن بالههای من چه قدر قشــنگ
تکان میخورن».

آثار شما

دنیای نقاشی

نور خورشــید روی برکه تابیــده بود .ماهی گلــی رفــت روی آب ،که مرغ
ماهیخوار ،او را دید .خالــه قورقوری ،به طرف ماهــی رفت و گفت« :زود
برو زیر آب» .ماهی که مرغ ماهیخــوار را ندیده بود ،گفت« :زیر آب
نمیرم .می خوام بالهها و دمم رو به خورشــید
خانم و ابرها نشــون بدم» .اما وقتی باال پرید،
یک دفعه چشمش به مرغ ماهیخوار افتاد.
مرغ ماهیخوار منقارش را باز کرد تــا او را بگیرد ،همزمان
قورباغه هم پرید و دم ماهی گلــی را گرفت و او را به زیر آب
برد .ماهی وقتی دید ته برکه اســت و قورقوری او را نجات
داده اســت ،ســرش را پایین انداخت« :خاله قورقوری من
رو ببخش» .قورقوری لبخندی زد و گفت « :اشکال
نداره .اما قول بده بیشتر مراقب خودت باشی و
به نصیحت بقیه گوش کنی».
ماهی گفت« :چشــم» و بعد هم قلپ قلپ
حباب درســت کرد تا خالــه قورقوری را
بخنداند.

نویسنده:عارفه رویین

دوستان گلم شعرهایی که در کنار نقاشیهای شماست ویژه نقاشیهای قشنگ شما سروده شده .امیدواریم که
خوشتون بیاد.دوستان گلم اگه دلتون بخواد میتونین عکسهاتون رو هم برای ما در تلگرام به همراه نقاشیهاتون
به شماره  ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستید ،تا در کنار نقاشی و اسمتون ،عکستون هم چاپ بشه.

حلما رحمانی پناه
4ساله

مهدیه جانقربان
 ۵ساله

یه قصه قشنگی هست
تو قصه ،خاله پیرزن
سالم تا خونه میرسه
با یه کدو قلقله زن

بارون که جر جر بیاد
تمیز میشه همه جا
خوشحالن و میخندن
پرندهها ،سبزهها

فاطمه باقری
 ۵ساله

سجاد جانقربان
 ۸ساله

آقای باد مهربان
مثل معلم ورزش است
وقتی که این جا میوزد
هر برگ ،کارش نرمش است

با شکلهای هندسی
نقاشیام را میکشم
خانه ،درخت و کامیون
خورشید زیبا میکشم

فرفره منتظر نقاشیهای شماست
دوستان هرنمندم ،لطفا هنگام ارسال نقایش به این نکات توجه کنید

۴

 از کاغذ اتنخورده ،بدون خط و سفید برای کشیدن نقایش استفاده کنید. کنار نقایش چیزی ننویسید و مشــخصاتاتن را در پیایم جداگانه ارسالکنید.
 -نقایشهایتان را پررنگ بکشید و در رنگآمیزی آنها دقت کنید.

 در نور مناسب (ترجیحا نور روز) و در حالیت که دوربین کامال عمودی بر نقایشاست ،عکس بگیرید.
 دقت کنید که ســایه گویش یا عکاس در زمان عکــس گرفنت روی نقایشنیفتد.

سرگرمی

مارپیچ

دوســتان گلم این خرگوش کوچولو تازه از خواب بیدار

شدهوخیلیدلشمیخواهدیکهویجخوشمزهبخورد.
لطفا کمکش کنید تا زودتر به هویج ها برسد.

