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 11مرداد     ۱۳۹۹
شماره ۱۶۵۹

فامیل آب

داداش کوچولویم تازه به دنیا آمده است .خیلی ناز است.
نزدیکش نشستم و با او حرف زدم .به او گفتم که خیلی دوستش
دارم .او هم محکم انگشت شســت من را گرفت و فشار داد .فکر
میکنم با این کارش به من گفت که او هم مرا دوست دارد و با من
دست دوستی داد.

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

همراه شیر آب است
همراه باغ و گلهاست
قلبش زالل و صاف است
او راه راه زیباست
وقتی که میزند حرف
میریزد از لبش آب
از چشم باغ و گلها
یک دفعه میپرد خواب

روزهای زوج

«زندگی سالم »

فامیل آب و دریاست
نامش شلنگ آب است
این جا کنار دیوار
امروز توی خواب است

فرفره

ارسال نقایش ،قصه خاطره ،عکس و ...
۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

۲۰۰۰۹۹۹

شهرام رفیعی

میای بازی

چه شکلی بازی کنیم؟

یک منچ ساده

هر کدام از بازیکنان یک ماهی را بردارد .حاال به نوبت تاس بیندازید .وقتی
که  6بیاورید ،ماهی شما وارد بازی میشود.هر ماهی به اندازه عددهایی که

چی الزم داریم؟

تاس نشــان میدهد ،باید جلو رود .اگر ماهی روی یکی از دایره های سیاه

تصویر سازی ها  :زهره اقطاعی

چند کاغذ رنگی ،چسب و یک تاس

بایستد،بایدازبازیخارجشودودوبارهمنتظرعدد 6شود.هرکسکهزودتر
ه کاغذ بگذرد ،برنده است.
از خط نیم 

چطوری درست کنیم؟

ابتدا روی کاغذ رنگی دو ماهی با دو رنــگ متفاوت برش بزنید .بعد یک

نوار سفید بلند ببرید و وسط کاغذ را با ماژیک خطی بکشید و مشخص

کنید .حاال دو طرف خطی که کشیدید ،تعدادی دایرههای کوچک قرمز و
مشکی بچسبانید .دقت کنید که تعداد دایرههای قرمز و مشکی دو طرف

باید با هم برابر باشد.

شهر قصه

ناراحتی گفت« :آخه من هزارتا پا دارم .دیروز رفتم با مورچهها فوتبال بازی
کردم .حاال جورابام بو میده و من با جوراب بدبو نمیتونم برم تولد».
پروانه مهربان گفت« :این که غصه نداره .خب جورا بهات رو بشور
و فردا بپوش» هزارپا با گریه گفت« :نمیشه! من چه جوری این
همه جوراب رو بشورم و تا فردا خشک کنم!»
پروانه مهربان گفت«:اگه کمکت کنم چی؟» هزارپا
بلندتر گریه کرد و گفت« :فکر نکنم دو تایی هم بتونیم
این همه جوراب رو بشوریم .».پروانه مهربان گفت:
«آروم باش ،یه فکری دارم» و بعد بال زد و رفت.
چند دقیقه بعد پروانه مهربان همراه چند پروانه
دیگر برگشت و گفت« :ما همگی آمدیم تا به تو کمک
کنیم» .پروانهها با همراهی هزارپا همه جورا بها
را دانه دانه توی رودخانه شستند و روی درخت
پهن کردند تا خشک شوند .هزار پا از پروانه مهربان و
دوستانش تشکر کرد .
روز بعد هزارپا با جورابهای تمیز و خوشبو به مهمانی تولد رفت.

جورابهای هزار پا
هزارپا کنار درخت قدم میزد ،از اینطرف به آنطرف
میرفت و با خودش حرف میزد و میگفت« :حاال
چه کار کنم؟ با چه رویی بــرم؟! اصال ولش
کن نمیرم!» بعد دوباره کمی فکر میکرد و
دوست
می گفت« :نه نمیشه .او بهترین
ِ
منه».پروانه مهربان که در آسمون پرواز
میکرد صدای هزارپا را شنید .کنار هزارپا
نشست و گفت« :سالم هزارپا جان .چی
شده؟» هزارپا گفت« :سالم پروانه مهربان»
پروانه مهربان لبخندی زد و گفت« :به نظر
میاد که ناراحتی! مشکلت چیه؟» هزارپا
چشمانش پر از اشک شد و گفت« :فردا تولد
سنجاقک نقرهایه .دعوتم،
بهترین دوستم،
ِ
اما نمیتونم برم!» پروانه ابرویش را باال داد
و گفت« :چرا نمی تونی بری تولد؟» هزارپا با

نویسنده :مهدیه حاجی زاده

آثار شما

سرگرمی و رنگ آمیزی

شما فرستادید

دنیای نقاشی

بگرد و پیدا کن

نقاشی زیبا و متفاوت

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشــیهای شماست ویژه
نقاشیهای قشنگ شما سروده شده .امیدواریم که خوشتون بیاد.
اگه شما هم دوست دارین ویژه نقاشیهای قشنگتون شعر گفته
بشه لطفا نقاشیهاتون رو برای ما تو تلگرام بفرستین.

پرنیا جنگی ۶-ساله
خانم اردک داره

ه زیبا
سه تا جوج 

غزاله صفدری

دوستان خوبم شکلهای خواسته شــده را در تصویر پیدا
کنید و بعد تصویر را رنگ آمیزی کنید.

چی الزم داریم؟
کاغذ ،گواش سیاه ،قلممو ،مداد شمعی در رنگ های مختلف ،چوب
باریک و نوک تیز
چطوری درست کنیم؟
کاغذ را با مداد شــمعی ،رنگ میکنیم .میتونیم به شــکل رنگین
کمان هم کاغــذ را رنگ کنیم.با گــواش ســیاه روی کاغذ را رنگ
میکنیم ،بعد صبر میکنیم تا گواش خشــک شــود.به کمک بابا و
مامان با چوب ،گواش روی کاغذ را به شکلهای زیبا مانند گل  ،ابر ،
خورشید و  ...می تراشیم.نقاشی زیبای ما آماده است.

مربی بچههاست

کاردستی ارسالی از دوست خوب «فرفره»

کالس شنا
توی
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باران اکبری 8 -ساله
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فاطمه حسنا
عبدالحسینی ۶ -ساله
گل قرمز زیبا

زیر بارون تر میشه
با کمک قطرهها

قدش ،بلندتر میشه
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