سالم کودکانه
زندگیسالم
چهارشنبه
17مهر     ۱۳۹۸
شماره    1439

فرفره

معرفی شغل

پستچی

نایلونالزمنیست

نینیشکمقلمبه
نی نی کوچولوی با نمک
چاردست و پا میره جلو
به به و به به میکنه
تا بخوره گوشت و پلو

هنرمند کوچولو

خوراکیها رو می ریزه
خورش رو تو ماست میکنه
ساالد میریزه رو پلو
هرکاری که خواست میکنه

۴

توی دل نینی پر از
ساالد و گوشت و دنبه شد
ازبس که اون خورده غذا
نی نی شکم قلمبه شد

مرجان ساعدی

سرگرمی و رنگ آمیزی

شما فرستادید

یک سبد گل زیبا

کامل کنین

چی الزم داریم؟

دوســتان فرفرهای با توجه به تصاویر جاهای

یک کار قشنگ

خالی رو پر کنین و تصاویر رو رنگ آمیزی کنین

بچههای کالس سوم دبستان استقالل مشهد به
مناسبت روز جهانی کودک در کالس یک جشن
کوچک گرفتن و معلم مهربونشــون خانم ظریف

۲

روحبخــش ،ایــن

چطوری درست کنیم؟

اول بایــد روی مقوا ،یک مســتطیل به
اندازه  15در  18سانت بکشین .بعد طول
و عرض رو به سه قسمت تقسیم کنین.
االن  9تا مربع داریــن که باید اونا را مثل
شکل تقسیم بندی کنین و برش بزنین.
بعد قسمتهای بریده شده رو یکی یکی
همون طور که تو شکل میبینین به هم
بچسبونین .وقتی سبد تموم شد ،براش
یک دسته برش بزنین و دوتا دایره کوچک
روی قسمتهایی که روی هم چسبونده
شدن،بچسبونین.

«زندگی سالم »

مریم زارعی

۱

مقوای رنگی ،قیچی ،مداد ،خط کش،
چسب

روزهای زوج

من پســتچی یا همون نامهرســان
هســتم .من برای اداره پســت کار
میکنم؛ دقــت باالیی دارم و حواســم
هست که هر نامه به دست صاحبش برسه.
همه چیزایی که پست میشن نامه نیســتن بعضی وقتا چیزای
دیگهای مثل کتاب ،لباس ،ســاعت و عروسک هم مردم برای
همدیگه پســت میکنن .من باید امانتدار خوبی هم باشــم
تا وســایلی رو که پســت میشــه ،سالم
به مقصد برســونم .بــرای این کار
من با دقت آدرس و کدپســتی رو
میخونم و اون بسته رو به موقع
به دست صاحبش میرسونم.
من وظایــف زیــادی دارم مثل
مرتب کردن نامهها ،آماده کردن
بســتهها توی جعبههــای ویژه،
نگهداری از نامههایی که وقتی
میرم تحویل بدم کســی خونه
نیست تا تحویل بگیره ،همکاری
با بخشهای دیگه اداره پســت و
مدیریت کردن زمان .من شــغلم رو
دوست دارم.
راســتی 17مهرماه هــر
ســال روز جهانی پست
هست .

شعر

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

فرفره

امروز مــن و داداش پویا همراه مادرم به فروشــگاه رفتیم و کلی خرید
کردیم .وقتی خانم فروشنده میخواست خریدهای مان را توی نایلون
بگذاره ،مامانم گفت« :نایلون الزم نیســت» .بعد از توی کیفش سه تا
کیسه پارچهای در آورد و وسایلی رو که خریده بودیم داخلش گذاشت.
هر کدوممون یکی رو برداشــتیم و به سمت
خانه راه افتادیم .مامان برای ما توضیح
داد« :ما هر چی کمتر از فروشــندهها
نایلون بگیریم ،بهتره چون تجزیه این
نایلونهــا خیلی طول میکشــه .این
طوری به سالمت
محیط زیست هم
کمک کردیم».

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

کارتهــای تبریک
زیبا رو که خودشون

۵

درســت کــردن به
۳

دانش آموزان هدیه
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منصوره گلی

قصه تصویری

رنگدامنمهتاب

مامان مهتاب تصمیم داشت یک دامن قشنگ و خوش رنگ برای مهتاب بدوزد ،باالخره لباس آماده شد...
 ۳مهتاب با خوشــحالی به حیاط رفت تا دامنش را به ماهی های
توی حوض نشان دهد

۲

۱

وای چه
دامن قشنگی .رنگش
مثل پولک های منه!

مهتاب بیا اینو بپوش
ببینم

۴

نویسنده :عارفه رویین تصویر گر :سعید مرادی

چقدرخوشگله
ممنون

۵

۴

وای ببین خالهای تو همرنگ
دامن منه!

وای چه دامن قشنگی،
درست رنگ گلبرگهای
منه

۶

آره مثل
پولکهای تو
قشنگه

مهتابخوشحالبودکهمامانبراشدامنیهمرنگماهیحوض،
خالهای شاپرک و گلبرگهای گل قرمز باغچه دوخته است.
ممنون
مامان خوبم

