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شعر

تنگ ماهی

عیادت از دایی جون

فرفره
صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

عروسک کثیف

روزهای زوج

لباس شویی روشن بود
با صدای درام دام
هرلباسی کثیف بود
باید می رفت به حمام

امروز همراه خانواده به دیدن دایی رفتیم؛ دایی چند روز پیش تصادف
کرده و حاال پایش را گچ گرفتهاند .من و خواهرم هستی روی گچ پای دایی
نقاشیکشیدیموکنارشنوشتیم«:داییجونمواظبخودتباش»دایی
خندید و گفت« :قول میدم از این به بعد بیشتر مواظب خودم باشم تا هم

«زندگی سالم »

فرفره

عروسک منم بود
کثیف و زشت و بدبو
انداختمش تو ماشین
تا که تمیز بشه او

خودم اذیت نشم و هم بقیه رو نگران نکنم ».بعد به من و خواهرم هستی
چشمکی زد و گفت« :مخصوصا حاال که میدونم شما دو تا فسقلی چقدر
منو دوست دارین».

اول یه ذره ترسید
فریاد کشید آی کمک
بعدش با لبخندی گفت
استخر و چرخ و فلک

چی الزم داریم؟

مقوا (سفید ،آبی ،قرمز و سبز) چسب و قیچی ،نی نوشابه

شاعر :عفت زینلی

چطوری درست کنیم؟

 -۱ابتدا با مقوای سفید یک دایره برش بزنید .با مقوای آبی یک دایره
به اندازه نصف دایره ســفید برش بزنید و با قیچی به صورت موج
دریا در آورید .حاال اطراف دایره آبی را با چســب به دایره سفید
بچسبانید.
 -2با استفاده از مقوای سبز برای تنگ ماهی ،جلبک درست کنید.
در این مرحله با اســتفاده از مقوای قرمز یک ماهی درست کنید
سپس آن را به نی نوشابه متصل کنید.
حاال میتوانید ماهی را توی تنگ آب ،مــدام باال و پایین ببرید و از
بازی کردن ماهی داخل آب لذت ببرید.
سمانه تلگردی

قلب مترسک

نمی کنه!»

تولوپش رو میشنوم .قلبت سر جاشه».

خانم گنجشک جیک جیک کرد و گفت« :قلبت چه صدایی میده؟»

خانم گنجشک گفت« :جیک جیک

آقا مترسک گفت« :جیک جیک جیک»

بچه های من باعث شــده بود تو

یک دفعه قلب مترسک شروع کرد به جیک جیک صدا کردن.

صدای قلبت رو نشنوی».

خانم گنجشک گفت« :قلب تو صدای بچه های منو میده».

مترسک خوشحال شــد و گفت:

بعد پرید کنار مترسک نشست .قلب مترســک جیک جیک صدا

«صــدای قلبــم ســر جــاش

میکرد .موشی باال آمد و دســتش را روی قلب مترسک گذاشت.

برگشت».

هوا سرد شده بود .آقا مترسک کتش را پوشیده بود .ناگهان صدایی
شــنید .قلبش جیک جیک میکرد .به موشــی گفت« :قلبم مثل
گنجشک میزنه» موشــی گوش داد .قلب مترسک به جای تاالپ
موشی گفت« :قلبت مریض شده ،باید استراحت کنی»
مترسک ناراحت شد و گفت« :من صدای تاالپ تولوپ قلب خودم
رو می خوام».
درهمین لحظه خانم گنجشــکه روی درخت نشست و گفت« :آقا
مترسک تو بچههای منو ندیدی؟ تازه پرواز کردن یادگرفتن .نمیدونم
کجا رفتن!»

آثار شما

دنیای نقاشی

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشیهای
شماست ویژه نقاشــیهای قشنگ شما سروده
شده .امیدواریم که خوشــتون بیاد .اگه شما هم
دوست دارین برای نقاشیهای قشنگتون شعر
گفته بشه لطفا نقاشیهاتون رو برای ما تو تلگرام
به شماره  ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستین.

نویسنده :

تولوپ ،جیک جیک میکرد.

فاطمه صفری

شهر قصه

مترسک گفت« :منم صدای قلبم رو گم کردم .قلبم دیگه تاالپ تولوپ

کجاست؟» موشی گوشــش را تیز کرد و گفت« :من صدای تاالپ

یکدفعه دستش درد گرفت .موشی داد زد و گفت« :قلبت دستم
رو نوک زد» یک دفعه قلب مترسک شروع به تکان خوردن کرد .یک
چیزی پرزد و بیرون آمد .بعد یکی دیگه ،بعد یکی دیگه...
خانم گنجشــکه با خوشــحالی گفــت« :بچههام پیدا شــدن»
موشــی گفت« :حتما به خاطرهوای ســرد رفته بــودن زیر کت
آقا مترســک تا گرم بشن»مترســک گفت« :پس صدای قلب من

سرگرمی و رنگ آمیزی

تصویر متفاوت

دوستان گلم در هر ردیف دور تصویری
که با بقیه متفاوت است ،خط بکشید و
بعد تصاویر را رنگ کنید.

شما فرستادید

عکس یادگاری
دوستان گلم حتما شــما هم مثل خیلی از
دانشآموزان روز دانشآموز را در کالس
یا مدرسه جشن گرفتهاید .بچه های کالس

مهنیا اصغر دخت
 7ساله

دوم دبســتان مدرســه ناصر صفری هم
با کمک معلم مهربون شــون خانم «نیره

نشسته روی نیمکت
یه دختر نازنین
خوشحاله از این که نیست
زباله روی زمین

محمدپور» در این روز یک جشــن کوچک
در کالسشان برگزار کردند و عکس آن را
برای ما فرستادهاند.

کوثر ذاکر
 6ساله

به به عجب لباسی
خیلی قشنگ و نازه
شبیه رنگین کمون
فقط کمی درازه

۴

یک عالمه پرنده است
ه ما
اطراف خون 
مشغول بازی هستن
چقدر قشنگ و زیبا

تصویر سازی ها  :مریم عروجی

ارشک توکلی
7ساله

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