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با من یاد بگیر

آموزشانگلیسی

خاله جون؛ ممنون
ه ما آمد و از مامان و بابــا اجازه گرفت که ما به خانه
امروز خاله به خان 

شما بیاین که به من کمک کنید و با هم برای مامان جشن بگیریم» بعد

فرفره

خاله با کمک ما مواد کیک را آماده کرد و با هم کیک را درست کردیم .بعد

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

آنها برویم و مامان و بابا را هم برای شب دعوت کرد .وقتی ما به خانه
خاله رفتیم ،خاله به ما گفت« :امروز ،روز تولد مامانتونه .من میخواستم

دوستان خوبم می خوام چند تا لغت

Turnip
شلغم

و از ما تشکر کرد .من و داداش پویا خیلی احساس خوبی داشتیم از این
که به خاله کمک کردیم و مامان را خوشحال کردیم.

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

بلبل به گل نزدیک شد
در گوش او آواز خواند
هم سوت زد ،هم چهچه
خیلی قشنگ و ناز خواند

روزهای زوج

«زندگی سالم »

گل گفت :زیبا بود شعر
با سوتهای بلبلی
بلبل به او تعظیم کرد
خندید و گفت :خیلی گلی
عفت زینلی

ویتامین آ داره
نارنجی و بلنده
بابای تو میپرسه
آقا هویجا چنده؟
سحر بهجو

شهر قصه

کاله منگولهدار
آن وقت یک منگوله خوشگل ،برای

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

Carrot
هویج

« کالف سفید با من دوست می شی؟»

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

Boiled beet
لبو

عطرخوبشپیچیده
هروبه رو
از کوچ 
چشماتوهمببندی
میفهمیهستشلبو

کالف سفید رسید و گفت:

گل و بلبل

   یه خوردنی عالی
وقتی که تو مریضی
شلغمه و گاهی روش
کمی نمک میریزی

هم با کمک هم اتاق را تزیین کردیم .مامان وقتی دید خیلی خوشحال شد

کالف کاموای آبی رنگ تنها بود .راه افتاد و رفت تا به
ِ

شعر

فرفره

دوستان گلم به تصویر زیر نگاه کنید.
ادامه داستان را بنویسید و برای ما به
شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستید.

کاله بافتند .میلهای بافتنی کاله را
تماشا کردند و گفتند« :تا حاال کالهی
به این قشنگی نبافته

کالف سفید گفت« :آره»
کالف آبی گفت« :پس بزن بریم پیش میلهای بافتنی».

بودیم».

کالف سفید و آبی پیش میلهای بافتنی رفتند و گفتند:

کاله آبی و سفید،

«میشه ما رو با هم ببافید؟»

با خوشحالی
منگولهاش را تکان

میلهای بافتنی گفتند« :حتما»
بعد هم ،یک ردیف آبی ،یک ردیف سفید کالفها را بافتند

داد و به میلهای

و بافتند تا یک کاله شد .کاله رفت جلوی

بافتنی خندید.

آینه و گفت« :چه خوشگل شدم»

عارفه رویین

میلهای بافتنی ،گفتند« :یه
چیزی کمه!»
بعد هم فکر کردند از باقی مانده
کالف ،یک منگوله درست کنند.

هنرمند کوچولو

تابلوی تخمه ای

گاهی اوقات تخمهها پوچ هستند یا تاریخ مصرفشان گذشته است .آنها
را دور نیندازید .شــما با همان تخمههای دورریختنی میتوانید تابلوهای
زیبایی درست کنید و به پدر ،مادر ،خواهر یا برادر خود هدیه بدهید.

چی الزم داریم؟
تخمه ،چسب مایع ،ماژیک یا رنگ گواش ،قلم مو ،مقوا

چطوری درست کنیم؟

۴

 ۱ابتدا روی میزتان پالستیک باطلهای پهن و تخمهها را رنگ
کنید.
 ۲اجازه دهید تا خشک شــود .روی مقوا چند شاخه و برگ
بچسبانید.
ه آلبالو یا میوههای دیگری را که به تازگی خوردهاید با
 ۳هست 
فاصله روی شاخهها بچسبانید .تخمه ها را اطراف آن ها قرار
دهید.
 ۴گلهای بیشتری را روی شاخهها بچسبانید.
 ۵چند پروانه روی گلها بچســبانید .حاال تابلوی شما آماده
است.
طاهره عرفانی

سرگرمی

بگرد و پیدا کن

دوستان خوبم تصاویر خواسته شده را در شکل پیدا کنید.

