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فرفره

امروز عمــو به خانه مــا آمده بود .پرســیدم« :عمو ماشــینتون خراب
شــده؟» گفت« :نه .چطور مگه؟» گفتم« :آخه بــا دوچرخه اومدین»
عمو خندید و گفــت« :با دوچرخــه اومدم که هم خودم یک ورزشــی
کرده باشــم و هم هوا رو آلوده نکنم ».بعد عمو
پرسید« :حاال تو بگو دوچرخهات سالمه؟»
گفتم« :بله» گفت« :پــس اجازه بگیر و
بیا با هم تو پــارک نزدیک خونه ،یک کم
دوچرخه ســواری کنیم» ازمامان اجازه
گرفتم .همــراه عمو به پــارک رفتیم و
دوچرخه سواری کردیم.

نیشابور یکی از شــهرهای استان
خراسان رضوی اســت که معادن
فیروزه زیادی در نزدیکی آن وجود
دارد و به همین دلیل به شهر فیروزه
معروف است .از بین صنایع دستی
نیشــابور ،جــدای از محصوالت
فیروزه ،میتوانیم به ســفالگری،
فیروزه نیشابور
فرشبافی و نمد مالی اشاره کنیم.
در این شهر و اطراف آن دیدنیهای
زیادی مانند قدمگاه ،آرامگاه عطار،
آرامگاه خیام ،آرامگاه کمال الملک،
باغرود و ...وجود دارد.قدمگاه در
واقع بزرگترین یادگار ســفر امام
رضا (ع) به شهر نیشابور است .امام
باغرود
هشتم زمانی که از مدینه به سمت
مرو در حرکت بودند در نیشابور که
از آبادترین و پرجمعیتترین شهرهای خراسان بود ،برای مردم سخنرانی
کردند.باغرود هم یک منطقه تفریحی است که رودخانه زیبایی دارد .در
اطراف این رودخانه نیز درختان میــوه زیادی وجود دارد .در فصلهای
گرم سال مردم زیادی آخر هفتهها برای قایقسواری ،شنا و لذت بردن از
زیباییهای این منطقه به آن جا میروند .راستی بچهها آیا شما تا به حال
به این شهر زیبا و مناطق زیبای اطراف آن رفتهاید؟

قدمگاه

کار سماورها
جوشاندن آب است
خنداندن قوری
وقتی که او خواب است

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

روزهای زوج

«زندگی سالم »

احساس زیبایی
در ذهن قوریهاست
وقتی که چای داغ
در استکان ماست
خوشحالی قوری
از قلقلاش پیداست
خندیدن قندان
با قندها زیباست
مهدی طراوتی توانا

۲۰۰۰۹۹۹

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

دوچرخه سواری با عموجون

شهر فیروزه

سماور

ارسال نقاشی ،قصه ،خاطره ،عکس و ...

مسافرکوچولو

شعر

فرفره

شهرقصه

خرسی و دوربین عکاسی
خرسی در جنگل یک دوربین عکاسی پیدا کرد .با
خودش گفت« :چه چیز خوبی پیدا کردم .حاال
میتونم کلی عکس خوشگل بگیرم» رفت تا به
خرگوش رسید .خرسی گفت« :سالم گوش
سفید ،می شه از شما عکس بگیرم؟» گوش
سفید نگاهی به خرســی کرد و گفت« :سالم
خرسی .آره» خرسی خوشــحال شد و شروع به
عکس گرفتن از گوش سفید ،کرد .خرسی هر دفعه
روی دکمه دوربین فشار میداد ،یک کاغذ از دوربین
بیرون میآمــد .بعد از چند دقیقــه همه کاغذها
رویشــان عکس گوش سفید شــکل گرفت.
گوش ســفید به عکسها نگاه کرد و گفت:
«چرا این عکسها اینطوریه؟ یکیش تاره،
یکیش کنار عکس افتــادم .یکیش صورتم
نصفه است» خرسی نگاهی به عکسها کرد
و گفت« :راست میگی .اصال خوب نشده .راستش
من این دوربیــن رو پیدا کردم ،بــار اولیه که عکس

آثار شما

دنیای نقاشی

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

امیر حسام مهاجر ۹-ساله

روی قله نصب است
پرچمی پاک و سه رنگ
وسطش نام خداست
میدرخشد چه قشنگ

آرش عادلی ۹ -ساله

فکر خوبی کردهام من
گل بکارم دانه دانه
تا بسازم یک گلستان
در فضای دور خانه

امیرعلی شیری  ۹ -ساله

۴

مشغول بازی میشه
بچه نهنگ تو دریا
با خوشحالی میپره
همش پایین و باال

میگیرم ».خرگوش گفت« :کجا پیدا کردی؟ بریم نشونم بده».گوش سفید و خرسی
رفتند و رفتند تا بهجایی رسیدند که خرســی دوربین را پیداکرده بود .آنجا
یک چادر بود .آقای عکاس داشت دنبال دوربینش میگشت .تا خرگوش
و خرس را با دوربین دید ،گفت« :سالم ،اون دوربین مال منه! دست شما
چی کار می کنه؟!» خرسی ناراحت دوربین را همراه عکسهایی که گرفته
بود ،به آقای عکاس داد و گفت« :سالم ،ببخشید .فکر
میکردم کار ســادهایه؛ اما نبود» خرسی و
گوش سفید دوربین را به آقای عکاس
دادند.
داشــتند میرفتند که آقای عکاس گفت:
«دوست دارید عکاســی یاد بگیرید؟»
خرسی و گوش سفید هر دو خوشحال
گفتند« :آره» آقای عکاس لبخند زد و
گفت« :پس بیاین تا به شما یاد بدم»
خرسی و گوش ســفید خوشحال شدند
و پیش عکاس ماندند تا عکاسی یاد بگیرند.
نویسنده :فرخنده رضاپور

میای بازی

سرگرمی

برج سازی با در بطری

مارپیچ

چی الزم داریم؟
در بطریهای مختلف
چطور بازی کنیم؟
درها را به دو گروه مساوی تقسیم
کنید .ســپس هر کدام از بازیکنان
باید شــروع به چیدن درها بکنند.
ردیف اول میتواند صاف ،مارپیچ،
دایرهای ،مربع یا هر شــکل دیگری
باشد .توجه داشته باشید که برای
ساختن برجهای بلند نیاز به ردیفی
طوالنــی در اولیــن دور دارید.در
ردیف دوم به بعد هر در باید باالی
فضای میانی دو در ردیف پایین قرار
بگیرد .هر بازیکنی که بتواند بدون
ریختن درهــا و در زمان کوتاهتری،
برج بلندتری بسازد ،برنده است.
توجه داشــته باشــید که شکل و
ارتفاع درها هر ردیف باید یکسان
باشد تا برج شــما نریزد.اگر تعداد
بازیکنان بیشــتر از دو نفر است،
میتوانیــد در قالــب دو تیم بازی
کنید.
زهرا زحمت کش

دوستان گلم دقت کنید و بگویید هر وسیله متعلق به
چه کسی است؟

