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فرفره

نارنجـــی درختان میرقصند ،آسمان
باد پاییزی میوزد ،برگهای ســرخ و
ِ
فصل سال به نیمه میرســد ،من و تو و بقیه بچهها بزرگ
میبارد ،سومین
ِ
و بزرگتر میشــویم و زندگی پیش مــیرود .ای کاش هــر روز و هر لحظه
حواسمان باشد باید شاد بود ،باید اطرافیان را با محبت خوشحال کرد ،باید
قدردان زیباییهای زندگی بود و از داشتهها و نعمات ،لذت برد.
ِ

پیشنهاد فرفره ای

ماجرای پرندههای بامزه
علیابراهیمی
خبرنگار افتخاری فرفره

خبرهای جالب برای بچههای کنجکاو

یار مهربان

بچهها! امروز  24آبــان ،روز ملی کتــاب و کتاب
خوانی و آغــاز هفته کتــاب اســت .میدانم که
اینروزها ،تعداد زیادی از شما از طریق تلویزیون،
تصویری آموزشــی ،پادکســتهای
ویدئوهــای
ِ
اینترنتی و شــبکههای اجتماعی مجازی ،چیزهای
مفید زیادی یــاد میگیرید و شــاید دیگر وقت و
حوصله کتابخواندن نداشــته باشــید اما مهم
اســت بدانید کتابخواندن در جای خودش ،هم
سرگرمکننده و شیرین اســت ،هم به شما نحوه
نوشــتن کلمات و جملهبندیهای درســت را یاد
میدهد .پس از همین امروز،
سعی کنید بیشتر
کتاب بخوانید.

باز هم توی سر ِ من
یک معما میخورَد وول
صبح امروز
این«چرا» از
ِ
ذهن من را کرده مشغول
ِ
این معما پاسخش چیست؟
زود میخواهم بدانم
سراغ
میروم فوری
ِ
یار خوب و مهربانم
خوب میدانم من این را
هر سوالم بیجواب است
پاسخی دارد که حتما ً
الی خطهای کتاب است
شاعر :عفتزینلی

دوســتان فرفرهای .من علی هستم،
ســام
ِ
پویانمایی کوتاه
 11سال دارم و با معرفی یک
ِ
دیگر ،به دیدارتان آمدم .اســم این کارتون
«برای پرندگان» است.
کارگردان :راف اگلستون
مدتزمان 3 :دقیقه
محصول :سال 2000

آثار شما

کاردستی

هر هفته ،آثار زیادی از طرف شما دوستان خوب فرفره ،به دست ما میرسد؛ نقاشی ،شعر
و قصه ،عکس و گزارش و ما فرفرهایها هم با دیدن و خواندنشان ،از صمیم قلب خوشحال
و ذوقزده میشویم و برای چاپشان در صفحه ،لحظهشماری میکنیم .اما مهم است شما
دوستان خوب و خالق و هنرمند هم یادتان باشــد که فرفره ،فقط یکبار در هفته چاپ
ِ
میشود و عالوه بر این ،فضای کم و محدودی دارد .تازه گاهی مثل هفته قبل ،پنج شنبه
دیدن آثارتان در این صفحه ،باید
تعطیل است و فرفره چاپ نمیشود .به همین دلیل برای
ِ
کمی صبور باشید و اگر زمان چاپشان طول کشید ،دلخور و بیانگیزه نشوید.

آدمکهای رنگارنگ

علیرضا آفاقی

وسایل الزم :رول مقوایی دســتمالتوالت  .توپ پینگپنگ  .کاغذ
سفید نازک  .چسبمایــع  .رنگ و چشم و کاموا
دستبهکار شــوید:رولهای مقوایی را برش عرضی بدهید .توپ را
عنوان ســر آدمک روی رول بچسبانید .کل بدنه کار را با
با چسب به
ِ
کمک چسب و کاغذ سفید نازک ،بپوشانید و هرجور که دوست دارید
آدمک را نقاشی کنید و چشم و کاموا بچسبانید .با یاد گرفتن و درست
زمان کوتاه و با هزینه کمی،
کردن این کاردســتی ،میتوانید در مدت
ِ
ِ
یکعالمه اسباببازی داشته باشید.
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سحر فرهادیان

ایلیا عنایتی

۳

سحر فرهادیان

سیده یسنا سرابی

۲

محمدحسین نقوی

نیایش عبدی

خبری که این روزها ،در فضای مجازی دســت به دست میشود
شدن
و بچههای زیادی را خوشحال و هیجانزده کرده ،خبر تمام
ِ
ساخت قسمت چهارم کارتون «داســتان اسباببازی»
مراحل
ِ
پویانمایی بسیار جذابی با حضور شخصیتهای
است .مجموعه
ِ
خانم
و
آقــا
جســی،
بازالیتــر،
وودی،
مثــل
داشــتنی
دوست
ِ
ســیبزمینی و البته بانیکوچولو که بعد از اندی ،صاحب جدید
این اسباببازیهاست .ویدئوی کوتاهی که از این کارتون پخش
آشنایی ما در قسمت جدید با یک شخصیت تازه که
شده ،خبر از
ِ
چنگال یکبار مصرف است که تبدیل به اسباببازی شده»
«یک
ِ
پویانمایی
میدهد .براســاس اخبار ،دیگر چیزی تا انتشــار این
ِ
قسمت این
دیدنی که سازندگانش معتقدند بهیادماندنیترین
ِ
ن است ،نمانده.
مجموعه کارتو 
بهنقل از زومجی

کودکان مبتال به اوتیسم
روبات کوچولو ،در خدمت
یک
ِ
ِ
تصویرسازی :سحر صدارت

داستان تعدادی پرنده کوچک
این پویانمایی،
ِ
آبی را تعریف میکند که یک روز آفتابی ،وقتی
مثل بقیه روزها روی کابل برق نشســتهاند
و مشــغول حرف زدن با همدیگر هســتند،
ناگهان پرنده بزرگ و غریبهای ،نزدیک میآید
و بهشان سالم میکند و آن ورتر مینشیند.
پرندههای کوچک ،بهجای سالم و دوستی،
مسخرهاش میکنند و از او فاصله میگیرند.
پرنده بزرگ و ســاده که اصــرار دارد با آنها

دوست شود ،میآید و درست بینشان ،روی
کابل برق مینشیند و بهخاطر وزنش ،کابل
پایین و پایینتر میرود و پرندههای کوچک،
حسابی شاکی میشوند ...اگر دوست دارید
بدانید ادامه ماجرای این معاشــرت به کجا
کارتون
میرســد ،از بزرگ ترها بخواهید این
ِ
بســیار کوتاه را که برنده جایزه اســکار هم
شده ،با استفاده از این کیوآر کد دانلود کنند
تا ببینید.

بازگشت شکوهمند وودی و رفقــا

مبین مهذب

۴

بچههــا! اوتیســم
یکجــور اختــال
است که افراد مبتال
به آن ،به ســختی
میتوانند از طریق
نــگاه و کالم و رفتار
بــا اطرافیانشــان
ارتباط برقرار کنند؛
به همین دلیل گاهی
بهشدت مضطرب
میشــوند .امــا به
تازگی روباتی ساخته
شده که میتواند اضطراب را در کودکان مبتال به اوتیسم کاهش
عنوان
دهد .این روبات میتواند احساسات انسانی را تقلید و به
ِ
یک دوســت ،به تقویت مهارتهای ارتباطی کــودکان مبتال به
اوتیسم بپردازد و از میزان اضطرابشان کم کند.
بهنقل از مهر

اسباببازیهایمان را هدیه دهیم
دوســتــان خوبم!
کـــانـــونپـــرورش
ـری کــودکــان و
فــکـ ِ
نوجوانان ،پاییز هر
ســال ،در حاشیه
برگزاری جشنواره
ملی اسبا ببازی،
فــراخــوان اهــدای
اســـبـــاببـــازی
بــرای تجهیز اتاق
بازی بیمارستا نهای کودک هم میدهد و بچههای زیادی،
ِ
بازی کودکان دیگر ،میبخشند و
برای
را
هایشان
ی
باز
ب
اسبا
ِ
هدیه میدهند .از آن جا که این فراخوان فقط برای بچههای
ساکن پایتخت است ،پیشنهاد میکنم شما هم اگر ساکن دیگر
شهرهای ایران هستید و اسبا بباز یهایی دارید که هنوز نو و
سالم هستند اما دیگر با آنها بازی نمیکنید ،به مراکز خیریه،
بیمارستانها و مهدهای کودک هدیه دهید تا چرخه بازی و شادی
بهنقل از کتابک
با اسباببازیها ،ادامه پیدا کند.

ماجراهای شهرشلوغ

 10اشتباه شهروندان را پیدا کنید
بچهها! حتما شما هم از اینور و آنور ،شنیدهاید «شهر ما ،خانه ما».
یعنی چی؟ یعنی همانطور که خانهای که در آن زندگی میکنیم و
محل آسایش و آرامش و استراحتمان است ،باید و نبایدی دارد و
قوانینش را رعایت میکنیم ،زندگی در شهر ِ محل سکونتمان هم
شهروندی
قانونهایی دارد که باید به دالیلی مثل احترام به حق
ِ
اطرافیان یا تامین امنیت خودمان ،رعایتشان کنیم .همانطور
که خانهمان را دوست داریم و به زیبایی و تمیزی و سالم ماندنش
اهمیت میدهیم ،باید درباره شهرمان هم همین حس را داشته
شهروندان یک شهر ،این
باشیم اما متاسفانه گاهی ،ما و بقیه
ِ
موضوع را فراموش میکنیم و ممکن است بی توجه به قوانین ،حق
بقیه شهروندان یا حتی امنیت خودمان ،کارهای اشتباهی انجام
دهیم .به تصویر روبهرو که یکی از خیابانهای شلوغ شهرمان است،
با دقت نگاه کنید و موارد غیرقانونی و اشتباهی را که دارد اتفاق
میافتد عالمت بزنید .یادتان باشد این تصویر  ۱۰اشتباه دارد .بیایید
شهروندان خوبی برای شهرشلوغمان باشیم.
قول بدهیم که ما
ِ

8

اجرا :سعید مرادی
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