زندگیسالم
پنجشنبه
 ۶د ی     1397
شماره ۱۲۲۰

سالم کودکانه

شعر

آثار شما

سالم به روی ماهتون

برکه و خواب دریا

هر هفته ،آثار زیادی از طرف شما دوستان خوب فرفره ،به دست ما میرسد که
برای چاپشان لحظهشماری میکنیم اما   یادتان باشد که فرفره ،فقط یکبار در
هفته چاپ میشود و عالوه بر این ،فضای کم و محدودی دارد .پس کمی صبور
باشید و دلخور و بیانگیزه نشوید.

فرفره

سالم به دوســتهای فرفرهای خودم ،حالتون چطوره؟ شاد و قبراق
هســتید؟ امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده و خودتون رو آماده کرده
باشــین تا هفته جدید رو هم خوب و خوش شروع کنین .حال درس و
مشقهاتون چطوره؟ االن که فصل امتحانهاست بیاین به هم قول
بدیم کمی بیشتر از قبل و با دقت بیشتری درسهامون رو بخونیم تا
مامان و باباهای عزیزمون هم حسابی خوشحال بشن .بچهها یادتون
نره که ما منتظر نقاشیها ،نوشــتهها و شعرهای شما هستیم پس با
شماره  05137634000با ما در تماس باشــید و نظراتتون رو بهمون
بگید.

توی صحرا برکهای
بیصدا خوابیده است
خوش به حالش شاید او
خواب دریا دیده است
خواب دریایی که شب
بیصداو ساده است
زیر نور آفتاب
روزها لم داده است

آسمان را روز و شب
در دلش جا میدهد
تهای نرم او
دس 
بوی دریا میدهد
صبر ،امید ،انتظار  
آبروی برکه است
دیدن دریا فقط
آرزوی برکه است

مبین محذب

شاعر « :رضا مرادی»

محمد حسین نقوی

قصه تصویری

ماجرای بهمن و اسباببازی جدیدش
یکی بود یکی نبود ،زیر گنبد کبود ،پسر بازیگوشی به اسم «بهمن» زندگی میکرد .بهمن ،پدر و مادر مهربانی داشت .آنها هر روز ،بعد از آنکه از سرکار و مهدکودک به خانه برمیگشتند کمی باهم بازی میکردند.
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روزی از روزها بهمن میخواست با پدرش بازی کند...

باشه پسرم

بابایی بیا
ماشین بازی کنیم

 ۲بین بازی بهمن نگاهی به ماشینهایشانداخت و یکدفعه هوس
یک ماشین جدید كرد.

باباجون
میشه برام یک ماشین
جدید بخری؟

مطمئنی که
یک ماشین جدید الزم
داری؟

۳

بهمن که منتظر موافقت پدرش بود ،از شنیدن این سوال تعجب
كرد.

خب
آره دلم یک جدیدشو
میخواد

بیا
ماشین ها ت
رو بشماریم،
بعد تصمیم
بگیریم

 ۴بهمن و پدرش مشغول شمردن اسباببازیها و ماشینها شدند.

 ۵او متوجه شد اگرچه ماشینهایش کمی کهنه شدهاند اما هنوز
سالم هستند و الزم نیست حتما یک ماشین جدید بخرد.

 ۶بهمن از شنیدن پیشنهاد پدرش ذوقزده شد.

آخ جون
نویسنده  :مرجان دهقان تصویر گر :سعید مرادی

بابا اما
من دلم یک ماشین
...،۲،۱

ماشین مقوایی باحال

خوبی

باهم بسازیم

اینطوری
کلی بهمون خوش
میگذره و سرگرم
میشیم

کاردستی

گلدان کوچولوی کاکتوسی
اگر میخواهید با یک دکوری کوچولو و خوشــگل
دکوراســیون اتاقتان را عوض کنید یا یک کادوی
متفاوت به دوســتان عزیزتان بدهید ،امروز با ما
همراه باشــید تا فقط با چند تا سنگ رودخانهای
صاف ،یک گلدان کوچک و رنگ ســبز و سفید،
گلدانی زیبا بسازید .طبق تصویر ،سنگهایی با
اندازه های مختلف را به رنگ سبز در آورید .برای
زیباتر شــدنش از طیفهای سبز کمرنگ تا سبز
پر رنگ استفاده کنید و با رنگ سفید ،نقطههایی
روی آن بکشید تا بیشتر شــبیه کاکتوس شود.
سپس آنها را در گلدان مد نظرتان قرار دهید .حاال
به همین ســادگی صاحب چند گلدان کوچولوی
کاکتوسیهستید!
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جدید میخواد

میتونیم یک

بابا چه پیشنهاد

آره

سرگرمی

بگرد و پیدا کن
دوستهای خوب و نازنینم تفاوتهای تصویر زیر را پیدا کنید(.تعداد تفاوت ها  ۱۰عدد است )

