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فرفره

سالم کوچولوهای دوستداشتنی

رویاهای کوچولو بساز!

گربه سیاه مو سیخسیخی

چند روزی از زمســتون گذشته و هر روز هوا ســردتر میشه .توی این
فصل ،خورشــید خانومم کم پیداتــره اما میدونید هر کدوم از شــما
میتونید یک خورشــید باشــید و هوا رو گرمتر کنید .حتما میپرسید
چطوری؟ خب معلومه ،وقتی با دوســتاتون ،خانــواده و فامیلتون،
مثل خورشــید خانوم ،دنیا رو گرم
طبیعت و حیوونا مهربون باشید،
ِ
میکنید .بچهها ،راز ِزیبا و دوستداشتنی بودن دنیا در مهربونیه و شما
قهرمانهای کوچولویی هستید که حتی با یک لبخند میتونید دنیا رو
از زشتی نجات بدید .پس زود باشید و
بخندید .راستی فرفرهایهای عزیز
یادتون نره با شماره 05137634000
با ما در تماس باشید .

ب قبل از خواب فرصت خوبیه تا به رویاهامون فکر کنیم.
دوستهای گلم؛ ش 
به چیزهایی که باعث میشن با حس خوبی بخوابیم .شما چه رویاهایی دارین؟
چند دقیقه در روز به رویاهاتون فکر میکنین؟ میدونین رویاپردازی و استفاده
قتر باشین و
از تخیل باعث میشــه وقتی بزرگ تر شــدین تو کارهاتون موف 
راهحلهای جالب و زیادی برای کارهاتــون پیدا کنین؟ خب حاال بیاین چند تا
رویای جالب رو با هم مرور کنیم .مثال:
-1کاش یک عینک جادویی داشتیم که وقتی میزدیم به چشممون ،کارتونهای
جالبی مثل «باب اسفنجی» پخش میکرد.
 -۲کاش یه کنترل پیشــرفته داشــتیم تا ابرهای کوچولو رو به سمت گلها و
درختهایی که تشنه هستن میفرستاد تا ابرها حسابی ببارن و هیچ گیاهی
تشنه نباشه.
کوچولوهای دوست داشتنی ،شما چه رویاهایی دارین؟ رویاهاتون رو به همراه
ستون برای ما بفرستین تا چاپ کنیم.
عک 

یه گربه بود گوشهاش یه کم کوتاه بود
موهاش همه سیخ سیخی و سیاه بود
همیشه فکر میکرد که خیلی زشته
یه شب پا شد رفت پیش یک فرشته
گفت :کاری کن گوشهام درازتر بشه
موهام طالیی رنگ و نازتر بشه
فرشته خوند الالال الالیی
گربه شد یه خرگوش طالیی
ولی بازم دنبال آرزو بود
چون که صداش هنوز میومیو بود

از طریق شماره تلگرام  09354394576با ما در ارتباط باشید
و نقاشیهای قشنگتون رو برامون بفرستید.

تصویر گر :هدی عرب زاده

تصویر گر :هدی عرب زاده

سالم کودکانه

به دنیای من خوش آمدید

شعر

شاعر « :ناصر کشاورز»

قصه تصویری

ماجرای مهمانی رفتن!

یکرد به اسم «نیلی» که عاشق مهمانی رفتن و دورهمیهای دوستانه بود« .نیلی» با دوستانش مار «سبز
توی جنگل شلوغوپلوغ ،خرس کوچولوی تپلمپل و خوشگلی زندگی م 
دشت سرسبزی بازی میکردند.
خالخالی» و روباه «عسلی» توی
ِ
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بچهها؛ آخر
هفته تولدمه ،میاین
مهمونی؟

آخ
جون! من عاشق
تولد و مهمونیام

خواهش
می کنم عزیزم ،شما
دوستهای خوب من
هستید.

خیلی خوشحالم
که ما رو تولدت دعوت
کردی.

۵

۴

نویسنده  :مهین ساعدی تصویر گر :سعید مرادی

۳

چرا دامن آبی
چین دار تو نمیپوشی؟

خرس
کوچولو ،ما که نباید
برای هر مهمونی لباس جدید
تنمون کنیم

آره ،اگه
برای
هر مهمون
بخریم ،خون ه ی یه لباس
مون
میشه! برای مهم پر از لباس
ونی ت
لباس مرتب دا میز بودن و
شتن مهمه

سرگرمی

کاردستی

بگرد و پیدا کن!

چگونه زیرلیوانی طرح هندوانه بسازیم؟
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ول
ل
باس منا ی من
سب
ندار برای
تولد
م!

۶

آخه اونو که
توی تولد مار سبز
خالخالی پوشیدم،
تکراریه

در این مطلب ســعی داریم با مقــداری مقوای ضخیم
(کارتُن) و رنگ های ســبز ،سفید ،سیاه و قرمز یک زیر
لیوانی طرح هندوانه بسازیم.
مرحله اول :ابتدا یک مربع روی کارتن بکشید ،سپس
گوش ه های آن را با قیچی به شکل قوس برش بزنید.
مرحله دوم :در این بخش تمامی سطح طرح را به رنگ
سفید رنگآمیزی کنید.
مرحله سوم :در این بخش به کمک رنگ سبز ،قسمت
قوس را همانند تصویر زیر حاشیه رنگ کنید.
مرحله چهارم :قسمتهای دیگر را مانند تصویر ،رنگ
قرمز بزنید.
مرحله پنجم :با رنگ سیاه قسمتهای تخم هندوانه را
همبکشید.
حاال شما بهســادگی صاحب یک زیرلیوانی خوشگل
شدهاید!

من میخوام یه
پیراهن سفید ساده تنم کنم،
تو چی میپوشی?

دوستهای گلم ،اول با دقت به تصاویر نگاه کنید ،سپس ســعی کنید تفاوتها را پیدا کنید(.تعداد تفاوت ها ۱۰
عدد است )
۱

۲

۳

