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یه خبر خوب
بچهها! یک خبر هیجانانگیز برایتان دارم .پویانمایی
حالتون چطوره؟ بچهها میدونید جواب این سوال چقدر مهمه! ما باید
«رالف  »2چندروز پیش منتشــر شــد .این کارتون
فرفره ای ها سالم بتونیم راجع به احساسات واقعی مون با دیگران حرف بزنیم .مثال وقتی
کن
ب
خرا
اینترنت
رالف
جذاب درباره دو دوست است به اسم
شعر
یك اتفاق خوشحالمون میكنه ،شادی مون رو به دیگران نشون بدیم .
«رالف» و «وِنِلوپ» .رالف و ونلوپ ،شــخصیتهای دو بازی رایانهای
حال خوب خودمون و دیگران تاثیر داره .برای آدمایی كه دوستمون دارن مهمه كه
این در ِ
جاروی بابا!
هســتند؛ آ نها صبح تا ظهر ،توی دســتگاه بازی زندگی میکنند
بدونن چه حسی داریم تا از شادیمون كیف كنن و وقت غم كمك مون كنن
و بعدازظهرهــا با هم خوش میگذرانند تــا اینکه یکروز ،بازی
بابام داره یه جارو
حالمون بهتر شه .پس اگه تا حاال این كارو انجام ندادید بیایید با هم
ونلوپ کوچولو خراب میشود.
تمرینش كنیم .مثال روزی چندبار حال خودتون رو بپرسید .بله
انداز ه یه پارو
دوســت قوی و
ونلــوپ کلی غصــهدار میشــود اما
ِ
تعجب نكنید ،همیشه كه نباید حال بقیه رو پرسید .خوبه
کمک هم
مهربانش ،رالــف به او قول میدهد بــا
ِ
لبا س رنگی داره
همونطور كه به دیگران توجه میكنیم ،حواسمون به
بازی را درســت کنند .آنها بــرای تعمیر بازی،
خودمونم باشه .از امروز مثل یك بازی ،چند دقیقهای
کفش قشنگی داره
راه ســختی در پیــش دارند و بــا اتفاقهای
فكر كنید كه چه حسی دارید و چرا.
جورواجــور مواجــه میشــوند .اگر
جارو ،تو دست بابا
اگه موفق نشــدید حس واقعی تون رو پیدا
د لتــان میخواهــد بدانیــد
كنیــد ،از پــدر و مادرتــون كمك
می گرده کوچهها را
قهرما نهــای قصهمــان
بگیرید .براشون از اتفاقات
باالخره موفق میشوند
تمیز میشه خیابون
اون روز بگیــد و بــا هم
یا نه ،از بــزرگ ترها
تــاش كنیــد تــا
با جاروی بابا جون
خواهــش کنیــد
بفهمیــد اون
این پویانمایی
شاعر« :جعفر ابراهیمی »
اتفاقات باعث
را برا یتــان
چه حســی
تهیــه
در شــما
کنند.
شدن.

سرگرمی

آثار شما

بازی ریاضی

کاردستی

نقاشی های رنگی رنگی

کاردستیهایی برای دهه فجر
دوســتهای خوبم ،با توجه به نزدیک شــدن چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی ،امــروز با آموزش کاردســتیهایی که
ت شما هستیم.
مخصوص جشن انقالب هستند در خدم 

باتوجه بــه عددهای قبلی ،در جــای خالی عدد
مناسب را قرار دهید.

امیر حسام مهاجر  ۸ساله از مشهد

فرزاد صفرپور ۸ساله از مشهد

احسان شایسته  ۸ساله از مشهد

سید محمد طاها حسینی

 ۲گلهــای الله ،نمــادی برای
شهادت :برای ســاخت تابلوی گل
الله ،ابتدا شکل گل الله را روی کاغذ
بکشید ،بعد به کمک کمی پنبه ،رنگ
قرمز و سبز را به صورت ضربهای روی
یتان بزنید تا تمام کار رنگ بگیرد.
نقاش 

تصویر ساز :سعید مرادی

امیر علی کاظمی مقدم  ۷ساله از شیروان

محمد جواد یار حسینی  ۸ساله از مشهد

 1کیکی به یاد پیروزی انقالب اسالمی :برای ساخت این کیک
زیبا که به شکل پرچم جمهوری اسالمی ایران است ،مقواهای
قرمز ،سفید و سبز را در هر اندازه ای که مطابق نظرتان است ،به
شکل مســتطیل برش دهید .ســپس دوطرف
مستطیلهارادرهررنگبههمبچسبانید،
در نهایت هر ســه دایره تو خالی را به
یکدیگر وصل کنید ،یک دایره سبز
رنگ برای روی کیک و دایرهای قرمز
رنگ برای انتهای کیک بکشــید و
برش دهید و در ابتــدا و انتهای آن
بچسبانید.
کیک شما آماده
است.

قصه تصویری

حوصله ام سر رفته!

توی یک جنگل شلوغ و پلوغ ،کنار یک رودخونه زیبا ،یک سمور آبی بازیگوش به اسم «جیلی» با پدر و مادرش زندگی میکرد .پدر جیلی همیشه از صبح تا شب کلی کار میکرد و جیلی به داشتن چنین
پدری با تمام وجود افتخار میکرد.

 ۱یه روز جیلی و دوستش «زردک» بعد از انجام تکالیف شان در حال
بازی کردن بودند.
زردک جان
زود بیا خونه
کارت دارم عزیزم
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نویسنده  :مهین ساعدی

تصویر گر :سعید مرادی

۴

مامانجونی،
حوصلهامسررفته،میشهبیاینبامنبازیکنین؟
جیلی عزیزم ،خیلی دوست
دارم بیام ولی دارم ناهار
درست میکنم تا ظهر کنار
همدیگه بخوریم .چرا نمیری
یه کاردستی درست کنی؟

۲

زردک تا صدای مادرش را شنید ،زود به سمت خانه رفت.

 ۳جیلی که تنها مانده بود ،با اســباببازیهایش بازی میکرد.در
نهایت تصمیم گرفت به خانه برگردد.

خداحافظ
جیلی جان تا فردا

جیلی که از مادرش هم ناامید شــده بود ،به اتاقــش رفت و در را
۵
بست .ناگهان فکری در ذهنش جرقه زد!
آخ جون!
االن با چند تا عروسک
انگشتی برای بابا سموری یه نمایش
آماده میکنم.

ای بابا ...
آخه چرا من همیشه تنهام؟

۶

جیلی خوب تمرین نمایش کرد و وقتی پدرش رسید برای مامان و
باباش نمایش رو اجرا کرد .

