سالم کودکانه

فرفره

رنگ آمیزی

با نزدیک شدن به بهمن ماه و حال و هوای دهه فجر و پیروزی انقالب اسالمی ایران یکی از
سرگرمیهای جالب ،نقاشی و رنگآمیزی است .دوستان خوبم ،با استفاده از رنگهای
جذاب این نقاشی را رنگ کنید.

قصه تصویری

بند کفشهای دوست داشتنی

شاعر« :جعفر ابراهیمی »

ت

مرحله اول :مقــداری شــکالت کاکائویــی را به کمک
بــزرگ ترتــان آب کنید یــا از خامه
صبحانه اســتفاده کنیــد و روی
بیسکویتها بکشید.
مرحلــه دوم :در ایــن مرحله
یک ســیخ چوبی یا خالل دندان
را بــه کمک شــکالت بــه انتهای
بیسکویت بچسبانید.
مرحله سوم :حاال اسمارتیزهای
رنگــی را بــه ترتیــب قرمز،
زرد و ســبز روی بیســکویت
بچسبانید.

سرگرمی

انقالب یعنی گل
نور و گرمی و شادی
انقالب یعنی جشن
انقالب لبخندی است

در کنار پروانه
در میان هر خانه
جشن سبزه در صحرا
بر لبان شاد ما

زاده
رب
یع
هد
گر:
صویر
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شما هم از اون بچههایی هستید که عاشق مهمونی
هستن و دلشــون نمیخواد مهمونی زود تموم
نهای روی زمین
سالم به بهتری 
کاردستی
انقالب یعنی ...
شه؟ اگه اینطوریه میخوام براتون از مهمونی
متفاوتی بگم .این دنیا مثل یه مهمونی بزرگه که ما مهموناش هستیم .اگه میخواید دنیا از
چراغراهنمای
پذیرایی ما خوشحال باشه و به همه مون خوش بگذره باید مهمونای خوبی باشیم .شرط
خوشمزه!
اولش اینهکه مراقب صاحبخونه باشیم تا آســیب نبینه .بعدم بدونیم دنیا کلی
مهمون دیگه مثل ما داره که اونام دلشــون میخواد لذت ببرن .اگه این چیزارو
ســام دوســتهای
فراموش نکنید ،دنیا شبیه یه جشن دلچسبه که همه مون میتونیم توش
عزیزم ،امــروز میخواهیم
خوش باشــیم .یکی از راههــای فهمیدن
بــا همدیگه یه چــراغ راهنمایی
اینکه مهمونای خوبی بودید،
خوردنی درست کنیم .برای این کار به
ســرحال بــودن
بیسکویت مادر ،شکالت آب شده ،چوب
طبیعته.
بستنی و اسمارتیز در ســه رنگ سبز ،زرد و
قرمز نیاز داریم.
تص
ویر
گر
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زندگیسالم
پنج شنبه
 ۱۱بهمن     1397
شماره ۱۲۵۰

شعر

به دنیای من خوش آمدید
دوســتهای خوب مــن ،یادتونه دربــاره این
رویاهای کوچولو بساز !
صحبت کردیم که داشــتن رویاهای قشنگ
خیلی خوبه و باعث میشه ما خوابهای جالب ببینیم و وقتی بزرگ شدیم خالقتر از
بقیه باشیم .ازتون خواستیم رویاهای جالبتون رو برای ما به شماره 2000999
پیامک کنین یا توی تلگرام به شماره  09354394576بفرستین .این هفته
«رمیصا آتشکار» و «مهرآسا بزرگمهر» برامون چند تا از رویاهای
قشنگشون رو فرستادن.رمیصا توی رویاهاش خودشو یه
آشپز کوچولوی هنرمند میبینه که یک عالمه کلوچه و شیرینی
خوشمزه بلده درســت کنه و همیشه همه برای
خوشمزه بودن شــیرینیهاش بهبه و چهچه
میکنن!مهرآسا هم دوست داره معلم باشه
و هر روز با شــاگردهاش کلی کاردستی و
کارهای هنری جالب و بامزه درست کنن،
بعد هم اونا رو بفروشــن و پولش رو بین
آدمهای نیازمند تقسیم کنند.

یکی بود ،یکی نبود .زیر گنبد کبود ،توی دنیای شلوغ ،کوچولوی خیالبافی بود به اسم «پسرک» .پسرک صبح تا شب ،خواب و خیال میدید و توی دنیای رنگیش زندگی
میکرد؛مثال ابرها رو به صورت دایناسور می دید یا وقتی روی شونه پدرش بود فکر می کرد مثل هواپیما توی آسمونه !
۲

ق

صه ا
ز شما

۳

پسرک! بدو
دیرمون شد

خب پسرک!
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نویسنده :رومینا زرگری

تصویر گر :سعید مرادی

کجا بریم؟

 ۴یــهروز باالخــره مامــان و بابــا و
دوستهای پســرک از اینکه اون
هیچوقت حواســش بهشون نیست ،از
دستش دلخور شدن.

 ۵پســرک اما دلش نمیخواســت
کســی رو ناراحت کنه .اون فقط
کلی قصه توی سرش داشت که کسی
اونها را نمیدید.

۶

ایندوتا
کرمکوچولو،دوستهای
خوبیبرایهمهستن

اونیکی
اسمش«داینیه».یه
بچهدایناسورکهتازهراه
رفتنیادگرفته

