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چیه همه ش مشغول این تبلتی	 
باید بری تو پارک و تو خیابون		 
سرسره و تاب و طناب و لی لی	 
تجربه کن خاک و درخت و سنگو	 
ابرا رو توی آسمون نگاه کن		 
به جای این که تو اتاق بشینی
بذار کنار بازی های مجازی	 

فرفره

سالم دوســتهای خوب و مهربونم ،حال و احوالتون چطوره؟ با خواب
آلودگیهای بهاری چه کار میکنین؟ تونستین بعد از تعطیالت عید دوباره
به حال و هوای مدرسه و درس خوندن برگردید؟ دوستهای خوبم همون
طور که توی اخبار و البهالی صحبت اطرافیانتون میشــنوید ،سیل هنوز
هم باعث گرفتاری و مشــکالتی برای دوســتهاتون توی شهرهای دیگه
شده و هنوز هم ادامه داره ،میدونید که شما عالوه بر دعا کردن میتونید
با عیدیها تون به ایــن عزیزان کمک کنید .راســتی عزیزهای دلم منتظر
نقاشیها ،قصهها و رویاهای قشنگ تون توی سال جدید هستیم.

خسته و بی انرژی و ساکتی
هی بپری هی بدویی عزیز جون
خم شدی رو گوشی بابا تا کی؟
خسته نکن اون چشمای قشنگو
بادبادک قرمزتو هوا کن
سوال کن از هر چیزی که می بینی
بیا بریم تو پارک و باغچه بازی
شاعر« :سحر بهجو»
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راه های ارتباطی با فرفره

با من یاد بگیر

آموزش لغات انگلیسی
مادر بزرگ
مادر بزرگ وقتی اومد خسته بود
چارقدشو دور سرش بسته بود
صدای کفشش که اومد دویدم
دور گالی دامنش پریدم
بوسه زدم روی لپاش
تموم شد خستگی هاش

آثار شما

نقاشیهای رنگی

مادربزرگ
Grand mother

هرهفته ،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 میشــود و عالوه بر این ،فضای کم و محدودی دارد .پس کمی
صبور باشید و دلخور و بیانگیزه نشوید.

غزل روحانی

ستایش نیازی

مریم پور صابر

بهار دوالب نیا

پویا روغنی

زهرا تقدیسی

فرنیا منظری خواه

حسنا نجف پور

سرگرمی

تست هوش

دوستهایخوبمتفاوتهارادردوتصویرمشخصکنید.

تعداد تفاوت ها 8 :عدد

کاردستی

موش سیاه کاغذی

چطوری درست کنیم؟
مانند تصویر روی مقوایی سیاه یک مستطیل در اندازه
دلخواهتان برش بزنید و دو طرف آن را از سمت عمودی
به هم بچسبانید .سپس روی مقوای سفید دو دایره
بزرگ و سبیل برای موش کوچولو در آورید .با مقوای
سیاه دو دایره کوچکتر از دایرههای سفید دربیاورید
و مانند تصویر بچســبانید .حاال سبیل موش را روی
صورت او بچســبانید و در نهایت بــا مقوای صورتی

چی الزم داریم؟
دوســت جانها ،برای داشتن
این موش سیاه کاغذی به یک
مقوای سیاه ،چســب مایع،
قیچی و مقداری مقوای سفید
و صورتی نیاز دارید.

دو دایره برای گوشها و یک دایره کوچکتر
برای بینی موش کوچولو درست کنید و مثل
تصویر روی آن بچســبانید .حاال تنها الزم
اســت دو دایره بزرگ دیگر برای گوشهای
موشتــان در بیاورید و مانند شــکل همه را
جایگذاری کنید .خب حاال دیگر موش کوچولو
آماده بازی کردن با شماست!

قصه تصویری

آرزوی هیجان انگیز

متین یک پسر زبر و زرنگه که پدربزرگ و مادربزرگش رو خیلی دوست داره .پدربزرگ متین یک فوتبالیست قدیمیه که تو تیم ملی هم بازی کرده . . .
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خب متین جان،
دفعه قبلی تا این جا
برات تعریف کردم که من
ذخیره آقای پروین تو تیم
ملی بودم و . .

۳

اینجا من مربی
شدم و قرار بود تو ورزشگاه
آزادی با تیم کرهجنوبی
مسابقه بدیم!

چ
ه با حال!
خوشح
ال
م
ی
پدرب ک قهرمان
زرگ منه!

حاال که
پدرت دکتر شده ،من دوست
دارم توهم مثل من فوتبالیست بشی
و حتی برخالف من بازیکن
اصلی تیم ملی باشی!
آره فوتبالیست
شدن جذابه! اما شاید
استعداد من تو نقاشی یا
موسیقی باشه!
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نویسنده  :سید مصطفی صابری

تصویر گر :سعید مرادی

قرار بودمجلههایی  
که عکسهاتون  رو چاپ
کردن نشونم بدین!
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به هر حال  اگه بخوای فوتبالیست
بشی من کمکت میکنم .در ضمن یادت باشه که
فوتبالیستها خیلی پولدار و مشهور هستن!

من فوتبال رو دوست
دارم اما راستش رو بخواید به
عنوان شغل آینده بهش فکر
نکردم!

آفرین
که با جرئت و مودبانه
حرف دلت رو زدی! راستی مامان
و بابات نظرشون چیه؟
پدرمیگهباید
درس بخونم تا دکتر بشم
اما خودم کارهای هنری رو
دوست دارم!

۶

خیلی
خوبه که از االن برای
زندگیت هدف داری اما یادت
باشه ممکنه بزرگ که شدی،
نظرت عوش بشه!
سعیمیکنم
با مشورت بزرگ ترها
استعدادهام رو پیدا کنم تا در
آیندهشغلیداشتهباشمکه
دوستش داشته باشم

