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خواب شب
			
الماس دونه دونه
ِ
اگر مراقب باشی			 
قدرشونو بدونو			 
به جاش تو انتخاب کن		 
باید تمیز شه حتما			 
مرواریدا رو هر شب		  
دهن که خوشبو بشه		 
موقع خواب تو راحت		 

توی دل زمینم

فرفره

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

حالتــون چطــوره عزیزهای دل مــن؟ همه چیــز خوب و
خوشــه ؟ حتما از االن دارین برای امتحانهای آخر سالی
خودتون رو آماده میکنید و حسابی درس خون شدید .اگر
این طوره براتون یه پیشــنهاد خوب دارم ،چطوره امسال
گروهی درس خوندن رو تجربه کنید.
مثال اگر شما توی درسی قوی هستید ،اون درس رو با سایر
دوســت هاتون که به کمک نیاز دارند بخونید و همین طور
اگر توی درسی ضعیف هستید از دوستهاتون که توی اون
درسها وضعیت خوبی دارند ،کمک بخواهید تا هم خودتون
و هم دوستهای عزیزتون امسال با نمرات باالتر ،دل مامان
و باباهای مهربونتون رو شاد کنید.

رو بوتهها میشینم
قرمز و سبز و مشکی
هندون هشیرینم

شاعر« :سحر بهجو»

شاعر« :سحر بهجو»

سرگرمی

رنگ آمیزی

آثار شما
بارنگآمیزیشمارههایزیرمطابق کلیدرنگها،
یک پروانه زیبا خلق کنید.

کلید رنگ ها
 .۱قهوه ای

محافظ زبونه
برف و ردیف می مونه
باهاش آجیل نشکونو
پسته های خندونو
دندونای تو یا من
مسواک خوشگل بزن
ِ
کرما میشن فراری
سر رو بالش میذاری

 .۲نارنجی

 . ۳آبی

 . ۴زرد

. ۵سبز

نقاشیهای رنگی
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 میشود و عالوه بر این ،فضای
کم و محدودی دارد .پس کمی صبور باشــید و دلخور و بیانگیزه
نشوید.

این من هستم

من عاشق حیواناتم!
من «آریان امیدوار» هستم 5 ،سالمه .
عاشق حیوونهای روی زمینم و آرزو میکنم یه
روزی بتونم از یه خرگوش کوچولو نگهداری
کنم یا یه ببر ســفید داشــته باشم چون
خطهای روی بدنش خیلی قشنگه .توی
پویانمایی ها ،بیشــتر از همــه «پاندای
کونگفو کار» رو دوســت دارم وعاشق
ببری توی ایــن کارتونــم .از بین کتاب
داستانها هم ،کتاب «لوبیای سحرآمیز»
رو خیلی دوست دارم .آرزو میکنم بزرگ
بشــم تا دکتر حیوونها بشم و دیگه
هیچ حیوونی مریض نباشه.

آال درگاهیان

نازگل جعفریان

زهرا زارعی

فاطمه زره ساز

کاردستی

مجسمههای سنگی
با ســنگهای رودخانهای و انواع ســنگریزه
میتوانید کلی دکوری و وسایل تزیینی جدید و
خاص درست کنید .همانگونه که میدانید برای
ساخت هر نوع کاردســتی یا دکوری ایدههای
متفاوتی وجود دارد .برای همین ســعی کردیم
مدلهای متفاوتی از انواع نقاشــی روی سنگ
را جمعآوری کنیــم تا به کمک رنــگ و گواش
سنگهایتان را زیباتر کنید.

قصه تصویری
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۳
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فی فی جان چقدر تو
مشق داری آخه؟
خسته نشدی؟؟

باشه عزیزم
بهت خوش
بگذره!

۵

نویسنده  :مهین ساعدی

تصویر گر :سعید مرادی

۶
فی فی جانم ،من به شما تکلیف زیادی میگم
که تا دیروقت در حال مشق نوشتن هستی؟
نه ،تقصیر منه با این که دلم
نمی خواد ولی نمی تونم به بچه
ها بگم دوست ندارم مشق
هاشونو بنویسم!

خیلی خوبه که به بقیه
کمک کنیم اما نباید
بذاریم ازمون سوء
استفاده کنند ،اگه  
بچه ها ازت خواستن
مشق هاشونو بنویسی
فقط کافیه بگی
نه ،وقت نمی کنم!

خانم معلم فکر نمی کنید به بچه ها خیلی
تکلیف می دید؟ فی فی بیشتر اوقات تا دیر وقت
در حال نوشتن مشقه!

۴

نه اتفاقا
چون به
تکلیف
شبانه خیلی
اعتقاد ندارم

االن تموم
میشه یه کم
دیگه مونده
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سنا اشرف

پرنیا بروجردی

توی جنگل شلوغ و پلوغ یه راکون کوچولو به اسم «فی فی» زندگی می کرد که هرکسی ازش کاری می خواست بدون معطلی قبول می کرد و چون بلد نبود نه بگوید همیشه ناراحت و خسته بود.

آرزوی هیجان انگیز
فی فی جان می تونی
امشب مشق منو
بنویسی؟
آخه مهمون داریم

آدرینا صائبی

هستی اسدی

۷

عزیزدلم می تونم ازت
یه سوال بپرسم و تو هم
راستشو به من بگی؟

بله خانم
معلم

۸

عزیزم می تونم
خواهش کنم؛
مسئله های ریاضی
منو حل کنی؟

نه  ،اما بهت یاد میدم
که چطور خودت اونا
رو حل کنی.

