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دوستهای شیرین زبونم ،سالم

آموزش لغات انگلیسی
یهمیوهبهشتی

فرفره

آی بچه ها می دونید
چرا روزه می گیریم
غروب که شد دوباره
سر سفره می شینیم
دعای وقت افطار
چه خوب و دل نشینه
دعا نماز عبادت
چقدر به دل می شینه
توی ماه مبارک
ما مهمونیم بچه ها
ماه رمضون میریم
به مهمونی خدا

گردالی و قشنگم
زردم و سبز و قرمز
سیب خوش آب و رنگم
شاعر« :سحر بهجو»
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این من هستم

کاردستی

دوستدار شمال و جنگل

زنبورهای کاغذی

ســام بچهها ،من محمدرضا حمزه هســتم.
 9ســالمه و عاشــق کارتون دیدنم .از بین
کارتون ها بچه رئیس ،زوتوپیــا و مبارک رو
خیلی خیلی دوست دارم .همیشه دوست
دارم بچه تــوی کارتون بچه رئیس باشــم
چون خیلی بانمکه .بچه ها راستی من کتاب
هم زیاد می خونم .داســتان های شاهنامه
رو خیلی دوســت دارم .خاله ام یک کتاب
داستان های شاهنامه به من هدیه داده که
خیلی دوســتش دارم .من آرزوهای زیادی
دارم واسه همین دوســت دارم غول چراغ
جادو داشته باشم تا همه آرزوهامو برآورده کنه.
من همیشه دلم میخواد به همه کمک کنم برای
همین هرکسی کمکی ازم بخواد واسش انجام
میدم.بزرگکهبشمحتمایکفوتبالیستمیشم
و یک فروشگاه لوازم ورزشی باز می کنم .بچه
ها من عاشق مسافرتم .شمال رو خیلی دوست
دارم چون هم دریا داره و هم جنگل.

آناشید علی دوست

ساینا حاجی علی

غزل ناظم زاده

آوا عزتیان

عسل عباسی

غزال ناظم زاده

محیا مکرم

نویسنده  :مهین ساعدی شاعر  :سحر بهجو

تصویر گر :سعید مرادی

۴

دینا قرائیان

یکی بود یکی نبود ،غیر از خدای مهربون هیچکس نبود ،قصه امروز ما درباره عسل کوچولوی عزیز و دوست داشتنی است که چون عاشق میوه است ،همیشه گنده ترین میوه های سبد رو
برمی داشت...

۱

دخترم ،ببخشید
عجله دارم باید
برم ولی این
سیب ها رو برای
عسلکم آوردم که
نوش جان کنه

دوســتای خوبم زباله ها را در ظرف مخصوص خــود قرار دهید.
(یعنی پالستیکی ها جای خودش ،شیشه ها همین طور و تا آخر )...

 ۲مانند تصویر ،یک تکه مستطیل شکل از مقوای زرد رنگ برش
بدهید ،سپس دو طرف آن را به هم بچسبانید تا شبیه لوله شود.
حاال با ماژیک ســیاه روی بدن زنبوری ،خط های افقی بکشید .سر،
شاخک ،چشم و بال های زنبور کوچولو را فراموش نکنید.

هر هفتــه آثــار زیــادی از طرف شــما
دوســت های خوب فرفره ،به دســت ما
می رسد که برای چاپ شان لحظه شماری
می کنیم .اما یادتان باشد که فرفره ،فقط
یک بار در هفته چاپ می شود و عالوه بر
این ،فضای کم و محدودی دارد .پس کمی
صبور باشید و دلخور و بی انگیزه نشوید.

اسراف

سطل مخصوص زباله ها

دوتا قلب با مقوای زرد ،دوتا مشــکی و دوتا بــا مقوای آبی در
۱
بیاورید و مطابق شکل به هم وصل کنید .حاال نوبت شاخک،
چشم و دهان زنبور کوچولوی قلبی است.

نقاشیهای رنگی

قصه تصویری

سرگرمی

دوست های خوبم برای ســاخت این زنبورها به روش های زیر عمل
کنید.

آثار شما
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افـطـاری

۲

دستتون درد
نکنه آقاجون،
عسل خیلی
خوشحال میشه

۳

آخ جون مامانی،
چه سیبهای
خوش آب و رنگی!

شاعر:مهری طهماسبی دهکردی

روزهای بهشتی اردیبهشت رو چطور میگذرونین؟ حاال
که گلهای یاس به شهر و کوچهها بوی خوبی داده ،یادتون
باشه هر روز صبح خدا رو به خاطر زیباییها و نعمت هاش
شکر کنید .راستی یکی دو روزی است که به مهمونی خدا
رفته ایم  .تو ایــن یک ماه تمرین کنیم تا در تمام ســال از
رفتارهای بد دوری کنیم  .راستی بچهها یادتون باشه دعاها
توی این ماه زودتر از همیشه برآورده میشه.
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شعر

اینا رو آقاجون از
باغشون آوردن
عزیزم

۵

مامانی میشه به دوستم بگم
بیاد باهم بازی کنیم؟ لی لی سیب
های آقاجون رو خیلی دوست داره
باید اینو بدونی
می خوای بدی مهمونی
باید تماس بگیره
مامان جونت با خونه اش
از مامانش بگیره
اجازه دردونه اش
۶

نصفه به سیب گاز نزن
کامل بخور غذاتو  
غصه نده با اسراف
دیگه مامان باباتو

خیلی خوبه اما باید به اندازه ای که میتونین
بخورین و بردارین چون اگر بیشتر بردارین،
نیم خورده و اسراف میشه.

