آشنایی با حیوانات

سالم کودکانه
زندگیسالم
پنجشنبه
 26اردیبهشت    ۱۳۹۸
شماره ۱۳۲۵

سالم دوستان خوب فرفره ای

اسم من چیه ؟

فرفره

حالتون چطوره دوستای مهربونم،با روزهای
آخر اردیبهشت چه می کنید؟ شما هم با پروانه
های رنگی رنگی که مهمون شــهر مون شدن
برخورد داشتین،به نظر شما هم شهر با وجود
پروانه ها گل گلی تر و با طراوت تر شده ؟ حاال
فکر کنم هر وقت میخواین برین ســر جلسه
امتحان حس بهترین دارین ،آخه مگه میشه
آدم با این همه گل و پروانه روبه رو بشــه اما
لذت نبره!
راستی این هفته با کلی شعر و قصه و سرگرمی
اومدیم ســراغتون ،حتما صفحــه امروز رو
بخونید و به دوســتانتون هــم معرفی کنید.
بعدش با کمک بزرگ ترهــا از طریق پیامک
به شماره  2000999یا ارســال پیام به تلگرام
ما  ، 09354394576برامون نقاشــی و شعر
بفرستین و بگین نظرتون درباره صفحه چیه.

شعر
یه روز حیوانات جنگل دور هم جمع شدند و قرار شد هر کدوم خودش رو
معرفی کنه! همه خودشون رو معرفی کردن به جز خرگوش کوچولو ،اگه
شما بخواین خرگوش کوچولو رو معرفی کنین چی میگین؟

خرسکم و خرسکم
تو تنبلی من تکم
عسل می خوام دم به دم
فدات بشم ای شکم

الک پشتم و الک پشتم
خونه به روی پشتم
راه میرم من چه آروم
قصه دارم فراوون

ناخن گیر بابا

هیس و هیس و هیس
مارم من
ببینچهخوشحالممن
نیشمیزنمهمیشه
با من شوخی نمی شه

نی نی می خواد بگیره
ناخن دست و پاشو
گرفته توی دستش
ناخن گیر باباشو
یه ساعته که داره
ور میره با ناخن گیر
از این وره یا اون ور
از این باالست یا از زیر
سعی می کنه ولی هیچ
فایده ای نداره
یواش یواش ناخن گیر
حرصشو در می آره
می گه :بابا کمک کن
جونم به لب رسیده
ناخن گیر تو اصال
حرفمو گوش نمیده

شاعر :ناصر کشاورز

احساسات من

با من یاد بگیر

این قسمت ترس

چیستان شعر میوه ها با آموزش انگلیسی
دوستان خوبم ،می خوام چند تا میوه خوشمزه رو همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا با این میوه ها و معادل انگلیسی شون آشنا بشین.
موافقین؟( به عنوان راهنمایی نقاشی میوه ها رو براتون گذاشتم ،اسم فارسی و انگلیسی شون هم توی همین صفحه نوشته شده )

مقوی و شیرینم

قرمز و خال خالی

گردوقلمبههستم

تومیوههانگینم

پوستتنممخملی

قرمزوگندههستم

چون زردم و درازم

میوه ای بس لذیذم

تخمه دارمفراوون

به خوشگلیم می نازم

پیش همه عزیزم

خوردن من چهآسون

فارسی :

فارسی :

فارسی :

انگلیسی:

انگلیسی:

انگلیسی:

من مژگان هســتم ،یکی از
احساســات من ترسیدنه!
گاهی میشه من از چیزهای
معمولی مثل عنکبوت یا
گربه بترســم .اما خیلی
جالبه که هر بــار از یک
حیوان یا حشــره می ترسم ،اون
بیشتر از من می ترسه! مثال یک
بار تو پارک یک پیشــی مشــکی
اومد جلوی من! مــن جیغ زدم اما
گربه زودتر از من فرار کرد!
مامان من میگه که حتی ممکنه آدم
بزرگ ها هم از چیزی بترسن .ترس
خجالت نداره و میشــه درباره
چیزی کــه ازش می ترســیم با
بزرگ ترها صحبت کنیم.

قصه تصویری

۱

یه روز خوب،نفیسه
اومد بره مدرسه
مامان اومد بوسیدش
تا سر کوچه دیدش
تو راه یکم بازی کرد
گنجشکا رو نازی کرد

8

شاعر  :سحر بهجو

تصویر گر :سعید مرادی

۴

۲

۵

یهو یه مرد خندون
گفتکهسالمعزیزجون
برات نبات آوردم
خودم هزار تا خوردم
نفیسهگفتنمیخوام
باهات جایی نمیام

خوشحال و خندون و شاد
به همسایه سالم داد
مادر جونو کمک کرد  
چون کمرش درد می کرد

بچه های بازیگوش
هرگز نشه فراموش
پسر باشی یا دختر
کالس یک یا آخر فرقی نداره اصال

بشنو اینو تو از من
غریبه ای رو دیدیم
چیزی ازش نگیریم

۳

رسید سر خیابون
سبزه چراغ؟پس بمون
چراغ قرمز رو دید
موقع رفتن رسید

۶

نری باهاش هیچ جایی
گول نخورین تنهایی
زرنگ باشی عزیز جون
تو کوچه و خیابون
مراقب خودت باش
گول نخوری تو ای کاش

پاسخ :توت فرنگی  Strawberryموز  Bananaهندوانه Watermelon

یه روز با نفیسه

نفیسه یه دختر خوب و دوست داشتنیه که سعی میکنه با همه مهربون باشه و به همه کمک کنه ...

