با من یاد بگیر

سالم کودکانه

فرفره ای های مهربون سالم

چیستان شعر حیوان ها با آموزش انگلیسی

سالم سالم عزیز جون
بچه شاد و خندون
وقتی میری مهمونی
باید اینو بدونی
بزرگترا رو دیدی
سالم خوشگل میدی
ِ
هزار تا فایده داره
سالمتی میاره
سالم بدی همیشه
خجالتت دور میشه
تو خونه تمرین بکن
اتاقو تزیین بکن
عروسکا خندونن
ماشیناتم مهمونن
خیال پردازی کن
همهاشسالمبازیکن
خالصه مثل بنده
سالم بده با خنده

دوستان خوبم ،می خوام چند تا حیوان را همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا با این حیوان ها و معادل
انگلیسی شون آشنا بشین .موافقین؟(جواب ها رو کنار قصه تصویری نوشتم براتون)

تو دهنش حبابه
با چشم باز می خوابه
پولک داره ماهی جون
خونه اون تو آبه

شاعر :سحر بهجو

سرگرمی
دوست های گلم با وصل کردن نقطه ها دایناسور را تکمیل کنید  ،سپس مثلث
ها را به رنگ سبز در بیاورید .بدن دایناسور هم آبی و تنه درخت قهوه ای.

ریسه های پروانه ای

موز می خوره فراوون
از شاخه هست آویزون
شیطون و پر انرژی
اسمش چی میشه؟

پروانه ای در این جا
پروانه ای در آن جا
هر جای باغ هستند
پروانه های زیبا
انگار بال آن ها
یک تابلوی قشنگ است
نقش و نگار دارد
زیبا و رنگ رنگ است
یک بال ناز و نازک
با شکل و رنگ عالی
به به خدا کشیده
یک طرح خال خالی
شاعر :عفت زینلی

قصه

نقطه نقطه تا نقاشی

کاردستی

نیشش یکم ناجوره
بهعسلشمشهوره
خونه اون کندویه
اسمش چیه؟

بال های پروانه

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

زندگیسالم
پنجشنبه
 ۲۳خرداد     ۱۳۹۸
شماره ۱۳۴۳

شعر

یکم حواستون رو
جمع کنید!

دوستای گلم شما می تونید این ریسه های قشنگ رو با
کمترین امکانات و در زمان کمی درست کنید.
خب ما برای درست کردن این ریسه های پروانه ای به
چه چیزهایی نیاز داریم ؟
 .1مقوا به رنگی که دوست دارین
 .2نخ ضخیم
 .3چسب مایع  
 .4قیچی
.5مدادرنگی یا پولک  

یکی بود ،یکی نبود .زیر ِ گنبد کبود ،من بودم و مامان و بابا و هزارتا از فامیالمون .من ،یعنی کوتیپوتی
و همه خانوادهمون توی شهر آدم کوچولوها زندگی میکنیم .شهر ما درست زیر ِ یک شهر خیلی شلوغ
و بزرگه .ما اسمش رو گذاشتیم شهر غولها ،آخه مردم این شــهر از ما خیلی بزرگ ترند و دلشون
میخواد همه چیزهای روی کره زمین فقط مال خودشون باشه .ما آدم کوچولوها شهرمون همیشه
تاریکه و فقط میتونیم یک المپ کم نور روشن کنیم اما آدم غولها همه چراغهای خونه رو
روشن میکنند ،حتی چراغ اتاقهایی که کسی توش نیس .اونا تلویزیون رو صبح تا شب
روشن میذارن ،حتی وقتهایی که کسی تلویزیون نمیبینه .ما آدم کوچولوها مجبوریم
با یک لیوان آب همه کارهامونو انجام بدیم اما آدمغولها ماشین   های بزرگشون رو
با شیلنگ آب می شویند و موقع مسواک زدن ،شــیر آب رو باز میذارن .غولها
کلی کار بد دیگه هم انجــام میدن .اونا کاغذهای ســفید رو دور میندازن ،بعد
برای اینکه بازم کاغذ داشتهباشــند هی درختهای طفلکی رو قطع میکنند.
اونا توی شهرشــون قطارهای بزرگ دارن اما همهش با ماشین خودشون
اینور و اونور میرن و هوا رو کثیف میکنند .من دلم میخواد برم به شهر
شون و بهشون بگم که ما این پایین هستیم و اونا اجازه ندارند همهچیز رو
تموم کنند .اما مامان و بابا و هزارتا فامیلمون میگن« :کوتیپوتی اونباال
خیلی شلوغ و پلوغه ،زیر ِ دســت و پا میمونی» .ولی من باالخره یه روز
میرم و با آدم غولها صحبت میکنم .تا اون موقع شما اگه آدمغولها رو
میشناسین بهشــون بگید« :کوتیپوتی و مامان و بابا و هزارتا فامیلش
بهخاطر اینکه شــما از همهچیز زیادی اســتفاده میکنید ،زندگیشون
خیلی سخت شده».

حاال باید چی کار کنیم؟
با مداد روی مقوا شکل پروانه رو بکشید ،با قیچی پروانه
رو از مقوا جدا کنین حاال می تونین به سلیقه خودتون یا
با مدادرنگی پروانه ها رو رنگ بزنیــن یا این که روی بال
پروانه ها پولک بچسبونین ،حاال پروانه ها رو با چسب
به نخ وصل کنید و اجازه بدین چسب خشک بشه.
حاال می تونین این ریسه های قشــنگ و رنگی رنگی رو
به اتاقتون وصل کنین و لذت ببریــن .فقط یادتون نره
مراقب باشین هم قیچی دستتون رو نبره هم نظافت رو
رعایت کنین.

قصه تصویری

۲

۱

خرس تپلی
مگه دیشب
نخوابیدی؟

خانوم اجازه هست؟
من بگم؟

۳

تا دیروقت داشتم
عکسهایمارسبز
خال خالی رو توی
مسافرت می دیدم
مار سبز خال خالی
کلیعکسشخصی
توی فضای مجازی
گذاشته شما
نمی خواین ببینید؟

فیل کوچولو خود خرس
تپلی بهم میگه

نویسنده  :مرجان ساعدی

تصویر گر :سعید مرادی

۴

8

۵

می دونستی نباید همه
عکساتو بذاری توی
فضای مجازی ؟

من فقط می خواستم
بیشتر دیده بشم

بچه های گلم برای این که بیشتر دیده بشیم نیازی نیست
عکسای خودتون رو توی فضای عمومی بذارید بهتره یه هنر
یا خالقیت جدید یادبگیرید و بتونید کارای بزرگی انجام بدین
تا همه شما رو به نیکی و باهوشی بشناسن

۶

این که تا نصف شب نخوابیم و
عکس های شخصی همدیگه رو
ببینیم خوب نیست چون امروز
نمی تونی با دقت به درس ها
گوش کنی.

پاسخ :ماهی fish :زنبور Bee :میمونMonkey :

ماجرای مار سبز خال خالی در فضای مجازی

یکی بود ،یکی نبود .یه روز مثل همیشه خانم سنجاب به کالس درس رفت تا باز هم با بقیه بچه ها کلی چیزهای جدید یاد بگیرن اما ...

