سالم کودکانه

بچه ها خبرهای خوب تو راهه !

زندگیسالم
پنجشنبه
 ۳۰خرداد     ۱۳۹۸
شماره ۱۳۴۹

سرگرمی

شعر

نقاشی نقطه ای

آقای رفتگر

فرفره

سالمتعطیالتتابستاندارهشروعمیشهوحتماشماهمبامنموافقید
که این روزا سفرخیلی می چسبه .سفر یعنی رفتن به یک جای خوب و
پیدا کردن دوستای جدید و به دست آوردن تجربه های تازه  .اگه شما
نمیتونیدبهسفربریدومجبوریدتوخونهبمونیداصالناراحتنباشید!
من براتون یه پیشنهاد دارم  .همین االن برید و یک کتاب قصه بردارید
و شروع به خوندن کنید  .این طور شما هم به سفر رفتین .سفر به شهر
قصه ها  ،خوش بگذره دوستای گلم .
راستی دوستای گلم از هفته آینده ما به صورت یک روز درمیون مهمون
خونه هاتون هستیم .شنبه ،دوشنبه وچهارشنبه منتظر ما باشید...

زباله و برگ درخت
کوچــه شــده زشــت و کثیــف
خورشــید بــا دلخــوری میگــه:
چه کوچه ای ،پیف و پیف و پیف!

فرفره ای های کوچولو اعداد را به یکدیگر وصل کنید سپس با

رنگ های مورد عالقه تان رنگ آمیزی کنید .

آقای رفتگر میاد
کوچه رو جارو می کنه
کوچه تمیز و ناز میشه
با جارو ،جادو می کنه
انگاری که جادوگره
یه جاروی دراز داره
جادوگری تمیز و خوب
که از کثیفی بیزاره

شاعر :عفت زینلی

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

سرگرمی

کاردستی

ماهی کوچولو

وسایل الزم:
کاغذ رنگی
چسب مایع
قیچی

جدول الفبا

 .1کاغذ رنگی مربعی را مانند تصویر تا میزنیم.
 .2مانند الگوی تصویر با قیچی برش میزنیم.
 .3خطها را با قیچی برش میزنیم.
 .4سپس نوارها را دو به دو از داخلی ترین نوار روی هم
چسب میزنیم.
حاال ماهی کوچولوی شما آماده است .
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نام  ۱۰تا میوه در جدول زیر آمده است آن ها را پیدا کنید .

قصه تصویری

زرافه ی گردن دراز
۱

زرافه کوچولو ،از اولش هم زرافه بود اما گردنش دراز نبود .زرافه ی گردن کوتاه بود .مگر زرافه ی گردن کوتاه هم داریم؟ بله داریم و حاال قرار است با او آشنا شویم.

در روز برگ خوران جنگلی همه  زرافه هــا توی جنگل کوچک
جمع می شــدند تا از مامــان و باباهایشــان یادبگیرند چطور
خودشان غذا بخورند .

۲

زرافه  کوچولوها با مامان و باباهایشــان تــوی جنگل در حال
خوردن برگ های درخت ها بودند .امــا زرافه کوچولو هر کاری
می کرد ،نمی توانست مثل بقیه برگ بخورد.

جشن
برگ خوری
زرافه کوچولو ها
مبارک!
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نویسنده  :سمیه سیدیان

تصویر گر :سعید مرادی

۴

او تا جایی که توانست گردنش را باالتر کشید .حاال می توانست
برگ های کوچک اولین شاخه درخت را بجود.

مامان
جون!منو
ببین دارم قد
شماوبابا
جون می شم!

۳

بابا
جون گرسنمه...
می شه به من هم از اون
برگ ها بدید؟

مامان
گرسنمه! به من از
اون برگ ها می دی؟
قد خودم نمی  رسه
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آفرین
به زرافه کوچولو ی
خودم!

برای
زرافه کوچولو
دست بزنید! او
تالش کرد مثل یک
زرافه ی خوب برگ
های درخت ها را
بخورد

