شعر

سالم کودکانه

تیک و تاک

عروسکها احساس دارن
زندگیسالم
چهارشنبه
 ۲۶تیر     ۱۳۹۸
شماره    ۱۳۷۱

اگر یک شغل داشتم

فرفره

ســام .وقتی بازیتون تموم میشه عروســکها و ماشیناتون رو
از وســط خونه جمع میکنین؟ میدونین که اونا خیلی خوشــحال
میشن اگه اونا رو سر جاشون بذارین؟ اونا خوشحال می شن وقتی
لبخند مامان و باباتــون رو میبینن .به خاطر اینکه اســباب بازی
شما هستن از خدا تشکر میکنن
و دلشــون میخواد شما
همیشه باهاشون
همینجــو ر ی
رفتــار کنیــن.
اینطــوری اونا
احساس میکنن
برای شــما مهم
هســتن و شما
د و ستشــو ن
دارید.

آتش نشان

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

ارسال نقاشی ،قصه خاطره ،عکس و ...

اگه شــغل من آتشنشــان بود حتما آدم خیلــی فداکاری
میشدم .اگه آتشنشــان بودم باید آتش رو زود خاموش
میکردم تا به آدما و محیط زیست آسیب نرسه .آتشنشانها
همیشــه توی اتفاقهای بد و خطرناکی
که واسه آدما میفته ،مانند سقوط
تــوی چــاه یا گیــر کــردن توی
آسانسور مثل فرشــته نجات
از راه میرسن .بیشتر آد مها
آتشنشــانها رو بــا صدای
آژیر ماشــین آتشنشانی و
لبا سهای ضدحریق اون ها
میشناســن ،امــا میدونین
او نها تــو ماشینهاشــون
وســایل دیگــهای هــم
دارن ،مثــل بلندگو،
نورافکــن ،مخزن
آب وکف و پمپ.
آتش نشــا نهای
مهربون موقع خطر با
شماره تلفن  125زودمیان
تا کمک کنن .من دوست دارم
وقتی بزرگ شدم یک آتش نشان
وظیفه شناس باشم تا با ماشین
آتش نشانی به کمک مردم برم.

تیک تاک و تیک تیک میکنه
زمان رو نزدیک میکنه
عقربه جون بدو بدو
تا زود بشه ساعت دو
بابام بیاد از سرکار
رو شونههاش بشم سوار
شاعر :پروین خوشنویس

اب
رس

ابر سیاه چاقالی
باز تو دل آسمونه
نمیدونم چی میشه که
گاهی میاد و گریونه

یا

هچ
اقا

لی

داد میزنه قارامب قورومب
یعنی با کی دعوا داره؟
دلش میخواد گریه کنه
چقدر سر و صدا داره

بدن من

پا

مرجان ساعدی

سرگرمی

وقتی که اشکاش میریزه
حیاط خونه تر میشه
گلهای توی باغچهمون
خوشگل و تازهتر میشه

من پایینترین قسمت بدن شما هستم .از اعضای قدرتمند بدنم و تمام
وزن شما رو تحمل میکنم.
بعضیها به من میگن قلب دوم!
ه من میتونین گردش برین و بازی کنین و البته برای ورزش کردن
به وسیل 
و دویدن به من نیاز دارین.
ه طور متوسط در طول عمرش مســافتی به اندازه دو بار
یک انســان ب 
دور کره زمین رو به کمک مــن راه میره.من از قســمتهای مختلفی
تشکیل شــدهام؛ انگشــت ،مچ ،ســاق ،زانو و ران.هر کدوم از شما
ســه نوع لباس دارید که فقط مخصوص من اســت :شــلوار ،جوراب
و کفــش .البته اگه زیــاد در جــوراب و کفش
بمونم عــرق میکنــم و بوی بــدی میگیرم.
اگه به درســتی از من مراقبت بشــه میتونم
کار خودم رو بــه خوبی تا پایــان عمر انجام
بدم .نظافت و کوتاه کردن ناخنها ،پوشیدن
کفش مناســب ،پیــاده روی و ورزشهای
مناسب ،باعث سالمتی من میشه.
فکر میکنم من رو شناخته
باشین .من پا هستم!

دوست های گلم،عددها رو به ترتیب به هم

نقطه نقطه
تا نقاشی

وصل کنین تا تصویر کامل بشــه بعدش با
سلیقه خودتو ن تصویر رو رنگ آمیزی کنین.

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

شاعر :مریم زارعی

فاطمه صفری

قصه تصویری

گوش دراز
۱

گوش دراز اسم االغی بود که در طویله زندگی میکرد و رنگش با االغهای دیگه فرق میکرد برای همین...

وقتی بقیه االغ ها بازی می کردن گوش دراز یه گوشه می نشست

۲

تا اینکه یه روز باد ،کاغذ روزنامهای برای گوش دراز آورد.

۳

۴

نویسنده  :فاطمه صفری تصویر گر :سعید مرادی

فهمیدم
بایدچهکارکنم

گوش دراز پشــت طویله رفت و با رنگ سیاه خودش را شبیه
گورخر کرد.
این طوری میتونم
برم جنگل و با گورخر
دوست بشم

چرا رنگ
من با همه فرق داره؟

۴

۵

تا حاال
کجا بودی؟

ناگهان باران شدیدی گرفت و رنگهای گوش دراز پاک شد

۶

پستو
یهاالغی؟
چهخوب!
جنگلمااالغ
نداشت

یه گورخر جدید

آخ جون دیگه تنها
نیستم

مامیتونیمدوستایخیلی
خوبیبرایهمباشیم

