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فرفره

ارسال نقاشی ،قصه ،
خاطره ،عکس و ...
۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

«زندگی سالم »

کرم قشنگ و توپولو
آروم و بی سروصدا
ماشین شون داره می ره
نشسته با مهربونی
پیش مامان جون و بابا با خوشحالی به مهمونی
باباجونش هی می گیره
از این و اون یه نشونی رسیدن آخرش همه
به خونه قشنگ سیب
پشت در خونه او
بوقمیزننبیبیببیبیب!
من یه شــهر تاریخــی و زیبا
هستم که به شهر شعر و ادب
معروفم و گردشگرهای زیادی
دارم .آرامگاه برادر امام رضا(ع)
(احمد بن موسی (ع)) که به شاهچراغ
معروفه یکی از زیارتگاههای منه .برادر امام رضا(ع)
میخواست برای دیدن امام به خراســان بیاد که بین راه توسط
م
افراد مامون«حاکم بدجنس زمان امام »در این جا شهید شد.خات 
کاری و معرق از معروفترین صنایع دســتی منه .تخت جمشید
یا پرسپولیس که با شــکوهترین اثر تاریخی ایرانه نزدیک منه .از
مکانهای دیدنی من سعدیه و حافظیه است.بهار نارنج و عرقیات
گیاهی از ســوغاتهای خوب من هســتن .فالوده شیرازی ،کلم
پلوی شیرازی ،ساالد شــیرازی ،هویج پلو و دمپختک از غذاهای
معروف و خوشمزه این جاست.روز
 15اردیبهشت به طور رسمی به
اسم منه ،روز شیراز.
عفت زینلی

شاعر :طاهره اکرمی

ســام .تابســتون یه فصل خیلی خــوب و خوشــمزهاس؛ پر از
میوههای رنگارنگ .هندوانه ،هلو ،زردآلو ،گیالس و...حتما شــما
هم از این میوهها میخورین و از خدا بابت این هدیههای خوشمزه
تشــکر میکنین اما چیزی که باید خیلی بهش توجه کنین اینه که
اســراف نکنین .پس فقط به انــدازهای که میدونیــن ،میتونین
بخورین تو ظرفتون میوه بذارین تا اضافه نیاد و اسراف نشه.نوش
جونتون .راستی دوستان
خوبم لطفــا ً با
تلگرام و پیامک
برای ما پیشنهاد
و انتقاد ،شعر،
قصه و نقاشــی
و ...بفرستین .اینم
شماره های ما:

شهر شعر و ادب

مهمونی

روزهای زوج

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

سالم کودکانه

مسافر کوچولو

شعر

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

شهر قصه

 ۳بچه گربه
سـه بچه گربـه بـودن یکی سـفید،
یکـی سـیاه و یکـی قهـو های بـود.
یـه روز خیلـی گرسـنه بـودن بـرای
همیـن دنبـال غـذا راه افتـادن تا به
طویلـهای رسـیدن.
زن روسـتایی داشـت شـیر
میدوشـید .اونـا بـا دیـدن شـیر
تـازه دهنشـون آب افتـاد.
جلوتـر رفتـن .زن روسـتایی تـا اونا
رو دید ،گفت« :پیشـته!» سـه بچه
گربـه فـرار کـردن و موقع فـرار توی
چاله پـر از گِل افتادن .حاال هر سـه
قهـوه ای شـده بودن.
بچه گربـه های قهـوهای رفتـن تا به
نونوایـی رسـیدن .بوی خـوش نون

تـازه اونـا رو گرسـنهتر کـرد.
شـاگرد نونـوا تـا اونـا رو دید،
گفت«:پیشـته! »سـه بچـه
گربه فـرار کـردن و موقع فرار
پاشـون به کیسـه آرد خورد.
آردهـا روشـون چپـه شـد و
هرسـه آردی و سـفید شدن.
سـه بچه گربـه سـفید رفتن
تا بـه کبابی رسـیدن.
بـوی کبا بهـای خوشـمزه
اونـا رو خیلـی گرسـنه کرده
بـود.
شـاگرد کبابی تـا اونـا رو دید
گفـت« :پیشـته! »بچـه گربه
هـا فـرار کـردن امـا موقـع فرار

فرخنده رضاپور

آثار شما

هنرمند کوچولو

سرگرمی

دنیای نقاشی

حلزون بامزه

بگرد و پیدا کن

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشــیهای شماست ویژه
نقاشیهای قشنگ شما سروده شده .امیدواریم که خوشتون بیاد.
اگه شما هم دوست دارین ویژه نقاشیهای قشنگتون شعر گفته
بشه لطفا نقاشیهاتون رو برای ما تو تلگرام بفرستین.

محنا تلگردی 10 ،ساله
خورشید خانم میبینی
دریا چقدر آبیه؟
ماهی ریزه میزه
شناش چقدر عالیه؟

نرگس السادات
هاشمی 6 ،ساله
سلطان جنگلم من
یه دم دارم با یه یال
غذا خوردم وسیرم
قوی هستم و خوشحال

۴

بـه کیسـه زغال خـوردن.
زغا لها روشون چپه شد و
هر سه زغالی و سیاه شدن.
سه بچه گربه سیاه رفتن و
رفتن تا به چند تا بچه
رســیــدن کــه داشتن
خاله بازی میکردن
و جــلــوشــون پــر از
خوراکیهای خوشمزه
بود.
یکی از بچه گربهها
گفت :ما االن هر
سه سیاهیم اگه
کنار هم بایستیم
مثل یه گربه بزرگ

چی الزم داریم؟

میشیم و میتونیم بچهها رو
بترسونیم و یک کم خوراکی
بخوریم.
ســه تــا گــربــه کــنــار هــم رفتن
و شــروع بــه میو میو کــردن.
بچهها خند هشون گرفت و از
خوراکیهاشون به گربهها دادن.
گربهها با میو میو تشکر کردن و
غذا خوردن.
وقتی سیر شدن به طرف خونه
حرکت کردن و توی آب رودخونه
خودشون رو شستن و بعد دوباره
شدن سه بچه گربه سیاه و سفید
و قهوهای.
نویسنده :فرخنده رضا پور

دوستان گلم اسبی رو رنگ کنین که یک پاش رو باال گرفته،
روی زینش تصویر یک قلبــه ،روی موهــاش پاپیون داره
و دمش سیاهه

سی دی ،مقوا در دو رنگ مختلف ،چسب و قیچی
حاال چطوری درست کنیم؟
 ۱ابتدا بدن حلزون را با
یکی از رنگهای مقوا
مثل شکل بکشــین و بعد
برش بزنین.
 ۲بعد با اون یکی مقوای
رنگــی چشــمها ی
حلزون را شبیه بیضی در بیارین.
۳

حاال شکل گل را روی مقوا بکشین و قیچی بزنین.

۴

در انتها بدن حلزون و گل رو با کمک چسب به سیدی وصل کنین.
سمانه تلگردی

