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کتابها رو قلقلک بدین

فرفره

سالم .میدونستین کتابها خیلی دوست دارن یکی اونا رو قلقلک بده.
یدین خستگیشون در میره و خوشحال میشن؛
وقتی اونا رو قلقلک م 
مخصوصا اگه خیلی وقت باشه کسی بهشون سر نزده باشه و قلقلکشون
نداده باشــه .پس در اولین فرصت برین سراغشون و
شروع کنین به قلقلک دادنشون.هم کتابها خیلی
خوشحال میشن ،هم خودتون
کلی چیزای جالب و تازه
می خونیــن و لذت
میبرین.

آموزش انگلیسی

Rooster
خروس

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

یه حیوون مفیده
صدای اون قدقدا
تخم میذاره برامون
مرغه آره بچهها

Chicken
جوجه

دوستان خوبم میخوام چند تا لغت رو همراه با
شعر بهتون معرفی کنم تا با این لغات و معادل
انگلیسیشــون آشنا بشــین .پس با خانواده
جوجه کوچولو آشنا بشین.

میخونه با قوقولی
توی حیاط ،صبح زود
شبیهیهساعته
خروس سرخ و کبود

شعر

درختمهربان
یک سیب قرمز
در دستم انداخت
ه خود
با سای 
فرشی خنک ساخت

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

روزهای زوج

«زندگی سالم »

پیشش نشستم
با شادمانی
شد تکیه گاهم
با مهربانی
او یک رفیق
بسیار خوب است
با اینکه قلبش
از جنس چوب است

Hen
مرغ

عفت زینلی

یه حیوون کوچولو
بیآزار و مهربون
ه مرغ و خروس
بچ 
جوجه ،غذاش آب و دون
سحر بهجو

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

سالم کودکانه

با من یاد بگیر

فرفره

شهر قصه

فیل فیلک

فیل فیلک ،خیلی کوچولو بــود .قرار بود مامان فیل و فیــل بابا ،فیل فیلک
رو ببرن جنگل ،تا با حیوونای جنگل آشنا بشــه و بعد هم یاد بگیره از
رودخونه چطوری آب بخوره و با آب رودخونه دوش بگیره .ســر
راهشون ،آقای دارکوب پرسید « :خانواد ه فیلها کجا میرین؟ »
مامان فیل گفت« :لب رودخونه!»
آقای دارکوب گفت « :منم میام! آخه آرزو دارم یه بارم که شده
لب رودخونه با فواره آبتنی کنم».
و باالی سر آنها پرواز کرد .کمی که جلوتر رفتن،
قورقوری ،از زیر برگ بزرگی سرش رو بیرون آورد
و پرسید « :بهبه خانواده فیل ها! کجا میرین؟ »
فیل بابا گفت« :میریم لب رودخونه!»
قورقوری گفــت« :منم میام ،شــاید این بار
به آرزوم که موجســواری تو رودخونه است،
برسم».
همه با هم راه افتادن تا رســیدن لب رودخونه .فیل

فیلک تا خرطومش رو برد توی آب رودخونه ،آب
رودخونه تندی چرخید .فیل فیلک ترســید اما
آب از خرطومش ریخت روی سرش و قلقلکش
آمد و حســابی خندید .بعدش فیــل فیلک یاد
گرفت تا با خرطومش فواره درست کنه .آقای
دارکوب باالی فواره ،شــروع به بــازی کرد و
گفت« :ممنون فیل فیلک! چه فواره قشنگی »
فیل فیلک ،بــا خرطومش موج آب درســت
کرد .خالــه قورقوری هم پریــد روی برگ
سبزش و موج سواری کرد .با خوشحالی
گفت« :ممنون فیل فیلک! چه موج خوبی
درست کردی!»
اون روز فیلفیلــک از این که تونســته بود
دارکوب و قورقوری رو به آرزوهاشون برسونه
خیلی خوشحال بود.
نویسنده :سمیه سیدیان

میای بازی؟

بازی با رنگها

دوستان خوبم موافقین که با هم یه وسیله بسازیم تا با اون بفهمیم توی طبیعت کدوم

رنگ بیشتر تکرار میشه؟

چه وسایلی الزم داریم؟
قیچی-پانچ (سوراخ کن) -مقوای سفید
گ مختلف کــه از هر کدوم طیفهای
مداد رنگی (در چهار رن 
مختلف اش ،یعنی کمرنگ و پررنگ ،دارید)و یک حلقه ساده
فلزی یا پالستیکی

چطوری درست کنیم؟
۱

۲
۳

۴

کارتهایی مستطیل شکل رو در ابعاد ۵در ۱۵سانتی متر
میبرین.
روی هر رنگ باید یه سوراخ ایجاد بشه.
از یک انتها هر چهار کارت رو از حلقــهای که دارین عبور
میدین و بعد حلقه رو محکم میکنین تا جدا نشن.

وقتی کارتهاتون رو به سه بخش تقسیم و رنگ کردین روی هر
سه بخش هر کارتتون یه ســوراخ بزنین .حاال هر وقت از خونه
بیرون میرین ،کارتهاتون رو روی گلها یا برگها قرار بدین تا
رنگ
بفهمین که رنگ اون بخش از طبیعت بــه کدوم بخش از
ِ
کارتتون شبیه تره .اونوقت یه نقطه پشت اون قسمت بکشین
تا بعد ببینین کدوم طیف رنگ ،پشتش نقطههای بیشتری داره
و در دنیای اطراف پرتکرارتره.
راضیه قلی زاده

سرگرمی

بگرد و پیدا کن

ت های گلم تکه هایی از تصویر رو که خواسته شده در تصویر بزرگ پیدا
دوس 
کنین .بعدش اونا رو رنگ کنین.

