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جوجه کوچولو

فرفره

ســام .تا حاال به قشــنگیهای زمین فکر کردین؟ انگاری زمین یه
نمایشــگاه نقاشــی بزرگه که خدا همه جاش رو با تابلوهای زیبا و
بینظیرش تزیین کرده است.
بعضی تابلوها بزرگن مثل کوه ،آتشفشان ،دریاو ...و بعضیهاشون
ناز و کوچولو هستن مثل بال پروانه یا غنچه گل.
مواظب این تابلوهای طبیعی و زیبا باشیم و اجازه ندیم کثیف بشن یا
آسیب ببینن .بذاریم همه از دیدن زمین و قشنگیهاش لذت ببرن.
راستی دوستان خوبم لطفاً با تلگرام و پیامک برای ما پیشنهاد و انتقاد،
شعر ،قصه و نقاشی و ...بفرستین .اینم شماره های ما:

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

فرفره

دارم یه جوجه
زرد و کوچولو
ترسیده او از
صدای لولو

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

روزهای زوج

براش گذاشتم
من ،آب و دانه
ساختم برایش
با جعبه خانه

«زندگی سالم »

او هم به من گفت
جیک و جیک و جیک
یعنی که میخوام
یه ماچ کوچیک

شاعر :پروین خوشنویس

تعطیالت تابستون

۲۰۰۰۹۹۹

اومده تعطیالتت
تو هم سفر دوست داری
میخوای بری به دریا
شنا ،قایق سواری

اون موقع دیگه دریا
خطر داره حسابی
جای شنا بهتره
تو ساحلش بخوابی

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

دریا درسته خوبه
توش ماهی و میگوئه
به تابلوها نگاه کن
گاهی شنا ممنوعه

شاعر :سحر بهجو

با هم بخندیم

اگر یک شغل داشتم

سرگرمی

شکالت

اگه لوکوموتیوران بودم

سارا کوچولو داشت گریه میکرد .برادرش ،سعید که از دست گریههای
اون کالفه شده بود ،پرسید :چرا گریه میکنی؟
سارا جواب داد :آخه شکالتم رو گم کردم.
سعید که دلش میخواست سارا دیگه گریه نکنه ،یک شکالت به او داد.
اما سارا باز هم گریه میکرد.
سعید گفت :دیگه چرا گریه میکنی؟
سارا جواب داد :آخه اگه شکالت خودم رو گم نکرده بودم االن دو
تا شکالت داشتم.

لوکوموتیوران همون راننده قطــاره .لوکوموتیورانها هر
روز کلّی مســافر رو از این شهر به اون شهر
میبرن .رانندههــای قطار موقع
روندن قطار باید حواسشــون
حســابی جمع باشــه و همه
قوانین رو خــوب رعایت کنند؛
مثال خیلی سریع حرکت نکنند.
وقتی هوا بارونی یا توفانی میشه
کار اونها خیلی ســختتره و
باید دقت بیشــتری داشــته
باشــند .راننده قطارها شیفتی
کار میکنن و ممکنه حتی چند روز
از خانواده دور باشن .اونها خیلی
چیزها درباره قطارهــا میدونن و
می تونن به مسافرها برای رسیدن
به مقصد اطالعات بدن.من آرزو
دارم یــه روزی راننده قطار
مسئولیتپذیری بشم  .

نقطه نقطه
تا نقاشی

دوستای گلم شما هم
اگه لطیفه با مزه ای

بلدین می تونین برای

ما تو تلگرام به شماره

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
بفرستینتادرصفحه

به نام خودتون چاپ

بشه

دوست های گلم،عددها رو به ترتیب به هم
وصل کنین تا تصویر کامل بشــه بعدش با

سلیقه خودتو ن تصویر رو رنگ آمیزی کنین.

مرجان ساعدی

قصه تصویری

بیماری چین چینک
۱

عروسک موحنایی یک ناخنگیر به اسم چین چینک داشت .یک بار که میخواست ناخنهاش رو بگیره چین چینک شروع به سرفه کرد و حالش بد شد .برای همین موحنایی اونو به دکتر برد.

موحنایی ماجرا رو برای دکتر تعریف کرد.

۲

نویسنده  :فاطمه رضایی برفوییه تصویر گر :سعید مرادی

۴

پس چرا وقتی میخواد
ناخنهای من رو بگیره حالش
بد میشه؟

چین چینک بیا
ناخنهای من رو بگیر

بذار امتحانش کنم

۴

بعد هم خانم پرستار ناخنش رو با چین چینک گرفت

۳

دکتر از مو حنایی خواست دستش رو زیر میکروسکوپ بذاره.
موحنایی تو دستات رو
با چی میشویی؟

با آب

۵

دستات
پر از میکروبه ،برای همین
حال چین چینک بد میشه .باید مثل من
و خانم پرستار دستات رو با آب و صابون یا
مایعدستشوییبشویی

۶

از این به بعد دستام
رو با آب و صابون میشویم
که دیگه حال چین چینک
بد نشه

