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روزهای زوج

شعر

بهترین دوست

فرفره

سالم.اسممنپویاست.امسال
میرم کالس سوم .من و خواهرم
خیلیهمدیگهرودوستداریم.
درسته که گاهی اوقات از دست
هم دلخور میشیم اما خیلی زود
همدیگه رو میبخشیم و دوباره
با هم بازی میکنیم .هســتی
بهترین دوست منه.

سالم .اسم من هستیه .امسال
میــرم کالس اول و باالخره به
آرزوممیرسموباسوادمیشم.
من و داداش پویام همدیگه رو
خیلی دوســت داریــم .پویا،
داداش خیلــی مهربونیــه و
همیشــه به من کمک میکنه.
بهترین دوست من پویاست.

زنبورطالیی
یه زنبور طالیی
دور حیاط می چرخه
می آد پیشم می شینه
رو دسته ی دوچرخه

دنیای حیوانات

شاعر:
محبوبه صمصام شریعت

با همدیگه دوست می شیم
کنار من می مونه
با ویز ویز قشنگش
یه کم آواز می خونه

تصویرسازی ها :سعید مرادی

پرنده شب
من پرندهای هستم با صورت پهن ،منقاری خمیده و چشمهایی
درشت و پاهایی بزرگ .در دو طرف سرم دو دسته پر شبیه گوش
گربه قرار داره که «گوشپر» نام داره .من تاریکی رو دوســت
دارم و شبها پرواز میکنم .چشمهای من خیلی بزرگه و با اونا
حتی توی تاریکی خیلی خوب میبینم .گوشهام هم خیلی قویه
و با گوش کردن میتونم طعمهام رو پیدا کنم حتی اگه هوا تاریک
تاریک باشه .راســتی میدونســتید از داخل گوشم میتونین
چشمها و داخل سرم رو ببینین؟
من غذام رو درســته قورت میدم و بعد یک ســرفه میکنم و
آشغاالی غذام مثل استخونهای کوچولو رو میریزم بیرون .از
بعضی آدمها خیلی دلخورم چون میگن من نشــونه خبرای بد
هستم .من یکی از پرند ههای زیبا هستم
که خدا منو آفریده و اسمم جغده.

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

«زندگی سالم »

توگوشزنبورمیگم:
آوازتو دوست دارم
اونمباویزویزمیگه:
براتعسلمییارم

عفت زینلی

شهر قصه

گوریل تنها
در یک باغ قشنگ ،یک گوریل زندگی می کرد

دوست سرحال! اما خرگوشها هم با دیدن

روز برای پیدا کردن دوست به راه افتاد .کمی

گوریل رفت و رســید به یک رودخونه ،چهار

زدند .گوریل نگاه شون کرد و خندید .بلند شد

و پایین میپریدند .دستشــو دراز

که قد یک فیل بود .گوریل که خیلی تنها بود ،یه

جلوتر دو تا شاپرک آمدند و باالی سر ِ گوریل پر
تا شاپرکها رو بگیره تا بتونه از نزدیک با اونها

آشنا بشه .اما شاپرکها ترسیدند .پرک پرک
بال زدند و پریدند.

سر خورد و افتاد توی آب.
پاش ُ

گوریل ترسیدند و فرار کردند.

گوریل خســته از آب بیرون آمد .رفت و زیر درخت خوابید.

وقتی بیدار شد ،گرسنه بود .تاراق تاراق راه افتاد .رفت تا به درخت

تا قورباغه رو دید که کنــار رودخونه ،باال

موز رسید .خواست موز بچینه که دو تا شاپرک آمدن و باالی سرش بال

بال زدند .بعد هم سه تا خرگوش زرنگ به طرفش دویدند .صدای قورقور

کرد تا یکی از قورباغهها رو بگیره

آمد .چهار تا قورباغه جستی زدند .گوریل دورو برش را نگاه کرد ،چند تا

تا بتونه باهاش حرف بزنه که

موز چید و گفت:

«بفرمایید موز».

کمی جلوتر گوریل سه تا خرگوش زبر و زرنگ

بعد هم خندید.

رو دید که میان گلهای قشنگ میچرخیدند و

بقیه هم خندیدند و همه با هم مشغول موز خوردن شدند و این

بازی می کردند .با خودش فکر کرد به به سه تا

آغاز دوستی گوریل با حیوانات دیگر بود.

نویسنده :عارفه روئین

آثار شما

دنیای نقاشی

دوستان گلم شعرهایی که در کنار نقاشیهای
شماستویژهنقاشیهایقشنگشماسروده
شده.امیدواریمکهخوشتونبیاد.اگهشماهم
دوستدارینویژهنقاشیهایقشنگتونشعر
گفته بشه لطفا نقاشــیهاتون رو برای ما تو
تلگرام به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستین.

شایلی الهامی
5ونیم ساله
مثل ماه و ستاره
جغده شبا بیداره
گاهی آواز میخونه
گاهی مشغول کاره

میای بازی

سرگرمی

هنر نمایی با آب

بگرد و پیدا کن

شماچهکارایشگفت
انگیزی با آب بلدین؟
تاحاال با آب هنرنمایی
کردیــن؟ نخندیــن
منظــورم چپ کردن
یه سطل آب نیست.
منظــورم هنرنمایی
واقعیه ،یعنی یه کاری
که خودتــون کنار آن
وایســتین و عکــس
یادگاری بگیرین.
چی الزم داریم؟
یه قلممو «اگه ندارین یه گوله پنبه یا انگشت اشارهتون هم جواب
میده».
یه ظرف آب و محیط بیرون از خونه که بتونین رو خاک ،سنگ یا
آسفالت نقاشی بکشین .البته با اجازه و نظارت بزرگ ترها.

سروش احمدی
 8ساله
جوجه نگاش به ساعته
تا این که مهمونش بیاد
با همدیگه حرف بزنن
چای بخورن خوشحال و شاد

روژینا خوشدل
10ساله

۴

همه شاد و خندونن
وقتی دریا تمیزه
عروس دریایی تا
ماهی ریزه میزه

حاال چی کار کنیم؟
شــما آزادین و کمبود جا و دفتر هم ندارین ،پس میتونین هرچی
دوست دارین بکشین! نقاشیهاتون میتونه یه قابی باشه که یه
ُ
خودت دوستات توش
داســتان رو تعریف میکنه یا یه فِریمی که
ژِســت بگیرین و عکس یادگاری بندازین .خالصه قراره هم خنک
بشین هم خالقیت به خرج بدین.
اگه دوست داشتین تصویر کارهای قشنگتون رو برامون بفرستین
تا به اسم خودتون در صفحه «فرفره» چاپ بشه.
راضیه قلی زاده

به نظر شــما ناصر و نویــد و نیما با
کدوم توپ بازی میکنن؟
تصویــر رو بــا ســلیقه خودتــون
رنگ آمیزی کنین .

