سالم کودکانه
زندگیسالم
شنبه
 ۲شهریور     ۱۳۹۸
شماره ۱۴۰۱

با من یاد بگیر

دوست جدید من

فرفره

سالم امروز وقتی برای معاینه چشمام همراه مامانم به چشم پزشکی
رفتم ،فهمیدم چشمام ضعیف شــده و باید عینک بزنم .اول خیلی
میترسیدم.فکرمیکردمزشتمیشم.ولیوقتیعینکزدمفهمیدم
همزشتنشدموهممهمترازاونباعینکهمهچیزچقدرقشنگترو
واضحتر از اون چیزیه که من میدیدم .عینک
یک دوست خوبه که کمکم میکنه
اطرافــم
رو بهتــر
ببینم.

آموزش انگلیسی

دوســتان خوبم ،می خوام چند تا لغــت رو همراه
با شــعر بهتون معرفی کنم تا با این لغات و معادل
انگلیسی شون آشنا بشین.

Glasses
عینک

بابابزرگ خوبم
باغچه خوشگل داره
همه اش توی خاک اون
گل و گیاه می کاره

شعر

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

روزهای زوج

شهر قشنگ

«زندگی سالم »

یه گوشه ای زیر زمین
شهر قشنگ مورچه هاست
تاریکه ،اما توی اون
یه عالمه برو بیاست
برنجوگندممیبرن
باخردههایریزنون
یواش و بی سر و صدا
دوستایخوبومهربون

بااینهمهکاروتالش
مورچههاشادوخندونند
تواینهوایگرمگرم
همهیادزمستونند

Garden
باغچه

شاعر:طاهره اکرمی

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

رو چشم مادربزرگ
نشسته اون با دقت
با کمکش می خونه
روزنامه ها رو راحت

فرفره

Crow
کالغ

میاد روی درختا
گاهی می سازه لونه
سیاهه و زرنگه
قار و قار می خونه
قا ر و 
سحر بهجو
تصویر سازی ها  :سعید مرادی

شهرقصه

نجات بادبادک

ـ ناراحت نباش .یک فکر خوب دارم!

لیلی و مامان به پارک رفتــه بودند .مامان روی نیمکت

کبوتر پشت برگهای درخت غیبش زد و وقتی برگشت ،یک

نشست و برای پرندهها دانه ریخت .لیلی هم رفت تا با

کبوتر دیگر همراهش پرواز می کرد.

بادبادکش بازی کند.

هر دو تا کبوتر ،با هم بادبادک را تکان دادند تا این که

لیلی نخ بادبادک را باز کرد .اول آهسته دوید و بعد تندتر

باالخره بادبادک افتاد توی بغل لیلی.

دوید .بادبادک رفت هوا .لیلی خوشــحال بود و میخندید ،اما یک

لیلی در گوش بادبادک گفت:

دفعه ،باد تندی وزید و نخ بادبادک از دست لیلی در رفت و بادبادک الی

ـ نترس! االن پیش خودمی!

شاخهها گیر کرد.

مامان لیلی راصدازد .لیلی پیش مادرش رفت .مامان گفت:

مامان نشســته بود و به کبوترها دانه می داد .یکی از کبوترها پرواز کرد و

ـ باز هم میایم پارک تا بادبادک بازی کنی .حاال دیگه باید

نشست روی شاخه پایینی درخت .لیلی گفت:

بریم.

ـ کبوتر قشنگ ،میشه کمک کنی بادبادک من بیفته پایین؟

لیلی یواشکی برای کبوترها دست تکان داد و تشکر

کبوتر با نوکش چند بار به بادبادک زد .اما تکان نخورد .کبوتر گفت:

آثار شما

دنیای نقاشی

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشیهای
شماست ویژه نقاشــیهای قشنگ شما سروده
شده .امیدواریم که خوشــتون بیاد .اگه شما هم
دوست دارین برای نقاشیهای قشنگتون شعر
گفته بشه لطفا نقاشیهاتون رو برای ما تو تلگرام
به شماره  ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستین.

فاطمه زینب مظفری
 7ساله

به به چه قدر قشنگه
درخت و گل ،رودخونه
پرند ه کوچولو
روی درخت میخوونه

محمدمهدی احمدی
 6ساله

خیلی سالم و شادم
چون اهل ورزش هستم
مشغول بازی میشم
با طناب تو دستم

کرد.

هنرمند کوچولو

سرگرمی

قاب عکس

بگرد و پیدا کن
نوید و نیما و ناصر
دارن تو حیاط بازی
میکنن به نظر شما
کدوم یکی داره به
سمت چپ خودش
میره؟تصویر رو به
سلیقه خودتون
رنگ آمیزی کنین.

چی الزم داریم؟

تعدادی چوب بستنی
چسب چوب
رنگ و قلم مو
نخ ،دکمه یا مهره های رنگی
چطوری درست کنیم؟

چوب بستنیها رو با رنگهایی که دوست دارید ،رنگآمیزی
کنین .چند دقیقهای صبر کنین تا رنگها خشــک بشن ،بعد
با چســب چوب ،چوب بســتنیها رو مثل یــک قاب عکس
بچسبونین .حاال برای این که قابتون قشنگتر بشه از دکمهها
یا مهرههــای رنگی برای تزیین قاب اســتفاده کنین .در پایان
هم میتونین یه تکــه نخ برای آویزون کــردن ،به قاب عکس
بچسبونین.

ابوالفضل عباسی
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۴

یبینه
الک پشت داره م 
ماه توی آسمونه
میگه دیگه شب شده
باید برم تو خونه

منصوره گلی

نویسنده :سمیه سیدیان

