سالم کودکانه

شعر

بابای همه کاره

میوهها تموم نمیشن

فرفره

ســام .دیروز من و داداش پویا داشــتیم با هم آلو میخوردیم .خیلی
خوشــمزه بودن .وقتی تموم شــد گفتیم« :حیف که تموم شد» اما به
ظرفمون که نگاه کردیم دیدیم واقعا تموم نشده .چرا که هستههای آلو
تو ظرفمون بودن! تصمیم گرفتیم جمعه که به باغ پدربزرگ رفتیم ،اونا رو
بکاریم تا چند تا درخت آلو داشته باشیم .االن داریم روزشماری میکنیم
تا جمعه برسه و بریم هستههای آلو رو بکاریم.

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

بابا جونم همیشه
تعمیرکاره تو خونه
هرچی خراب میشه او
دلیلشو می دونه
تصویر سازی ها  :سعید مرادی

زندگیسالم
چهارشنبه
 6شهریور     ۱۳۹۸
شماره ۱۴۰5

فرفره

همه می دونن بابا
کش گچکاره
لوله ِ
نقاش و برقکاره
ِ
چوب بره و نجاره

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

روزهای زوج

«زندگی سالم »

بابا به این زرنگی
چه خوبه هرکی داره
داده به من خداجون
بابای همه کاره
شاعر :مریم زارعی

خانه سازی
امروز می خوام بسازم
خونه خیلی قشنگ
خونه ای که نداره
آجر و سیمان و سنگ

خونه ام رو زود می سازم
با بالشای رنگی
کاش آقا برقی بیاد
براش بذاره زنگی
شاعر :محبوبه صمصام شریعت

بدن من

سرگرمی

معرفی فیلم

کلیه

بگرد و پیدا کن

عروسکهای زشت

ما دو تا ،دوقلو هستیم و

نازنین و نادیا در حال بادکنک بازی هستن .بادکنک نازنین چه رنگیه؟

شبیه لوبیا .رنگمون قرمز

متمایل به قهوهایه .اسم

ما «کلیه» هســت .با چشم

دیده نمیشیم چون ما از اعضای داخلی بدن هستیم .کارمون تقریبا سخته

واسه همینه که از مهمترین اعضای بدن آدماییم .خونه ما دو طرف ستون
فقرات و باالی کمره .کار اصلی ما کلیهها اینه که وقتی بدن فعالیت می کنه

و در حال سوخت و سازه ،مواد غیرضروری رو که به درد بدن نمی خوره،
بیرون میکنیم .عالوه بر اون ما تالش میکنیم میزان آب بدن یه وقت کم
یا زیاد نباشه.

اگه مواد اضافی توی کلیه ها بمونه ممکنه تبدیل به سنگ بشه و مریض
بشــیم .خوردن آب ،میوه و سبزیجات به ســامتی کلیهها کمک زیادی

میکنه .قد و قامت ما کوچولو است .در واقع ما اندازه مشت بسته شده
تو هستیم .اما با وجود کوچیک بودن ،عملکرد خیلی از اعضای بدن به ما دو

تا وابسته است.

قصه تصویری

کیسه زباله

مرجان ساعدی

۲

نویسنده  :آرزو مصطفی تصویر گر :سعید مرادی

دارم میلرزم .چرا
این جا خیسه؟

۴

نادیا

همه زبالهها چه خشک و چه تر در کیسه زباله ریخته شده بودن...

۱

۵

نازنین

بچه ها تا حاال شنیدین آدم بزرگ ها
به برخی رفتارهــا میگن رفتارهای
زشت؟ البته بعضی وقتها صفت
زشــت رو برای چیزهای دیگه هم
استفاده میکنن ،مثال ممکنه بگن
لباس زشت ،ماشین زشت یا خونه
زشت .یه وقتهایی حتی ممکنه در توصیف چهره بقیه هم از این
صفت استفاده بشه و به یه نفر بگن تو قیافه زشتی داری!
فیلمی که امروز میخواهیم بهتون پیشــنهاد کنیم ،به همین کاربرد
صفت «زشت» ارتباط داره و اسمش هست «عروسکهای زشت».
این انیمیشــن درباره چند تا عروســکه که در موقع تولید به خاطر
ایراداتی که دارن و تصور این که اون ها زشت هستن ،کنار گذاشته
میشن.
شما میتونین از مامان و بابا خواهش کنین تا این فیلم رو برای شما
از سایتهای اشتراکگذاری ویدئو پیدا کنن و بعد با همدیگه اون
رو تماشا کنین.

اما جای زباله ها توی کیسه خیلی تنگ بود و ...

جعبه خالی شیرینی به قوطی رب چسبید.

۳

پوست موز هر تکه اش به یک طرفی رفت
وااای ،وااای.
در تیزت
پوستم رو
کند.

بپر کنار.
خیلی بوی بدی
می دی

۶

یک دفعه شاالپی همه زباله ها وسط
آشپز خانه ولو شدند.

۴

۷

زباله ها از فرصت استفاده کردند .خشک و تر
جدا شدند.
حاال خوب شد.

آخیش راحت
شدیم.

این قدر تکون نخورید سر من تیزه
االن کیسه زباله پاره میشه.

۸

بابا که دید زباله های خشک و تر جدا شدند هر
کدوم رو در کیسه مخصوص گذاشت.

