با من یاد بگیر

محرم آمد

زندگیسالم
دوشنبه
 ۱۱شهریور     ۱۳۹۸
شماره ۱۴۰۹

آموزش انگلیسی

فرفره

ماه محرم شروع شــده .این روزها همه
جا حرف از امام حسین (علیه السالم)
است .امام حسین(ع)امام سوم ماست
که به همراه یاران با وفاشون تو این ماه
شهید شدن .من هم همراه بابام این روزها
به هیئت محله مــیرم و تا جایی که بتونم
کمک میکنم .مثال گاهی قند میبرم،
گاهی اســتکانها رو جمع میکنم،
گاهی کفش عزادارهــا رو جفت
میکنم و  ...بابا میگه« :این طوری
تو هم کلی ثواب میکنی.
آفرین پسرم».

شعر

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

Autumn
از آسمون چه فصلی
بارون میریزه نم نم
باید بری مدرسه
برگا میریزه کم کم

پاییز

هیئت محله

روزهای زوج

دلم می خواست تو هیئت
خودم گالب بپاشم
مثل همه تو هیئت
یه کاری داشته باشم

«زندگی سالم »

دیدم پدربزرگم
رو ویلچرش نشسته
میخواد بره به هیئت
خیلی دلش شکسته
ویلچرشو گرفتم
هلش دادم تنهایی
تو هیئت محله
رفتیم با هم دوتایی

Summer
یه فصل گرم و خوشحال
آفتابی و پر از نور
مدرسههاتعطیله
سفر میری جای دور

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

شاعر :مریم زارعی

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

ارسال نقاشی ،قصه ،خاطره ،عکس و ...

تابستان

Spring

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

سالم کودکانه

فرفره

یه فصل سرسبز و خوب
با سفره هفت سین میاد
آلوچه تو دامنش
نخور وروجک زیاد!

بهار

سحر بهجو

شهر قصه

دیگ و دیگچه
خانــم صاحبخانه میخواســت مهمانــی بزرگی بدهــد .دیگچه را

آش توی دیگ را هم زد .بعد با قاشق
آش توی دیگچه و یک بار ِ
برداشت و یک بار ِ

برداشت .همه ســبزیها را ُ
خرد کرد .نخود و لوبیاها و عدسها را با

کوچکی ،آش دیگ و دیگچه را مزه مزه کرد و گفت« :خیلی خوشمزه شده!»

هم توی دیگچه ریخت .دیگچه ،شــروع به سرفه کرد« :آخ گلوم!

دیگچه ،نفس راحتی کشید و به دیگ گفت« :آخیش! راحت شدم!»

گلوم گرفت»

آن روز خانم صاحبخانه ،تمام سبزیها ،رشتهها ،لوبیاها و عدسها را بین

دیگ پرسید« :دیگچه جان! چی شده؟»

دیگ و دیگچه تقسیم کرد و گفت :

دیگچه دلش را گرفت« :دلم داره میترکه!»

حاال دو تا ظرف غذا هست؛ یکی بزرگ و یکی کوچک .این طوری راحتتر

ســر برود .خانم صاحبخانه
چیزی نمانده بود ،غذاهای دیگچهَ ،

میتونم آشپزی کنم.

دستش را به کمرش زد و گفت« :نخیر! این ظرف خیلی کوچکه!

دیگچه هم گفت:

تازه هنوز رشتهها هم مونده!»

ـ پس یادمون بمونه! ظرف بزرگ تر برای غذای بیشتر! و ظرف

دیگ آهسته به دیگچه گفت« :فکر کنم من میتونم همه این

کوچک تر برای غذای کمتر!

غذاها رو بپزم!»

دیگ و دیگچه آن روز در کنار هم ،خوشمزهترین آش

خانم صاحبخانه کمی فکر کرد .بعد ،بخشــی از ســبز یها،

رشته دنیا را پختند.

نخودها و لوبیاهای توی دیگچه را توی دیگ ریخت .بعد مالقه را

نویسنده  :سمیه سیدیان

هنرمند کوچولو

چی الزم داریم؟

پرنده زیبا

مقوا،چســب،قیچی،ماژیک یا مداد و
دستهای تمیز و قشنگتون

۲

۱

بگرد و پیدا کن

چطوری درست کنیم؟

۴

ابتــدا یکی از دســتهاتون رو
روی مقوا بگذارین و با دســت
دیگه شروع به کشیدن اطراف
دســتتون کنین و بعد با قیچی
برش بزنین (.شکل )۱
 )۲حاال با مداد یــا ماژیک برای
پرنده یه بال کوچیک بکشــین.
( شکل )۲
 )۳در این مرحله با مقوا یه گردن
بلند برای پرنده درست کنین و
به بدنش بچسبونین (.شکل)۳
 )۴حاال یه دایره برای سر پرنده
بکشین و به گردنش بچسبونین.
( شکل )۴
 )۵در این مرحله با مقوای رنگ
زرد یــا نارنجی بــراش یه نوک
بکشــین و به ســرش چسب
بزنین ( .شکل )۵
 )۶حاال هم می تونین از چشــم
هــای آمــاده اســتفاده کنین
وهم میتونین خودتون چشــم
پرنده تون رو بکشین( .شکل )۶

 )۷در این قســمت از کار با یک
رنــگ دیگــه از مقواهاتون یه
طوق به شکل مســتطیل برای
پرنده بکشــین و بچسبونین.
( شکل )۷
 )۸آخرین قسمت از کاردستی
کشــیدن پاهای پرنده است ،با
مقوای مشکی دو تا پای قشنگ
و بلند براش بکشین و به بدنش
بچسبونین ( .شکل )۸
حاال شــما بــه کمک دســتای
قشنگتون یک پرنده زیبا دارین.

سرگرمی و رنگ آمیزی

۴

۳

۶

۵

نوید و ناصر و نیما در حال مسابقه هستن به نظرتون مسیر کدوم یکی
برای رسیدن به خط پایان کوتاه تره ؟ تصویر رو با سلیقه خودتون رنگ
آمیزی کنین.

سمانه تلگردی

۸

۷

نوید

نیما
ناصر

