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بدن من

شعر

خرید مدرسه

حلقه گمشده

فرفره

امروز من همراه مامان و بابا و خواهرم هســتی به بازار رفتیم و وسایلی
که برای مدرسه الزم داشــتیم رو خریدیم .کیف من هنوز سالم و قابل
استفاده بود ،به خاطر همین کیف نخریدم .بابا برای خواهرم هستی هم
چند هفته پیش یک جعبه مداد رنگی خریده بود تا هر وقت حوصلهاش
سر میره نقاشی بکشه .خواهرم هستی هم گفت« :من فعال مداد رنگی
نمیخوام .هر وقت مداد رنگیهام تموم شد دوباره برام بخرین ».همه
لوازمی که الزم داشتیم خریدیم و به خونه برگشتیم .هم مامان و بابا و
هم من و خواهرم ،هستی از خرید امروز راضی بودیم.
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فکر میکنم چون بود
حلقهاش تماشایی
کرده دست خود آن را
یک عروس دریایی

گربهکوچولو

شاعر:عفت زینلی

دیروز تو ایوون اومد
ه کوچولو
یه گرب 
دنبال مادرش بود
تنهای تنها بود او

مرجان ساعدی

گریه می کرد زارزار
دست و پاهاش می لرزید
براش الالیی خوندم
خندید و آروم خوابید

معرفی کتاب

میمیمیمون

سرگرمی و رنگ آمیزی

کلمه یابی
دوســتان عزیزم حروف مربوط به امالی صحیح هر کلمه زیر

شاعر:محبوبه
صمصام شریعت

ناراحتنمیشوداگرمسخرهاشکنند

شکلش نوشته شده؛ کلمه رو بنویســین وشکل رو به دلخواه

خودتون رنگ بزنین.

میمی اسم میمون کوچولویی بود که روی بدنش هیچ مویی نبود .میمی از
پوست صاف و نرمش خوشش می اومد ،اما وقتی پا به مدرسه گذاشت
همکالســیهاش مســخرهاش کردن چون تا حاال میمون بیمو ندیده
بودن .به نظر شما میمی باید چه کار میکرد؟
کتاب «میمی میمون ناراحت نمیشود
اگــر مســخرهاش کننــد» رو«هیتر
لونچاک» نوشــته و «حســن هاشمی
میناباد» ترجمه کرده.

شتدماردا
گپارر
تصویر سازی ها  :سعید مرادی

برشی از کتاب
بوفــی جغــد از باالی درخــت گفت:
«هو...هو ،...چند وقت است که دارم
تماشــایت میکنم .مشکل تو با عوض
کردن ظاهر و قیافه حل نمیشود .مردم
را نمیتوانی عوض کنی .اما وقتی کسی
سر به سرت گذاشت و مسخر هات کرد،
میتوانی رفتارت را عوض کنی»...
میمی پرسید« :چه جوری؟»

«زندگی سالم »

من گــوش هســتم .با مــن صداهــا رو
می شــنوین و کار من جمع کــردن صداها و
انتقالشون به مغزه .من تا آخر عمر رشد میکنم و قد میکشم.
ساختمون من پیچیده هست و ســه تا بخش داخلی ،میانی و
خارجی دارم .من میتونم بهتون کمک کنــم وقتی راه میرین
تعادل خودتون رو حفظ کنین یا تشخیص یه صدای خاص توی
جاهای شــلوغ کار منه .من یه مایع تلخ هم دارم که مانع ورود
حشرات موذی و گرد و غبار میشه.
برای تشخیص جهت صدا الزمه که هر دو گوش
شما خوب کار کنن .چرا که مقایسه زمان
رســیدن به هر گوش هست که نشون
میده صدا از کدوم طرف شنیده میشه.
مثال وقتــی صدا از ســمت چپ میاد،
گوش سمت چپ شما اون صدا رو کمی
زودتر میشنوه و مغز با مقایسه زمان
شنیده شدن صداها توسط دو تا گوش،
جهت رو متوجه میشه.
بچه ها لطفا مراقب سالمتی من باشین.
اشــیای نوک تیز رو داخل مــن نکنین و
تلویزیون رو با صدای بلند گوش نکنین.

خاله ناگهان فهمید
جای حلقهاش خالی است
موج حلقه را برده
ه ای به دستش نیست
حلق 
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روزهای زوج

گوش

موج رفت و آمد داشت
خاله توی ساحل بود
حلقه ای که دستش بود
پر نگین و خوشگل بود

ارسال نقاشی ،قصه  ،خاطره ،عکس و ...

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

چفتهرد
مجدایاد

طشکخ

قصه تصویری

معمایمادرمیمونکوچولو

میمون کوچولو مامانش رو در جنگل گم کرده بود .وقتی پروانه رو دید ،از اون کمک خواست...
۲

۴

برگرفته از داستانی از جولیا دانلدسون تصویر گر :سعید مرادی
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نه این که دست و پا نداره! مامان
من دست و پا داره!

مامانمخرطوم
نداره.تازه مامانم روی
شاخههایدرخته

بگومامانت
چهشکلیه؟
اون
خیلی بزرگه!

پسبیا
که میدونم
مامانت
کجاست!

چرا زودتر نگفتی؟! االن
میبرمت پیش مامانت

فهمیدم .بیا میدونم
مامانتکجاست
۵

۴

آخه
این کجاش شبیه منه؟
مامان و بچهها باید شبیه هم
باشن!

۶

نگاه! اینها بچههای من هستن.
میبینیشبیهمننیستن

کی گفته مامان و
بچههابایدشبیههم
باشن؟ دنبالم بیا

چه
جالب!
اما مامان
منشبیهمنه

نه! این هم مامان من
نیست ،بابای منه .اما حتما
میدونه مامانم کجاس .ممنونم
پروانه مهربون!

