شعر

سالم کودکانه
زندگیسالم
شنبه
30شهریور     ۱۳۹۸
شماره 1423

فرفره

فرفره

جشن شکوفهها

بوی ماه مهر

سالم .من خیلی خوشحالم .فردا جشــن شکوفههاست و من برای
اولین بار به مدرسه میرم .مطمئنم کلی دوستای جدید پیدا میکنم
و معلم مون هم حتمــا خیلی مهربونه و میتونــم ازش کلی چیزای
جدید یاد بگیرم .از االن وسایلم رو آماده
کردم .مداد ،تــراش ،پاک کن،
جعبه مــداد رنگی و دفترم
رو توی کیفم گذاشــتم.
مامان گفته امشــب
باید زود بخوابم تا فردا
به موقع بیدار بشم.
صبحانهام رو کامل
بخورم و همراه هم
به مدرســه بریم.
من به حرف مامانم
گوش میدم چون دلم
میخواد فردا سرحال به
مدرسه برم.

هوا خنک تر شده
شب میشه دیگه زودتر
تابستونم رسیده
به لحظه های آخر

صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

روزهای زوج

«زندگی سالم »
میاد بوی ماه مهر
تو کوچه و خیابون
مداد و دفترت کو؟
مدرسه میری آخ جون

چقدر خوبه که هر روز
دوستاتو باز می بینی
حرف میزنی باهاشون
کنارشون میشینی
شاعر :سحر بهجو

مسافر کوچولو

اردبیل
پیست اسکی آلوارس

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

آش دوغ

اردبیل از سردترین شهرهای ایرانه و به شهر عسل طبیعی و کوه
سبالن معروفه .این شهر اولین شهری بوده که آب لولهکشی
داشــته .مردم این شــهر به زبان ترکــی آذربایجانی صحبت
میکنن.اگر به اســتان اردبیل ســفر کنین ،میتونین جاهای
جالبی رو در شهر اردبیل و مناطق اطرافش ببینین ،جاهایی مثل
چشمههای آب گرم ســرعین ،جنگل فندقلو،دهکده سوالن،
دریاچه شورابیل ،قلعه قهقهه ،غار یخگان و...
به خاطــر آب و هوای ســرد این منطقه ،آشهــای مختلف و
خوشــمزهای در اردبیل میپزن .غذاهایی مثل تره اســفناج،
اوماج ،آش دوغ و...
سوغات اردبیل ظرفهای مسی ،قره حلوا ،عسل سبالن ،فطیر،
شیرینی قرابیه ،جاجیم و گلیم هست.
مرجان ساعدی

شهرقصه

مانی کوچولو به مدرسه می رود
بابا برای مانی کیف و کلی وسیله خرید و به خانه آمد.

بابا پرسید:مانی داخل کیفت چی گذاشتی؟!

مانی به طرف بابا دوید:این ها رو برای من خریدی؟

مانی وسایل کیف را بیرون ریخت .پلنگ صورتی ،ماشین ،خرس

بابا خندید و گفت:چون امسال کالس اول می ری ،خریدم!

و ...چند تا کتاب قصه.

مانی گفت:آخ جون .مامان بیا ببین چه وسایل قشنگی دارم.

بابا با خنده گفت:خوب شد کیفت پاره نشد!

مامان گفت :بَه بَه آقا مانی کالس اولی! چه وسایل قشنگی

مامان کتاب ،جعبه مداد رنگی ،دفتر نقاشی را داخل کیف

که صبح سرحال باشی .مانی بعد از شام ،کیفش را آماده کرد و

نداشت ،روی میز گذاشت .مانی کتاب قصه هایش را نگاه کرد.

خوابید.صبح که از خواب بیدار شد ،همان طور که مامان و بابا

مامان گفت :هر شب یکی از کتاب ها را برایت

گفته بودن صبحانهاش رو کامل خورد و برای رفتن به مدرسه

می خوانم .مانی کیفش را روی کولش انداخت

آماده شد .خواست کیفش را بردارد ،سنگین بود .مامان سارا

و گفت :چقدر سبکه ،حاال راحت می تونم تا مدرسه برم.

هم نتوانست بلندش کند .حتی بابا هم نتوانست.

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.

حانیه گلی موحد
 ۸ساله

یک برّه جای دیگه
یکی کنار آبه
یکی کتاب میخوونه
تا خواهرش بخوابه

پارمین السادات
پیکر دوست
 ۸ساله

پرچم یا حسینه
باالی مسجد ما
هر شب به مسجد میرم
همراه مامان ،بابا

مهنیا اصغر دخت
 ۷ساله

۴

مامان جونم آورده
نینی ناز و کوچک
با مزه و شیرینه
بهتره از عروسک

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

داری .حاال که می خوای مدرسه بری پس شب باید زود بخوابی

گذاشت و بقیه وسایل را که مانی در مدرسه به آنها نیازی

نویسنده  :عارفه روئین

میای بازی

سرگرمی و رنگ آمیزی

شکار بادکنک

بگرد و پیدا کن

یه بازی هیجانانگیز برای شما که با دوستان خودتون یا حتی با
بزرگترها میتونین انجامش بدین.
چی الزم داریم؟

دوستان خوب فرفرهای میدونین متضاد یعنی چی؟از مامان
و بابا بپرسین و بعدش کلمه های متضاد رو به هم وصل کنین.
تصویرها رو به سلیقه خودتون رنگآمیزی کنین.

چند تا بادکنک و کمی روبان یا نخ
چه طور بازی کنیم؟

بادکنکها رو بــاد کنین و بــا روبــان دور مچ یکــی از پاهای
شرکتکنندهها ببندین.بعد همه داخل فرش یا محدوده دیگری
که مشــخص کردین ،قرار میگیرین و با اعالم شــروع بازی که
میتونه با پخش یه آهنگ همراه بشه ،حواستون رو خوب جمع
میکنین .آخه همزمان با این که شما باید تالش کنین تا با گذاشتن
پا روی بادکنک بقیه ،اونها را بترکونین ،باید مواظب باشین تا
بادکنک خودتون نترکه .راستی یادتون باشه این بازی یه قانون
خیلی مهم داره.
شــما نمیتونین
به کســی دست
بزنین ،اون رو به
ســمت خودتون
بکشین یا هلش
بدیــن .بــدون
هیج تماسی باید
فقط سعی کنین
تــا بادکنکش رو
شکار کنین.

بزرگ

روز

غمگین

شاد

کوچک

شب

