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زیارت از راه دور
سالم .سال نو مبارک! ما هرسال ،عید نوروز لحظه تحویل
ســال حرم یا اطراف حرم بودیم و آنجا با امام رضا (ع)
حرف میزدیم ،دعای تحویل ســال را میخواندیم و برای
همه دعا میکردیم.
اما امســال در خانه ماندیــم .در اتــاق پذیرایی ما یک
عکس از حرم امام رضاست.
امســال لحظه تحویل
ســال ،به آن عکس
نگاه کردم و با امام
رضا صحبت کردم.
ما بچه ها باید دعا
کنیم تا زودتر همه
چیز روبه راه شود.

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

مسابقه کانون

بهارخانم

مســابقه بینالمللی
نقاشــی کــودکان
و نوجوانــان بــا
عنوان «دستهای
پاک ،نجا تبخش
زندگی» از ســوی
کانــون پــرورش
فکری کــودکان و
نوجوانان استان
خراســان رضوی
برگزار میشود.
موضــوع ایــن
مسابقه« ،بهداشت دستهای من»
(لبا سها ،اسباببازیها ،خوراکی ،خانواده ،دوستان ،خانه،
شهر و دنیایی که زندگی میکنم) و «دســتهایی که مراقب
سالمتی من هســتند» (پدر ،مادر ،پزشــک و )...تعیین شده
است.
کــودکان و نوجوانــان  4تــا  18ســاله در بخــش ملــی و
بینالمللی میتوانند نقاشــیهای خود را به نشانی اینترنتی
 paintfest. Kpf. irبفرستید .برای ارسال اثر به این مسابقه
در بخش ملی تا  31اردیبهشــت و در بخش بین الملل تا 25
تیر 99فرصت دارید .به برندگان از طرف کانون جوایزی اهدا
میشود.

حیاط ما چی داره؟
یه باغچهی کوچولو
دراومده تو باغچه
سنبل و یاس و شب بو

فرفره
صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

روزهای زوج

«زندگی سالم »

توی حیاط خونه
پیچیده بوی گال
این گال رو کی کاشته؟
بهار خانم زیبا
محبوبه
صمصام
شریعت

تصویرسازی ها  :سعید مرادی

سالم کودکانه

یه خبر خوب

شعر

۱۰

شهرقصه

شیری با دم طاووسی
شیر جوانی بعد از پدرش سلطان جنگل شد.
همه حیوانــات دورهم جمع شــدند تا او قوانین جدیــد جنگل را
بگو ید.
شــیر نگاهی به حیوانات کرد و گفت« :مهمتریــن قانون تو
جنگل اینه که هیچکس نباید از من زیباتر باشه».
بعد به دُم طاووس اشــاره کرد و گفت« :از اینبه بعد دم تو
مال منه».
بلبل خندید ،شیر که صدای زیبای بلبل را شنید گفت« :از این
به بعد چهچهههای تو هم مال منه».
گوزن گفت« :اما عالیجناب »...شــیر که دید گوزن شاخ
زیبایی دارد گفت« :شاخ تو هم مال منه».
حاال ســلطان جنگل یک پــر بلند و زیبا جــای دم و یک
صدای نازک و قشنگ داشت.
یک شاخ بلند هم روی سرش بود.

آثار شما

دنیای نقاشی

دوســتان گلم میتونین عکسهاتــون رو هم برای
ما در تلگرام به همراه نقاشــیهاتون به شــماره
 ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرســتید ،تا در کنار نقاشــی و
اسمتون ،عکستون هم چاپ بشه.

ستایش فرهمند کارده  ۹-ساله
قطرههای تو دریا
بخار میشن با گرما
قطرهی بارون میشن
باز میریزن تو دریا

نگار سادات جواهری ۶ -ساله
غذاهای خوشمزه
بادکنکای رنگی
شادی و جشن و آواز
عجب شب قشنگی

علی افضلی  ۸-ساله
پای آقا خرگوشه
بسته شده با زنجیر
هر کی اونو میبینه
میشه حسابی دلگیر

شــیر فکر میکرد جذابتریــن حیوان جنگل شــده اما هــر بار که با صــدای بلبل
میخواســت برای بقیه صحبت کند همه حیوانات به او میخندیدند.
گاهی هم بدون این که بخواهد دم طاووســیاش باز میشــد .دیگر نمیتوانســت
غرشهای بلند داشته باشد.
حتی نمیتوانســت تند بدود چون دمش گیر میکرد.
از همه بدتر اینکه شا خها باعث شده بود یال زیبایش
بهم ریخته شود و ابهت سابق را نداشته باشد.
شــیر همه حیوانات را دور هم جمع کــرد و گفت« :به
نظر من...
دوســتان خوبم حاال پایــان قصه را حــدس بزنید و
بگویید به نظر شما شــیر چه حرفی به حیوانات زده
است؟
نویسنده :دایی مصطفی

آثار شما

کالغ خوشحال
قار و قار و قار کالغم
میگردم تو آسمون
توی هوای سالم
خوشحال و شاد و خندون

شعر ارسالی از دوست خوب «فرفره»
زهرا سبزی 10 -ساله

سرگرمی

پیدا کردن اختالف
دوستان خوبم با دقت به این دو تصویر نگاه کنید و  10تفاوت آنها را
پیدا کند.

