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وست من
د

مهرباني مامانبزرگي

ِ
دوست من
سالم
اين روزها مامانبزرگ خانهاش را حسابي به هم ريخته است .او دوباره مشﻐول شستن و
تميز كردن است .از همه جا بوي شوينده و نم و رطوبت ميآيد .تا چند روز ديگر كه عيد
ميشود ،در و پنجرهها از تميزي برﻕ ميزنند .رنگ و روي پردهها باز ميشود.
مامانبزرگ هر بار يك جاي خانه را تميز ميكند ،بعد مينشــيند و روزها را ميشمارد.
او فكر ميكند ديگر چيزي نمانده تا مدرســهها تعطيل بشود و شما همراه بابا و مامان
بوﻕبوﻕ ،بيببيب به ديدنش برويد.
يواشــكي بگويم! مامانبزرگ يك عالمه خوراكي خوشمزه و بوس و بﻐل و نوازش هم
آماده كرده تا همهاش را به شما بدهد.
واي كــه مهربانيهاي مامانبــزرگ چهقدر
شيرين است!

•
تصويرگر :مهسا تهرانی
رشدكودك6
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د
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اسفند والدت امام باقر

(ﻉ)

از چيزهاي خوبي كه خدا به تو داده اســت به
ديگران بده.

•
نويسنده :مهری ماهوتی

نجمين گلﻰ آقا ،پنجمين اما ِم ما
پَ ُ
اﻯ امام خوبﻰها ،بر شما سال ِم ما

اسفند شهادت امام عليالنقي

(ﻉ)

•
تصويرگر :الهه شريفی

 14اسفند احسان و نيكوكارﻯ

خداﻯ مهربان فرمود« :هــر كس كار خوبﻰ
انجام دهد ،من ده برابر به او خوبي ميكنم».

 15اسفند روز درختكارﻯ

بچّ هها ن َهال بِكاريد و به آن آب بدهيد.
نهالها هم به ما هواﻯ تازه مﻰدهند.

 18اسفند تول ّد حضرت علﻰ(ﻉ) و روز پدر

بهترين باباﻯ دنيايﻰ علﻰ
(ﻉ)
تو اِمام ا ّول مايﻰ علﻰ
(ﻉ)

2
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ش

روز پدر

•
•

مريﻢ هاشﻢ ﭘور
تصويرگر :طاهره شمسی

بابا كه از در آمد
گفتم سالم بابا
جشن است در اتاقم
لطفاً تو هم بفرما!
با مادرم دوتايﻰ
گل هم خريده بوديم
شيرينﻰ و لواشك
در ظرف چيده بوديم
بابا به جشنم آمد
گفت« :آﺥ جان لواشك!»
ما هم بلند گفتيم:
«روز پدر ُمبارك!»
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3

نه

خداﻯ مهربانم سالم
•

کبری بابايی

امروز مــن و مامان َرفتيم بازار .بازار پُر بود از ا َســباب بازﻯ ،لباسهاي
قشنگ و عروسكهايي كه دلشان ميخواست ما آنها را بخريم.
مامان يك گُلدان شَ معدانﻰ كوچك خريد.
مامان به من گفت« :خانهﻯ ما با اين گل شمعدانﻰ خيلﻰ قَشنگتر مﻰشود».
قصهﻯ آدم مهربانﻰ را تعريف كرد كه سالها پيش رﺋيسجُ مهور ايران بود.
او برايم ّ
او خيلﻰ ســاده زندگﻰ مﻰكرد .مردم ايران آنقدر دوستش داشتند كه وقتﻰ شَ هيد
شد ،خيلﻰبرايش غُصه خُ وردند.
مامان توﻯ گوشم گفت« :زندگﻰ ساده خيلﻰ قشنگ ،راحت و خوب است».
ما دو تا َعروســك خريديم .يكﻰ براﻯ من و يكﻰ براﻯ دوســتم كه اصالً عروســك
ندارد .خداﻯ مهربانم ،كاش تو از اين كار ما خوشحال
شده باشﻰ.
گُلدان شَ معدانﻰَ ،حياﻁ ما را قشنگ
كرده است .حتماًعروسكها هم،
بازﻯ من و دوستم را قَشنگتر
مﻰكنند.

4
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دوست بزرگ پيامبر

(ص)

• کلر ژوبرت    •

تصويرگر :عاطفه ملکی جو

جيكوكو ،گُنجشــك كوچولو ،پيش كبوتر پير نشســت .با شــادي گفــت« :جيجيك!
ميدانستي مهربانترين ِ
مرد اين شَ هر پيامبر خدا شده؟»
كبوتر ُدم تكان داد يعني بله.
جيكوكو گفت« :يادت هست گفته بودي بعضي آدمها خدا را دوست ندارند؟ شايد آنها
پيامبرش را اذيت كنند».
ِ
دوست
كبوتر گفت« :ميدانم .اين را هم ميدانم كه خداي مهربان يك همسر دانا و يك
بزرگ به او داده كه تنها نباشد».
جيكوكو گفت« :جيجيك! چه خوب! ولي من آن دوست بزرگ را نديده ام».
كبوتر گفت« :بايد زودتر او را ببيني .خيلي دوستداشتني است».
جيكوكــو تُندي بال زد .كمي بعد پيش كبوتر برگشــت و گفت« :جيجيك! پيامبر(ص) و
بچهي دوستداشتني با آنها
همســرش را ديدم ،ولي دوست بزرگ را نديدم .فقط يك ّ
نماز ميخواند».
كبوتر خنديد و گفت« :چهطور نفهميدي؟ همان پسر كوچك ،همان كه اسمش علي است»...
ِ
ِ
بزرگ
دوست
جيكوكو بق ّيهي حرف کبوتر را ن َشنيد ،چون زود پركشيد و رفت پيش
پيامبر(ص).
رشدكودك6
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5

ن ما

زمي

درخت خرمالوﻯ من

پدر با يك ن َهال به خانه آمد .فرهاد دويد
توﻯ حياﻁ .با خوشحالﻰ پرسيد« :بابا اين مال
من است؟»
بابا لبخنــد زد و گفت« :اين نهال
قرار است با تو بزرگ بشود و
خُ رمالو بدهد».
بعد گفت« :پس توﻯ باغچه يك
چاله برايش بِكن تا بِكاريمش».

فرهاد بيلچهاش را برداشــت و به تنبلآقا گفت:
«بيا برايش جا ُدرست كنيم».
تنبلآقا گفت« :تو زمين را بِكن ،من نگاه مﻰكنم!»
فرهاد گفت« :اگــر كمك نكنﻰ ،درخت فقط مال
من مﻰشودها!»
تنبلآقا گفت« :بشود!»

6
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•

مج
يد راستی

•

تص
وير
گ
ر
:ن

ری
بها
ﻢ

سي

فرهاد يك گودﻯ توﻯ باغچه درست كرد .بابا و مامان هم به
حياﻁ آمدند.
فرهاد با خوشحالﻰ گفت:
ِ
درخت خرمالوﻯ
«اين
من است».
مامان لبخند زد و
گفت« :چقدر خوب
است كه هر كس درختﻰ
به اسم خودش داشته باشد».
فرهاد گفت« :اجازه مﻰدهم گنجشــكها هم رويَش النه بِســازند ».بعد به
تنبلآقا گفت« :پاشو بيا كمك كن».
تنبلآقا از بابا و مامان ِخجالت كشيد .جلو آمد و گفت:
« اوّل من زير سايهاش خَ ستگﻰ در مﻰكنمها!»
ن َهال را كاشــتند .فرهــاد گفت« :اين اســت درخت
خُ رمالوﻯ من!»
تنبلآقا گفت« :سايهاش هم مال من!»
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7

ُسنبل

•

مريﻢ اسﻼمی

تُخم گُلم ،خاكم كن
آب بده نمناكم كن

•

يواش يواش گُل ميشم
يه شاخه ُسنبل ميشم

تصويرگر :فريبا اﺻلی

ُسنبل ناز و سفيد
براي ُسفرهي عيد
ش

قطب جنوب

•

سم ّيه بابايی

برف آمد و دوباره
باريد دانه دانه
صد دانه در خيابان
صد دانه روي خانه
اين دانههاي برفي
يك كار خوب كردند
آهسته شهرِ ما را
ق ِ
ُطب جنوب كردند
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َر ّ ِد پاي كالغه

•

منيره هاشمي

كوچهي ما سفيده
برف اومده هزارتا
َر ّد پاي كالغه
مونده به روي برفا
َر ّد پاهاش رسيده
تا اون درخت گردو
براي من سؤاله
خود كالغه پس كو؟

َچترِ من

•

خاتون حسني

مانده بودم زير باران
مادر آمد خيس و لرزان
دقُد»
تا مرا ديد گفتُ « :ق 
بال نرمش چت ِر من شد

ق

صه
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شام عروس
ِ
•

•

مهری ماهوتی     تصويرگر :ثنا حبيبي راد

آقا حَ لزون و خانم حَ لزون با هم َعروسي كردند.
صبح زود عَروس خانم بيدار شد و گفت« :ميخواهم برايت غَذاي خوشمزه
درست كنم ».آقا حلزون خيلي خوشحال شد و مُنتظر نشست.
خانم حلزون يواشيواش رفت و به بوتهي كاهو رسيد .ظهر شد.
ِقرچ ِقرچ ِقرچ دو تا برگ سبز و بزرگ و تازه چيد.
فكر كرد« :چي كنار كاهو بگذارم كه غذايم خوشرنگ و قشنگ بشود؟»
ش يواش رفت سراغ نخودفرنگيها .غروب شد.
يوا 
آقا حلزون دلش ضعف ميرفت ،امّا خجالت ميكشيد چيزي بگويد.
خانم حلزون پرسيد« :تو هم مثل من نخودفرنگي دوست داري؟»
آقا حلزون زود جواب داد« :هر چي باشد ميخورم».
خانم حلزون با حوصله شــاخكهايش را بــه اينطرف و آنطرف چرخاند.
همهجا تاريك بود.
گفت« :چه زود شــب شد! بايد مواظب باشم برگ ســير و پياز قاطي غذايم
نشود .راستي آقا حلزون تو هم مثل من از سير و پياز بدت ميآيد؟»
آقا حلزون جواب نداد.
بيچاره خوابش برده بود و خواب غذاي خوشمزه ميديد.

نماي
ش

ﺩﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ

قصهگو« :خانم ن َبات و خانم گُالب از قديم هَمســايه بودند .هر ماه خانهتِكاني ميكردند.
االن هم قاليچههايشان را ميآورند كه بتكانند( ».هر دو با تكان دادن قاليچه به سرفه ميافتند).
خانم ن َبات« :گُالبجان خَ فهام كردي ،برو آن طرفتر!»
خانم گُالب« :ن َباتجان ،خودت برو آن طرفتر! اينقدر قاليچهي كُهنهات را تِكان نده!»
خانم نبات« :گالبجان ،قاليچهي خودت كه كهنهتر است .تو تكان ن َده!»
خانم گالب« :يادت رفته سالهاست همسايهايم؟ حاال با تو قَهر مﻰكنم! االن مﻰروم براي
خودم كلوچه بياورم بخورم كه حالم خوب شود».
خانم نبات« :من هم ميروم كُلوچه بياورم بخورم تا حالم خوب شود».
قصهگو :خانم نبات و خانم گُالب رفتند و براي خودشان كلوچه آوردند.
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•

مجید راستی

•

تصویرگر :سولماز جوشقانی

خانم گالب« :ميخواهي از كلوچهام به تو بدهم؟»
خانم نبات« :خودم دارم .ميخواهي من به تو كلوچه بدهم؟»
آنها كلوچ ه ميخورند و سرشان را با شادي تكان ميدهند.
خانم گالب« :حالم خوب شد .بَخشيدمت كه ناراحتم كرده بودي».
خانم نبات« :من هم بخشيدمت كه ناراحتم كرده بودي».
قصهگو« :چه خوب دوباره با هم آشتي كردند».
خانم گالب« :حاال كه كار كرديم و خسته شديم ،من ميروم براي هر دومان چاي بياورم».
خانم نبات« :نه خير هم! من خودم ميروم!»
خانم گالب« :چاي من تاز ه َدم است».
خانم نبات« :چاي من هم تاز ه َدم است( ».هر دو ميروند).
قصهگو :بله .خانم نبات و خانم گالب دير دير با هم دعوا ميكنند ،امّا خودتان كه ديديد
خيلي زود با هم آشتي ميكنند .چه دوستان خوبي!
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قّ

ﻗاﺭ ...ﻗاﺭ ...ﺑاﺯ ﻫﻢ ﻗاﺭ
• مﺤمود برﺁبادﻱ
• تصويرگر :ﺁوا ّ
حﻼﺝ

كالغ روي درخت ِچنار النه داشت .دو تا جوجهي كوچولو هم داشت .يك روز قَناري
براي جوجههايش آواز ميخواند و جوجهها هم از خوشحالي بالبال ميزنند.
جوجه كالغها گفتند« :مامان جان ،تو هم براي ما آواز بخوان!»
كالغ آنها را نگاه كرد و چيزي نگفت.
جوجهها گفتند« :قناري براي جوجههايش آواز ميخواند ،تو
هــم براي ما آواز بخوان! زود بــاش بخوان! زود باش
بخوان!»
كالغ گفت« :بچههاي خوشگلم! من ب َلد نيستم
مثل قَناري آواز بخوانم».
جوجهها گفتند« :خب مثل خودت بخوان».
كالغ چشــمهايش را بست ،بالهايش را كمي باز كرد،
سرش را باال برد و پايين آورد و قارقار كرد.
پرندههايي كه توي باغ بودند ترســيدند ،پرواز كردند و رفتند.
گربــه كه خوابيده بود ،چشــمهايش را باز كرد و گفت:
«بس كن ،ديگر نخوان!»
كالغ ساكت شد ،جوجهها گفتند:
«خيلي خوب بود مامان .باز هم بخوان!
باز هم بخوان!»
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ﭼﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ!

ق ّص
هها

ديدنﻰ
ﻯ

چه سيبهايي! حتماً
خيلي خوشمزه هستند!

•

•

امير شمﺲ

تصويرگر :ﻻله ﺿيايی

قار قار! طوفان
قار...

قااااار
قار...قار ...كمك!

واااي جوجه كالغ!

نجات پيدا كردم!
چه سيبهاي
خوشمزهاي!
نوش جان!
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بﭙر
سو

دان
ب

•

مجيد عميﻖ

•

تصويرگر :گلنار ثروتيان

دُم من باعﺚ ميشود راحت
بﭙرم و زمين نخورم.

با تكان دادن ُدمم ،حشرات
را از خودم دور مﻰكنم.

موقﻊ خطر با دُم پهنم
روي آب ميكوبم تا
دوستانم را باخبر كنم.
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دُمم براي من مثل يك
پتوي گرم و نرم است.

من با ُدمم از شاخه
آويزان ميشوم.

دُم من كمك ميكند
تا خودم را روي
درخت نگه دارم.

وقتي دُمم را دور شــاخه
ميپيچم ديگر نميا ُفتم.
از دُمم براي شنا كردن
استفاده ميكنم.
رشدكودك6
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ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺩﻛﻨﻚ

ّصه

بادكُنكِ قرمز ن َخش را آرام از دستِ بادكنكفروش بيرون كشيد .نخش را بهدست باد
داد و پريد .رفت و جلوي شيشهي مﻐازهاي ايستاد.
قيﭻ قيﭻ ...صداي چه بود؟ بادكنك از پشتِ شيشه ،آينه و صندلﻰ را ديد .سرش را الي
در بُرد و پرسيد« :كيه داره قيﭻ و قيﭻ ميكنه؟»
قيچي دَهانش را باز و بسته كرد و گفت« :معلومه كه منم! جلو بياي ،به ل ُﭗهاي قرمزت
يك گا ِز ســفت ميزنم!» بادكنك گفت« :نه كه نميآم!» بعد فوري نخش را به باد داد و
پريد .كمي جلوتر ،دوباره ايستاد.
ررر ررر ...صداي چي بود؟ بادكنك جلو رفت .از پشتِ شيشه يكعالمه پارچهي رنگارنگ
و لباسهاي كوتاه و بلند ديد .سرش را الي در ب ُرد و پرسيد« :كيه داره ررر ررر ميكنه؟»
ســوزن چرﺥ خياطي همينطور كه روي پارچه باال و پايين ميپريد ،گفت« :معلومه كه
منــم! جلو بياي ،به ل ُﭗهاي قرمزت يك نوكِ تيز ميزنم!» بادكنك گفت :نه كه نميآم!
«باد ُكنَك نخش را به باد داد و پريد .كمي جلوتر ،دوباره ايستاد.
حوض وسط ميدان را ديد .قطرههاي
ِ
شاالپ شيالپ ...صداي چي بود؟ بادكنك جلو رفت.
آب سوار َفوّاره ميشدند و باال ميرفتند .از آن باال شاالپي ميپريدند
توي حوض و ميخنديدند .تا بادكنك را ديدند ،گفتند« :سالم! چه
بادكنك قشنگي! بيا با هم بﭙربﭙر كنيم و آواز بخوانيم!» بادكنك
قرمز گفت« :شــما گازم نميگيريد؟ بــه ل ُﭙَم نوك نميزنيد؟»
قطرهها شُ رشُ ر خنديدند .گفتند« :ما نرم و خيس و خُ نكيم .فقط
شايد قلقلكت بدهيم!»
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•

•

زهرا زرگر     تصویرگر :نیلوفر برومند

شاالپ شيالپ ...بادكنك سوار َفوّاره شد .خيس و خُ نك
شــدَ .فوّاره بادكنــك را باال برد .باالي بــاال .بادكنك از
حــوض آب ،كوچك بود،
ِ
آن باال به پايين نگاه كرد.
خيّاطي كوچك بود ،آرايشگاه كوچك بود .بادكنك
با قَطرهها شُ رشُ ر خنديد و نخش را براي باد تكان داد.

بازﻯ،
ورز

 ،شادﻯ
ش

•
مريﻢ سﻌيدخواه

•
ّ
عکاﺱ :اعﻈﻢ ﻻريجاني

ايــن بازي را ميتوانيم دو نفــره يا چندنفره انجام
دهيــم .توپها را به تعداد مســاوي بين دو گروه
تقسيم ميكنيم .توپهاي گروه اوّل زرد و توپهاي
گروه دوّم بنفش است.

با ســوت مرب ّي ،بچّ ههاي هر گروه توپ خودشــان را در زَمين مُقابل ميا َندازند تا
زماني كه مرب ّي سوت پايان را بزند( .يك يا دو دقيقه).
گروهي كه توپ بيشتري به زمين مُقابل ا َنداخته باشد برنده ميشود.
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روي زمين چند مانﻊ ميگذاريم .دو تا از بچّ هها بايد دستهايشان را به
قالب كنند .يك توپ وسط دست آنها ميگذاريم.
هم ّ
طرف مانﻊها رد ميشوند و
ِ
بچّ هها با شنيدن صداي سوت مرب ّي ،از دو
به آخر مسير ميرسند .در طول مسير نبايد پايشان روي مانﻊها برود يا
توپ از دستشان بيفتد.
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•

خواه
مريﻢ سﻌيد

عينك كوچولو يك كالس ا ّولي زرنگ و با
دقت است .هميشه شيشههايش را تميز
نگه ميدارد .روي نيمكت اول مينشيند
تا به تختهي كالس نزديك باشد .دوست
دارد همهچيز را درســت ببيند .دوست
دارد كتابهايــش را درســت بخوانــد.
درست بنويســد .عينك كوچولو دلش
ميخواهد توي درسهايش قوي باشد
و از همه جلو بزند.

كتا

• ع ّباﺱ ﻗدير مﺤسنی • تصويرگر :الهه شريفی

ت

كالسا َّولﻰها

ود
يخ
به
ا
ي
خانه
قشنگ براي كتاب

مراقبت از بدن

شاعر :مريم اسالمﻰ
تصويرگر :غزاله بيگدلو
ناشر :غنچه
021-66484391

اين كتابها به ما ياد ميدهند چطور مواظب خودمان
باشــيم .اگر كسي خواســت به بدن ما دست بزند
چهكار كنيم .اصالً چه كساني اجازه دارند به ما دست
بزنند.

خوبها بله ،بدها نه

نويسنده :زهرا موسوﻯ
تصويرگر :سمانه صلواتﻰ
ناشر :نردبان
021-88505055

كيسه و الستيك ،نه
ظرف پالستيك ،نه
چربي و روغن ،نه
شيشه و آهن ،نه
اينها كه جاش تو دريا نيست
دريا با اينها زيبا نيست
شعرهاي اين كتاب دربارهي
رفتارهاي خوب و بد آدمها با
طبيعت است.

•

منه
ﺁ

ببين و
بس

از

شکاری

•

ﻻر

ع ّکا
ﺱ :ا
ع
ﻈﻢ

جانی
ي

1

1
2
3
4
5
6

ِگل را َورز مﻰدهيم و داخل ليوان كاغذﻯ مﻰريزيم بهطورﻯ
كه ليوان پُر شود.
وسط ِگل را با انگشت فشار مﻰدهيم تا خوب گود شود.
بعد از يك ســاعت كه ِگل كمﻰ خشك شد ،ليوان را از ِگل
جدا مﻰكنيم.
با كمﻰ ِگل پوزهﻯ روباه را درست مﻰكنيم.
دو تا سهگوش درست مﻰكنيم و براﻯ روباه گوش مﻰگذاريم.
بعد از اينكه گلدان ما كامالً خشك شد ،آن را رنگ مﻰكنيم.

2

3

ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻫﻢ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ.

4

5
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و

عصبانﻰ هستﻰ يا ناراحت؟
من گربه كوچيكه هستم!
من هر روز به مدرسه مﻰروم.
امروز چند تا برگ كوچك را كنار هم
چسباندم.
كاردستيام شكل موشموشك شد.
از گربه بﻐلدســتي پرســيدم« :ميو؟»
يعني :تو چي ساختي؟

گربه بﻐلدستي داد زد« :ميوووو!» يعني :تو
به من چه كار داري؟
گفتم« :ميو! ميو ميو؟» يعني :هيچي! عصباني
هستي يا ناراحت؟
گربه بﻐلدستي گفت« :ميوووووو!»
يعني :هم عصبانيام هم ناراحت!

من گفتم« :ميوووو؟» يعني :چرا؟
گربه بﻐلدستي گفت« :ميووو!» يعني:
چون اوّل من ميخواستم موشموشك
درست كنم!
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مﺤمدعلیﭘور
• شاهده شفيﻌی • تصويرگر :فاطمه ّ

مــن گفتــم« :ميوووو! ميو ميــو ».يعني :آهاااااان! اين كه عصباني شــدن نــدارد! تو هم
موشموشك خودت را درست كن.
گربه بﻐلدستي گفت« :ميو؟»
يعني :اگر من هم موشموشك
بسازم ،تو ناراحت نميشوي؟

كمي فكر كردم و گفتــم« :ميو! ميو!»
يعني :نه! تازه شــايد موشموشك تو
يك شكل ديگر باشد!
بعد هر دو شــروﻉ كرديم به ميو ميو
خنديدن!

حاال تو بگو:
 .1اگر چيزي تو را ناراحت كند ،چه كار ميكني؟
 .2اگر چيزي تو را ناراحت كند ،آرام حرف ميزني يا با صداي بلند؟
 .3اگر چيزي تو را عصباني كند ،توي بدنت چه احساسي داري؟ مثالً توي دستهايت...
يا توي شكمت...
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هاااااپچه!

• مهﺸيد اژدهفر
• تصويرگر :سولماز جوشقانی

هاپچه ،اوهو اوهو
پيشــول همينطور كه عطسه و ســرفه مﻰكرد ،گفت« :چرا دماغم باد كرده؟ چرا
چشمهايم قرمز شده؟ چرا گلويم درد مﻰكند؟»
مامان پيشول گفت« :وقتﻰ مﻰرفتﻰ برفبازﻯ ،بايد لباس مناسب مﻰپوشيدﻯ .اين
لباس نخي براﻯ روزهاﻯ گرم خوب است».
پيشولﻰ گفت« :من لباس سفيدم را خيلﻰ دوست دارم .دلم مﻰخواهد هميشه همين
را بﭙوشم».
هاپچه ،اوهو اوهو
مامان پيشول لباس پشمﻰ سفيدي را از كمد بيرون آورد
و آن را به پيشــول داد و گفت« :بفرماﺋيد اين هم لباس
پشمي قرمز».
پيشول از خوشحالﻰ فرياد زد .مامانش را بوسيد و گفت:
«چه خوب شد ،حاال دو تا لباس سفيد دارم .يكﻰ مخصوص
روزهاﻯ گرم ،يكﻰ مخصوص روزهاﻯ سرد».
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بچّ هها! ميخواهيم به مسافرت برويم .هر كدام از اين
خوراكيها و جاهاي ديدني و قشنگ مربوﻁ به كدام
شهر است؟

س گ
پل خواجو

• طرﺡ و اجرا :مرتﻀی رخصﺖﭘناه

به اين شــمارهها نــگاه كن .حتمــاً ميداني كه اين
شمارهها خيلي خيلي مهم هستند .حاال هر كدام را به
تصوير مربوﻁ به خودش وصل كن.

ميخواهيم به سفر برويم ،بهتر است كدام يك از اينها را با خودمان ببريم؟
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َسرزمي ِ
ن نقّاشﻰ

ا
زط

ف شما
ر

•

رويا ﺻادﻗي

آخرين روزهاي فصل زمستان است .ما هم در روز درختكاري نهال ميكاريم.
با نقّاشيهاي قشنگ به فصل بهار ميگوييم« :سالم .خوش آمدي».
پارسا هدايتنيا ،از سارﻯ

حسن موحدي

با همكاري مركز بررسي آﺛار كودكان و نوجوانان

30

اميرحسين محمدﻯ ،از ماسال
رشدكودك6

اسفند 98

كوﺛر حسنﻰزاده 6 ،ساله از تهران

با برفهاي روي كوهها كمكم خداحافظي ميكنيم.

با شادي و لبخند گلها را تماشا ميكنيم.
كاريس سﭙهر 7 ،ساله از سنندﺝ

اميرمحمد منوچهرﻯ 7 ،ساله از كردكوﻯ

محمد فربد ماسالﻰ 6 ،ساله از ماسال

بچّ هها شما هم براي خُ داحافظي با زمستان و َسالم به بهار نقّاشي بكشيد
و براي ما بفرستيد.
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•

مجيد عميﻖ
ّ
عکاﺱ :اعﻈﻢ ﻻريجاني

 .1به كمك بزرگترها يك ليوان ِ
آب
داغ را داخل ظرف شيشهاي بريز.

 .3تكّ ههاي يﺦ را روي بشقاب بگذار
و منتظر بمان.
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وسايل الزم:

ظرف شيش
هاي دهنگشاد،
بشقاب
چيني ،آب داغ،
چند َح ّبه يﺦ.

 .2حــاال بشــقاب را روي دَهانهي ظرف
بگذار .پنﺞدقيقه صبر كن.

حاال ميداني اگر هواي گرم در آسمان باال
برود و به هواي سرد برسد ،باران ميبارد.
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