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من همراه پدر و مادرم به جاهاى مختلف ايران سفر مى كنيم. من در اين سفرها با 
طبيعت رنگارنگ و مردم مناطق گوناگون سرزمينمان آشنا مى شوم و هرچه مى بينم، 
ياداشت  مى كنم و با دوربين ساده اى كه دارم، عكس مى گيرم. بعد كه به خانه 
برمى گردم با استفاده از آن ها گزارشى مى نويسم و در كالس براى همكالسى هايم 

مى خوانم. 

توران، پارك خيلى خيلى بزرگى در ايران است. 
آن  در  مى توانى  شهر  پارك هاى  مثل  نكنى  فكر 

آیا می دانی؟
با اين كه توران جاى امنى براى جانوران است، بعضى شكارچى ها  
بدون اجازه به آن جا مى روند و حيوانات را شكار مى كنند. به همين دليل، 

ممكن است بسيارى از جانوراِن توران براى هميشه از بين بروند.

به راحتى قدم بزنى. به اين نوع پارك ها، پارك مّلـى يا منطقه ى  
حفاظت شده مى گويند. در اين پارك ها جانوران و گياهان وحشى 
زيادى زندگى مى كنند. نگهبان هايى به نامِ ُمحيط بان از اين پارك ها 
مراقبت مى كنند. آن ها خيلى طبيعت را دوست دارند. اميدوارم تو 
هم به استان سمنان سفر كنى و پارك مّلى توران، اين دشِت زيباى 

 . گرم و خشك را ببينى

گورخر، يوزپلنگ آسيايى و زاغ بور از جانوران بسيار 
معروفى هستند كه فقط در  بيابان هاى گرم و خشك 

توران زندگى مى كنند. زاِغ بور پرواز كردن را دوست ندارد و روى زمين مى َدَود. او كنار 
گياه قيچ زندگى مى كند و براى فرار از جانوران شكارى، الى بوته ها پنهان مى شود.
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 من كشورم را دوست دارم
شكشكشو كنكن منمنم
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تصوير يوزپلنگ، گورخر و زاغ بور را نّقاشي 

كن. براى انتخاِب رنگ ها مى توانى به تصوير هاي 
رنگي باال توّجه كنى.

دوست دارى گوشه اى از پارِك طبيعِى توران را به اتاقت بياورى؟ مدادهاى رنگى و 

كاغذ نّقاشى ات را بردار. مى توانى شش كاغذ را با چسب به هم بچسبانى و يك كاغذ 

بزرگ تر بسازى. حاال يك دشت بدون درخت و پر از خار بكش. بعد يك يوزپلنگ با دو 

توله به اين دشت اضافه كن. در فاصله اى دورتر چند گورخر بكش.  يادت باشد گورخر 
ايرانى با گوراسب راه راه كه در آفريقا زندگى مى كند، فرق دارد.  

دّرنده ترين جانوران هم به ُمحافظ نياز دارند. پس يك ُمحيط بان هم بكش كه دوربين به 

دست مراقب است. كشيدن زاِغ بور را فراموش نكن. وقتى تابلويت كامل شد، آن را روى 

ديوارِ اتاقت بچسبان. مى توانى از آن عكس بگيرى و براى ما ارسال كنى و جايزه بگيرى.
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