
با هم بسازيم

وسايل الزم: مقّوا، چسب، قيچی، ماژيك مشکی، ُمهره ی كوچك يا خميربازی

1. يك تّکه مقّوا بر می داريم. درِ بطری را روی آن می گذاريم. دوتا 

گردِی چسبيده به هم می كشيم. دور گردی ها را می بريم.

2. چشم زنبور را با مقّوا درست مي كنيم و می چسبانيم.

3. شاخك زنبور را برش مي زنيم و روی سر زنبور می چسبانيم.

4. با ماژيك مشکی خط های بدن زنبور را می كشيم.

5. بال های زنبور را با مقّوای رنگی برش می زنيم و می چسبانيم.

6. داخل درِ بطری مهره ی كوچك يا كمی خمير می گذاريم.

)درِ بطری بايد سنگين شود تا تاب بخورد.( حاال زنبور را

با چسب روی آن می چسبانيم.
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اين كتاب ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي اين كتاب ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي 
و تربيتي هم خوانده اند و آن ها را به شما پيشنهاد مي كنند.و تربيتي هم خوانده اند و آن ها را به شما پيشنهاد مي كنند.

•آمنه شکاری
•عّکاس: اعظم الريجانی
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ماجراهای اميرعلی و ننه گالب 
 نويسنده: كلر ژوبرت

 تصويرگر: گلنار ثروتيان
 ناشر: كتابك

تلفن:  025-37743160

اميرعلی برای چند روز پيش 
ننه گالب آمده بود...

جلوي تلويزيون نشسته بود كه يك دفعه صدا كرد: 
»مامان بزرگ زود بيا...«

در اين كتاب سـه داستان كوتاه از ماجراهای اميرعلی 
و ننـه گالب نوشـته شـده. »وای چقـدر كيسـه«، »آش 

پردردسـر« و »يـك روز قاطـی پاتی«. 
مي توانيد قّصه هاي اين كتاب را بخوانيد و لّذت ببريد.

 بالش رنگی
 شاعر: جعفر ابراهيمی شاهد 

 تصويرگر: فهيمه محجوب
 ناشر: لوپه تو

تلفن: 021-66475867

 يه بالش رنگی دارم
 برگ و درخت و گل داره 

 روی درخت از آسمون 
 بارون چك چك می باره

اين كتاب از مجموعه  ی »ترانه های فندقی« است.  
»فلفل«، »عمو نوروز« و »زمستون«  از شعرهای اين 

كتاب هستند.


