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فرفره

حالتون چطوره؟ ایــن روزهای آخر
سال برای شــما هم به سرعت
برق و باد در حال تموم شدنه ؟
همیــن روزهاســت کــه
مدرســهتون تعطیل بشه
و وارد  17روز تعطیلــی
هیجانانگیــز شــوید! تــا
آنجا که من میدانــم از پیک
نوروزی و مشــق هــای طوالنی هم
خبری نیست و قرار است حسابی خوش
بگذرونید و لذت ببرید .راستی تا یادم نرفته
بگم که فرفره هم تو این مدت تعطیله و قراره
در ســال جدید خیلی پرهیجانتــر و رنگیتر
به استقبال شــما دوســتهای مهربونش
بیاد .دوستهای خوبم از تهِ تهِ ته دلم آرزو
میکنم توی تعطیالت کلــی روزهای خوب
داشته باشید و سال جدید رو در کنار خانواده
بهخوبی و خوشی شروع کنید.
مثل همیشــه دلتنــگ دیدن دوباره شــما
هستم.

راه های ارتباطی با فرفره
۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

یه خبر خوب

با ما کارتون ببینید

اومده بوی نوروز

تو کوچه ها تو خونه

عوض میشه

رنگای درختا و زمونه

دور و برت چه سبزه

هوا میشه بهاری

از خود قشم و شیراز

تا انزلی و ساری

اخماتونو وا کنین

سال جدید تو راهه

غصه رو دور نریزی

از دلت اشتباهه

پاشو پاشو کمک کن

تو خونه تون به مادر

فرقی نداره اینجا

تو دختری یا پسر

شکوفه ها رو درخت

داره میاد قاصدک

مامان ،بابا ،بچه ها

عید شما مبارک

شاعر« :سحر بهجو»

دوســتهای خوبم ،توی این آخرین هفته ســال  ،97تصمیم گرفتیم با گذاشــتن کیــو آر کد دو تا
ن و باباهای عزیزتون کمک
پویا نمایی خوب و هیجانانگیز دل شما کوچولوها رو شادتر کنیم .از ماما 
بگیرید تا این پویانمایی ها رو با گوشی همراه براتون پخش کنند.
نام پویا نمایی smash and grab:
داستان پویا نمایی  :دو روبات
به نام هــای  smashو grab
مسئول مخزن ســوخت یک
قطار ســریع الســیر هستند
اما ...

نام پویا نمایی  :کِیتبول
داستان پویا نمایی  :ماجرای یک
گربه کوچک در خیابان است که
به تازگی یک دوســت جدید پیدا
کــرده و دچار اتفــاق های جدید
شده است ...
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کاردستی

سرگرمی

قصه ارسالی

یها
تنگیبرایماه 

نقطه نقطه تا نقاشی

امین کوچولو و «ماهی جان» دوست مهربونش

برای ساخت این کاردستی خوشگل به تعدادی کاغذ
رنگی در رنگهای مختلف ،قیچی و چســب مایع نیاز
دارید.
ابتدا مطابق تصاویر ،شــکل یک تنــگ ماهی را روی
کاغذ مد نظرتان بکشید و برش دهید ،حاال با رنگهای
مختلــف ماهیهای داخــل تنگ را بــرش دهید و در
قسمتهای متفاوت تنگ بچسبانید ،در مرحله آخر
میتوانید با کاغذ رنگی ســبز مقداری خزه و گیاه آبی
برش دهید و داخل تنگ کوچکتان بچسبانید.

کوچولوهای شــیرین ،با متصل کردن نقطهها بر اساس اعداد روی
نها ،این نقاشی قشنگ رو کامل کنین.
آ 

«امین» کوچولو یک پسر خوب و دوست داشتنی است که خیلی حیوانات را دوست
دارد و همیشه سعی می کند با آن ها مهربان باشد .او یک دوست خوب دارد که با
خیال این که در حال مراقبت از اوست ،از عید پارسال داخل تنگ از او نگهداری می
کند  ...یک روز بهاری امین کوچولو مثل همیشه به سراغ دوست عزیزش رفت که
متوجه شد حال ماهی گلیاش خوب نیست .خیلی ناراحت شد ،چند بار از ماهی
کوچولو درباره حالش ســوال کرد .ماهی جونم ،چرا این قدر ناراحتی؟ چی شده؟
چه کار شده؟
ماهی کوچولو چیزی نگفت ،فقط با ناراحتی به او نگاه کرد.
امین با نگرانی از ماهی کوچولو سوال می کند  :نکنه گرسنهای؟ و مقداری غذای
ماهی توی تنگ می ریزد.
بعد از چند ساعت دوباره به سراغ ماهی کوچولو می رود اما ماهی خودش را محکم
به تنگ می کوبد! ناگهان فکری به ذهن امین کوچولو می رسد.
شاید دوست من از خونه اش خسته شده یا دلش برای دوستاش تنگ شده!برای همیــن از پدرش خواهش می کند تــا او و ماهی کوچولــو اش را به رودخانه
اطراف شــهر ببرد تا ماهی برای همیشه پیش دوســتهای مهربانش بماند .
پدر امین ،آخــر هفته او را به بیرون شــهر
می بــرد و امین برای همیشــه بــا ماهی
کوچولو اش خداحافظی می کند.
 خداحافظ دوست خوب من ،امیدوارمکنار ماهیهای دیگه شــاد باشــی.
ببخش این همه مدت تــو رو تو این
خونه کوچولو دور از دوســتهات
نگه داشتم.

نویسنده :امیر حسام مهاجر
 ۸ساله از مشهد

قصه تصویری

عیدی غافل گیرکننده دوقلوهای افسانه ای
۱
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کیهان ،به
نظرت امسال چی کار
کنیم که باز هم مامان و
بابا رو خوشحال
کنیم؟

نویسنده  :مهین ساعدی

تصویر گر :سعید مرادی

۴
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ثریا و کیهان یه خواهر و برادر دوقلو هستند که عاشق کارهای جدید و متفاوتند ،برای همین هم مادرشون به اونا می گه دوقلوهای افسانه ای .آن ها تو این روزهای آخر
سال ،بعد از کلی فکر کردن تصمیم گرفتند برای عید نوروز کار جدیدی انجام بدهند ...

چطوره
امسال هرکی
بهمون عیدی داد ماهم
بهش عیدی بدیم ،من
کلی پول توی قلکم
جمع کردم

چطوره یه
سفره هفتسین
عجیب و غریب
بچینیم؟ کلی همه
تعجب میکنن!

۵

با این مقدار پول نمیشه
چیزی خرید ،کیهان!

پارسال همین
کارو کردیم ها ،امسال باید یه
کار باحال انجام بدیم که به فکر کسی
نرسیده باشه

۳

کارسختیه،
مامان و بابا هم متوجه میشن .چرا
با شومیز و کاغذ رنگی براشون چند تا کارت
پستالخوشگلدرستنکنیم؟

چطوره
چند تا گلدون
کوچولو بخریم،
توشون گل بکاریم؟
بابا که خیلی
خوشش میاد!
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