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تشکر را فراموش نکنیم

کوآالهای خواب آلود

کفاش کوچولو

غذایم را که خوردم از سرسفره بلند شدم تا بروم بقیه تکالیفم را انجام بدهم.
بابا پرسید« :چیزی رو فراموش نکردی؟» گفتم:
«نه» بابا گفت« :اشتباه میکنی ،فراموش
کردی ».کمی فکر کردم و گفتم« :آهان
فراموش کردم از مامان تشــکر کنم».
بعد به مامان گفتــم« :ممنون مامان.
خیلی خوشــمزه بود ».مامــان لبخند
زد و گفت« :نوش جان» .بابا
گفت« :آفرین .اما هنوز یک
چیز مهمتر مونده ».بیشتر
که فکر کردم یــادم آمد چه
چیزی را فراموش کــردم ،گفتم:
«خدایا شــکرت .ممنون که این
همه چیزای خــوب رو آفریدی».
بابا خندید و گفت« :حاال درست
شد  ».

کوآالهــا حیوانــات بامزهای
هســتند که به خــوردن و
خوابیدن و آویزان بودن از
درخت معــروف اند .آ نها
تقریبــا  20ســاعت در روز
میخوابند و خیلــی کم حرکت
میکننــد .آ نهــا فقــط در جنگلهای
اکالیپتوس اســترالیا زندگــی میکنند و
گاهی برای خنک شــدن درخت اکالیپتوس را بغــل میکنند .بچه
کواالها در زمان تولد ،نابینا هستند ،کامال بیمو و خیلی کوچک اند
(تقریبا اندازه یک لوبیا).
آنها چند ماه اول زندگی خود که هیچ کاری انجام نمیدهند ،فقط
درون کیسه مادرشــان مخفی میشــوند و غذا میخورند تا بزرگ
شوند و آماده بیرون آمدن از کیسه مادرشان شوند.
معنی کلمه« کوآال»« ،جانوری که آب نمینوشد» است .کوآال خیلی
کم آب میخورد و غذای اصلیاش ،برگهای اکالیپتوس است و از
طریق همین برگها آب مورد نیــاز بدنش را تامین میکند 600 .نوع
مختلف برگ اکالیپتوس وجود دارد اما کوآالها فقط سه یا چهار نوع
از آنها را میخورند.
آ نها به کمک بینی بزرگ و حس بویایی قوی که دارند ،تفاوت بین
برگهای اکالیپتوس را تشخیص می دهند و برگ مناسب را انتخاب
میکنند .گاهی آنها مقداری از برگها را در گوشــه لپهایشــان
ذخیره میکنند تا بعدا به عنوان میان وعده استفاده کنند.
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صبح با نام خدا
کار او آغاز شد
باز اطرافش پر از
کفشهای ناز شد
داشت کفاش جوان
لنگه کفشی توی دست
کفشدوزک پیش او
مثل شاگردی نشست
او به کفاش جوان
خوب دقت کرد و دید
تا بدوزد مثل او
کفش زیبا و جدید
شاعر :عفت زینلی
تصویر سازی ها :سعید مرادی

ارسال نقاشی ،قصه،
خاطره ،عکس و ...

روزهای زوج

شهرقصه

آدمبرفی آب شده
خورشید داشت میتابید .آد مبرفی گرمش شده بود
و شر و شر عرق میریخت .آدم برفی اما نه فقط
از گرما که از موضوع دیگری هم عصبانی بود.
آخر دماغ او سر جایش نبود!
آدمبرفی از روی تپه سر خورد و پایین آمد.
با عصبانیت به روباه گفت « :تو دماغ منو
برداشــتی؟» روباه دماغش را باال گرفت
و گفت« :آخه من با ایــن دندونای تیزم
میام هویج بخورم؟»
خورشید داشــت آدمبرفی را بیشتر آب
میکرد .او با خود فکر کــرد باید زودتر
سر
دماغم را پیدا کنم .پس روی برفها ُ
خورد تا به موشه رسید.
از موشه پرسید« :تو دماغ منو ندیدی؟»
موشــه گفت« :دماغ چیــه؟ مگه دماغ
میتونه نباشــه؟» آد مبرفــی جواب داد:
«خب دماغ من یک هویج بود».
موشه که گرســنه بود دندا نهایش را به هم

آثار شما

دنیای نقاشی

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشیهای
شماست ویژه نقاشیهای قشنگ شما سروده
شده .امیدواریم که خوشتون بیاد .اگه شما هم
دوست دارین برای نقاشیهای قشنگتون شعر
گفته بشه لطفا نقاشیهاتون رو برای ما تو تلگرام
به شماره  ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستین.

محمد صدرا رنجبر  ۶ -ساله
خورشید با مهربونی
نور میپاشه به هر جا
به ماشین باباجون
به ساحل و به دریا

روشنک کریمی  ۷ -ساله

بادکنک قشنگم
باال میره ،میخندم
می خوام پیشم بمونه
با نخ اونو میبندم

معرفی کتاب

سرگرمی

خوشبختانهشیر

مارپیچ

بچهها کتابی که امروز میخواهیم به شــما معرفــی کنیم ،کتاب
«خوشبختانه شیر» نوشته «نیل گیمن» است که واحد کودک نشر
افق آن را با ترجمه «پرناز نیری» ویژه شــما دوســتان  6تا  12سال
منتشر کرده است.
این کتاب پرماجرا ،داســتان خانوادهای اســت که در آن ،مامان
خانواده برای ارائه مقالهای درباره مارمولکها چند روزی به سفر
میرود و قرار میشود تا برگشــتن او بابا از خانه و بچهها مواظبت
کند.
دقیقــا صبــح روز اول شــیر تمام میشــود و پــدر مجبــور
میشود برای خریدن شیر از خانه
خارج شود و این ،شروع داستانی
هیجان انگیز با شــخصیتهای
فوقالعاده است.

برشی از کتاب

شایلی الهامی  ۶ -ساله

۴

زد و گفت« :اگه دماغت رو پیــدا کردی ،یک گاز از اون به من
میدی؟» آدم برفی از این حرف خوشش نیامد.
سر
او که داشــت کوچک و کوچکتر می شد باز ُ
خورد تا به النه خانم خرگوشه رسید .دم خانه
خانم خرگوشــه آد مبرفی دیگر آب آب شده
بود.
آن قــدر کــه روی زمین مثــل یک جوی
کوچک و باریک به حرکــت در آمد و به
داخل النه خانم خرگوشــه رفت .داخل
النه خانم خرگوشه اما آد مبرفی چیزی
را دید که باعث شــد خیلی خوشــحال
شود.
بچهخرگوشهــا خیلی گرســنه بودند و
همگی داشتند با اشتها هویج میخوردند.
آدمبرفی کمی به آنها نــگاه کرد .او خیلی
خوشحال شد و کنار پنجه بچه خرگو شها
به زمین فرو رفت.
نویسنده:آرزو مصطفی

من میکشم با دایره
یه خرس ناز و تپلی
وقتی که رنگش میزنم
میشه چه خرس خوشگلی

هنوز پایــم را از مغازه بیرون
نگذاشته بودم که یکهو صدای
عجیبی شــنیدم .احسا س
کــردم صــدا از باال ســرم
میآید .یک همچین صدایی
بــود :ت اپ ت اپ ت اپ ت اپ .ســرم را که
بلند کردم دیدم یک سفینه عظیم نقرهای باال سر خیابان مارشال
تو آسمان چرخ میزند .به خودم گفتم« :بَه بَه .آدم هر روز از این
چیزها نمیبیند و بعد اتفاق عجیبی افتاد»...

دوستان گلم به این پسر کوچولو کمک کنید تا بتواند
توپش را بردارد و با آن بازی کند.

