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سالم دوست جون كفشدوزك! 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت نقاشي هاي 

خيلي خيلي خوشلگي مي كشي. دوست داري نقاشي هاي 
قشنگت را براي من بفرستي؟ اسم و فاميلت  را هم كنار 

نقاشيت بنويس و بگو چندساله هستی و به الکس چندم 
می روی،اينجوری بيشتر باهم دوست می شويم.اين نشانی 

تلگرام كفشدوزك هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.

صفحه

6

ناشناخته های
 سرزمین های دور

صفحه

3

یک قلعه بلند

آرش و موش موشکی به خرم آباد می روند
گردشگری

صفحه

7

مرغ دریایی 

شوخ

عکس

1

صبح شد خانم پرستو
شادمان از کوچ برگشت

پر شد از آواز شادش
 باغ و صحرا و در و دشت

النه اش را روی شاخه
کرد جارو مثل مامان

یک گلیم تازه انداخت
باسلیقه توی ایوان

پرده هایش را اتو کرد
شست فرش کوچکش را
شیشه ها را برق انداخت
راست، چپ، پایین و باال

چای دم کرد آخر کار
او برای استراحت

بعد مهمان عزیزی
توی النه کرد دعوت

میهمان وقتی که آمد
 پر شد از گل دشت و صحرا

چشمه ها را کرد پرآب
دشت ها را کرد زیبا

1

3

5

2

4

مهمان پرستو

صفحه

2
بازی

بازی هم گام و 

هم صدا

حه

صف

4

گلدانی که حالش 
خوب نبود

داستان

تصویرساز:فروغبیکزاده
شاعر:زهراداوری



2

 پنجشنبه  19  اسفند  1395
102 جمادی الثانی 1438   / 9  مارس 2017

آخ جون، بازی

برای این بازی به دو شکل می توان عمل کرد؛ 1
ابتدا 4 قطعه چوب به طول یک متر و نیم و عرض 

یک کفش یا دمپایی و ضخامت 2 سانتیمتر، 
به عالوه 6 جفت دمپایی تهیه می کنیم که 2 قطعه 

چوب و 3 جفت دمپایی برای گروه شماره1 و 2 
قطعه چوب دیگر و 3 جفت دمپایی دیگر برای 

گروه شماره2 می باشد. 3 جفت دمپایی را به ترتیب 
با میخ به چوب ها وصل می کنیم؛ به این شکل 

که پای راست دمپایی ها را به ترتیب روی چوب 
شماره1 و پای چپ دمپایی ها را به ترتیب روی 

چوب شماره2 با میخ وصل می کنیم.

به این سؤاالت پاسخ دهید:

دوست دارید کدام یک از دوستانتان در گروه شما باشد؟ چرا؟
آیا برای انجام بهتر این بازی، هم قد و هم وزن بودن هم گروهی ها مؤثر می باشد؟

آیا می توان این بازی را با بزرگ ترها نیز انجام داد؟
آیا وسیله ای را می شناسید که بتوان به جای چوب ها از آن استفاده کرد؟

چه راه های دیگری برای وصل کردن کفش یا دمپایی به چوب می شناسید؟

کفش پای راست بچه ها را با بند کفش یا کش یا چسب 
نواری پهن، به ترتیب محکم به چوب شماره1 وصل می کنیم 
و کفش پای چپ بچه ها را به همان شکل و با همان ترتیب، 
محکم به چوب شماره2 وصل می کنیم و بعد دانش آموزان 

به ترتیب پای راستشان را در کفش های چوب شماره1 و پای 
چپشان را در کفش های چوب شماره2 می کنند. بعد برای 
بازی یک خط شروع و یک خط پایان درنظر می گیریم و 

مسابقه را شروع می کنیم. بچه های هر گروه باید هماهنگ با 
هم قدم بردارند و سرعتشان را با هم تنظیم کنند تا سریع تر 

به خط پایان برسند. هر گروه که سریع تر به خط پایان 
رسید، برنده است. برای هماهنگی در گام برداشتن می توانیم 

با هم کلماتی ریتمیک را تکرار کنیم. مثاًل راست چپ، راست 
چپ، و یا یک دو، یک دو، که با گفتن یک، پای راست و با 

گفتن دو، پای چپ را بلند می کنیم.

بازی هم گام و هم صدا
برای انجام این بازی شاد و جذاب، نیاز به 2 گروه 2 یا 3 نفره داریم.

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی
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آخ جون، گردشگری

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟
سنبله با گلدان های مختلف َآشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک ها با سنبله و کرم کوچولو صحبت کند.

تصویرساز:راحلهکریمبخش
نویسنده:ریحانهعاملنیک

آرش و موش موشکی به خرم آباد می روند

یک قلعه بلند 
کـی آن هـا می خواسـتند آنجـا یـک قلعـه قدیمـی را ببینند.الله هـا، بـاد مهربـان آن هـا را بـه شـهر خرم آبـاد برد. بـه اسـتان لرسـتان رفتـه بودنـد. بعـد از دیدن دشـت موش موشـکی بـود. ایـن دوتـا به همـراه بـاد مهربـان یکـی بـود، یکـی دیگـه هـم بـود. یکـی آرش بـود، یکی  پـس  شـد،  تمـام  صبـرم  دیگـه  گفـت:  تـا ده بشـماری. آرش گفـت: ببنـد و تـا نگفتـم باز نکـن. باد مهربـان گفـت: می توانی می رسـیم؟ موش موشـکی بـه آرش گفت: چشـمانت را آرش 

موش موشکی گفت: یک قلعه بلندیک...
دو... 

دورش همه صخره و سنگ  
ساخته شده از سنگ رو سنگ! سه...

چهار... 
دارد چهار برج قشنگ 

موش موشـکی خواسـت بگویـد پنـج، که بـاد مهربـان گفت: 

رسـیدیم! می توانـی چشـمانت را بـاز کنی. آرش دسـتش را 

از روی چشـمش برداشـت و سـاختمان بزرگـی را که باالی 

یـک کـوه بـود، دیـد. موش موشـکی گفـت: ایـن هـم قلعـه 

فلک االفـالک! آرش گفـت: وای چـه سـاختمان عجیـب و 

بزرگـی! بـاد مهربـان هوهو کـرد و آرش و موش موشـکی را 

روی یکـی از برج هـا پایین گذاشـت و گفـت: بهش می گویند 

قلعـه. تـوی زمان هـای خیلی خیلی دور سـاخته شـده اسـت. 

موش موشـکی گفـت: این قلعه نشـان دهنده قـدرت ایرانی ها 

در زمـان قدیـم بـوده اسـت. آرش گفـت: چـه دیوارهـای 

بلنـدی دارد، ایـن برج هـا برای چیسـت؟

موش موشـکی گفـت: ایـن دیوارهـا برای مواظبت از مردم شـهر سـاخته شـده اسـت. روی 

ایـن برج هـا هـم سـربازها دیده بانـی می کردنـد. آرش گفت: پـس اینجا برای جنـگ بوده؟ 

موش موشـکی گفـت بلـه! سـال های سـال سـربازها اینجـا زندگـی می کرده انـد. البتـه االن 

موزه شـهر خرم آباد شـده اسـت. اگر بخواهـی با زندگی مـردم لرسـتان در زمان های قدیم 

آشـنا بشـوی، بهتر اسـت سـری هم به مـوزه بزنـی. آرش از باالی برج به شـهر نـگاه کرد 

و گفـت: چقـدر اینجـا قشـنگ اسـت موش موشـکی! به به چـه هوایـی دارد! موش موشـکی 

گفـت: خرم آباد شـهر خوش آب وهوایی اسـت دوسـتم! بـاد مهربان گفت: می خواهید شـما 

را دورتـادور قلعـه بچرخانـم؟ بعـد هـم برویم توی شـهر، شـاید چندتا دوسـت جدید پیدا 

کردیـم. آرش دسـت هایش را به هـم زد و گفـت: از ایـن بهتـر نمی شـه و پریـد روی بـال 

موش موشـکی.  اگر دوسـت داری با شـهر خرم آباد و بچه هایش بیشـتر آشـنا شـوی، هفته 

دیگر با آرش و موش موشـکی همسـفر شـو.
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آخ جون داستان

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

4
کله پوک و کدام یک کله کوک هستند.فقط از روی کارهایشان می توانید بفهمید کدام یک و به راحتی نمی توانید آن ها را از هم تشخیص دهید و دارند. کله پوک ها و کله کوک ها خیلی شبیه هم هستند شبیه ما هستند، اما دوتا شاخ کوچولو و یک دم دراز هم توی شهر کوکی پوکی زندگی می کنند. آن ها خیلی غول های بی آزاری هستند که درکنار هم کله پوک ها و کله کوک ها 

گلدانی که حالش خوب نبود
3ماجراهای  کله  پوک  و کله  کوک

اما کله کوک جور دیگری به گلدان رسیدگی 

کرد. او خیلی گل ها را دوست داشت، اما چیز زیادی از آن ها 

نمی دانست. کله کوک برای اینکه بتواند خوب به گلش رسیدگی کند، نیاز به 

مشورت داشت. کله کوک همیشه سعی می کرد درباره مسایلش با دیگران مشورت کند. 

کله کوک می دانست باید با کسی مشورت کند که درباره گل ها آگاهی داشته باشد و چیزهای 

زیادی درباره آن ها بداند. کله کوک از خاله اش راهنمایی گرفت. خاله گلدان های زیادی داشت و خیلی 

خوب از گل هایش نگهداری می کرد، اما او تا آن زمان گلی شبیه گل کله کوک ندیده بود و نمی دانست گل 

کله کوک به چه مراقبت هایی نیاز دارد. کله کوک پیش گل فروش محل رفت و از او سؤال کرد. اما گل فروش محل 

گفت: این گل زیبا از سرزمین دوری آورده شده و من تا حاال از این گل ها نداشته ام و از این گل ها نفروخته ام، اما 

یک کتاب به کله کوک معرفی کرد و گفت: توی این کتاب درباره گل ها مطالب مفیدی نوشته شده است. کله کوک 

به کتابخانه رفت و کتاب گل ها را به امانت گرفت و خوشحال و خندان کتاب را با خود به خانه برد و بعد از خواندن 

فهرست کتاب، توانست قسمت مربوط به گلش را پیدا کند و بخواند. کله کوک توی کتاب خواند که گل زیبایش از 

منطقه گرم و خشکی آورده شده و آب زیاد برایش خوب نیست و آب زیاد ریشه گلش را خراب می کند و فقط 

هفته ای دوبار باید به گلش آب بدهد. به عالوه گلش نیاز به آفتاب زیادی داشت، پس گلش را پشت پنجره برد 

تا بیشتر آفتاب بخورد. گل کله کوک هرروز بزرگ تر می شد و گل های بیشتری می داد و کله کوک از داشتن 

این گل زیبا لذت می برد و خانه اش زیباتر از قبل شده بود و طراوت بیشتری داشت. کله کوک در 

نگهداری از گلش موفق بود؛ چون او با خاله و آقای گل فروش مشورت کرده بود و از مطالب 

کتاب گل ها کمک گرفته بود.

بخورد، اما بازهم گلش سبز جای بهتری ببرم، و گلش را برد پشت پنجره تا آفتاب بیشتری گلش ریخت، اما گلش سبز نشد. او با خودش گفت: باید گلم را از کلی فکر، رفت و یک بسته کود برای گلش خرید و کمی کود برای و گلش زرد شد. کله پوک غصه دار شد و نمی دانست باید چه کار کند. او بعد خودم به سه وعده غذا در روز نیاز دارد و صبح و ظهر و شب به گلش آب داد، اما گلش پژمرده تر شد. بعد کله پوک با خودش فکر کرد شاید گلم هم مثل بدهم، و شب ها هم به گلش آب داد.کله پوک غصه اش گرفت و با خودش گفت حتماً باید بیشتر به گلم آب و از آن مراقبت می کرد، اما گل زیبا روزبه روز پژمرده تر می شد. ندیده بود. کله پوک هرروز صبح به گل زیبا آب می داد خیلی خوشش آمد، او تا آن موقع از این گل ها کله پوک از گل های توی گلدان 
نشد.

داشتند.و کله کوک رفتار متفاوتی با این گلدان زیبا آن ها یک گلدان گل زیبا هدیه آورد. اما کله پوک کوکی پوکی زندگی می کند، برای هرکدام از کله کوک که در شهری خیلی دور از شهر یکی از آشناهای دور کله پوک و برای مثال چندوقت پیش 

1
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

5
اما کله کوک جور دیگری به گلدان رسیدگی 

کرد. او خیلی گل ها را دوست داشت، اما چیز زیادی از آن ها 

نمی دانست. کله کوک برای اینکه بتواند خوب به گلش رسیدگی کند، نیاز به 

مشورت داشت. کله کوک همیشه سعی می کرد درباره مسایلش با دیگران مشورت کند. 

کله کوک می دانست باید با کسی مشورت کند که درباره گل ها آگاهی داشته باشد و چیزهای 

زیادی درباره آن ها بداند. کله کوک از خاله اش راهنمایی گرفت. خاله گلدان های زیادی داشت و خیلی 

خوب از گل هایش نگهداری می کرد، اما او تا آن زمان گلی شبیه گل کله کوک ندیده بود و نمی دانست گل 

کله کوک به چه مراقبت هایی نیاز دارد. کله کوک پیش گل فروش محل رفت و از او سؤال کرد. اما گل فروش محل 

گفت: این گل زیبا از سرزمین دوری آورده شده و من تا حاال از این گل ها نداشته ام و از این گل ها نفروخته ام، اما 

یک کتاب به کله کوک معرفی کرد و گفت: توی این کتاب درباره گل ها مطالب مفیدی نوشته شده است. کله کوک 

به کتابخانه رفت و کتاب گل ها را به امانت گرفت و خوشحال و خندان کتاب را با خود به خانه برد و بعد از خواندن 

فهرست کتاب، توانست قسمت مربوط به گلش را پیدا کند و بخواند. کله کوک توی کتاب خواند که گل زیبایش از 

منطقه گرم و خشکی آورده شده و آب زیاد برایش خوب نیست و آب زیاد ریشه گلش را خراب می کند و فقط 

هفته ای دوبار باید به گلش آب بدهد. به عالوه گلش نیاز به آفتاب زیادی داشت، پس گلش را پشت پنجره برد 

تا بیشتر آفتاب بخورد. گل کله کوک هرروز بزرگ تر می شد و گل های بیشتری می داد و کله کوک از داشتن 

این گل زیبا لذت می برد و خانه اش زیباتر از قبل شده بود و طراوت بیشتری داشت. کله کوک در 

نگهداری از گلش موفق بود؛ چون او با خاله و آقای گل فروش مشورت کرده بود و از مطالب 

کتاب گل ها کمک گرفته بود.

چه کاری برای گلش انجام دهد. او کله پوک دیگر نمی دانست 
گلدان را جلوی تلویزیون گذاشت تا کارتون 

ببیند و حالش بهتر شود. حتی یک بار گلدانش را 
به گردش برد تا شاید دل گلش باز شود و دوباره 

رنگش سبز شود، اما گلدانش سبز نشد و کله پوک قصه 
ما نتوانست از گلدانش نگهداری کند و گلدانش 

خورد و اشک ریخت.خراب شد و کله پوک غصه 

بخورد، اما بازهم گلش سبز جای بهتری ببرم، و گلش را برد پشت پنجره تا آفتاب بیشتری گلش ریخت، اما گلش سبز نشد. او با خودش گفت: باید گلم را از کلی فکر، رفت و یک بسته کود برای گلش خرید و کمی کود برای و گلش زرد شد. کله پوک غصه دار شد و نمی دانست باید چه کار کند. او بعد خودم به سه وعده غذا در روز نیاز دارد و صبح و ظهر و شب به گلش آب داد، اما گلش پژمرده تر شد. بعد کله پوک با خودش فکر کرد شاید گلم هم مثل بدهم، و شب ها هم به گلش آب داد.کله پوک غصه اش گرفت و با خودش گفت حتماً باید بیشتر به گلم آب و از آن مراقبت می کرد، اما گل زیبا روزبه روز پژمرده تر می شد. ندیده بود. کله پوک هرروز صبح به گل زیبا آب می داد خیلی خوشش آمد، او تا آن موقع از این گل ها کله پوک از گل های توی گلدان 
نشد.

3
4

5



  پنجشنبه  19 اسفند  1395
106 جمادی الثانی 1438   / 9  مارس 2017

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ حرف های کرم خاکی که تمام شد، سنبله گفت: 
»چه نکات خوبی را گفتی کرم خاکی، می شود بگویی خاک گلدان چه شکلی است؟«، کرم خاکی 
که خیلی روی خاک مانده بود، به سنبله گفت: »برای امروز بس است. من می خواهم بروم زیر 
خاک. دارم خشک می شوم. هفته آینده بیا تا برایت بیشتر توضیح بدهم.« و این طوری شد که 

سنبله این هفته هم نتوانست گلی بکارد.

سالم دوست جون هاي کفشدوزک! قطار 
مدادرنگي به ایستگاه کفشدوزک رسیده. آماده 
هستید باهم نقاشي ها رو ببینیم؟

آخ جون، نقاشی

ایستگاه  نقاشی

سالم محمدجواد فیضي عزیز! مدادرنگي ها 
نقاشیت را دوست داشتند. دلت مي خواهد 

دفعه بعد یک منظره جدید و متفاوت براي 
ما بکشي؟ منتظر یک دریاي قشنگ یا 

مزرعه بزرگ هستیم.

سالم امیرعباس! معلومه پسر قوی ای هستی. اینکه تماااام صفحه ات رو 
رنگ آمیزی کردی عااالیه. همیشه تمام صفحه ات رو با رنگ های قشنگی که 

انتخاب می کنی پر کن؛ مثل همین کار قشنگ.

سالم محسن عزیز! چه باغ زیبایي کشیدي! ابرها را ببین که چشم و ابروي سفید 
دارند و با این چشم و ابرو خیلي بامزه شده اند. فقط مدادرنگي ها مي پرسند 

دوست نداري درخت ها و گل ها را هم رنگ بزني؟

این نقاشي حرف 
ندارد سجاد جان! 
مثل مهندس ها خانه 
را از باال نقاشي 
کرده اي. آفرین به 
نگاه متفاوتت!

سالم نازیتای عزیزم! واااای عجب دختر 
خالقی. آفرین به این ذوق و استعداد. 
فقط یادت باشه دوتا رنگ شبیه به قرمز 
بهتره کنارهم نباشن، چون کار قشنگت 
خوب دیده نمی شه و رنگ ها قاطی 
می شن.

سجاد عزیزم سالم! دنیای نقاشیت چقدر 
مهربونه! یه خورشید مهربون. یه مرغ و 

جوجه های مهربون. آفرین! راستی یادت 
باشه ابرها همیشه سفیدن، مثل پنبه و 

آسمون که آبیه سجاد جونم!

سالم فاطیمای عزیزم! چقدر باحوصله و 
بادقت نقاشی کشیدی، آفرین. معلومه 
که توی نقاشیت یه عالمه اتفاق داره 
می افته. راستی هرچیزی که از ما دورتره، 
کوچیک تر دیده می شه؛ مثل آدم های 
نقاشی قشنگت.



مرغ دریایی 
شوخ

این هم یک جغد بزرگ که 
پرهای قشنگی دارد.

وای! این کفشدوزک قشنگ را نگاه 
کن که روی برگ ها نشسته.

تا حاال جوجه های جغد را که پرهای سفید دارند، دیده ای؟ 
خب، اگر جوابت نه است، این هفته می توانی جغدهای 
پَر سفید را ببینی و بعد قیافه آن ها را با زمانی که بزرگ 
شده اند، مقایسه کنی. عکس های دیگری هم هست. با 
دقت به آن ها نگاه کن! 
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دوتا جوجه جغد 
با قیافه هایی 
خنده دار.

انگار این میمون حسابی درحال فکر کردن 
است. یعنی به چی فکر می کند؟

این هم یک مرغ دریایی که با پسربچه، 
سر شوخی دارد.

چرا این شامپانزه فریاد می کشد؟ شاید 
دوست هایش را صدا می زند.

یک عکس سیاه و سفید از فیل. این 
حیوانات پوست کلفتی دارند.

یک ببر مادر و توله اش که مشغول 
شیطنت است.
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جدول شماره 3

ب ها را در جدول پیدا کنید و مانند نمونه دور 
جوا

ت افقی 
ت به صور

ف کلما
آن ها خط بکشید. حرو

و عمودی در جدول گذاشته شده اند. می توانی از 
س بگیری و آن را 

ت عک
روی جدول حل شده خود

به شماره 0936403740 تلگرام کنی. شاید تو 
ک شدی!

س کفشدوز
ش شان

هم جزو برندگان خو
گ فیل

در صفحه 7 پیدا کنید. دندان های بزر
ش به 

ف نشسته بود و صدای
ش بر

در صفحه 6 پیدا کنید. روی
خاطر سرما خوردگی گرفته بود.

ک ها در کنار 
ک ها و کله کو

در صفحه 4 پیدا کنید. کله پو
هم توی این شهر زندگی می کنند.

ت.
ش نداش

ک دوست
در صفحه 5 پیدا کنید. کله پو

ت.
در صفحه 3 پیدا کنید. بد شد که توی خانه ما نیس

ک استفاده می کنند.
در صفحه 2 پیدا کنید. برای تزیین صورت

ت.
در صفحه 1 پیدا کنید. مامان می گوید همسایه جدید ماس

گ فیل
در صفحه 7 پیدا کنید. دماغ بزر

ت دیگر 
در صفحه 7 پیدا کنید. از ته مانده غذای حیوانا

استفاده می کند.
هدیه مدادرنگی ها به قطار مدادرنگی در صفحه 6 پیدا کنید. 

ک به خاطر آن مجبور 
در صفحه 5 پیدا کنید. سرانجام کله پو

شد به دندان پزشکی برود.
ش کنند.

در صفحه 2 پیدا کنید. جیغ و هورا می خواهند درست
ک آن را بلد نبود.

در صفحه 5 پیدا کنید. کله پو
ک عالمه 

ت کنی ی
در صفحه 7 پیدا کنید. وقتی این گل را فو

ش می شود.
از آن در هوا پخ

ت 
اال سوء

ل شماره 3
جدو

ل
ل جدو

ح
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