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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 شيم.اين 

نشانی تلگرام كفشدوزك هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.

ناز می کند دستم
چیزهای زیبا را
موی نرم مامان را
1چشم های بابا را
سوت می زنم با دست
قاه و قاه می خندم
بندهای کفشم را
3با دو دست می بندم

توی کوچه کیفم را
می برند تا خانه

صبح زود می گیرند
لقمه های صبحانه 2

توی مسجد اما صبح
فکر دیگری کردم

با دو دست کوچولو
کار بهتری کردم 4
صبح پای یک صندوق
منتظر شدم آنجا
بعد نیم ساعت، شد
5نوبت من و بابا

تکه کاغذی برداشت
دست کوچک نازم

گفت رأی بابا را
6من خودم می اندازم.

دست های 
پرتالش
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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:سودهشیدا
نویسنده:حمیدهزمانی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ سنبله با کمک 
بیلچه و کرم کوچولو، نشاها را در باغچه حیاطشان کاشت. او 
قرار است هفته آینده با کمک بابای مدرسهشان در حیاط 
مدرسه نهال بکارد. ماجرای درختکاری او را دنبال کنید.

امروز هوای خوبی است. سنبله و کرم 

کوچولو صبح خیلی زود بیدار شدند تا به 

قرارشان با دکتر کودی برسند. اما دکتر 

کودی بیمار شده است. او نمی تواند به 

قرارش با سنبله برسد و درباره نشا با او 

صحبت کند، برای همین دوستش بیلچه 

را پیش سنبله فرستاد. بیلچه قرار است در 

کاشتن نشا به سنبله کمک کند و کمی 

درباره آن صحبت کند.

نشا و نشاکاری!

بیلچه به کمک سنبله می آید

سنبله کنار جعبه چوبی نشسته است. او با خوشحالی به کرم کوچولو می  گوید: 
»وای! نگاه کن، بذرهایی که کاشتیم سبز شده  اند.« کرم کوچولو که از سبز شدن 

بذرها خوشحال است، خودش را پیچ و تاب می  دهد و با خودش می  خواند: 
»سبز شدن و سبز شدن، بذرهامون سبز شدن... دکتر کودی کجایی؟ تا پیش ما 
بیایی...« صدای کرم کوچولو توی اتاق سنبله می  پیچد. یکهو صدای تلفن می  آید 
و سنبله می  دود و گوشی را برمی  دارد. »الو، سالم دخترجان! من دکتر کودی  ام.« 
این صدای دکتر کودی بود که سنبله می  شنید. سنبله گفت: »سالم دکتر کودی! 
حالتان خوب است؟« دکتر کودی آهی کشید و گفت: »نه، خوب نیستم. امروز 

نیایید. من برایت یک دوست جدید فرستادم.

بیلچه گفت: »خب می  بینم که بذرهایتان سبز شده است. چقدر 
خوب! سنبله، می  دانستی همین گیاهان کوچولو موچولو را نشا 
می  گویند؟!« سنبله با تعجب گفت: »نه، نمی  دانستم. پس یعنی 

وقتی بذرها را بکاریم، بعد از چندهفته نشا داریم؟« بیلچه 
گفت: »بله، البته بعضی از بذرها بعد از یک هفته تبدیل به نشا 

می  شوند و بعضی از آن ها هفته  ها طول می  کشد تا سر از خاک 
بیرون بیاورند. حاال بگو ببینم آیا می  دانستی نشاکاری یکی 

از راه های زیاد کردن گیاهان است؟« سنبله گفت: »نشاکاری 
چیست دیگر؟ نه! من هیچ چیز نمی  دانم.«

بیلچه با مهربانی گفت: »اشکالی ندارد؛ خب حاال خوب گوش کن تا برایت بگویم. 
کشاورزها بیشتر بذرها را در خارج از فصل خودشان می  کارند تا با مراقبت در 

گلخانه  ها سبز شوند و دو سه تا برگ درآورند. وقتی بذرها سبز شدند، می  شود 
آن ها را جابه جا کرد و در زمین اصلی مزرعه کاشت تا زودتر رشد کنند و گل 
و میوه بدهند. به این کار می  گویند نشاکاری.« کرم کوچولو که با دقت به 

حرف  های بیلچه گوش می  کرد، گفت: »پس برای همین است که ما در 
همه فصل  ها، همه میوه  ها و سبزیجات را داریم؟« بیلچه گفت: »بله. حاال بیا 

سنبله! بیا با کمک من این نشاها را دربیاور و در باغچه خانه  تان بکار.«

بیلچه هرجا باشد االن دیگر می  رسد خانه شما. هرچه 
می  خواهی از او درباره نشا بپرس.« سنبله گفت: »زودتر 

خوب شوید دکتر کودی! من خیلی با شما کار دارم.« 
دکتر کودی خرت خرت خندید و گفت: »باشد، باشد. 

من باید بروم استراحت کنم. خدانگهدار.« سنبله 
خداحافظی کرد و وقتی برگشت کنار جعبه چوبی، دید 
کرم کوچولو دارد با بیلچه سالم و احوال پرسی می  کند. 
بله! بیلچه، دوست جدیدشان از راه رسیده بود. سنبله 

خندید و به بیلچه خوش آمد گفت.
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آخ جون بازی

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

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.

1- فاصله مناسب افراد از یکدیگر در گروه چقدر است؟
2- آیا این بازی نیاز به فرد ناظر یا فرمانده دارد؟

3-  حالت های دیگری برای رساندن توپ به فرد پشت سر طراحی کنید.
4- چه وسایل دیگری را می توان جایگزین توپ کرد؟

5- چه وسیله ای را می توان جایگزین توپ کرد تا بازی خیلی سخت شود؟

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

توپ سریع

به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 

برای انجام این بازی به دو گروه با تعداد 

زیاد نیاز داریم. مثالً همه بچه های کالس 

می توانند در این بازی شرکت کنند و 

حتی شاگردان دو کالس می توانند با هم 

مسابقه بدهند.

برای انجام این بازی افراد هر گروه در 
یک صف پشت سر هم می ایستند و نفر اول 

هر گروه یک توپ در دست می گیرد و با 
شروع بازی، نفر اول هر گروه بدون اینکه 

به عقب برگردد، باید توپ را با دست از 
باالی سرش به نفر دوم بدهد و نفر دوم نیز 
توپ را از باالی سرش به نفر سوم بدهد و 

این کار تا پایان صف ادامه پیدا می کند تا 
توپ به دست نفر آخر صف برسد.

نفر آخر توپ را گرفته و با سرعت می دود و به اول 
صف رفته و سر صف می ایستد و در دور دوم بازی 

همه بچه های گروه خم شده و پاهایشان را باز می کنند 
و توپ را از بین پاهایشان رد کرده و به نفر بعدی 

می دهند تا توپ به نفر آخر صف برسد و نفر آخر صف 
با سرعت می دود و جلوی صف ایستاده و این بار توپ را 
از باالی سرش به نفر بعدی می دهد تا به نفر آخر صف 
برسد و بازی به این شکل ادامه می یابد تا نفر اول گروه 

دوباره سر صف بیاید. هر گروه که زودتر نفر اولش 
دوباره به سر صف برسد، برنده است.
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آخ جون داستان4

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

دسر نمکی و پنیرمربایی ماجراهای 
 لکه  پوك  و لکه  كوك

1

تفاوت های کله کوک ها و کله پوک ها آشنا شوید. برای مثال کافی است ماجراهای زیر را بخوانید تا با یکی از می توانید بفهمید کدام یک کله پوک و کدام یک کله کوک است. نمی توانید آن ها را از هم تشخیص دهید و فقط از روی کارهایشان دارند. کله پوک ها و کله کوک ها خیلی شبیه هم هستند و به راحتی 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 

2

3

6

خوردند. وقتی در پایان مهمانی پوکی دسر را آورد، کله پوک و حرف های شاد و خنده دار زدند و خوراکی های خوشمزه و کله کوک خوش گذشت. آن ها کلی بازی کردند و شاد و مهربانی بود و در مهمانی اش خیلی به کله پوک خانه پوکی دعوت شده بودند. پوکی دوست آن روز کله پوک و کله کوک به 
کله کوک شروع به خوردن دسر کردند، اما اولین قاشق از دسر 

شکر توی دسر، نمک ریخته بود. حبس شد. دسر پوکی خیلی بدطعم بود، چون به جای را که خوردند، چشم هایشان گرد و نفس هایشان در سینه  2

 پوکی خیلی ناراحت بود و 
تصمیم گرفت کار کله پوک را جبران کند. 

پوکی می دانست که کله پوک عادت های عجیب و 

خنده داری دارد. پوکی برای همه دوستان کله پوک تعریف 

کرد که کله پوک به جای اینکه کره را با مربا بخورد، پنیر را با مربا 

می خورد و شب ها توی خواب حرف می زند و همه ماجراهای روز را 

تعریف می کند. گاهی هم توی خواب شعر می خواند و اگر کسی شب ها 

توی اتاقش بخوابد، تا صبح از همه ماجراهای آن روز زندگی او باخبر 

می شود. حاال بچه هایی که عادت داشتند دیگران را مسخره کنند، اسم 

کله پوک را »پنیرمربایی« گذاشته بودند. کله پوک هم 

ناراحت بود و هم عصبانی و پشیمان، اما 
نمی دانست که باید چه کاری انجام 

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

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

کله کوک خیلی تالش 
کرد تا برای دوستانشان از ماجراهای 

دیگر مهمانی پوکی بگوید. او از بازی ها و 
شادی های مهمانی پوکی برای همه تعریف 
کرد و از مهمان نوازی پوکی و خوراکی های 

خوشمزه دیگر. اما همچنان بچه ها 
پوکی را مسخره 

می کردند.

اما فردا برای پوکی روز بدتری 3

بود. کله پوک ماجرای دسر بدطعم پوکی 

را برای دوستانش تعریف کرد و همه فهمیدند 

که پوکی چه اشتباهی کرده و چندتا از بچه ها که 

همیشه دیگران را مسخره می کردند، شروع کردند به 

مسخره کردن پوکی و سربه سر او گذاشتند. حتی به جای 

اسم پوکی، او را »دسر نمکی« صدا می کردند. 

بعضی ها هم پوکی را »بانمک« صدا می زدند.

5

7

4
پوکی خیلی شرمنده و ناراحت 

شد. کله کوک به پوکی گفت که اشکالی ندارد 
و از این اتفاق ها برای همه پیش می آید. اما کله پوک 

سرفه کرد، ناله کرد، غر زد، گریه کرد و گفت که دسر نمکِی 
پوکی حالش را بد کرده است. او گفت دهانش بدطعم شده، حالش 

بد شده و به خاطر همان یک قاشق دسر بدطعم، دل پیچه گرفته است. 
بیچاره پوکی که نمی دانست از شرمندگی چه کند، دستپاچه شده بود و 
می پرسید: حاال باید چه کار کنم تا حالت خوب بشه؟ و کله پوک فریاد 

می زد: یک چیز خنک و شیرین مثل بستنی می خوام یا... نه، شکالت 
کاکائویی فندقی طعم دهنمو خوب می کنه. شیرینی کشمشی هم 
بد نیست. آن روز پوکی خیلی ناراحت و خسته 

شد و شب موقع خواب گفت: خدا رو 
شکر که امروز تموم شد. 

 پوکی خیلی ناراحت بود و 
تصمیم گرفت کار کله پوک را جبران کند. 

پوکی می دانست که کله پوک عادت های عجیب و 

خنده داری دارد. پوکی برای همه دوستان کله پوک تعریف 

کرد که کله پوک به جای اینکه کره را با مربا بخورد، پنیر را با مربا 

می خورد و شب ها توی خواب حرف می زند و همه ماجراهای روز را 

تعریف می کند. گاهی هم توی خواب شعر می خواند و اگر کسی شب ها 

توی اتاقش بخوابد، تا صبح از همه ماجراهای آن روز زندگی او باخبر 

می شود. حاال بچه هایی که عادت داشتند دیگران را مسخره کنند، اسم 

کله پوک را »پنیرمربایی« گذاشته بودند. کله پوک هم 

ناراحت بود و هم عصبانی و پشیمان، اما 
نمی دانست که باید چه کاری انجام 

دهد.

کله کوک هم این ماجراها را دوست نداشت و از اینکه دوستانش با اسم های مسخره ای صدا 
می شدند، خیلی ناراحت بود. او فکر کرد و فکر کرد و تصمیم گرفت برای دوستانش اسم های 

قشنگی بگذارد. او پیش همه بچه ها کله پوک را کله پوک مهربان و پوکی را پوکی مهمان نواز 
صدا می کرد و وقتی دیگران دلیل این کار را می پرسیدند، کله کوک از مهربانی های کله پوک 

و مهمان نوازی پوکی تعریف می کرد. او آن قدر این کار را ادامه داد تا دیگران هم اسم های 
مسخره را فراموش کردند و با اسم های زیبا کله پوک و پوکی را صدا زدند.



قصه های حشره های مهربان
جایزه عموکفشدوزک
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تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

 عموکفشــدوزک بی توجــه بــه گل ســرخ، از کنــار او رد شــد. گل ســرخ فریــاد 

ــواب گل  ــال ج ــدوزک بی ح ــون. عموکفش ــدوزک مهرب ــالم عموکفش زد: س

ســرخ را داد. گل ســرخ پرســید: مریضــی عموجــان!؟ عموکفشــدوزک گفــت: 

عصبانــی ام. گل  ســرخ گفــت: چــرا عصبانــی هســتی؟

ــروز مســابقه  ــه گل گفــت: می دونســتی ام عموکفشــدوزک آهــی کشــید و ب

ــا خــودم فکــر کــردم  ــم و ب ــه کــه می دون کاردســتیه؟ گل ســرخ گفــت: البت

ــه،  ــر از هم ــن بهت ــدوزک م ــون عموکفش ــین، چ ــده می ش ــما برن ــاً ش حتم

ساخت وســاز و تعمیــر بلــده و ابــزارش هــم از همــه بیشــتره. عموکفشــدوزک 

آه بلنــدی کشــید و گفــت: ولــی مــن اصــالً تــوی مســابقه شــرکت نکردم. 

مــن بــا کلــی امیــد اومــدم تــوی کارگاهــم تــا یــک کاردســتی زیبــا 

ــخ  ــد. ســوزن و ن ــزارم نبودن ــی هیچ کــدام از اب ــم، ول درســت کن

رو خاله عنکبــوت بــرده بــود و چکــش و میــخ رو هــم مورچــه 

کوچولــو برداشــته بــود.

ــه  ــه، دفع ــت: بل ــدوزک گف ــازه؟ عموکفش ــدون اج ــید: ب ــرخ پرس گل س
اولشــون نیســت کــه بــدون اجــازه وســایل مــن رو برمــی دارن. گل ســرخ 

ــت  ــون ناراح ــی کــه از این کارش ــا گفت ــه اون ه ــال ب ــو تابه ح ــت: ت گف
ــد  ــی اون هــا بای ــه، مــن خجالتــی ام، ول می شــی؟ عموکفشــدوزک گفــت: ن

خودشــون بفهمــن کــه این کارشــون خیلــی بــد و آزاردهنــده اســت و بعــد بــا 
عصبانیــت گفــت: دیگــه دوســت نــدارم تــوی ایــن باغچــه و کنــار ایــن حشــرات 
ــه  ــرخ ک ــت. گل س ــد رف ــی رم و بع ــا م ــن از اینج ــم. م ــی کن ــه زندگ بی مالحظ
تــا آن روز عموکفشــدوزک را این قــدر ناراحــت و عصبانــی ندیــده بــود، در 
فکــر فــرو رفــت. امــا خیلــی نگذشــته بــود کــه صــدای جیــغ و هــورای مورچــه  
کوچولــو و خاله عنکبــوت تــوی گوشــش پیچیــد. گل ســرخ گفــت: چــی شــده؟ 
ــان  ــوت جایزه هایش ــو و خاله عنکب ــه کوچول ــحالین؟ مورچ ــدر خوش ــرا این ق چ
ــده اند.را بــه گل ســرخ نشــان دادنــد و گفتنــد هردویشــان بــرای کاردســتی های خوبــی  ــده ش ــاختند، برن ــه س ک

ــن  ــی و رفت ــت ناراحت ــه قیم ــما ب ــدن ش ــده ش ــی برن ــت: ول ــرخ گف گل س
عموکفشــدوزک از باغچــه تمــام شــده اســت. بعــد ماجــرا را بــرای آن دو 
تعریــف کــرد. مورچــه کوچولــو و خاله  عنکبــوت کــه از تعجــب دهانشــان 
بــاز مانــده بــود، گفتنــد کــه مــا همیشــه وســایل عموکفشــدوزک را بــدون 
ــر  ــا فک ــرد و م ــی نمی ک ــت اعتراض ــی او هیچ وق ــتیم، ول ــازه برمی داش اج
می کردیــم او ناراحــت نمی شــود. گل ســرخ گفــت: عموکفشــدوزک خیلــی 
ــدر  ــاال اینق ــی ح ــه، ول ــماها نگفت ــه ش ــش رو ب ــه احساس ــرده ک ــتباه ک اش

ــره. ــا ب ــواد از اینج ــه می خ ــه ک ناراحت
عذرخواهــی  او  از  و  بــره  نمی گــذارم  مــن  گفــت:  خاله عنکبــوت 
می کنــم. کاشــکی همــون دفعــه اول کــه وســایلش رو بــدون اجــازه 
ــا  ــه مــن می گفــت کــه از ایــن کار مــن ناراحــت شــده، ت برداشــتم ب
دیگــه ایــن کار رو تکــرار نکنــم. مورچــه کوچولــو هــم گفــت: مــن 
امــروز فهمیــدم کاری کــه مــن رو ناراحــت می کنــه، مطمئنــاً دیگــران 
ــوت  ــن. خاله عنکب ــی نکن ــه اعتراض ــی اگ ــه، حت ــت می کن ــم اذی رو ه
از  و  بریــم  بایــد  بزرگــی گرفتیــم. حــاال  امــروز درس  مــا  گفــت: 
عموکفشــدوزک عذرخواهــی کنیــم. مورچــه کوچولــو گفــت: مــن جایــزه ام 
ــه  ــال اون ــل م ــزه در اص ــن جای ــون ای ــم، چ ــدوزک می ده ــه عموکفش رو ب
جایــزه  و  می شــد  برنــده  اون  برنمی داشــتیم،  رو  ابــزارش  مــا  اگــه  و 

می گرفــت.
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مثلث کوچولو درکنار مامان مثلث و بابا مثلث سر میز ناهار نشسته بود. بابا 
مثلث آخرین دانه های برنج توی بشقاب را خورد، بعد قاشق و چنگال را 

توی بشقاب گذاشت. غذای مامان مثلث زودتر تمام شده بود. مثلث کوچولو 
به برنج کف دیس نگاهی انداخت. آخرین کفگیر برنج را توی بشقابش 

کشید و شروع کرد به ُهُلپ ُهُلپ ُهُلپ غذا خوردن.  مامان مثلث به او اخم 
کرد: »غذا رو باید درست بجوی!« بابا مثلث هم دستش را گذاشت روی 

دست مثلث کوچولو و گفت: »موقع غذا خوردن نباید سروصدا راه بیندازی!«

روزها همین طوری می گذشت. مثلث کوچولو روزبه روز بیشتر غذا می خورد. 
مامان مثلث و بابا مثلث هر صبح به پیاده روی می رفتند، اما مثلث کوچولو 

می خوابید. او هنوز به مدرسه نمی رفت، اما باالخره مدرسه ها باز شد و مثلث 
کوچولو بدون این که بترسد، به کالس اول رفت.  مثلث کوچولو درس 

خواندن را دوست داشت. او هرروز با یک عالم خاطره به خانه برمی گشت. 
اولین کاری هم که می کرد این بود که سراغ یخچال برود.  مثلث کوچولو با 
خواب بیدار می شد. او نمی خواست به مدرسه برود. این که مدرسه را دوست داشت، اما چندروزی بود که صبح ها با ناراحتی از 

فردا صبح مثلث کوچولو درحالی که دست بابا مثلث را گرفته بود، 

به مدرسه رفت. مثلث کوچولو آن روز ورزش داشت. بابا مثلث 

همین طورکه با معلم مثلث کوچولو حرف می زد، او را هم که توی 

حیاط کنار بچه ها ایستاده بود، نگاه می کرد. بچه ها دوتا تیم شده 

بودند و مسابقه می دادند. آن ها خیلی تند می دویدند، فقط یک نفر بود 

که از بقیه جا می ماند. او مثلث کوچولو بود. تیمی که مثلث کوچولو در 

آن بود، مسابقه را باخت. هم تیمی های مثلث کوچولو همه با هم داد 

زدند: »مثلث چاق! مثلث چاق!« 

مثلث کوچولو به این حرف ها کاری نداشت، او همیشه با سروصدا و تندتند 

غذا می خورد. مثلث کوچولو خیلی زود برنج را تمام کرد. توی دیس چیزی 

م!« مامان مثلث جواب 
باقی نمانده بود. مثلث کوچولو گفت: »برنج می خوا

ی.« مثلث کوچولو فریاد زد: 
داد: »پسرم خیلی غذا خوردی. مریض می ش

»برنج می خوام! برنج می خوام!«  او قبل از این که مامان مثلث حرفی بزند، 

ت قابلمه رفت و برای خودش برنج ریخت. 
به سم

مثلث کوچولو با شنیدن این صداها، در گوشه ای از حیاط، تک وتنها ایستاد.  
آن روز وقتی مثلث کوچولو به خانه رسید، سراغ یخچال نرفت. سر ناهار 
هم فقط یک بشقاب برنج خورد. مامان مثلث پرسید: »پسرم! بازم برنج 
می خوای؟« مثلث کوچولو جواب داد: »نه!« و بشقاب غذایش را به سمت 

ظرفشویی برد. شب وقتی بابا مثلث از محل کارش به خانه برگشت، مثلث 
کوچولو به سراغ مامان مثلث و بابا مثلث رفت و گفت: »از فردا صبح منم با 

شما میام پیاده روی.«  مثلث کوچولو دیگر نمی خواست مثلث چاق باشد.  

مامان مثلث کم کم نگران شده بود. او روی تخت، کنار مثلث کوچولو 

نشست: »اتفاقی افتاده مثلث کوچولو؟« مثلث کوچولو فقط نگاه کرد. مامان 

مثلث، صورت مثلث کوچولو را که حاال دیگر کوچولو نبود، بوسید.  وقتی 

مثلث کوچولو درباره مشکلش با مامان مثلث حرفی نزد، مامان مثلث 

با معلمش حرف بزند. به سراغ بابا مثلث رفت. قرار شد بابا مثلث به مدرسه مثلث کوچولو برود و 
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آخ جون نمقاشی

سالم دوست جون های کفشدوزک! قطار مدادرنگی 
امروز خیلی سرحال و شاد و شنگول است، چون همه 
مدادرنگی ها باهم برای گردش به دشت و صحرا 
رفته بودند و حاال دارند برمی گردند. مدادرنگی ها 
امروز هرچه که دیدند را نقاشی کردند. نقاشی های 
آن ها مثل نقاشی های شما خیلی ناز و مامانی بود. 
شما هم اگر مثل مدادرنگی ها برای تفریح بیرون 
رفتید، می توانید هرچه را که دیدید و دوست 
داشتید، نقاشی کنید. 

سالم امیرمحمدجان! می دانستی خیلی باهوش هستی؟ 
می بینم که توی نقاشی برای خودت سبک داری. ناقال 
درختی که کشیده ای، چه میوه ای دارد که این همه سرخ 
و باحال است؟

سالم احمدجان و احسان جان رضایی، دوست جون های کفشدوزک! 
نقاشی قشنگتان از اسب و دلفین حرف ندارد، فقط می شد آن ها را با 

دقت بیشتری رنگ آمیزی کنید.

دوست جون کفشدوزک! گلدان های خندان و ماشین هایت خیلی بانمک 
هستند. تو که به این تمیزی نقاشی می کشی، چرا رنگ ها را با دقت 

نزده ای؟

سالم نازنین زهرای 
عزیز! مدادرنگی ها 
نقاشي ات را دوست 
داشتند. این پرنده ها 
واقعی اند یا مجسمه 
هستند؟ چه جالب که 
از آدم ها و درخت ها 
هم بزرگ ترند. چشم و 
ابروی خورشیدخانم را 
ببین! از دفعه بعد که 
خواستی نقاشی بکشی، 
کمی به اندازه ها توجه 
کن.


