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ــک آب  ــوض کوچ ــا ح ــک وان ی ــه ی ــاز ب ــازی نی ــن ب ــام ای ــرای انج ب
اســتفاده  هــم  کوچــک  بــادی  اســتخرهای  از  می توانیــد  داریــم. 
ــنگین  ــا س ــرده، ت ــر از آب ک ــی را پ ــزرگ آب معدن ــری ب ــد. 4بط کنی
ــه   ــا فاصل ــد درون آب بایســتد. ســپس ایــن 4بطــری را ب شــود و بتوان
ــا  ــادی ی ــا اســتخر ب مســاوی روی یــک خــط فرضــی، وســط حــوض ی
ــوم  ــا یک س ــد ت ــتخر بای ــا اس ــا وان و ی ــوض ی ــم. آب ح وان می چینی
ــه  ــد ک ــکلی باش ــد به ش ــا بای ــه بطری ه ــد. فاصل ــا باش ــول بطری ه ط
ــا  ــان آن ه ــا از می ــه بطری ه ــدون برخــورد ب ــگ ب ــوپ پینگ پن ــک ت ی
عبــور کنــد. بعــد یــک تــوپ پینگ پونــگ را تــوی آب و کنــار دیــواره 
حــوض یــا اســتخر و یــا وان آب قــرار داده و بــا کمــک یــک نی نوشــابه 
ــم و  ــوت می کنی ــی ف ــوی ن ــم و ت ــت می دهی ــوت حرک ــا ف ــوپ را ب ت
ــکل  ــوپ را به ش ــم ت ــد بتوانی ــرده و بای ــت ک ــا حرک ــوت م ــا ف ــوپ ب ت
ــوپ  ــه ت ــدون این ک ــم. ب ــور دهی ــن بطری هــای آب عب زیگــزاگ از بی
بــه بطری هــای آب برخــورد کنــد، تــوپ را بــا فــوت کــردن در نــی از 
ــا  ــه روی اســتخر ی ــواره روب ــه دی ــا ب ــم ت ــور می دهی ــان بطری هــا عب می

ــا وان برســد. حــوض و ی
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آخ جون، بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

پس از انجام بازی 
به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 

وسایل مورد نیاز:
بــادی  اســتخر  یــا  حمــام  وان  یــک 
آب کوچــک  حــوض  یــا  و  کوچــک 

4عدد بطری بزرگ آب معدنی
توپ پینگ پنگ

نی نوشابه

1- چگونه این بازی را تبدیل به مسابقه کنیم؟ 

2- چه موانعی را می توانیم جایگزین بطری های آب 
معدنی کنیم؟ 

3- آیا می توانیم بدون فوت در نی و با زدن نی به 
توپ، توپ را روی آب حرکت دهیم؟

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

توپ فوتکی

وسایل مورد نیاز:

یک وان حمام یا استخر بادی 

کوچک و یا حوض کوچک آب

4عدد بطری بزرگ آب معدنی

توپ پینگ پنگ
نی نوشابه
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آخ جون، خودمونی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: اسماعیل فیروزی

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.
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ــما  ــل ش ــت دارم مث ــی دوس ــم! خیل ــدازه مهربان ــدای بی ان خ
ــده  ــران را نادی ــتباهات دیگ ــه اش ــم ک ــن کن ــم و تمری باش
بگیــرم... بیــن خودمــان باشــد؛ مــن امــروز همه کارهــای بدی 
کــه عاطفــه و زهــرا و اکــرم کــرده بودنــد را روی کاغذهــای 
کوچکــی نوشــتم و از پنجــره رهــا کردم تــوی آســمان. اولش 
ــن  ــه پایی ــا همین طورک ــود چــی نوشــته ام، ام ــوم ب کمــی معل
می رفتنــد، ناخوانــا شــدند آدم هــا و کارهــای بدشــان... و بعــد 
ــی کوچــک ســفید  ــد ذره خیل ــه رســیدند، چن ــن ک روی زمی
ــود... مــن مثــل شــما دیگــر اشــتباهات بچه هــا  ــدا ب فقــط پی
را آن قــدر کوچــک می دیــدم کــه ببخشــم و فرامــوش کنــم... 
چقــدر حالــم خــوب اســت وقتــی مثــل شــما بــه آدم هــا نــگاه 

ــن! ــدای م ــم خ می کن

خــدای عزیــزم ســام، چه خبــر آن باالهــا؟ حــال همــه 
ابرهــا خــوب اســت؟ ســتاره ها به انــدازه کافــی نــور دارنــد؟ 
ــما  ــه ش ــاال ک ــتی از آن ب ــه ؟ راس ــش چ ــید گرمابخ خورش
هســتی، زمیــن چه شــکلی اســت؟ رودهــا و جنگل هــا 
چه شــکلی اند؟ شــهرها و روســتاها؟ ماشــین ها؟ آدم هــا 
چــه؟ حتمــاً خیلی خیلــی ریــز می بینــی مــا را! شــاید به خاطــر 
همیــن اســت کــه آســان از اشــتباهات مــا می گــذری و از مــا 
ــر  ــه بزرگ ت ــاً آدم هرچ ــری... اص ــه دل نمی گی ــه ای ب کین
باشــد، بــا کوچک تــرش مهربان تــر اســت، حــاال چــه برســد 

بــه خــدا....

از تو ممنونم...
ای خداوندی که خورشید و ماه و ستارگان را آویزان کرده ای که زندگی ما را روشن نگه داری...

ای خدایی که  فرشته ها را به شکل ابر برای باریدن و بازی کردن ما در باران آفریده ای...
ای خدایی که آن باال ایستاده ای و از اشتباهات و گناهان ما آسان می گذری...

ای خدای بخشنده و مهربان! از تو ممنونم که هرگز از بخشیدن خسته نمی شوی... ممنون...

برسد به دست خدا... 1
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

اشتباه کله پوکی
ماجراهای 

 لکه  پوک  و لکه  کوک

1

کله پوک و پوکی دوتا ماسک 
ترسناک خریده بودند. کله پوک ماسک یک 

خوگاالز وحشی خشمگین با دندان های بزرگ خریده 

بود و پوکی ماسک میالناز وحشی با منقار دراز خریده بود. 

کله پوک و پوکی خیلی دوست داشتند با ماسک های ترسناکشان 

کسی را بترسانند. آن ها می دانستند کوکی خیلی از خوگاالز و میالناز 

می ترسد. برای همین هم تصمیم گرفتند که حسابی کوکی را بترسانند.  

آن ها تصمیم شان را به کله کوک هم گفتند و کله کوک هم احساس کرد 

که ترساندن کوکی، بازی جالب و پرهیجانی است. برای همین هم 

کله کوک مسئول آوردن کوکی به کتابخانه شد و به دنبال 

کوکی را به کتابخانه آورد.کوکی رفت و به بهانه خواندن کتاب، 

4

کله پوک با ماسک خوگاالز 

وحشی پشت در کتابخانه مدرسه قایم شد 

و پوکی با ماسک میالناز منقاردراز باالی قفسه کتاب 

نشست و تا کوکی و کله کوک وارد کتابخانه شدند، 

کله پوک با ماسکش از پشت در پرید بیرون و صدای خوگاالز 

وحشی درآورد و پوکی با ماسک میالناز منقاردرازش ادای پرواز 

درآورد و همین طورکه دست هایش را شبیه بال تکان می داد و 

صدای میالناز درمی آورد، از روی قفسه کتاب پایین پرید 

و کوکی بیچاره آنقدر ترسید که غش کرد. 

ما چه کاری کردیم، دیگه ما رو دوست نداره و دیگه هیچ کله پوک گفت: اگه آقای معلم بفهمه 
بچه ای با ما دوست نمی شه. کله کوک که باورش نمی شد کوکی تا 

این حد بترسد، سر جایش خشکش زده بود. کله کوک گفت: ما باید برویم و 

کمک بیاوریم. باید به آقای معلم بگوییم که آمبوالنس خبر کند. پوکی گفت: نه، نباید 

هیچ کس بفهمد که ما این کار را انجام داده ایم.  کله پوک که اشک می ریخت گفت: اگر 

بفهمند، شاید ما را از شهر بیرون بیندازند و مجبور شویم توی جنگل کنار خوگاالز های وحشی 

و میناالز های منقاردراز زندگی کنیم.  کله کوک گفت: ما کار اشتباهی کردیم و االن هم نمی تونیم 

خودمون کوکی رو به هوش بیاریم. پس باید به آقای معلم و بچه ها بگیم تا کمکمون کنند. جان 

کوکی در خطره. پوکی گفت: نه، ما باید  کوکی را قایم کنیم و به هیچ کس چیزی نگوییم.  کله پوک 

گفت: من هم با این کار موافقم و اگر تو به کسی بگویی ما این کار را کرده ایم، برای همیشه با تو 

قهر می کنیم.  کله کوک خیلی ناراحت بود. ترسیده بود و می دانست که کار اشتباهی کرده است. 

به دوستانش گفت: بچه ها ما کار اشتباهی کرده ایم. اما نباید بازهم کار اشتباه دیگری انجام 

دهیم. االن کار درست اینه که به دیگران بگوییم که کوکی غش کرده 
رو جبران کنیم. من می روم و به آقای معلم و از همه عذرخواهی می کنیم. ما باید کار بدمان است. ما به همه می گوییم که فقط می خواستیم بازی کنیم. 

می گویم. 

4
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

کله پوک و پوکی و کله کوک 

اصالً انتظار نداشتند که کوکی از ترس غش کند. 

آن ها باور نمی کردند که کوکی غش کرده باشد. برای همین 

کمی با تعجب کنار کوکی ایستادند و وقتی دیدند که کوکی تکان 

نمی خورد، ماسک هایشان را درآوردند و وحشت زده، کوکی را تکان دادند. اول 

دست هایش را تکان دادند و بعد سرش را تکان دادند و بعد هم پاهایش را بلند 

کردند. اما کوکی بیهوش شده بود و به هوش نمی آمد. 

کله پوک از ناراحتی گریه اش گرفته بود. پوکی رفت و با قمقمه آبش برگشت و به 

کله پوک گفت که نترس. االن روی کوکی آب می ریزم تا به هوش بیاید. اما بازهم کوکی 

به هوش نیامد. 

کله پوک گفت: فکر کنم کوکی مرده! همه اش تقصیر ماست و زد زیر گریه. 

پوکی که حسابی دستپاچه شده بود گفت: گریه نکن! نباید کسی صدای ما رو 

بشنوه و بفهمه که ما کوکی رو ترسوندیم. ما باید کوکی رو  قایم کنیم تا 

3کسی اون رو نبینه و نفهمه که چه اتفاقی افتاده!

کله پوک با ماسک خوگاالز 

وحشی پشت در کتابخانه مدرسه قایم شد 

و پوکی با ماسک میالناز منقاردراز باالی قفسه کتاب 

نشست و تا کوکی و کله کوک وارد کتابخانه شدند، 

کله پوک با ماسکش از پشت در پرید بیرون و صدای خوگاالز 

وحشی درآورد و پوکی با ماسک میالناز منقاردرازش ادای پرواز 

درآورد و همین طورکه دست هایش را شبیه بال تکان می داد و 

صدای میالناز درمی آورد، از روی قفسه کتاب پایین پرید 

و کوکی بیچاره آنقدر ترسید که غش کرد. 
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ما چه کاری کردیم، دیگه ما رو دوست نداره و دیگه هیچ کله پوک گفت: اگه آقای معلم بفهمه 
بچه ای با ما دوست نمی شه. کله کوک که باورش نمی شد کوکی تا 

این حد بترسد، سر جایش خشکش زده بود. کله کوک گفت: ما باید برویم و 

کمک بیاوریم. باید به آقای معلم بگوییم که آمبوالنس خبر کند. پوکی گفت: نه، نباید 

هیچ کس بفهمد که ما این کار را انجام داده ایم.  کله پوک که اشک می ریخت گفت: اگر 

بفهمند، شاید ما را از شهر بیرون بیندازند و مجبور شویم توی جنگل کنار خوگاالز های وحشی 

و میناالز های منقاردراز زندگی کنیم.  کله کوک گفت: ما کار اشتباهی کردیم و االن هم نمی تونیم 

خودمون کوکی رو به هوش بیاریم. پس باید به آقای معلم و بچه ها بگیم تا کمکمون کنند. جان 

کوکی در خطره. پوکی گفت: نه، ما باید  کوکی را قایم کنیم و به هیچ کس چیزی نگوییم.  کله پوک 

گفت: من هم با این کار موافقم و اگر تو به کسی بگویی ما این کار را کرده ایم، برای همیشه با تو 

قهر می کنیم.  کله کوک خیلی ناراحت بود. ترسیده بود و می دانست که کار اشتباهی کرده است. 

به دوستانش گفت: بچه ها ما کار اشتباهی کرده ایم. اما نباید بازهم کار اشتباه دیگری انجام 

دهیم. االن کار درست اینه که به دیگران بگوییم که کوکی غش کرده 
رو جبران کنیم. من می روم و به آقای معلم و از همه عذرخواهی می کنیم. ما باید کار بدمان است. ما به همه می گوییم که فقط می خواستیم بازی کنیم. 

می گویم. 

کله کوک رفت و ماجرا را به 

آقای معلم گفت. آقای معلم آمبوالنس را 

خبر کرد و کوکی را به بیمارستان بردند و او را به 

هوش آوردند.  کله کوک و کله پوک و پوکی از آقای معلم 

عذرخواهی کردند. آقای معلم به آن ها گفت که دیگر نباید 

کسی را بترسانند و ترساندن دیگران یک بازی نیست. آقای 

معلم آن ها را بخشید.  آن ها از کوکی هم عذرخواهی کردند و 

برایش چندتا هدیه خریدند. کوکی دوستانش را بخشید و 

از آن ها قول گرفت که دیگر هیچ وقت 

او را نترسانند. 
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ســنبله بــا صــدای جاروبرقــی از خــواب بیــدار شــد. او 
کمــی چشــم  هایش را مالیــد و خمیــازه  ای کشــید. تــوی 
تختــش نشســت و کمــی بــه بدنش کــش و قــوس داد. 
امــروز ســنبله بی  حوصلــه اســت. بــه ســاعت نــگاه کرد. 
ســاعت 9:30 بــود. دلــش می  خواســت از جایــش بلنــد شــود و ببینــد چه خبــر 
اســت کــه مامــان دارد جاروبرقــی می  کشــد، آن هــم ایــن وقــِت صبــح! امــا دوبــاره 
ــو کــه  ــو. کرم کوچول ــر پت خــودش را تــوی تخــت انداخــت و ســرش را کــرد زی
ــده  اش گرفــت و  ــن صحنه  هــا خن ــدن ای ــا دی ــود، ب ــدار شــده ب ــازه از خــواب بی ت
گفــت: »ســام ســنبله کوچولــو. صبحــت بخیــر. فکــر کنــم امــروز از آن روزهایــی 
ــو این  هــا را گفــت و منتظــر شــنیدن  اســت کــه تــو حوصلــه نــداری.« کرم کوچول
جــواب ســنبله بــود، امــا ســنبله اصــاً تــکان نخــورد و حرفــی نــزد. کرم کوچولــو 
ــدان  ــه گل ــنبله و لب ــر س ــاالی س ــد ب ــاً آم ــی دقیق ــد، یعن ــر آم ــی نزدیک ت کم
گوجه فرنگــی نشســت و دوبــاره گفــت: »ســام ســنبله خانــوم، صبــح شــما بخیر. 
نمی  خواهــی جــواب ســامم را بدهــی؟!« دوبــاره منتظــر مانــد و این دفعه ســنبله 
بــدون این کــه ســرش را از زیــر پتــو دربیــاورد گفــت: »ســام کرم کوچولــو، 
ــوز  ــم هن ــد. می  خواه ــم می  آی ــی خواب ــن خیل ــر. م ــم بخی ــو ه ــح ت صب
بخوابــم.« کرم کوچولــو کــه ایــن بی  حوصلگــی ســنبله را دیــد، بی  خیــال 
شــد و لبــه گلــدان گوجه فرنگــی لـَـم داد و بــه گلخانــه کوچــک ســنبله 
نــگاه می  کــرد. ریحان  هــا را نــگاه کــرد کــه چقــدر بــزرگ شــدند 
و شــاخه  های بلندترشــان، گل داده   بودنــد. بعــد بــه ایــن فکــر 
کــرد کــه چقــدر تابه حــال از برگ  هــای ریحــان خورده  انــد 

ــود. ــام می  ش ــان تم ــا دارد عمرش و ریحان  ه

همان طورکــه بــه عمــِر کــِم ریحان  هــا فکــر می  کــرد، چشــمش بــه شــانه 
پاســتیکی تخم مــرغ افتــاد. حــاال ایــن شــانه پاســتیکی تبدیــل شــده بــود به 

یــک مزرعــه خیلــی کوچــک از جوانه  هــای کوچــک آفتاب  گــردان. همین کــه 
جوانه  هــای آفتابگــردان را دیــد، از جایــش پریــد و با صــدای بلند گفــت: »واااای، 

ســنبله. این  هــا را ببیــن. جوانه  هــای آفتابگــردان درآمدنــد.« بعــد رو بــه جوانه  هــا 
کــرد و گفــت: »ســام بچه  هــا، بــه ایــن دنیــا خــوش آمدیــد. مــن کرم کوچولویــم. 

ایــن خانــم خوابالــو هم ســنبله اســت. 
کســی که شــما را کاشــته اســت.« ســنبله کــه از شــنیدن ایــن خبــر خیلــی خوشــحال 
شــده بــود، ســرش را از زیــر پتــو درآورد تــا بــه کرم کوچولــو نــگاه کنــد، یک هویــی 
نگاهــش بــه گل  هــای گوجه  فرنگــی افتــاد و کاً خواب از ســرش پریــد و جیغ بلندی 
کشــید و گفــت: »وااای! بــا دیــدن ایــن جوانه  هــا و ایــن گل  هــای گوجه فرنگــی دیگر 
بی  حوصلــه نیســتم. دیگــر خوابــم نمی  آیــد. بایــد برویــم جوانه  هــای آفتابگــردان 
را بــه گلــدان منتقــل کنیــم.« بعــد هــم دوان دوان رفــت به ســمت حیــاط. وقتــی 
برگشــت در دســتش چندتــا گلــدان بــزرگ پاســتیکی بــود. رفــت ســر میــز 

کارش و دســت به کار شــد. ســنبله همان طورکــه گلدان  هــای پاســتیکی را پــر 
ــاِن مزرعــه  ــادت هســت، باغب ــو گفــت: »ی ــه کرم کوچول از کــود می  کــرد ب

آفتابگــردان می  گفــت وقتــی دو بــرگ اولیــه ظاهــر شــدند، وقــت منتقــل 
کــردن گیــاه بــه یــک گلــدان بــزرگ اســت. حــاال مــن می  خواهــم ایــن 

ــو را بــه گلــدان منتقــل کنــم تــا زودتــر بــزرگ  جوانه  هــای کوچول
شــوند. بــدو بیــا کمکــم، کرم کوچولــو!« کرم کوچولــو از این کــه 

باالخــره موفــق شــده بــود ســنبله را از بی  حوصلگــی در  آورد، 
خیلــی خوشــحال بود.
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خوانش کتاب »شگفتی های مرداب«

در برکه چه خبر است؟
سنبله بی حوصله است

اوه سنبله، جوانه های آفتابگردان را ببین!
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خوانش کتاب »شگفتی های مرداب«

در برکه چه خبر است؟
این دفعه می خواهیم کتابی با موضوع حیوانات برکه را با هم بخوانیم. در کتاب 

»شگفتی های مرداب«، درباره موش آبی، سگ آبی، توکای بال قرمز، ماهی ها، قورباغه ها، 

خرچنگ ها و سنجاقک ها، اطالعات زیادی وجود دارد که همه آن ها در این مطلب جا 

نمی شود. اینجا فقط درباره بعضی از آن ها حرف می زنیم.

اردک و ماهی ها
یک روز گرم تابستان است و قورباغه درکنار 

برکه، آواز می خواند. برکه جایی است که 
حیوانات زیادی در آن زندگی می کنند. یکی 

از این حیوانات اردک است: »اردک علف های 
سبزی را که در آب رشد می کنند، می خورد. 

این علف های سبز »جلبک« نام دارند.« 
ماهی ها هم در برکه هستند. یکی از این 

ماهی ها، »مکنده ماهی« است: »دهان مکنده 
ماهی در قسمت پایین صورتش قرار دارد. 

غذای او گیاهان و حیواناتی است که در میان 
ِگل والی و ته برکه زندگی می کنند.« 

سنجاقک
یکی دیگر از حشراتی که کنار برکه زندگی 

می کند، سنجاقک است: »سنجاقک، بدنی 
دراز و باریک، و چهار بال نازک دارد... پهنای 
نوک یک بال تا نوک بال دیگر یک سنجاقک، 

تقریباً به 10سانتیمتر می رسد.« سنجاقک 
در آب برکه، یا روی گیاهان تخم می گذارد: 

»سنجاقک ها وقتی به شکل حشرات ریزی سر 
از تخم درمی آورند، »حوری دریایی« نامیده 

می شوند. این نوزادان بیشتر شبیه سوسک های 
بسیار ریز هستند.«  حاال ببین یک سنجاقک 
چطور یک سنجاقک می شود: »وقتی نوزاد به 

مرحله تبدیل به سنجاقک می رسد، از ساقه 
گیاهی باال می رود و خود را در هوا معلق نگه 
می دارد. در این مدت که بیرون از آب است، 

پوستش ترک برمی دارد و بعد یک سنجاقک 
از آن بیرون می آید.«

پشه ها
کرم ها در کف ِگل آلود برکه زندگی 
می کنند، اما حشراتی مثل پشه ها هم 

هستند: »پشه ها تخم های خود را در بهار، 
کنار آب برکه می گذارند. نوزادان پشه، 

وقتی هوا گرم می شود، سر از تخم بیرون 
می آورند. آن ها شبیه کرم های ریز هستند 

و روی قسمت باالی آب شنا می کنند.« 
خوب است بدانی پشه ها قبل از این که 

به یک پشه بال دار تبدیل شوند، چندبار 
تغییرشکل می دهند.

خرچنگ و الک پشت
در جایی که مرداب کم عمق است، میگوها و 

خرچنگ ها زندگی می کنند. خرچنگ ها رنگی 
نزدیک به قهوه ای دارند و صدف هایشان از 

جنس محکمی است: »خرچنگ 5 جفت پا دارد. 
یک جفت پای جلویی او چنگالی دارد که از آن 

برای گرفتن و نگه داشتن ماهی های کوچک، 
حشرات و یا گیاهان استفاده می کند.«

الک پشت های آبی را یادمان نرود. آن ها 
زمستان را در ِگل ته برکه زندگی می کنند، 

بعد در بهار بیرون می آیند و تخم می گذارند: 
»سوراخی در زمین نزدیک برکه حفر می کنند. 

آن ها تخم های خود را در این سوراخ ها 
می گذارند و روی آن می خوابند.« سه ماه بعد 
هم بچه الک پشت ها از تخم بیرون می آیند.

قورباغه
خب، حاال برویم سراغ همان قورباغه ای که اول 

این مطلب درباره اش حرف زدیم: »قورباغه ها 
به شکل تخم های ریزی زندگی خود را در برکه 
شروع می کنند. بعد از گذشت چندروز، تبدیل 

به بچه قورباغه می شوند. آن ها شناگرهای 
کوچکی هستند شبیه به ماهی.« 

بچه قورباغه ها بعد از دوسال به یک قورباغه 
بالغ تبدیل می شوند. آن ها در زمستان در کف 

زمین یا در اعماق برکه، در یک جای گرم 
و تاریک زندگی می کنند و تا بهار همانجا 

می خوابند. 
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آخ جون عکس

نقاشِی دشت

این پرنده، یک کالغ 
است. کالغ های 

دیگر، کالغ های سفید 
را اذیت می کنند.

اگر نقاشی کردن را دوست داشته باشی، طبیعت برای 
نقاشی، موضوع خیلی خوبی است. بین عکس های این 
هفته، منظره ای هست که درست شبیه یک نقاشی 
زیباست. 

گله گوسفندها 
درحال علف 
خوردن.

یک آدم در یک دشت 
سرسبز. بیشتر شبیه یک 
نقاشی است.

یک خرچنگ 
قرمزرنگ. 

خرچنگ ها پوست 
سختی دارند.

این پرنده 
رنگی زیبا، 

یک کاسکو 
است.

یک آدم مهربان 
که بلبل به او اعتماد 
کرده.

آخی! مثل این که بچه میمون 
می خواهد پیشانی مادرش را ببوسد.

قبل از هرچیز، این گل قشنگ 
تقدیم به تو.


