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گزارش فرفرهای

قشنگ
سالم گلهای
ِ
باغ زندگی

فرفره

سالم دوستان خوب صفحه فرفره؛
ـاق اهل مطالعه.
سالم بچههای خـ ِ
حال و احوالتان چطور است؟ از تهِ دل
امیدوارم تنتان سالم ،لبتان خندان،
دل مهربا نتان،
ذهنتان بیدار و آگاه و ِ
شاد ِ شاد باشد .باز هم پنجشنبه ،آخرین
روز هفته رسید و ما با صفحه جذاب و
خواندنی فرفره به دیدنتان آمدیــــم.
پس مشقها را زود بنویسید ،درسها را
سریع بخوانید تا بتوانید بیایید سراغ قصه
و شعر و کاردستیهای جالب فرفره که
برای شما ،منتشر میشود .مطالب فرفره
را میتوانید با صدای بلند ،برای مامان و
بابا یا خواهر و برادر کوچکتر و بزرگتر یا
حتی دوستان و بچهمحلها
تمرین
بخوانید؛ هم
ِ
روخوانی کنید و هم
نکات بهدردبخور یاد
بگیرید.

در هفتهملیکودک ،چه گذشت؟
اشکان محمودی 12 ،ساله
عکاس و خبرنگار افتخاری فرفره

دوستان خوبــم! هفتهای که پشتسر
گذاشتیم« ،هفته ملی کــودک» بود.
مهدکودکها و مدارس زیادی ،یک روز از
این هفته را با حضور بچهها و دانشآموزان
جشن گرفتند؛ شیرینی و شکالت خوردند،
سرود خواندند و خندیدند .عکسی که
آموزان کال ساولی
جشن دانش
میبینید،
ِ
ِ
دبستان استقالل است کهمعلمِ مهربان
و فهمیدهشان ،خانم «ظریف روحبخش»
برایشان ترتیب داده بود.

گزارش بعدی را از جایی میخوانید که حتی
ِ
پدر و مادرهایمان هم از آن خاطره دارند .اگر
کنجکاو شدهاید که منظورم کجاست ،در
روزهای اخیر به مناسبت هفته ملی کودک،
به یکی از مراکز «کانون پــرورش فکری
نوجوانان» مشهد رفتم تا ضمن
کودکان و
ِ
شرکت در فعالیتها و برنامههای کانون
که در این هفته برای کودکان تدارک دیده
شده ،با بچه هایی که از کتابخانه کانون
استفاده میکنند و آنجا کتاب میخوانند
یا مشغول شرکت در انــواع کال سهای
فرهنگیهنری از جمله بازیگری ،تئاتر،
نقاشی ،موسیقی و  ...هستند ،گپی کوتاه
بزنم .کانون پرورش فکری ،بیشتر از پنجاه
سال پیش ،به عنوان جایی برای آموزش و
پرورش و سرگرمی بچهها ایجاد شده و این
روزها همه جای ایران ،شعبه دارد.

خبرهای تازه برای بچههای کنجکاو

شعر

کاردستی

هواپیما سواری

عنکبووووووت!

برگ نارنجی ،روی زمین افتاد
یک ِ
یک کرمِ کوچولو ،باالی آن لَم داد
یکدفعه باد آمد ،آن برگ باال رفت
مثل هواپیما ،تا آسمانها رفت
ِ
آن کرمِ کوچولو ،خوشحال بود و شاد
زیرا سفر میرفت ،همراه ِ برگ و باد..
شاعر :عفتزینلی

 وسایل الزم:
مقوایی
قوطی
ِ
ِ
کوچک ،رنگ یا
مقوای سیاه ،سیمِ
منعطف پوشیده از
ِ
خز (که در خرازیها
موجود است)،
چسبمایع ،قیچی،
کمی کاغذسفید و
چشم عروسکی.
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دست به کار شوید| قوطیهای مقوایی را با رنگ یا مقوای سیاه
چسباندن سیمها به
وسط جعبه یا
کردن سیم از
بپوشانید ،با رد
ِ
ِ
ِ
بدنه جعبه ،دست و پاهای عنکبوت را بسازید .برای عنکبوتتان
عنکبوت خوشاخالق را از در و
چشم و ابــرو و دهان بگذارید.
ِ
دیــوار آویزان کنید .همین کار را میتوانید با شکلهای دیگری از
جعبه یا رنگهای دیگر تکرار کنید.
۲

 دختری که پدرش هم کانونی بوده!
نفر اولی که با او آشنا می شوم« ،تانیا
محمدزاده» 10 ،ساله است .او  4سال
است به کانون مراجعه میکند .پدر تانیا
هم قبال به کانون رفت و آمد داشته و
همین ،سبب آشنایی تانیا با کانون شده
است .از افتخارات تانیا برگزیده شدن
اثرش در «مسابقه نقاشی رضوی» است.
تانیا تعریف میکند در اولین حضورش
در کانون ،بیشترین چیزی که توجهش
را جلب کرده ،فضای خاص و مربیهای
باحوصله آنجا بوده .کانون موجب شده
عالقه او به کتاب ،شعرخوانی و نقاشی
بیشتر شود .به نظر او افــرادی که با
کانون دوست هستند ،از لحاظ فرهنگی
و داشتن گنجینه لغات ،دارای توانایی
بیشتری هستند.

 کانون و آثار مثبت روی زندگی
نفر دوم که به جمع ما پیوست« ،روشا
نعیم»  12ساله است که امسال کالس
ششمی است .روشا از طریق دوستانش
با کانون آشنا شده و  5سال است که با
مربیان و بچههای کانون رفیق است .او
از زمانی که به کانون میآید ،در زمینه
نقاشی و کاردستی پیشرفت چشمگیری
کرده و خودش معتقد است فعالیتهای
کانون روی خالقیتش اثر مثبت داشته
است .بهترین کتابی که روشا از کتابخانه
کانون امانت گرفته و خوانده «قلب های
نارنجی» است .کتابی درباره بچههایی
که دوست دارند بیشتر دیده شوند و در
این مسیر ،ممکن است دست به کارهای
خطرناک بزنند.

 سکوی پرش برای بازیگری
نفر آخر «کوثر خاشگی» 10ساله است
که با کنجکاوی به سمتمان میآید و در
گفتوگو شرکت میکند .کوثر امسال
تازه وارد کالس چهارم شده و از  8سالگی
به کانون می آید .یکی از افتخارات مهم
او ،خواندن یک بیانیه به مناسبت روز
کودک ،جلوی استاندارخراسان رضوی
است .کوثر عالقه خاصی به بازیگری
دارد و در کالسهای تئاتر کانون شرکت
میکند و چیزهای خوبی یاد گرفته.
مهمترین چیزی که توجه کوثر را در
کانون به خود جلب می کند ،مربیهای
مهربان و باحوصله آنجاست.

این من هستم

الکپشت پرنده اعالم شد
فهرست جدید
ِ
الکپشت پرنده ،نام یک فعالیت فرهنگی است که
ِ
طی آن ،گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و
نوجوان در پایان هر فصل ،فهرستی از کتا بهای
نوجوان منتشر شده در آن فصل را معرفی
کودک و
ِ
میکنند .این فهرست که بهعنوان ضمیمه فصلنامه
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر میشود،
میتواند راهنمای پدرها و مادرها ،معلمها و مربیها و
سایر عالقهمندان به ادبیات کودک و نوجوان باشد
تا مناسبترین کتا بهای سال را برای کتا بخوانی
بچهها و دانشآموزان انتخاب کنند .این روزها به
فهرست جدید الکپشت
مناسبت هفتهملی کودک،
ِ
پرنده منتشر شده و کتابهایی مثل :اژدهای عینکی کلهارهای ،سیب کچل ،مشق شبم
بهنقل از کتابک
را ننوشتم چون ،...قصههای کوتیکوتی و ...در آن دیده میشود.

بهدنیای من خوش آمدید

ما صفحهای ویژه کودکان در روزنامه میخواهیــم

☻سالم بچهها! اسم من «پناه» است .اسمِ من یک اسم خاص
است و وقتی بهدنیا آمدم ،پدرم آن را انتخاب کرده.
☻من پنج ساله هستــم و به مهدکودک میروم.
خواندن شعر و
بیشتر ِ وقت ما توی مهد ،به بازی و
ِ
صمیمی من توی
ساخت کاردستی میگذرد .دوست
ِ
مهد ،پرهام است.
☻من توی خانه ،یکعالمه اسبا ببازی دارم:
بازی موردعالقهام
ماشین ،تفنگ .ولی اسبا ب
ِ
بازی موردعالقهام «بــدو بــدو».
«توپ» است و
ِ
☻مامانم میگوید بچه خو شغذایی هستم .یعنی
همهجور غذایی را بدون ادا و غرغر میخورم البته
ماکارونی و پلو با ماست را بیشتر از هر چیز دوست
دارم.
☻من عاشق «باباسفنجی» و دوستانش هستــم:
پاتریک ،آقا یخرچنگ ،سندی ،پالنگتون...
همه را دوست دارم.
قبل خواب به رویــاهایم
☻من شبها
ِ
فکر میکنم .مهمترین رویای من ،این است
جمع خانوادگیمان همیشه جمع باشد و
که
ِ
مادر و پدرم همیشه کنار ِ من باشنــد.
☻برنامه من برای آینده این است که سربازی
نروم! و با پدرم ،کارگاه مبلسازی داشته باشیـــم
و کلی مبلهای خوشرنگ ،سبز و بنفش و صورتی
بسازم و به مردم بفروشم.

یکی ،دو روز قبل ،یک کارگاه به اسم «چگونه
خبرنگار شویم؟» از سوی کانو نپرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،برای بچههای تهرانی برگزار
شد که طی آن ،یک مشاور رسانهای با کودکان
از خوب دیدن ،خوب شنیدن و خوب نوشتن
و مهارتهای مورد نیاز یک خبرنگار حرف زد.
جالب است بدانید بچهها در پایان این کارگاه ،دستهجمعی نامهای به مدیرانمسئول و
سردبیرهای روزنامههای کشور نوشتند و درخواست کردند تا صفحهای از نشریه خود را
مثل همین فرفره که پیش رویتــان
به موضوع کودک و نوجوان اختصاص دهند .صفحهای
ِ
بهنقل از وبسایت کانون
است .

در دنیای مجازی ،مراقب خودمان باشیم
بچهها! مهندس «محمدرضاغفارزاده» که هم از
بحثهای سالمتروان مطلع است و هم از باید
و نبایدهای فضای مجازی سر در میآورد ،چند
روز پیش طی یک گفتوگو ،حرفهای جالبی
«وقت زیادی که کودکان در فضای
زده .او گفته:
ِ
آسیب جدی دارد .اول
مجازی میگذرانند ،چند
ِ
اینکه بازیهای جنگی و تعقیبوگریز و رقابتی ،مضطربشان میکند .ثانیا ممکن است
فضا برای ارتکاب جرمهای سایبری و مجازی فراهم شود و از همه مهمتر اینکه امکان
دارد بهخاطر بیدقتی ،اطالعاتشان به دست غریبهها بیفتد و زمینه سوءاستفاده پیش
وقت کمتری برای سرگرمیهای اینترنتی بگذارند و حسابی
بیایــد .پس مهم است بچهها
ِ
بهنقل از کودکپرس
مراقب باشند».

سرگرمی

تفاوت
ِ
دو تصویر را
پیدا کن

۳
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بچهها! این آقاپسر،
زیرزمین
میخواهد
ِ
خانهشان را مرتب
کند .دوتصویری که
کنار ِ هم است ،باهم
 5تفاوت دارنــد.
مدادهایتان را بردارید
و با دقت به تصاویر
نگاه و اختالفات را
پیدا کنید و عالمت
بزنید.
CMYK

