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جشن آبانگان مبارک
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می شوم شاد و می زنم غوطه
مثل ماهی میان زالل آب
آسامن دلگشا و دریا آرام
زندگی مهربان و من خوشحال
محمود کیانوش
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نگاره فروهر
پير بودن چهره ،يعني
استفاده از تجربه هاي بزرگان
الزم و سودمند است.

دست هاي رو به باال،
نشانه ي توجه به پروردگار و
حركت در راه راستي است.

حلقه در دست چپ،
نشانه عهد و پيمان ما با
پروردگار است.

بال هاي سه طبقه ،نماد
انديشه و گفتار و كردار نيك
است كه انسان را به سوي
پيشرفت ياري مي كند.

حلقه ميان نگاره ،نشانه
هستي وسيع و زمان بي پايان
است كه انسان بايد در آن با
پاكي و راستي زندگي كند.

سه بخش دامن ،نشانه
انديشه و گفتار و كردار بد است
كه انسان ،با ايمان به پروردگار
آن ها را زير پا مي گذارد.

دو رشته آويخته از كنار
دامن ،نشانه سپنتامينو(جلوي
دامن) و انگره مينو(عقب دامن)
به معني نيروي خوب و بد است
كه هميشه بايد خوبي را برگزيد.

چند نمونه از مكان هايي كه در آن نگاره فروهر ديده مي شود:
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آتشكده
بچه ها اگر
نوشته هاي پارسنامه را دوست داريد يا پيشنهادي داريد
2
حتماً به ما خبر بدهيد.
اين هم آدرس پست الكترونيكي:
پارس نامه کودکان  -ماهنامه خبری  ،پژوهشی  ،فرهنگی کودک
koodakan.parsnameh@gmail.com

میمون بی ادب

يكي بود يكي نبود .در يك جنگل
بزرگ ،چند ميمون روي درختي زندگي
مي كردند .در بين آن ها ميمون
كوچكي بود به نام «قهوه اي» كه خيلي
بي ادب بود.

او هر روز روي شاخه اي مي
نشست و به ميمون هاي ديگر
اشاره مي كرد و با خنده مي
گفت «:اين چه دم درازي
دارد...

.....آن يكي چه پشمالو و
زشت است ».بعد هم قاه
قاه مي خنديد.

هر چه مادرش او را نصيحت مي كرد ،فايده اي نداشت .تا اين كه يك روز،
وقتي قهوه اي در حال مسخره كردن بقيه بود ،شاخه درخت شكست و محكم
روي زمين افتاد.
مادرش او را پيش ميمون پير؛ دكتر جنگل،
برد .دكتر او را معاينه كرد و گفت دستت
آسيب ديده و بايد شيرنارگيل بخوري تا
دستت زودتر خوب شود.

بچه ها !!!!

حاال كه داستان ميمون
بي ادب را خوانديد،
بياييد با چند دايره ،يك
ميمون بكشيم.

چند دقيقه بعد ،قهوه اي ديد كه بقيه ميمون ها برايش شيرنارگيل آورده اند .وقتي ياد رفتارهاي زشتش افتاد ،خيلي خجالت
كشيد و فهميد شكل و قيافه اصالً مهم نيست بلكه قلب مهربان هر كس مهم است .پس از دوستانش معذرت خواهي كرد و از
آن به بعد هيچ وقت ديگران را مسخره نكرد.
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دوست خوبم ،بعد از پيدا كردن تفاوت
هاي دو شكل زير ،بخش هايي را كه
رنگ نشده به سليقه خودت رنگ كن.

سعي كن از روي اين الگو و با چند بار تا زدن
يك كاغذ ،اين موش بازيگوش را بسازي.

1 Gray
2 Brown
3 Red
4 Purple
5 Green
6 Blue
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