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 تو برای معما یک
 
 

 ؟کنی حل معما داری دوست
 !خوب بسیار

 !بنویس برایم را آن جواب و بشنو و بخوان را من معما. دارم تو برای معما یک من
 :شود می شروع اینطور معما
 .زیاد های پنجره و ها دروازه با است بزرگی ی خانه
 .دارد سبز و بزرگ باغ یک خانه این
 .ببینی توانی می را رنگارنگ و قشنگ های گل خانه این باغچه در
 .زنند می چهه چهه پرندگان خانه این درختان های شاخچه میان در تابستان فصل در
 .نمایند می پرواز دیگر گل به گل یک سر از کنان وز وز ها زنبور و

 .شود می جنگی برف خانه این حولی در برفی و سرد های روز در زمستان فصل در
 چشم یک با ها وقت بعضی. باشند می آور درد بسیار اوفات بیشتر ها جنگی برف این

 .هستند آیند خوش زیاد ها جنگی برف این هم باز ولی. روی می خانه به کبود
 .دوید نباید خانه این های دهلیز در

 .ببندید شدت به نباید هم را خانه این های درواز
 .دارد وجود مطلق آرامی خانه این در
 .شود می صدا و سر از پر خانه این شود، می بلند بخصوص زنگ یک صدای که هنگام اما
 .بشنوی توانی نمی هم را خود حرف حتا که باشند، بلند آنقدر توانند می ها صدا و سر این
 .نروی آنجا توانی می هفته یک در روز دو ولی روی، می خانه این به روز هر
 .میگردی بر هم دوباره و روی می آنجا به سنگین بار یک با روز هر
 .شوی دانا تا روی می آنجا تو

 .شوی هوشیارتر قبل از و بخوانی کتاب توانی می شدی، دانا زمانیکه
 . دارند وجود مهربان و خوب های انسان تو سال و سن در خانه این در
 .شوی دوست هم و نمایی بازی و صحبت توانی می انها با

 :گویند می ها دختر چون پسران، با پسران و کنند می بازی دختران با دختران زیادتر خانه این در
  را ها حرف همین هم ها پسر «.کنیم بازی آنان با خواهیم نمی ما. اند مضر و شوخ ها پسر»

 و پشتبانی  اتحاد با را دیگر هم و نیشینند می یکجا خانه این های اطاق در آنها ولی. زنند می
 .کنند می حمایت
 آنان های حرف به دقت و توجه با باید آنها که دارند، تقاضا آن های بچه از خانه این بزرگان
 .بدهند گوشش

 .نیست ممکن غیر اما است مشکل کار این
 ؟است جای کدام خانه این که دانستی، من اشارات از آیا
 ؟نمایی حل اکنون را معما این توانی می آیا

 !بنویس برایم را جوابت پس
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 ….باشم می جوابت منتظر من
  اطفال برای معلوماتی مطالب سلسله
 ساله ۱۲ تا ۷: اطفال سنی گروپ

 و گرفته خوانش به خود کودکان برای را معما یک شکل به شده ارائه معلوماتی مطلب این لطفا: نویسنده داشت یاد
 تان کودکان شناخت و درک سرعت توانید می اینگونه. شود می کامیاب معما حل به زود چقدر شما طفل کنید معلوم

 .نماید تعین زندگی روزمره مسایل از را
 
 

 پوپل آرزو: نگارش
 بهار یاسمین: رسامی
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