
 شعر مهرماه:

 ال ال ال             اونجا كه مثل توي خونمون تميزه 

 ال ال ال                عزيزه كه خودمونه مهدكودك

 ال ال ال                  نشسته پيشم انگاري مامان كه اونجا

 ال ال ال      فكر ميكنم كه چشماشو تو چشمام بسته

 سرسره و تاب داره قصه و كتاب داره

 (2شعر و سرود و زبان بازي هاي فراوان )

 ال ال ال ال ال ال  مربي هاش چه ماهن شادي برام ميارن

 ال ال ال ال ال ال                         ال ال ال           ال ال ال

 

 شعر آبان:

 پاييزه و پاييزه برگ درخت مي ريزه

 آفتاب به روش تابيده داداش جونم خوابيده

 داداش جونم بيدارشو ساعت هفت و نيمه

 پاشو برو كودكستان با لباس زمستان

 چون پالتوشو نبرده طفلكي سرماخورده

 تب كرده و خوابيده آفتاب به روش تابيده

 شعر آذر:

 بهداشت

 بچه با دقت بايد باشه مرتب



 سالمت بــاش هميشه      تميـزي با پاكــــــي و

 ـــــيزندگـــ در هميشه      ت و پاكيزگي بهداش

 ها بچه اي الزمه،

 (2) حمام تو بشور و بشور       مسواك براي دندان

 چه خوبه، اي بچه ها

 شعر دي:

 شب ها بيدار مي مونه  پليـس چه مهربونــــــــه

 

 مـــي گيـــره دونه دون  دزداي نـــــــــــــاقال را

 

 خيلي خيلي زرنــــــگه  تفنــــگهتوي دست اون 

 

 دوروبره خوونـــــه ها  مي گرده توي كوچه ها

 

 (2خوب بخوابن بچـــه ها )  تا با خيـــــــــال راحت

 

 شعر بهمن:

 پرنده

 پرنده قشنگي توي قفس نشسته

 بسته را پرش ديوارهاي قفس بال و

 با چشماي نازشون خيره شدن به ابرها

 بگيره به آسمون زيبادوست داره پر 

 پرنده تو قفس دوست نداره بمونه

 دوست داره شاخه ها را پربگيره بمونه



 بيا پرنده ها را تو قفس نذاريم

 گناه دارن بچه ها ما اونا را دوست داريم

 

 شعر اسفند:

 نان و گندم

 نان از چيه از گنــــدم  آب از چيه از بـــارون

 

 تـــــــــــو روستــــــــا  گنــــــــدم كجــــــــاست

 

 تـــــــــــو صحــــــــرا  روستــــــا كجــــــاست

 

 چي مي پــزه نونوايي  چي مي كاره روستايي

 

 شكر مي كنيم خدا رو  ما مي خــوريم نونا رو

 

 

 شعر فروردين:

 كتاب

 ــل و ستـــــــــارهگ از پر        من يــک كتـــــــــاب دارم

 داره قصه تا هــــــــــزار        خـــــــــانه عروســـکيک 

 قشنگه هاش نقاشي        هرجا نگـــاه مي كنـــــي



 رنگـــــارنگــــه هاي گل        تو باغچــــــه كوچيـــكش

 برامون گــــــه مي قصه        كتـــــــــاب خوشگــــل ما

 زمستـون هاي شب تو        قصــــــــه مــــــــادر بزرگ

 مهربــــــونن حيـــــــوونا        تــــــو بـــــاغ قصـــــــه ما

 خــــونن مي آواز هم با        پرنـــــده ها تو بــاغـــش

 بدونــــــه اينــــو بايـــــد        هر كي كتاب مي خوونه

 مهربونــــه دوست يــــه        كتــــــــاب براي هميشه

 

 شعر ارديبهشت:

 حيوونا خيلي هستن

 وحشي واهلي هستن

 گاو، بچه اش گوساله

 بز، بچه اش بزغاله

 گوسفند و ميش و بره

 مي چرند توي دره

 اسب و شتر تو صحرا

 بار مي برند به هرجا

 روباه وشير و پلنگ

 حيووناي رنگارنگ

 تو دشت وكوه و بيشه



 پيدا مي شه هميشه

 

 شعر خرداد:

 تلويزيون

 چه خوشگله، برنامه اي خوب داره تلويزيون

 نمايش كارتون و فيلم، موسيقي و سرود داره

 من اونو تماشا مي كنم، نگاه به دنيا مي كنم

 من كمي دورتر مي شينم، تا خوب تماشا بكنم

 وقتي كه كارتون مي بينم، اگه كه نزديک بشينم

 چشم هاي من ضعيف مي شه، هيچي را خوب نمي بينم

 مهد***

 مهد, چه جايي بودرفتيم به 

 جاتون خالي, صفايي بود

 تو حياط, تو كالسش

 عطر گل اقاقي بود

 مربي ياش, چه مهربون

 دوستان خوب زياد بود

 بيا بريم مهد كودك با دوستامون

 بخوونيم شعر قشنگ با دوستامون

*** 



 حواس پنجگانه

 دارم بويــــــايي حــــس         مـــن گل ها را مي بويم

 دارم بينـــــــايي حــــس         ها را مي بينممـــن گل 

 دارم شنــــوايي حــــس          مــــن مي شنوم صدا را

 دارم چشــــايي حــــس          مــــن مي چــــشم مزه

 را سردي گرمي، نرمي،         با دستم مي كنم لمس

 ها بچـــــه چطور شمــــا         حـــــس المســــــه دارم

*** 

 رنگها

 رنگ به رنگ از همه رنگ, بچه هاي خوب و قشنگ

 بياين نقاشي كنين رنگ هاي خوب و زيبا

 سبز به رنگ جنگل, آبي به رنگ دريا

 سياه به رنگ شبه, سفيد به رنگ ابرا

 خورشيد به رنگ زرده, ميتابه از اون باال

 قرمز دونه دونه, طالي سرخ زيبا

 

*** 

 عزيزم همه پيش                        ببين چه قدر تميزم

 زدم دندون به مسواك                        دستامو صابون زدم

 زنم مي مو به شانه                           اتو شده پيرهنم



 كالسم سر ميرم                      شسته شده لباسم

 ما پيش بيا ميگن                     دوستم دارن بچه ها

 

*** 

 دارم بينايي حس                          من گلها را مي بينم

 دارم چشايي حس                         مي چشم مزه ها را

 دارم بويايي حس                        من گلها را مي بويم

 مسه دارمال حس                   را نرمي ، گرمي ، سردي

 دارم شنوايي پس                            مي شنوم صدا را

 ؟ ها بچه چطور شما

 

*** 

 


