
 شعرهاي مهر ماه:

 

 خرگوش:

ه/میخوره برگ کاهو/می دو مثل آهوخرگوش من چه نازه/گوشاش چقدر دراز  

 روز جهانی کودك:

ما کودکان جهان/چه سفید و چه سیاه/با اخالص و با پاکی/میگیم خداي دانا/کودکان بی گناه/بگیرشون در 

امونو قشنگ کن/جهان و رنگارنگ کنپناه/دنی  

بزرگ:پدر بزرگ.مادر   

مامان جون و آقاجون میخوان بیان خونمون/خدا کنه چند روزي/اونا بمونن پیشمون/واي که چه 

یم دیدنتون/بوسه زدیم به دستاتونمهربونن/قصه زیاد میخونن/پدر بزرگ.مادر بزرگ/روز شما مبارك/ما اومد  

 عید غدیر خم:

ز محبوب/غدیر یه روز زیبا/یه عید غدیر چشمه جوشان/غدیر آب خروشان/غدیر یه برکه خوب/غدیر یه رو

نبی مصطفی گفت:/او علی امام خوب خدا/غدیر عید والیت/شده روز هدایت/پیغمبر خدا گفت/

شماست/برایتان رهنماست/امام متقینه/امیرالمومنینه/دف شیطون گوش نشه/غدیر فراموش نشه/ما بچه هاي 

یگیریمشیعه/با هم میگیم همیشه/غدیرو دوست میداریم/جشناي خوب م  

 پاییز:

پاییز و پاییز/برگ از درخت میریزه/هوا شده کمی سرد/روي زمین پر از برگ/دسته دسته کالغا/میرن به سوي 

و غار باغا/همگی باهم یکصدا/غار و غار  

 

 

 

 



 شعرهاي آبان ماه:

 

 امام حسین(ع):

چشمه /چشمه به من شمه ي آب/یه مشک خالی دیدم/مشک دادم به دویدم و دویدم/به کربال رسیدم/کنار چ

آب داد/آب دادم به زمین/زمین به من الله داد/الله به رنگ خونه/تو گوش من میخونه/حسین حسین 

 غریبه/تشنه ولی شهیده/حسین حسین حسین جان

 

 خدا:

کودك نازنینم/قشنگ و مهربانم/بگو خدا یکی است/خدا که بی نیاز است/نه فرزندش کسی است/نه زاده ي 

مثال او نیست/هیچکس همتاي او نیستکسی است/هیچکس   

 

 سالم:

سالم دهیم به همه/با خوشحالی و خنده/سالم سالم بچه ها/چطوره حال شما/هستید خوشحال و 

 خندان/چون گل هایی گلستان/سالم به تو اي عزیز/چه خوشکلی و تمیز

 

 سوره حمد:

ستایش تو گویم/خداي مهربونم/خداي خوب و بشنو ز ما خدایا/سوره حمد ما را/آغاز هر کالمی/نام تو بر زبانم/

رحمان/بخشنده ي مهربان/مالک روز جزا/تنها تو هستی خدا/من بنده ي تو هستم/تنها تو را پرستم/ما را 

 مکن تو همراه/با بندگان گمراه

 

 

 



 شعرهاي آذر ماه:

 چراغ راهنمایی:

و سبز بود/از قرمزش ترسیدم/از ترس به دویدم و دویدم/به چهار راهی رسیدم/سه تا چراغ و دیدم/قرمز و زرد 

خنده خنده  خود لرزیدم/زردش که شد نمایان/رفتم لب خیابان/چراغ سبز و دیدم/بی اختیار خندیدم/آي

 خنده/آهسته تر راننده

 ایام هفته:

شنبه شروع هفتس روز تالش و کار است/یکشنبه و دوشنبه هر کسی کاري داره/س س س شنبه روز میون 

که چهارشنبه شد/روز سه شنبه رفتس/چه خوبه پنجشنبه ها/دوستش دارن بچه ها/شبش رو هفتس/وقتی 

 زود میخوابن/تا انتظار فردا/وقتی رسید به جمعه/هفته دیگه تمومه/هرکسی خوش نباشه/هفته ي اون حرومه

 شب یلدا:

درشت/سوز و سرما  /ننه سرما اومده/حاال بارون میباره/برف دون دون میباره/با تگرگ هايشب یلدا اومده

 میاره/شب یلدا اومده/ننه سرما اومده/خونه ي مادربزرگ/پرشور و شادیه/فصل سرما اومده/ننه سرما اومده

 خیابان:

غصه نخور عزیز من/کودك دلپذیر من/جایی که خط کشی نداشت/چراغ راهنما نداشت/اول به چپ نگاه 

گذر کنگر ماشین نیومد/از خیابون کن/بعدش به راست نگاه کن/ا  

 دعا:

دستامونو میبریم باال/با همدیگه میکنیم دعا/دعا براي باباها/دعا براي مامانا/دعا براي معلما/خدا که مارو 

 دوست داره/دعامونو قبول داره

 سالم:

سالم دهیم به همه/با خوشحالی و خنده/سالم سالم بچه ها/چطوره حال شما/هستید خوشحال و 

به تو اي عزیز/چه خوشکلی و تمیز خندان/چون گل هاي گلستان/سالم  

 

 



 شعرهاي دي ماه:

 حضرت محمد(ص):

پیغمبر خوب ما/نور خدا محمد/چراغ راه مردم/پیغمبر ما محمد/ما کودکان همیشه/بگوئیم یا محمد/ما پیرو تو 

 هستیم/صل علی محمد صلوات بر محمد

 

 زمستان:

بارون/هواي سرد برفی رو بنازم/دلم میخواد آدم برفی زمستون اومده جونم زمستون/هوا سرده میاد هر برف و 

دماغش هویح چشماش سیاهه/اگه خورشید بیاد از پشت ابرا/یهو آب میشه بسازم/آدم برفی مثال قرص ماه/

 اون گلوله برفا

 

 باران:

شدند/باد خورشید طال/شیطون بال/نورشو تابید به آب دریا/قطره هاي آب بخار شدند/رفتند اون باال شکل ابر 

 مهربون/از تو آسمون/ابرها رو برد/توي بیابون/ابر سیاه/ابر سفید/رعد و برق گرفت بارون بارید

 

 بسم اهللا:

اول کار بسم اهللا/نام خدا بسم اهللا/قبل از غذا بسم اهللا/قبل از سفر بسم اهللا/مشکل گشا بسم اهللا/گفتار ما بسم 

 اهللا

 

 

 

 

 



 شعرهاي بهمن ماه:

بهمن: 22  

سفید و قرمز/سه رنگ پرچم ماست/پرچم ما همیشه/از بهترین پرچم هاست/رنگ سبز قشنگش/رنگ سبز و 

صفا و شادي/رنگ سفید آن هم/یعنی صلح و آزادي/رنگ سرخ پرچمم/رنگ خون شهیدان/نام خداي د 

قلب پرچم ایران/دوست داریم پرچم خویش/هم از دل و هم از جانانا/  

 

 نماز:

ه سرفراز است/نماز دارد سعادت/دهد جان را طراوت/نماز اساس دین هر آنکس با نماز است/همیش

 است/مسلمانی در این است

 

 شیر:

شیر تا بخواي مفیده/مانند برف سفیده/کاملتر از این غذا/کسی ندیده تا به حال/شیر بخوریم سیر میشیم/قوي 

 مثل شیر میشیم/اگه هر روز بنوشیم/هیچوقت مریض نمیشیم

 

 گل:

یه گلم/نگام بکن چه خوشکلم/اول که گل نبودم/فقط یه دانه بودم/یه بچه ي نازنین/منو من یه گلم/من 

گذاشت تو زمین/بارون اومد آبم داد/خورشید اومد نورم داد/قد کشیدم بزرگ شدم/شادیه گل ها رو 

بین ببین گلها رو/بکن شکر خدا رودیدم/ب  

 جشن بهمن:

ه/شده پر از ستاره/پر از گل و قاصدك/شکفه و رسیده جشن بهمن/جشن بزرگ میهن/کالس ما دوبار

شاپرك/شده پر از پرنده/پر از صداي خنده/نقل و نبات و خنده/گالب و عود و اسفند/میهن ما شاد شاد/از غم 

 و غصه آزاد

 



 شعرهاي اسفند ماه:

 

 دوازده امام:

حسن/سوم ایشان حسین/چهارم اي یار با شهامت/بگویم از امامت/آمده بعد از نبی اول ایشان علی/دوم ایشان 

زین العابدین/اي یار  خوش گفتگو/امام پنجم بگو/از طاهران طاهر است/محمد باقر است/ششم جعفر 

صادق/هفتم موسی کاظم/هشتم امام رضا/رضا به حکم قضا/نهم محمدتقی/دهم علی نقی/یازدهم 

انیعسکري/دوازدهم غائبه/زنده ولی حاضر است/ظاهر شود زمانی/روشن کند جه  

 

 خوشحال و شاد و خندانم:

خوشحال و شاد و خندانم/قدر دنیا رو میدانم/خنده کنم من/دست بزنم من/پا بکوبم من/شادابم/در دلم غمی 

ندارم/زیرا هست سالمت جانم/عمر ما کوتاست/چون گل صحراست/پس بیایید شادي کنیم/بیایید باهم 

 بخونیم

 

 بچه:

بهونه/بهونه از غذاها پیش مامان و بابا/هی نمیگه تو خونه/با شیون و با گریه/این بچه خوب تو خونه نمیگیره 

غذا رو نمیخوام/عدس پلو نمیخوام/خورشت میخوام نه کو کو/املت میخوام نه نیمرو/دوست ندارم پنیر/مرغ و 

 کره و شیر

 

 اعضاي بدن:

و گردنم/گوش گوش یه گردن/این چشم چشم دو ابرو/دماغ و دهن یه گردو/صورت من تمام شد/کو گوش و ک

دست دست دو تا مشت/شانه شکم سینه مو و این سر من/تو هم بیا مثل من/شادي کن و دست بزن/

 پشت/دست دست دوتا پا/آهاي آهاي بچه ها/تو هم بیا مثل من/شادي کن و دست بزن

 



 شعرهاي فروردین ماه:

 

 بهار:

نگار/فصل همیشه نوبرم/چارقد سبز روي سرماولین فصل سال منم/فصل بهار/خوشکل و پر نقش و   

 

 درخت:

من یه درخت هستم/بلند و سبز هستم/تو خاك ریشه دارم/رو خاك میوه دارم/یاد میکنم هوارو/شاد میکنم 

 شمارو/اگه تو ماه اسفند/تو یک نهال بکاري/سال دیگه میبینی/که یک درخت داري

 

 مادر:

خار منی/رفیق من/یار منی/وقتی که غصه دار باشم/فقط تو مادر مهربونم/عزیز و خوش زبونم/تو گل بی 

غمخوار منی/اي جان من/فداي تو/بهشت به زیر پاي تو/میالد دختر نبی/فاطمه همسر علی/مبارك است/روز 

 قشنگ مادر است

 

 پدر:

 باباي خوب و نازم/عزیز و دلنوازم/تو نعمت خدایی/تو خوب و با وفایی/خدا تو را نگهدار/که میروي سر

 کار/قرآن پاك و روشن/گفته است از تو با من

 معلم:

معلمم چه خوب و مهربونه/وقتی میخنده مثل گل میمونه/وقتی میاد توي کالس میشینه/فکر می کنم فقط 

منو میبینه/قصه میگه براي ما میخونه/صداي گرمش تو گوشم میمونه/مهر و محبتش تموم نمیشه/ما بچه ها 

  دوستش داریم همیشه

 



 شعرهاي اردیبهشت ماه:

 

 میوه:

 میوه نخور نشسته/رویش مگس نشسته/اول بشور با دقت/بعدا بخور با لذت

 

 مسواك:

که اي بچه ي بی دندون/نرو سراغ قندون/اینقدر شیرینی نخور/شب خواب بد میبینی/خواب یه کرم گنده/

 دندوناتو خورده/پاشو پاشو مسواك کن/تا هموشو نخورده

 

 پوشاك:

رنگارنگ/سبز و سفید و قشنگ/هرکدام از لباسها/الزم باشد با هوا/هوا که سرد و برفیست/لباس  لباس هاي

گرم بافتنیست/دستکش و شال و کاله/بپوشم وقت سرما/وقتی هوا گرم میشه/لباس نازك خوبه/با لباس 

 مرتب/هستی تمیز و راحت

 

 پرنده ها:

ها/پرنده هاي زیبا/یکی زبر و زرنگ بود/یکی ناز و قشنگ دویدم و دویدم/به باغچه اي رسیدم/دیدم میون گل 

 بود/ اون ها منو که دیدند/یه مرتبه پریدند/فوري زدم صداشون/دون پاشیدم براشون


