
 شعرهاي مهرماه:

 پاییز:

 پاییز ناقال منم/شیطونک بال منم/وقتی که از راه می رسم/با سوز و سرما می رسم/برگ ها همه زرد میشن/

 روي زمین فرش میشن/کالغ ها قارقار میکنند/دنیارو بیدار میکنند/به و انار و پرتقال/هم از جنوب هم از شمال/

بخورینمیخواین که سرما نخورین/از این هدایا   

 

 عید غدیر:

عید غدیر پیامبر/گفتا به هر رهگذر/هر پسر و هر پدر/هر حاجی و همسفر/علی که بهترینه/امام اولینه/جان علی/ 

جان منه/خون علی/خون منه/دشمن او دشمن من/دوست علی/دوست منه/اگر منو دوست دارین/دل به علی 

 بسپارین

 

 روز جهانی کودك:

سفیده/مهم اینه که قلبم/همیشه پر امیده/فقیر باشیم یا پولدار/سالم باشیم یا بیمار/فرقی نداره رنگم/سیاهه یا   

حقوق خوب کودك/دوست داره من رو بسیار/تو هر لباسی باشیم/هر کجاي این جهان/حق و حقوقی دارم/تو این 

 دنیا فراوان

 

 سالم:

هونه/اول قبل از هر کالم/به همه می گیم ما بچه ها ما غنچه ها/نوگل باغ خدا/وقتی رسیدیم خونه/هیچ نگیریم ب

 سالم/سالم پیام خداست/فرموده مصطفاست

 



 شعر هاي آبان ماه:

 امام حسین:

 دیشب یه سربند سبز/بابام رو پیشونیم بست/که روش نوشته بودند/آقاي من حسین است/بابام منو با خودش/

روضه خوندن دیدم/گریه میکردن همه/حسین به مجلس روضه برد/خرما که دادن بهش/با ذکر زیر لب خورد/تو 

/ولی خیلی غمگینه/وقتی حسین میگفتن/با صداي زمزمه/بلند شدیم وایسادیم/تا بزنیم به سینه/سینه زنی قشنگه

از بس که خوشمزه بود/همه غذا رو خوردن/از اون موقع تا حاال همش دارم ا/غذاي نذري دادن/تموم شد عز

ربونممیخونم/حسین حسین جان آقاي مه  

 

 آقا پلیس:

 اون که شبا بیداره/لباس آبی داره/مواظب شهر ماست/مواظب خونه هاست/پلیس مهربونه/همیشه خوش زبونه/

اون که تفنگی داره/با دزد و مردم آزار/دشمنه و میجنگه/آقا پلیس زرنگه/وقتی تو خیابون/ماشین میاد چپ و 

 راست/پلیس راهنمایی/مواظب بچه هاس

 

 چراغ راهنمایی:

 چراغ راهنمایی/سه رنگ خوشکل داره/هر کی اینو ندونه/هزارتا مشکل داره/قرمز و زرد و سبزه/چراغ راهنمایی

قرمز بشه می ایستی/سبز که بشه می آیی/اما چراغ زردش یعنی که دیر رسیدي/قرمز دیگه تو راهه/وقتی که زرد 

 دیدي

 

 صداي باران:

میره تو هوا/بخار میشه ابر/ابر میشه بارون/صداي بارون/صداي بارونخورشید می تابه به آب دریا/آب بخار میشه   



 شعر هاي آذر ماه:

 یلدا:

پاییز به پایان رسید/زمستان از راه رسید/حاال میخواد برف بیاد سرد و سرما بیاد/شب اول که یلداست/بلندترین 

/گل میگن/مادرجون و شب ماست/تو این شب مهربون همه میشن همزبون/با هم دیگه جمع میشن/گل میشن

پدرجون با دستاي نازشون/آجیل و تخمه میدن/هندونه ي سرخ میدن/تو سرماي زمستون/با دلهاي گرمشون/با 

 قصه هاي شیرین/سنت ایران زمین/شادي رو مهمون میکنن/لب ها رو خندون میکنن

 

 باران:

گر گر/تگرگ میاد دام دام دام/ بارون میاد شر شر/جویها شده پر پر پر/آب میکنه قل قل قل/سیل میکنه گر  

 به پشت بام بام بام بام/به پنجره تام تام تام/سرم سرم پام پام پام/برف میریزه ریز ریز ریز/زمین شده لیز لیز لیز

 

 روزهاي هفته:

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

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

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

 

 خانواده:

کم زبون درازه/ بابام میره اداره/همیشه گرم کاره/چشم و چراغ خونه/مامان مهربونه/داداش جونم چه نازه/یه  

 خواهر جونم چه ریزه/با نمک و عزیزه/ماییم یه جمع ساده/به نام خانواده

 



 شعر هاي دي ماه:

 

 زمستان:

 السون و ولسون/باز اومده زمستون/سه ماه فصل پاییز تمومه بچه ها جون/فصل پاییز سراسر مهر آبان و آذر/

با همدیگه همبازي/آدم برفی بسازیمحاال ما این سه ماهو/گذاشتیمش پشت سر/چرخ چرخ عباسی/  

 

 شیر:

به به چه طعم خوبی/خوشمزه و مفید است/هر روز میخورم شیر/چون واقعا مفید است/به خوردن دو لیوان/قدم 

وسیده بود و افتاد/اما خدا به جایش/دندان من میرسم به بابا/دندان شیري من/پرسیده اینجا/حتما دو سال دیگر 

/ممنونم از تو اي گاو/از این که داده اي شیرچیدم امروز/ماست و پنیر و سرشیرمحکمی داد/در سفره   

 

 دوازده امام:

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

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

موسی کاظم/هشتم امام رضا/رضا به حکم قضا/نهم محمدتقی/دهم علی نقی/یازدهم عسکري/دوازدهم غائبه/زنده 

 ولی حاضر است/ظاهر شود زمانی/روشن کند جهانی

 

 حیوانات:

پر طال/جوجه هر حیوونی تو دنیا/غذا داره مثل ما/بعضی ها فقط دون میخورن/بدون دندون میخورن/مثل خروس 

ها و کبوترها/بعضی دیگه میرن شکار/دندون دارن قطار قطار/دندوناي تیز دارن/گوشت میخورن چون گوشت 

 خواران/بعضی دیگه دندون دارن/اونا فقط علف خوارن/مثل گاو اسب االغ/تو جنگل و بیشه و باغ



 شعر هاي بهمن ماه:

 

 ایران:

ن را در نقشه میدانم/ایران ما مثل یک گربه در آنجاست/بر پشت من اهل ایرانم خوشحال و خندانم/من جاي ایرا

 این گربه/دریاچه اي زیباست/در زیر پایش هم/دریایی از آب است/ایران من زیباست/سرسبز و شاداب است

 

 پرچم ایران:

پرچم ما سه رنگه/سه رنگشم قشنگه/سرخ و سفید و سبزه/یه عالمه می ارزه/سبزش سبز صداقت/دنیاي امن و 

راحت/سفیده مثل ابرا/بزرگ و پاك و واال/قرمز خون شهیده/مثل حسین فهمیده/اسم خدا میونش/جونم بسته به 

 جونش

 

 دعا:

هم به مامان هم به بابا/خدا ماهارو دوست دستامونو می بریم باال/با هم دیگه می کنیم دعا/عمر زیاد بده خدا/

آسمون/میگیم خداي مهربون/غصه را از ما بردار/خودت مارو نگه دارمیداره/دعامونو قبول داره/چشم میدوزیم به   

 

 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

 

 



 شعر هاي اسفند ماه:

 

 بهار:

خود میارم/شکوفه هاي سفید گل هاي تازه دارم/سه ماه دارم همیشه/فروردین اولیشه بهارم و بهارم شادي با  

 اردیبهشت و خرداد/ماههاي آخریشه

 

 سیزده به در:

 باز میریم سیزده بدر/دسته به دسته/وا میشه به دشت و کوه/درهاي بسته/سبزه ها توي هوا تاب میخورن باز/

یشه رنگ و وارنگ غنچه به لبها/بچه ها با چرخ و توپ/خندون و شادند/این جوري درد و بال دور میشه از ما/وا م  

 تو هوا بادبادك ها سوار بادند/بازي از صبح تا غروب چه کیفی داره/سال نو سیزده بدر میاد دوباره

 

 درخت:

من یه درخت کوچک/کنار چشمه کاشتم/رفتم و یک نشانه کنار آن گذاشتم/سال گذشت و من هم/حسابی قد 

کشیدم/رفتم و آن درخت را/کنار چشمه دیدم/چشمه همان چشمه بود/قل قلش آشنا بود/درخت من دامنش/پر 

 از پرنده ها بود/به سایه اش نشستم/کنار پیرمردي/انگار یکی به من گفت/چه کار خوبی کردي

 

 گیاهان خوراکی:

زیبا/خوشمزه و مفیدن/ساقه هاي کرفس ها/گاهی وقتا ریشه ها/خوراکی اند بچه ها/مثل هویج و پیاز/تربچه هاي   

/به کار میره بچه ها/تو بیشتر غذاهاخوب و خوشمزه هستن/برگ سبز کاهوها/روغن هاي گیاهان/مانند آفتابگردان  



 شعر هاي فروردین ماه:

 

 مادر:

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

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

 است

 

 عروسک:

من قرمز پوشیده/تو رختخواب مخمل آبی خوابیده/یه روز مامان رفته بازار اونو خریده/قشنگ تر عروسک قشنگ 

واکن/وقتی که شب شد/اونوقت الال کن/عروسک قشنگ من از عروسکم هیچکس ندیده/عروسک من چشماتو 

 قرمز پوشیده/تو رختخواب مخمل آبی خوابیده

 

 نان:

زینت سفره هایم/قوت دست /دانید من که هستم؟ من نان تازه هستم/خوش عطرم و برشته/عطرم به جان سرشته

دم واست/بشنو تو سرگذشتم/چه ب و پایم/حاصل کار یاران/خوراك صدهزاران/حکایتم دراز است/در من هزاران راز

و چه گشتم/گندم بودم در آغاز/گندم ناز و طناز/دهقان پیر مرا کاشت/زحمت کشید تا برداشت/هر روز و شب داد 

آبم/ببین چقدر شادابم/از رنج و کار دهقان/کم کم شدم شکوفا/قدم بلند شد کم کم/بوسید رویم را شبنم/به به به  

د ساقه ام طالیی/پیشم بیا شتابان/با داس تیز و بران/دروم کرد مرد دهقان/برد خوشه هایم/گندم با صفایم/ش

پیش آسیابان/خمیر شدم پس از آن/گذاشت رو پاروش نانوا/چید تو تنور خمیر را/گرفتم از آتش جان/یواش یواش 

بدان تو وري نان را//ده ها تن گرم کارند/شب تا سحر بیدارند/تا نان شود مهیا/آید به سفره ما/اي که میخشدم نان

 قدر آن را

 



 شعر هاي اردیبهشت ماه:

 

 پدر:

دوباره اومد از راه/عید علی اعال/تو ماه خوب رجب/روز قشنگ بابا/من و ماه ستاره/دالمون بی قراره/باباي 

 مهربونم/جونم قابل نداره/می بوسم من از اینجا/دست و پا سرت را/روز پدر مبارك/دعایم کن تو بابا

 

 معلم:

مربی ام 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

 

 حیوانات اهلی و وحشی:

هستن/گاو بچه اش گوساله/بز بچه اش بزغاله/گوسفند و میش و بره/می حیوونا خیلی هستن/وحشی و اهلی 

چرند توي دره/اسب و شتر تو صحرا/بار میبرند به هرجا/روباه و شیر و پلنگ/حیووناي رنگانگ/تو دشت و کوه و 

 بیشه/پیدا میشه همیشه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


