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گشتی در فضای مجازی
فرزندپروری

 /پوشاندن کفش گشاد به کودکان با این امید
که بعداً اندازه شود باعث :صافی کف پا ،میخچه،
کمر درد در بزرگسالی و حتی آسیب به بینایی
میشود .همچنین به دلیل سنگینی سبب الغری
کودک هم خواهد شد.
کانال کودکپروری

 /لطفاً هرگز با کودک خود درددل نکنید.
ِ
سنگ صبو ِر شما نیست .او پنا ِه شما نیست.
او
او کودکىست که شما به دنیا دعوتش کردید.
اینکه از رنجهاى خود به او بگویید فقط او را
مضطرب میکند .بارها دیدهام مادران و پدران به
فرزندشان میگویند:
من به خاط ِر تو این زندگى رو تحمل میکنم!
من به خاطر تو با مادر /پدرت زندگى میکنم!
من به خاط ِر تو فالن کار را میکنم.
آیا یک بار با خودتان فکر کردهاید کودک با آن
ِ
ظرفیت کمش دچا ِر چه کابوسهایى میشود؟

دلواپس والدینش باشد یک
اینکه کودک مدام
ِ
اختالل است ،نه نشانه فرزند صالح بودنش.
کودکى که با حرفهاى والدینش مجاب میشود
که باید مراقب آنها باشد ،یک آسیب دیده واقعی
است .دکتر فرهنگ هالکویی
کانال فرزند شاد

همسرداری
 /استفاده از عباراتی نظیر« :تو اص ً
ال
مسئولیتپذیر نیستی» باعث میشود تا
همسرتان بیشتر در این نقش فرو رود و واقعاً
قبول کند که بیمسئولیت است.

کوچکترین کارآفرین ایران
پارسا کودک  7سالهای است که
بادستان کوچکش چوب را به بازی
میگیرد و آثار هنری زیبایی خلق
میکند .او با جدیت خاصی پشت
میز کارش نشسته و با دقت و ظرافت
کودکانهاش مشغول نقش انداختن
روی تکه چوبی است که در نهایت به
مهره شطرنج زیبایی تبدیل میشود.
هر از گاهی عینک کارش را بر میدارد و
با فوت کوچکی به تکه چوب ،خاک ارهها
را پاک میکند تا ببیند اثری که خلق
کرده قابلیت قرار گرفتن در ویترین
کارهایش را دارد یا هنوز باید صیقل
بخورد.
شیطنتهای خاص خودش را دارد اما
وقتی شروع به کار میکند تمام توانش
را میگذارد تا بهترین و تمیزترین و در
عین حال حرفهایترین هنر خود را به
نمایش بگذارد.
پارسای  7ساله که امروز لقب
کوچکترین خراط ایران را دارد و در
سیامین نمایشگاه ملی صنایعدستی
به عنوان پدیده نمایشگاه معرفی شد با
همین سن و سال کم استادکار خراطی
است و تقریبًا  2سال میشود کهدر قالب
کالسهای آموزشی هنر خراطی را به

گروههای سنی مختلف آموزش میدهد
و از همین سن کم با قبول سفارش،
دستمزد میگیرد و حاصل دسترنج
خودش را در قلک کوچکی پسانداز
میکند.
محمدحسن قاضی ،پدر پارسا
کارشناس مرمت بناهای تاریخی و
کارشناسی ارشد مرمت آثار هنری
دارد و خودش هم از کودکی و به واسطه
مادرش به هنرهای ایرانی عالقهمند
شده است.
پدر پارسا میگوید :من و همسرم در
یک کارگاه شخصی کار میکردیم.
مادر پارسا معرقکار است و من هم
خراطی میکنم .پارسا از ابتدا به جمع
کردن خاک ارههای اطراف میز خراطی
مشغول بود و با این خاک ارهها خانه
پرنده درست میکرد و شاید در سن
کودکی احساس میکرد این تنها کاری
است که از عهدهاش بر میآید.
پدر پارسا ادامه داد :نگاه دقیق و
سؤاالت عمیق پسرم در خصوص کار
خراطی باعث شد تا من برایش وقت
بیشتری بگذارم و به این فکر کنم که
چگونه میتوانم کودک  3سالهای را با
خراطی آشنا کنم و از چه دستگاههایی

فرهنگ+

 /آلفرد آدلر ،روانشناس مشهور اتریشى ،به
بیماران اندوهگین خود مىگفت« :اگر از این
نسخه پیروى کنید ظرف  ١٤روز معالجه خواهید
شد .هر روز فکر کنید چطور مىتوانید یک نفر
دیگر را خوشحال کنید .زیرا اندیشه خوشحال
کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز
مىدارد و بزرگترین عامل نگرانى ،ترس و اندوه،
اندیشیدن درباره خود است .شادمانى انسان و
شادمانى دیگران به یکدیگر وابسته است!
کانال شهر مهربان

لبخندک
 /اول مطمئن بشید یک انقباض ساده
عضالنی نیست ،بعد بگید« :دلتنگم»
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کارآفرینی

همسرداری

استفاده کنم که هم بیخطر باشد و هم
بتواند به پارسا در مسیر حرفهای کمک
کند.
وی ادامه داد :ابزارهای مختلفی را
تجربه کردم و در نهایت با راهاندازی
یک کارگاه کوچک در نزدیکی منزل،
آموزش حرفهای پارسا را آغاز کردم و
خوشبختانه مادر پارسا در این مسیر
خیلی با من همراهی و به من اعتماد
کرد تا در یک فضا با حاشیه امنیت باال
کار آموزش پارسا را آغاز کنم.
پدر پارسا با بیان اینکه اساتید هنرهای
چوبی کلمه استادی را برای پارسا به
کار بردهاند ،گفت:دوستداریم بتوانیم
در سطح بینالمللی پارسا را معرفی
کنیم و در همین راستا پاییز امسال
در ایتالیا یک ورکشاپ برگزار خواهیم
کرد.
محمدحسن قاضی گفت :تصمیم دارم
در راستای ایجاد اشتغال و معرفی هنر
ایران به جهان ،صنایعدستی ایران را به
اروپا صادر کنم.
وی با تأکید بر اینکه پارسا به عنوان
کوچکترین کارآفرین ایران معرفی
شده است ،گفت :وقتی پارسا کاری
انجام میدهد و در ازای آن کار مبلغی

دریافت میکند ،آن پول برایش
ارزشمند است و وقتی با حاصل کارش
برای خودش چیزی میخرد خیلی
برایش ارزشمند است .پارسا دوتا قلک
دارد یکی برای پولی که ما به او میدهیم
و یکی برای پولی که بابت فعالیت هنری
دریافت میکند.
پدر پارسا تصریح کرد :پسرم یک سری
از اسباب بازیها را خودش میسازد
و حتی در مدرسه و مهدکودک
هدیههایی که به دوستانش میداد از
وسایلی بود که خودش درست کرده
بود.
وی گفت :در سیامین نمایشگاه ملی
صنایع دستی مسئوالن زیادی از
کارهای پارسا بازدید کردند و با توجه
به توانایی پارسا در توضیح تاریخچه
کار ،مسائل فنی ،ابزارشناسی و
چوبشناسی او را پدیده نمایشگاه
معرفی کردند .پدر پارسادر پایان گفت:
امیدوارم هنر و توانمندی پسر من و سایر
پارساهای این سرزمین مورد توجه
مسئوالن قرار گیرد و زمینه شکوفایی
استعدادهای این کودکان فراهم شود
تا بتوانیم از طریق فرزندان ایران ،هنر
ایرانی را به جهان معرفی کنیم.

سیاست های همسرداری

 سعی كنید شادمانی را به زندگی خود راهدهید .زنانى كه همیشه شاد هستند و در مورد
خود احساس خوبى دارند ،بیشتر مورد توجه
همسرشان هستند و از جذابیت بیشترى
برخوردارند.
 اگر زمان غذا خوردن است از پیش آماده باشید وسفره را بچینید.

 وقتی همسرتان خسته و بیحوصله یا گرسنهاست خواستههایتان را مطرح نكنید.
 پیش از غذا خوردن درخواست انجام کارینکنید.
 اگر همسرتان بدقولی كرد یا دیر به خانه آمد وتوضیحی نداد بعد از رفع خستگی با مالیمت از
او علت تأخیرش را بپرسید و بگویید كه برای او

نگران شدهاید.
 اگر همسرتان كم حرف میزند فضایی برایتنهایی او قرار دهید و برای سرگرمی خود از
كمحرفی او شكایت نكنید .اگر تنها میمانید
شما هم با یک سرگرمی شخصی اوقات خود را پر
كنید تا زمانی كه همسرتان خود درخواست كند
حرفهایش را بشنوید.

یادگاران

 /بهترین نصیحت دنیا این است که زندگیتان را
به عشق بفروشید نه به مال دنیا و چهار روز آسایش
و جاه و مقام.
 /مهمترین اسراف اسراف عمر است نه اسراف آب و
نان .بدترین مثال «ان الله ال یحب المسرفین» اسراف
عمر است .چون چیزی گرانبهاتر از عمر نیست.
 /همه صفات بد ما بهخاطر این است که حضور
خداوند رادر اطرافمان حس نمیکنیم و اص ًال یادمان
رفته که او هست.
 /به قول ویکتور هوگو عشق خالصه کردن عالم
خلقت در یک موجود و بزرگ کردن آن موجود تا
مقام خدایی است.
 /خداونددلش بسیار نازک است (ارحم الراحمین)
و منتظر است که کسی دلش پر بزند برای دیدار او
تا بیاید به دیدارش و به محضی که ببیند یکی دلش
برای او تنگ شده و غصه او را میخورد به دیدارش
خواهد آمد.

 /از مهمترین مسائلی که ما باید درک کنیم این
است که این عالم جواب میدهد به رفتار ما .این عالم
آینه اعمال ماست و اگر ما زشت باشیم و جلوی آینه
بایستیم به ما چهره زیبا نشان نمیدهد و دلیل این
امر هم این است که علت همیشه معلولی از جنس
خودش تولید میکند و نمیشود که علت بد باشد و
معلول خوب ،آنچنان که اگر با دروغ پولی به دست
آمد تبدیل به غم و غصه و عذاب میشود و درک
همین مسئله مشکالت بشریت را میتواند حل
کند که ما قبول کنیم حساب و کتابی هست و اگر
به اندازه خردلی کار بد یا خوب کنیم ،جوابش را
خواهیمدید.
 /هرکسی را دیدید که همه را میخواهد فدای
خودش کند او فرعون است.
 /شیطان مهمترین حربه و ضربهای که به انسان
میزند یأس است و به همین جهت تا وقتی که انسان
مأیوس نشده و امید را از دست نداده شیطان هنوز
غلبه کامل نکرده و حاکم نشده .چون مأیوس شدن
ادعای علم است یعنی من میدانم هیچ حادثه خوبی
نمیتواند رخ دهد و هیچ کس به کمک من نخواهد
آمد و وضع حال من بهتر از این نخواهد شد.

/فقط با خودت مهربونتر باش؛ اون جز تو
کسی رو نداره.

معلمانمدارسمسعودبزرگیوشهیدمحمدمنتظری(بهرامیسابق)
تفرجگاهپلنگان/سال 32( 1365سالپیش)

از راست :زندهیاد منصور ساوهای ،زندهیاد جلیل فنونی ،احمد رعیتگری ،سید محمد فقیه ،اصغر جهانبانی ،خلیل مباشری
داوود خوشبین ،علی موحدی ،حمید مدرسی ،عباس زمیننورد

با تشکر از جناب آقای حمید مدرسی که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

عکسهای قدیمی خود را با چاپ در یادگاران ،ماندگار کنید

بچههاسالم
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به کوشش سمیه نظری

شعر کودکانه

ماهی ریزه میزه
سالاااااااام بچههای گلم ...
حالتون چطوره؟ آیا به برگها نگاه
کردهاید که چقدر قشنگ شدهاند؟
زرد ،نارنجی ،سبز ،زرد .بله اینها
همه از نشانههای فصل پاییز است.
این هفته هم با یه قصه قشنگ دیگه
مهمون خونههای شما هستم .حاال
بشینین و خوب گوش کنین تا قصه
رو برای شما تعریف کنم.
دریا بزرگ بود ،خیلی بزرگ.
توی دریا موجوادت مختلفی
بودند .الکپشتهای بزرگ،
خرچنگهای بزرگ ،گیاهان
بزرگ ،سنگهای بزرگ ،ماهیهای
بزرگ و البته یک ماهی کوچولو:
خیلیخیلی کوچولو!
ماهی کوچولو دلش میخواست
دوستهای جدید پیدا کند و با
آنها بازی کند؛ اما خیلی وقتها
ماهیهای دیگر با سرعت از کنارش
رد میشدند و اصالً او را نمیدیدند.
ماهی کوچولو دلش میخواست
کمی بزرگتر باشد تا بقیه او را

بهتر ببینند .برای همین هرروز
یک عالمه غذا میخورد .تند و تند
به جلبکها گاز میزد و آنها را
میخورد؛ اما فقط کمی شکمش
بزرگتر میشد.
یک بار دوستش به ماهی کوچولو
گفت« :هر قدر هم غذا بخوری
فایده ندارد .تو همیشه همین اندازه
باقی میمانی».
ماهی کوچولو بعضی وقتها یک
گوشه مینشست و فقط به بقیه
موجودات دریا نگاه میکرد .با
خودش میگفت« :شاید خدا من را
دوست ندارد؛ برای همین من را این
قدر ریز و کوچک آفریده».
تا اینکه یک روز وقتی ماهی
کوچولو داشت یک جلبک
خوشمزه را به آرامی میخورد؛ یک
دفعه دید اطرافش تاریک شد.
ماهی کوچولو ترسید؛ فهمید یک
نهنگ بزرگ او را خورده است و او
توی دهان نهنگ است.
با ترس گفت« :حاال چکار کنم؟»

توی دهان نهنگ خیلی تاریک بود.
ماهی کوچولو از این طرف به آن
طرف شنا کرد و باال و پایین رفت؛
یک دفعه نوری را دید .نور از بین
دندانهای نهنگ به داخل دهانش
میتابید.
ماهی کوچولو فکری به ذهنش
رسید .نزدیک دندانهای نهنگ
رفت .وقتی نهنگ خوابیده بود ماهی
کوچولو آرام شنا کرد و از وسط
دندانهای نهنگ بیرون پرید.
او حاال آزاد شده بود .با خوشحالی
توی دریای بزرگ شنا میکرد؛
میچرخید و با شادی آواز میخواند.
بعد از آن ،هروقت دوستش از او
میپرسید« :چراهمیشه این قدر شاد
هستی؟»
ماهی کوچولو زود جواب میداد:
«چون حاال فهمیدهام خدا من را هم
خیلی دوست دارد .او آنقدر من را
کوچک آفریده که با خیال راحت
میتوانم از البهالی دندانهای
نهنگ فرار کنم».

باران پاییزی
کالغه میگه خبرخبر
پرستوها میرن سفر
حاال که فصل پاییزه
برگ درختا می ریزه

کتاب «موش مترو» نوشته بارابارا رید
با ترجمه نسرین وکیلی به چاپ چهارم
رسید.
این کتاب که برنده چند جایزه مهم بوده،
مناسب مخاطبان باالی پنج سال است.
باربارا رید در این کتاب داستان موش

کوچکی را روایت میکند که در
جستوجوی دنیای بهتر حرکت میکند
و در این راه با مشکالتی روبرو میشود.
این موش کوچک «نیب» نام دارد .او
ساکن یکی از ایستگاههای مترو است.
اما به دلیل شنیدن داستانهایی از زبان

کتابی به نام موش مترو

بارون می باره نم نم

موشهای پیر به دنیایی افسانهای به نام
«پایان تونل» فکر و باالخره سفری طوالنی
را آغاز میکند.
داستان این گونه آغاز میشود:
«نیب یک موش مترو بود .او در خانواده
پرجمعیتی به دنیا آمده بود .این خانواده
زیر سکوی یک قطار زیرزمینی زندگی
میکردند که در ایستگاهی پر رفتوآمد
قرار داشت .موشها خانهی خود را
«شیرینی باران» مینامیدند».

یه وقت زیاد یه وقت کم

هوا یه ُخرده سرده

برگ درختا زرده
پاییز خیلی قشنگه
ببین چه رنگارنگه
پاییز چه رنگارنگه
با میوههاش قشنگه
صدای باد و بارون
شر شر شاد ناودون
خش خش زیبای برگ
بارش نقل و تگرگ
وای که چه دیدن داره

بچههای عزیز!

دو تصویر زیر شبیه هم به نظر میرسند .ولی اگر خوب دقت کنید

 10تا اختالف ریزه میزه داخل آنها پیدا میکنید .دور اختالفها خط بکشید
و هر دو شکل را متفاوت رنگ بزنید .آفرین!

       بگرد  
و
    
پ
ی
دا

کن

میوهها چیدن داره

آیهگرافی

پاییز که آغاز میشه
مدرسهها باز میشه

دانستنیها

آشپزباشی

پاستا سبزیجات با سس گوشت خامهای
موادالزم:
پاستاسبزیجات 100گرم
پیاز و گوجه فرنگی از هر کدام یک عدد
گوشت گوساله و قارچ از هر کدام 50گرم
سیریکحبه
خامهنصفپیمانه
هویجرندهشدهیکقاشقغذاخوری
نمک و پودر آویشن به میزان الزم
روغندو قاشق غذاخوری

طرزتهیه :گوشت را با بیفتککوب کوبیده و آن را
خاللی برش زده و کمی تفت دهید تا آبش کشیده شود.
پیاز و سیر خردشده را اضافه کرده و هم بزنید تا نرم شود.
قارچ را خرد کرده و به گوشت افزوده و تفت دهید تا آبش
کشیده شود .سپس هویج و گوجهفرنگی خردشده بدون
پوست را بریزید و هم بزنید .در انتها نمک ،آویشن و
خامه را ریخته و مخلوط کنید .پاستا را در کمی آب و
نمک پخته و آبکش کنید و آن را به مخلوط سس گوشت
اضافه کرده و کام ًال هم زده و سپس سرو کنید.

نکاتی برای تمیز کردن
تلویزیون ال ای دی

 /به اینایی که هی میخورن ولی چاق
نمیشن کاری ندارم؛ اما اینایی رو که مسواکم
نزنندندوناشون سفیده کجایدلم بذارم؟

/یه رفیق بیپول با معرفت از صدتا رفیق
پولدار بی معرفت ارزشش بیشتره!

 /انتساب عمل به ماست که عنوان گناه پیدا
میکند و اگر به خدا منسوب شود گناه محسوب
نمیشود بلکه عین خیر محض است.

 /آتشی که االندنیا را گرفته بهخاطر این است که
عدالت نیست و عدالت نیست بهخاطر اینکه عشق
نیست .آخرش برمیگردد به این که ما دیگری را
دوست نداریم و خودمان رادوست داریم .اگر ما وجه
وجودمان را در نظر بگیریم و بفهمیم که همه بنده
خدا هستیم با هم یکی میشویم و خودمان را فدای
دیگری خواهیم کرد و میتوانیم به دوستی و صلح
زندگی کنیم.

نکات خانه داری

/پاکسازی فساد ِ
مثل نظافت پلههاست؛
باید از باال شروع کرد...

 /تیکه کالم ما بیپوال:
«سالمتی از همه چی مهمتره!»

حکیم دکتر الهی قمشهای

 /عیبجویی نکنید؛ چون وقتی عیبجویی
میکنید در اصل عیبهایی را که پیدا کردهاید در
جیب خودتان گذاشتهاید.

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

به کوشش محبوبه ناصری

پای درس

 /هیچ فنی در عالم باالتر از دلبری نیست .آن
کسانی که دلها را بردهاند بزرگترین خدمت را
کردهاند .هنرمندان از ایندست هستند و انبیاء بیش
از همهدلبری کردهاند

 ۶ /ماهه از خورد و خوراک و شام و ناهارم
زدم که الغر شم ،هرکی میبینتم میگه:
شیشه میکشی؟

 /ما ازتون انتظار نداریم که واقعًا با شعور
باشید ،همین که اداشو در بیارید کفایت
میکنه.

آالچیق
درسهای اخالقی

 /ازدواج یک ارتباط اشتراکی است و زمانی در
آن آسودگی و فراغت ایجاد میشود که یکی از
طرفین دائماً در تالش برای مدیریت و یا کنترل
رفتار طرف مقابل نباشد.
کانال موفقیت شخصی و همسرداری

 /ترس و اضطراب افراد عصبی ناشی از کینه
و تنفری است که به دلیل آسیبهای گذشته در
وجود آنها النه کرده است و چون مایل نیستند
این تنفر نمایان شود ،مجبور هستند که آن را
کنترل کنند.
کانال روانشناسی دکترانوشه
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یکی از وسایل حساس خانه که به مراقبت و
تمیز کردن نیاز دارد صفحه نمایشگر تلویزیون
الایدی است که با روشهایی میتوان از آن
مراقبت کرد .اگر به این موارد اهمیت ندهیم
ممکن است آسیبهایی به تلویزیون بزنیم .مث ًال
در پاک کردن صفحه آن نباید از دستمال خیس
استفاده کنیم چون لکه روی شیشه بهجا میماند
و ممکن است جبرانناپذیر باشد.
صفحه تلویزیون به دو طریق ممکن است کثیف
شود :از طریق ذرات گرد و غبار یا از طریق لکههای
چرب مانند اثر انگشت ،ولی با توجه به ساختار و
ساختمان  LCDبهتر است از روشهای زیر جهت
تمیز کردن آن استفاده کرد:
 -۱برای پاککردن ذرات غبار مناسبترین راه،
استفاده از فشار هوا یا جارو برقیهای مخصوص
غبارروبی کامپیوتر است.
 -۲هیچگاه از دستمالکاغذی استفاده نشود

چون به تدریج باعث خراشیدگی صفحه تصویر
میشود .همچنین به کار بردن ساولن یا هرگونه
مواد شیمیایی که در ترکیب آنها از آمونیاک یا
الکل استفاده شده باشد باعث زرد شدن تدریجی
صفحه تصویر میگردد.
 -3برای زدودن لکههای چرب از روی صفحه
تصویر کافی است پارچه نرم (مثل پارچههایی
که برای پاک کردن عینک استفاده میشود) را
با مقدار کمی آب و سرکه یا آب و صابون آغشته
کرده و به نرمی در یک جهت خاص مث ًال از باال به
پایین روی صفحه تصویر کشید.
 -4بهتر است برای تمیز کردن نمایشگر از
دستمالهای میکروفایبر استفاده کنید.
 -5قبل از هر اقدامی ،تلویزیون را از پریز برق
بکشید -6 .هرگز شیشه پاک کن را مستقیمًا روی
صفحه نمایش اسپری نکنید زیرا این کار سبب
آسیب بهدستگاهتان می شود.

دوستان خوبم!
به نظر شما پروانه چگونه به یک موجود
زنده تبدیل میشه؟
ابتدا پروانه تخم میگذارد .از توی تخم
پروانه ،کرم بیرون میآید .کرم برگ
میخورد و بزرگ و قوی میشود.
کرم ،تار درست میکند و با تارش
محکم بهدرخت میچسبد تا نیفتد.
چند روز که میگذرد ،یواش یواش
پوست کرم خشک میشود و میافتد.
چون زیرش یک پوست نو است .بعد از
آن یک موجود زنده به وجود میآید.
این چیه دیگه؟ این که نه پروانه است،
نه کرم!

پروانه از چی
درست میشه؟
آره ،اسمش شفیره است.
پوست شفیره سفت است .توی آن کرم
دارد کمکم عوض میشود.
چند هفته که میگذرد ،پروانه تَق تَق تَق
میزند به پوست شفیره تا پاره شود .اول
سر پروانه میاد بیرون .وای کرمه ،حاال

تبدیل به پروانه شد.
آره ،اولش بالهای پروانه یه ذره
چروکند .پروانه حاال آماده پرواز است.
آهان ،حاال فهمیدم! کرمها اول یک
پوست سفت درست میکنند .بعد
توی آن یواش یواش به پروانه تبدیل
میشوند.
پروانهها تخمهای ریز میگذارند .تخمها
به برگها و علفها میچسبند .کرمها
از توی همین تخمها بیرون میآیند.
ی خورند ،بزرگ میشوند،
کرمها برگ م 
پروانه میشوند.
بچهها! به این عمل پروانهها دگردیسی
میگویند.

خ آی خنده
نده خنده
*کتاب*

معلم  :چرا بهتریندوست ما کتاب است؟
شاگرد :چون هر بالیی سرش بیاوریم،
صدایشدر نمیآید.

*فيلها*

معلم :فيلهادر کجاها پيدا میشوند؟
شاگرد :آقا اجازه ،فيلها اون قدر بزرگ
هستند که اصال گم نمیشوند !

*پل*

معلم :چرا روی رودخانه پل میزنند؟
شاگرد :برای اينكه وقتی باران میآید
ماهیها بروند زيرش و خيس نشوند.

سفــارشهای دکتـر سیـب

درمان سرفه کودکان با کمک میوه به
دوستان خوبم! «به» میوهای خوشعطر و طعم از خانواده گالبی و سیب است.
مزه و طعم میوه به ،شبیه سیب است .اما میوه به کمی خشک ،سفت ،و ترش و شیرین میباشد .این میوه

اگرچه به صورت خام نیز خوردنی است ولی اغلب ،پخته آن را به صورت مربا و همچنین در غذاهایی

همچون خورشت مصرف می کنند.

 -میوه به اثرات مثبتی بر فکر و ذهن میگذارد و باعث شاد شدن روحیه و خوشحال بودن میشود و

افسردگیهای ناشی از سر درد را از بین میبرد.

 -تقویت کننده قلب ،کبد و معده میباشد.

 -تحریک کننده اشتها است وکودکانی که اشتهایی برای خوردن ندارند با خوردن به اشتهای آنها باز

میشود.

 -این میوه پاییزی سرشار از ویتامینهای آ و ب نیز میباشدکه مقوی معده و درمانکننده اسهالهای

ساده و خونی است.

 -سینه را صاف و تقویت میکند و برای درمان سرفه کودکان بسیار توصیه شده است.

ا
ض َر َتل َم َتل
بال َمث َل

گلبرگم! کلمات به هم ریخته زیر را کنار هم بچین و ضربالمثل را بساز!

میسر ،نابرده ،گنج ،نمیشود ،رنج
ّ

. ..................................................................
مفهوم ضربالمثل:
این ضرب المثل برای افراد تالشگر به کار میرود و مفهوم آن این است که بدون
تالش و پشتکار موفقیتی به دست نمیآید .گاهی انسان باید سختیهای زندگی
را با صبر و تالش تحمل کند تا به پیروزی برسد .هر موفقیتی یک بهایی دارد
و برای به دست آوردن آن باید هزینه کرد؛ هزینهای از فکر ،هوش ،تالش و
پشتکار.

