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شماره دهم
8 صفحه

دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها 
برای اکثر ما، که به  خصوص  در کالن شهر 
اصفهان زندگی می کنیم، بی شک به یک آرزو 
تبدیل شده است. پدیده آلودگی هوا در مناطق 
افسار  ی  توسعه  پیامدهای  از  یکی  شهری، 
گسیخته است که بر میزان و شدت آن روز به 

روز افزوده می شود.
با مشاهده ی تاثیرات مخرب و چند جانبه ی 
از  بسیاری  زیست،  محیط  بر  هوا  آلودگی 
کشورهای صنعتی پیشرفته، تحقیقات علمی 
کنترل  برای  مختلفی  اجرایی  های  برنامه  و 
آالینده ها را در دستور کار خود قرار داده اند. 
البته باید گفت هنوز راه زیادی تا رسیدن به 
محیط زیستی سالم در پیش است. از آنجا که 
آالینده های زیست محیطی، از زیست ما را 

مورد تهدید قرار داده است، پرداختن به این 
موضوع مهم در آستانه آلودگی باال وغیر قابل 
تحمل هوا در اصفهان ضروری به نظر رسیده 
و الزم است تا از جهات مختلف مورد بررسی 

و واکاوی قرار گیرد.
عامل  با  غالبا  محیطی  زیست  های  آالینده 
انسانی و عملکرد او در طبیعت ظهور و بروز 
می کند و با توجه به این نقش، دبستان دخترانه 
مسرور در روز هوای پاک رویدادی با موضوع 
»هوای من، هوای من را داشته باش!«، برگزار 

کرد.
و  ابتکار  با  آموزان  دانش  رویداد  این  در 
آن  که طرح  هایی ساختند  ماسک  خالقیت 
برداشتی آزاد از جمله »هوای من، هوای من 

را داشته باش« بود.

زهرا محمدقاسمی/ کارشناس پرستاری و مراقب سالمت دبستان

ادامه در صفحه 4
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ویژه برنامه »هوای پاک« در دبستان دوستدار محیط زیست

درس عشق
اردوی
اختالل یادگیری دندان پزشکی

نی
یما

ه نر
طف

 :عا
س

عک

1000 تومان هوای من، هوای من را داشته باش

شکرزاده/مشاور
 دبستان

اولین اردوی سالمت
   دبستان مسرور

سخن مدیر

یکی بر رس شاخ، بن می برید
شکیبا استکی/ مدیر دبستان

زنگ آخر بود. طبق عادت همیشگی بین بچه ها 
مشغول گشت زدن بودم و بدرقه شان می کردم و 
جویای احوال آن روزشان در مدرسه می شدم. در 
بین همهمه و شلوغی بچه ها،  متوجه برخورد 
با فرزندش  از مادران  پر سر و صدای یکی 
البته ایشان متوجه حضور من نبودند.   شدم، 

دورادور قضیه را پیگیری کردم.
که  کرد  می  عتاب  دخترش  به  آنچنان  مادر 
گویی با مجرمی بالفطره روبرو است. ظاهرا 
فرزندش برای چندمین بار یکی از وسایلش 

را گم کرده بود.
خودم را که در جایگاه مادر قرار دادم، مقداری 
حق می دادم که عصبانی باشد ولی اصال روا 
نمی دیدم چنین برخوردی، آن هم در حضور 

سایر بچه ها و اولیا با فرزندم داشته باشم.
و  کلمات  مادر،  عصبانیت  و  خالصه خشم 
برچسب های نامعقولی که مسلسل وار نثار 
جگر گوشه اش می کرد، آنچنان دانش آموز را 
به هم ریخته بود که بدنش می لرزید و بغض 
گلویش را می فشرد. حتی دختر مجالی برای 
گفتن یک کلمه در مقابل آن همه برچسب و 

اتهام نداشت.
قلبم آنچنان تحت تاثیر این اتفاق پژمرده شده 
بود که چند بار تصمیم گرفتم برخوردی با 
مادر داشته باشم اما خودم را کنترل کردم و از 

مداخله ی نابجا در این مسئله اجتناب کردم.
موضوع  این  درگیر  ذهنم  بعدازظهر  تمام 
مدرسه  یک  برای  خانواده  یک  اینکه  بود، 

مطرح غیرانتفاعی هزینه می کند، زمان های 
های  حساسیت  آموز،  دانش  شد  و  آمدن 
خاص در رابطه با برخورد کادر آموزشی و 
پرورشی مدرسه، سفارشات متنوع در رابطه با 
موضوعات مختلف و مواردی دیگر، همه به 
قیمت تحقیر شدن و از بین رفتن شخصیت 
نوپای همان فرزند دردانه. به کدامین گناه؟ آیا 
تاوان کوتاهی خانواده را در پرورش مهارت 
های زندگی در سال های حساس تربیتی در 

خانه، فرزند خردسال باید پرداخت کند؟
تربیتی چنین معصومانه  براساس کدام اصل 

پرپر می کنیم نوگل زندگیمان را.
انسان  هر  قطعا  تلخ  روایت  چنین  شنیدن 

صاحب اندیشه و مهر را شوکه می کند.

پدر! مادر! آیده آل گرایی ما، خودخواهی ما، 
برای نیل به آرمان های حاصل نشده مان، از 

طریق فرزند  چقدر قابل دفاع است؟
و  من  اندیشیدن  برای  است  مجالی  هم  باز 
پاسدار شخصیت  تا چه حدی  ولی.  شمای 

واالی انسانی این امانت های الهی هستیم؟
دکتر عبدالعظیم کریمی استاد روانشناسی تعلیم 

و تربیت کودکان چه زیبا تحریر کرده اند: 
تربیت ما گاها عین بی تربیتی است. اگر کودک 
را رها کنیم، شاید به قدر کفایت رشد نکند، اما 

نابود هم نمی شود.

یک مدرسه
چهار فعالیت
چهار کارنامه

د با ه  خند فر شیپ  پیشا  9 7 ر  بها ن  رسید فرا 

 خاطره ای از موسس
دبستان
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زنگ سوم یک روز معمولی کاری بود، نهم 
اسفند ماه. مشغول کارهای روزانه ام بودم که 
خانم علیپور به همراه باران به دفتر آمدند. بسیار 

منقلب بودند و اشک می ریختند.
بی هیچ گفتگویی نشستند. باران هم در کنارشان 
نشست. خدای من چه شده که خانم علیپور که 
همیشه آرام از کالس بیرون می آیند، اینگونه 
اند؟ چه اتفاقی افتاده؟ باران اینجا چه می کند؟ 
او که دانش آموز بی حاشیه ایست و تازه اگر 
هم موردی باشد خانم علیپور موضوع را به دفتر 

نمی کشانند!
پرسش های زیادی یکی پس از دیگری ذهنم 
را مشغول کرده بود. مات و مبهوت به چهره ی 
خانم علیپور نگاه می کردم. افکارم را جمع و 
جور کردم و کنارشان نشستم. پرسیدم: چی 
شده؟! خانم علیپور که هنوز اشک می ریخت، 

پاسخی نداد. 
خطاب به باران پرسیدم: باران چی شده؟! برام 

بگو، بگو بدونم چه اتفاقی افتاده؟!
باران که قلب کوچکش مثل قلب گنجشک 
می زد، آب دهانش را قورت داد و گفت: »خانم 
استکی! ما این ساعت قرآن داشتیم، خانم علیپور 
سوره ناس را درس دادند. بعد سوره ناس را 
برایمان گذاشتند. بعد خانم علیپور یه شعر از 
کتاب قرآنمان خواندند که به معنی سوره ناس 
مربوط می شد. من که صبرم لبریز شده بود و 
بی قرار شنیدن ادامه ماجرا بودم، گفتم: خب، 

خب!
آب  و  زد  گره  نگاهم  به  را  معصومش  نگاه 
بعد، خانم  ادامه داد:  دهانش را قورت داد و 
علیپور از ما خواستند که یه اسم قشنگ برای 
اون شعر انتخاب کنیم. بعد بچه ها شروع کردند 
و اسم ها را گفتند. نوبت من شد. اما نمی دانم 
چرا خانم علیپور با شنیدن اسم من این طور 

شدند! 
و بعد نگاه معصومش در البالی قطرات اشک  
خانم علیپور با نگاهشان گره خورد. پرسیدم چه 
نوشته بودی. دفترِ کارش را نشانم داد، در پایان 

صفحه ای از آن دفتر نوشته بود:

 »روی قدم های خدا راه می رویم.«
نفس عمیقی کشیدم،  قلبم به سینه ام می کوبید، 
آخر متوجه حال خانم علیپور شده بودم. خدای 
من چه لذتی را تجربه کرده است این آموزگار 
عاشق. شنیده بودم کالس او درسنامه ی عشق 
است اما این حکایت  مکرر را اکنون با تمام 
وجود لمس می کردم. چه ماهرانه و با ظرافت 
الیه های وجودی این نوگالن را می شکافد، 
دانه ای می کارد و صبورانه به پایش می نشیند. 
دستان این فرشتگان کوچک را می گیرد و کتاب 

قدم زدن در مسیری خدایی را به آنان می آموزد. 
چه لحظه نابی را تجربه کرده اند وقتی شاهد 
قدم نهادن باران و باران ها در مسیر گام های 

خداوند بوده اند.
خداوندا یاریمان کن که روی قدم هایت راه 

برویم.

درس عشق
خاطره ای از موسس دبستان سرکار خانم علیپور 

اخبار کوتاه

سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 آذر »بینایی 
سنجی« با چارت در شعبه 2 انجام شد.

مانور  »روز  با  همزمان  آذر  چهارشنبه 8 
زلزله و ایمنی« گام اول آموزش در شعبه2 

برگزار گردید.
دوشنبه 13 آذر جلسه »آموزش خانواده« 
با موضوع »تربیت جنسی« در پیش دبستانی 

برگزار شد.
سه شنبه 14 آذر نوآموزان »میالد پیامبر اکرم 

)ص( و امام جعفر صادق)ع(« جشن گرفتند.
سه شنبه 14 آذر مصادف با »والدت پیامبر 
اکرم )ص( و امام صادق )ع(« در شعبه 1 و 
2 مراسم جشن و مولودی خوانی برگزار شد.
شنبه 18 آذر نوآموزان توسط سرکار خانم 
دکتر طاهری مورد معاینه ی چشم قرارگرفتند.
شنبه 18 آذر پیرو دعوتنامه ی ارسالی از 
دانش  شورای  اعضای  از  نفر  شش  اداره، 
آموزی پایه ی سوم تا ششم به مراسم »انتخاب 
هیئت رئیسه ی شورای دانش آموزی« اداره 

آموزش و پرورش ناحیه 2 اعزام شدند.
»کتابخوانی  سوم  جلسه  آذر  دوشنبه 20 

اولیا« در شعبه 1 برگزار شد.
یکشنبه 3 دی مراسم »شب یلدا« در پیش 

دبستانی برگزار گردید.
دوشنبه 4 دی همزمان با هفته ی »قرآن و 
عترت« دانش آموزان شعبه 2 در محفل قرآنی 

شرکت کردند.
اردوی سالمت  دهان و دندان برای دانش 

آموزان مسرور اجرا گردید.
سه شنبه  5 دی مراسم »جشن شب یلدا « 

در شعبه 2 برگزار گردید.
سه شنبه 5 دی مصادف با روز »ایمنی و 
زلزله« در شعبه 2 گام دوم آموزش برگزار 

گردید.
سه شنبه 5 دی جلسه »آموزش خانواده« 
پایه دوم با موضوع »حمایت سالم، حمایت 
ناسالم« با سخنرانی آقای دهقانپور برگزار شد.
ایستگاه  به  نوآموزان  دی   6 چهارشنبه 

آموزشی آتش نشانی رفتند.
پنجشنبه 7 دی مربیان پیش دبستانی کارگاه 
در  بازی  با  همراه  ریاضی  مفاهیم  آموزش 

جمع مربیان ناحیه 2 برگزار نمودند.
جمعه 8 دی اردوی درون مدرسه ای »پدر 

و دختر« در شعبه 1 برگزار شد.
چهارشنبه 13 دی به مناسبت روز »تغذیه 
و ترویج تغذیه سالم«، دانش آموزان شعبه 2  

گرد هم آمدند.
چهارشنبه 20 دی در پیش دبستانی مفاهیم 
محیط زیست با حضور سرکار خانم نیک نفصس 
از مربیان آموزش محیط زیست، آموزش داده شد.
جمعه 22 دی اردوی اسکواش برگزار شد.
سه شنبه  26 دی جلسه »آموزش خانواده«  

با  سخنرانی آقای دکتر عابدی برگزار شد.
شنبه 30 دی به مناسبت روز »هوای پاک« 

شعبه 2 میزبان خانم نیک نفس بود.
به  دبستانی  پیش  در  بهمن   3 شنبه  سه 

شکیبا استکی
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اخبار کوتاه
)س(«  زینب  حضرت  »والدت  مناسبت 

جشن قرآن برگزار شد.
چهارشنبه 4 بهمن دانش آموزان پایه ی 

چهارم به اردوی »آسمان نما« اعزام شدند.
کلینیک  از  نوآموزان  بهمن   7 شنبه 

دندانپزشکی شیخ صدوق بازدید کردند.
شنبه 7 بهمن دانش آموزان پایه های پنجم 

و ششم به اردوی جام دیجیتال رفتند.
چهارشنبه 11 بهمن از طرف »جمعیت 
حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود«  

در شعبه 1 »بازارچه خیریه« برگزار شد.
با  با سرطان« در شعبه 1،  »مبارزه  هفته 
آموزش دانش آموزان از روز شنبه 14 بهمن 

از طریق پاورپوینت سر کالس آغاز شد .
ی  »دهه  مناسبت  به  بهمن   16 دوشنبه 
فجر« در شعبه 2 »بازارچه ی خیریه« برپاشد.

»جشن  مناسبت  به  بهمن   16 دوشنبه 
پیروزی انقالب« نوآموزان با پوشیدن لباس 

اقوام مختلف به دور هم جمع شدند.
سه شنبه 17 بهمن دانش آموزان پایه اول 

به اردوی »خانه کودک« رفتند.
از 14 الی  18 بهمن به مناسبت هفته »مبارزه 
با سرطان« در شعبه 2، آموزشی به صورت 

گام به گام صورت گرفت.
دبستانی  پیش  در  بهمن   18 چهارشنبه 
نمایشگاه سفال و صنایع دستی اصفهان برپا 

شد.
چهارشنبه 18 بهمن به مناسبت »بزرگداشت 
دهه فجر« برنامه »یک روز بدون کیف« در 

مسرور 2 برگزار شد.
چهارشنبه 18 بهمن جناب آقای ربیعی 
معاون آموزش ابتدایی، به همراه سرکار خانم 
کلباسی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی، 
از برنامه های در حال اجرا  شعبه 2 بازدید 

به عمل آوردند.
شنبه 21 بهمن به مناسبت »دهه فجر و 
در  شاد  فضایی  اسالمی«  انقالب  پیروزی 

مسرور 1 ایجاد شد.
شنبه 21 بهمن جلسه »آموزش خانواده« 
با سخنرانی خانم دکتر طاهری با موضوع 
»راهکارهای ارتقا کیفیت خواب در کودکان 

و بزرگساالن« برگزار شد.
دوشنبه 23 بهمن دانش آموزان پایه دوم به 

اردوی »امامزاده اسماعیل« رفتند.
سه شنبه 24 بهمن دانش آموزان پایه سوم 

به اردوی »خانه ریاضیات« رفتند.
چهارشنبه 25 بهمن نوآموزان به بازدید 

»حمام تاریخی وزیر« رفتند.
نشست  پنجمین  بهمن   25 چهارشنبه 
علمی کارکنان شعبه 2 با حضور جناب آقای 

طغیانی تشکیل شد.
کیفیت  ارتقای  جهت  بهمن   28 شنبه 
اردوی   ،2 شعبه  آموزان  دانش  آموزشی 
»شهرک علمی، تحقیقاتی دانشگاه صنعتی 

اصفهان« برگزار گردید.
یکشنبه 29 بهمن دانش آموزان پایه اول به 

»خانه خالقیت« رفتند.

شاد و خندان اما با کمی نگرانی با مینی بوس 
به سمت کلینیک دندان پزشکی راه افتادیم. 
به سه کالس جداگانه تقسیم شدیم. در 
کالس متوجه شدیم که ماده هایی روی 
دندان هستند، که پالک نام دارند ولی وقتی 
زیاد می شوند، تبدیل به جرم می شوند. 
همچنین متوجه شدیم دندان چند قسمت 

دارد:
مینا که از سنگ هم محکم تر است، تاج که 
خودش مانند تاج است و ریشه که در آن 
خون است و به دندان های ما غذا می رساند.
ما فهمیدیم که در کودکی یک دندان دائمی 
)دندان 6( و 20 دندان شیری داریم و دندان 
های دائمی 32 تا هستند و ما باید از آن ها 
مراقبت کنیم. در این کالس متوجه شدیم 
که نام دندان های ما چیست: دندان عقل، 
دندان آسیاب، دندان نیش و دندان آسیاب 

بزرگ.
پس از آشنایی با ساختمان دندان به این 
جا رسیدیم که چطور باید مسواک را در 
دست بگیریم. ما باید مسواک را به طور 
پرچم شکل در دست بگیریم و دندان های 

باال را از باال به پایین و پشت دندان های 
پیشین را نیز از باال به پایین مسواک بکشیم 
و برای دندان های پایین، از پایین به باال 
مسواک  بزنیم. این کار را باید برای هر 
قسمت 10 بار انجام دهیم. اول مسواک را 
نمی زنیم بلکه از نخ دندان استفاده می کنیم. 
ما آموزش دیدیم نخ دندان را از دو سر به 
هم گره بزنیم و با انگشتان وسط بگیریم 
و برای دندان های باال از شصت و برای 
دندان های پایین از انگشت اشاره کمک 

بگیریم.
پس از آموزش به اتاقی که در آن شیرهای 
آب و آینه، دستمال، لیوان، مسواک و نخ 
دندان بود، رفتیم. پشت هر آینه دو نفر 
ایستادیم و به هر نفر یک قرص دادند. بعد 
دکتر گفت بچه ها کارهایی را که توضیح 
می دهم با شماره 3  شروع می کنیم. اول 
قرص را در دهان بگذارید و بجوید و 
وقتی آبکی شد، روی همه ی دندان ها به 
این طرف و آن طرف چرخش دهید. بعد 
دکتر تا سه شمرد و بچه ها شروع کردند. 
بعد از جویدن وقتی آب دهانمان جمع 

شد، در دستشویی که کوچک بود؛ خالی 
کردیم.  در آیینه دیدیم که دندان هایمان 
دندان و مسواک  نخ  بعد  صورتی شده. 
زدیم. آن وقت در آینه دیدیم جاهایی که 
درست نخ دندان و مسواک نزده ایم هنوز 

قرمز است.
ما یاد گرفتیم که چگونه نخ دندان و مسواک 
بزنیم و دندان های مان را چیزی بی ارزشی 

ندانیم و به دندان های خود توجه کنیم.

اردوی دهان و دندان
یکتا سادات کتابی پور، بشرا آمهدی، هدی امینی/کالس پنجم و ششم

لطفا خودتان را معرفی کنید.
زهرا محمد قاسمی متولد شهر اصفهان هستم، 
متأهل و دارای یک فرزندم و در خانواده ای 
متدین متولد و بزرگ شدم. فرزند اول خانواده 
در  پرستاری  کارشناسی  مقطع  در  و  هستم 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحصیل کرده ام. 
دو سال است که با دبستان مسرور همکاری 

می کنم.

از چه سالی کار پرستاری را شروع کردید؟
از ترم دوم تحصیلی، با شروع کارهای عملی در 

بیمارستان؛ پرستاری من آغاز شد. 
رویای شغلی شما در کودکی چه بود؟

در کودکی همیشه دوست داشتم پزشک شوم، 
البته نیم نگاهی هم به معلم شدن داشتم.

یا  بودید  خوانی  درس  آموز  دانش  شما 
بازیگوش؟

دانش آموز درس خوانی بودم. باید بگویم من 
از همان بچگی مسئولیت پذیر بودن را آموختم، 
چون مادرم کارمند بودند و من مسئولیت خانه 
را حین برگشت خواهرانم از مدرسه به عهده 

داشتم.

چرا به جای مراقبت در بیمارستان، مدرسه 
را انتخاب کردید؟

چه سوال تأمل برانگیزی، بله من هیچ وقت 
از محیط بیمارستان خوشم نمی آمد. خیلی 
برایم ناراحت کننده بود. به طور کلی درد و 
رنج دیگران من را خیلی اذیت می کند و شاید 
مهمترین دلیل برای آمدن به مدرسه همین باشد 
که من عاشق بچه ها هستم و با تمام وجود 
برایم  آرامشی  کنارشان  در  و  دارم  دوستشان 

بوجود می آید.

قرار  انتخاب  موقعیت  در  دیگر  بار  اگر 
بگیرید، آیا پرستاری را انتخاب می کنید؟

بله قطعا، همیشه احساس می کنم در اعماق 
وجودم چیزی هست که من را به این سمت 

می کشاند.

آرزوی شما در زمینه شغلی چیست؟

خیلی دلم می خواست با توجه به عالقه ام به 
درس و تحصیل، تا مقطع دکترا پیش بروم، ولی 

نشد.

به چه کارتون هایی  در دوران  کودکی 
عالقه داشتید؟

حنا دختری در مزرعه، پت و مت، پسر شجاع 
و مهاجران سریال های مورد عالقه من بودند. 
من و خواهرم جمعه ها تا قبل از ساعت 12 
ظهر تمام کارهایمان چه درسی، چه نظافتی را 
انجام می دادیم و بعد از ظهر جمعه برنامه های 
کودک را تمام و کمال می دیدیم. البته در طول 
تلویزیون  تماشای  برای  زمان  خیلی  هفته 
اولویت  در  خواندن  درس  گذاشتیم.  نمی 

ما بود.

توصیه شما به دانش آموزان چیست ؟
همیشه از دخترم می خواهم با تکیه بر ایمان و 
اعتماد به خدا و با تالش و کوشش، سعی کند 
انسانی مهربان و دلسوز و آرام باشد و در هر 
موقعیتی که قرار گرفت با عشق و با تمام وجود 
آن را مسئولیت را به سرانجام برساند و همه 

دانش آموزان دبستان، دختران من هستند.
و حرف آخر، پرستاری شغل  نیست، عشق 

است؛  مثل مادری.
 در پناه خدا همیشه تندرست و سالمت باشید.

پرستاری شغل  نیست،  عشق است
مصاحبه: عاطفه نریمانیمصاحبه با مراقب سالمت دبستان سرکار خانم زهرا محمد قاسمی
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شود،  می  باعث  ایمنی  سیستم  بودن  فعال 
بیماری های  کودک و نوجوان کمتر دچار 
مختلف ویروسی، میکروبی و انگلی شود و 
برخی  به  نسبت  بعدی،  سنین  در  همچنین 
داشته  بیشتری  مقاومت  مزمن  بیماریهای 

باشد.
فعالیت  و  سالمتی  بر  متعددی  عوامل 
این  از  یکی  و  دارند  تاثیر  ایمنی  دستگاه 
میان  )اهمیت  است  صحیح  تغذیه  عوامل، 
وعده ها(. در صورتی که کودک یا نوجوان 
مقادیر کافی مواد غذایی حاوی ویتامین و 
امالح دریافت نکند، اختالالتی در دستگاه 
دچار  کودکان  آمد.  خواهد  پیش  او  ایمنی 
سوءتغذیه، دچار نقص ایمنی نیز می شوند 
های  بیماری  به  ابتال  افزایش  نتیجه  در  و 
ایشان  سوءتغذیه  تشدید  باعث  مختلف 

می گردد.

دفاعی  سدهای  تعدادی  از  ایمنی  دستگاه 
اثرات  با  توانند  می  که  شود  می  تشکیل 
که  هایی  محرک  و  ها  ویروس  باکتریها، 
این  نمایند.  مبارزه  کنند،  بدن حمله می  به 
سدهای دفاعی شامل پوست، پوشش های 
موجود  اسید  و  گلو  و  بینی  داخل  مخاطی 
سیستم  این  باشد.  می  گوارش  سیستم  در 
در  را  ای  ویژه  سفید  گلبولهای  همچنین 
گردش  بدن  مایعات  در  که  دارد  اختیار 
ها  عفونت  برابر  در  بدن  از  و  کرده 

محافظت می کنند . 
عالیم دستگاه ایمنی ضعیف شده : 

یا  اضطراب  مکرر،  های  سرماخوردگی   -
غذایی،  های  حساسیت  برخی  افسردگی، 
بیوتیک، گلو  آنتی  مصرف مداوم داروهای 
سردردهای  انواع  برخی  و  مکرر  دردهای 

مزمن.
در صورتی که کودک یا نوجوان سه عالمت 
از عالئم فوق را داشته باشد، سیستم ایمنی 

او نیاز به حمایت دارد. 
رژیم غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی

تقویت  در  متعددی  امالح  و  ها  ویتامین 
دستگاه ایمنی نقش دارند.

 در این میان مواردی که نقش کلیدی دارند 
عبارتند از :

ویتامین A: به ویژه در روغن ماهی، جگر 
بتاکاروتن: شامل سبزیجات ریشه ای مانند 
و  تیره  سبز  برگ  دارای  سبزیجات  هویج، 
قبیل زردآلو  از  میوه های دارای رنگ زرد 
و سبزیجات دارای رنگ زرد نظیر فلفل دلمه ای 
غذایی  مواد  جمله  از  که  نارنجی  یا  زرد 
سیستم  تقویت  و  حمایت  برای  اساسی 

ایمنی هستند .
خام  گندم  جوانه   :B گروه  های  ویتامین 

و حبوبات 
کلم  مرکبات،  رابطه  این  در   :C ویتامین 
از  سبز  برگ  دارای  سبزیجات  و  بروکلی 

اهمیت ویژه ای برخوردارند .
های  دانه  ها،  آجیل  و  مغزها   :E ویتامین 
روغنی، جوانه گندم و روغن های گیاهی از 

مواد غذایی سرشار از این ویتامین هستند.
مرغ،  تخم  زرده  قرمز،  گوشت  آهن: 
حبوبات  و  سبز  برگ  دارای  سبزیجات 

سرشار از آهن هستند. 
مرغ،  تخم  مرغ،  خام،  گندم  جوانه  روی: 
از  هایی  نمونه  روغنی  های  دانه  و  مغزها 

مواد غذایی حاوی روی می باشند.
کلسیم: شیر و لبنیات، فراورده های سویا، 
سبزیجات دارای برگ سبز، کنجد و تخمه 
کلسیم  حاوی  مهم  منابع  از  آفتابگردان 

هستند .
های  دانه  مغزها،  در  منیزیم:  و  سلنیوم 
دارای  سبزیجات  و  درختی  سیب  روغنی، 

برگ سبز تیره یافت می شود .
وجود مواد غذایی نظیر کلم بروکلی، سیر، 
تخمه  پرتقال،  دار،  سبوس  نان  گوشت، 

سیب  هویج،  پیاز،  سویا،  خام،  آفتابگردان 
نوجوانان  و  در غذای کودکان  و...  درختی 
باعث افزایش مقاومت او نسبت به بسیاری 
خواهد  میکروبی  و  ویروسی  بیماریهای  از 

شد.

غذاهایی که باید پرهیز شود:
شده،  برشته  خیلی  وماهیهای  ها  -گوشت 
رسد  می  نظر  به  که  هستند  موادی  حاوی 

باعث شروع سرطان در بدن شوند.
سوسیس  مانند  شده  فراوری  -گوشتهای   
به  معدنی  های  نمک  حاوی  کالباس  و 
باعث  است،  ممکن  که  هستند  نیتریت  نام 
رشد سلولهای سرطانی بخصوص در معده 
آنها  مصرف  امکان  حد  تا  بنابراین  شوند، 

باید کاهش یابد.

منبع: تغذیه کودک و نوجوان در سالمت و 
بیماری/ تألیف: دکتر رویا کلیشادی

مواد غذایی مفید برای افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن   
زهرا محمد قاسمی/کارشناس پرستاری و مراقب سالمت دبستان

ادامه از صفحه 1

مسرور  دبستان  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
با دعوت  یک مدرسه محیط زیستی است، 
از سرکار خانم نیک نفس، مسئول آموزش 
شهرداری منطقه 3 اصفهان به دانش آموزان 
اهمیت  و  نقش  و  شد  ارائه  هایی  آموزش 
بازیافت و نیز نقش دانش آموزان به عنوان 
فعالین محیط زیستی در حفظ و احیای آن 
بیان شد. همچنین  دانش آموزان با گازهای 
تشکیل دهنده ی هوا، انواع آالینده های محیط 
زیستی و ضرورت هوای پاک و نقش غیر 
مستقیم پسماندها در این موضوع آشنا شدند. 

شده  مطرح  مطالب  به  توجه  با  ادامه  در 
مسابقه ای برگزار و به برندگان جوایزی اهدا 
شد. همچنین عهدنامه ای توسط دانش آموزان 

قرائت شد که مفاد آن بدین شرح است:

خداوند مهربان آفرینش انسان را به گونه ای 
قرار داده که برای زیستن، به دیگر آفریده های 
او نیاز دارد. ازجمله این آفریده ها، هوای پاک 
است که بی آن نمی تواند به حیات خود ادامه 

دهد.
جمله  از  سالم«  آموز  دانش   ، پاک  »هوای 
آموزان  دانش  ما  است.  روز  این  شعارهای 
در پیشگیری از آلودگی هوا نقش مهمی را  
ایفا خواهیم کرد و به انجام موارد زیر متعهد 

خواهیم بود:

مادر  و  پدر  از  آنکه  جای  به  رفتن  پیاده   -
بخواهیم ما را با خودروی شخصی برسانند و 

یا با وسایل نقلیه عمومی جابجا شویم.
و  تر  آهسته  تا  بخواهیم  مادر  و  پدر  از   -
مالیم تر رانندگی کنند زیرا در این صورت 
سوخت کمتری مصرف و دی اکسید کربن 

کمتری نیز تولید می شود.
- در مصرف کاغذ و مداد صرفه جویی کنیم 
زیرا فعالیت کارخانه ها موجب آلودگی هوا 

می شود.
- در مصرف برق و انرژی صرفه جویی کنیم 

چون نیروگاهها باعث آلودگی هوا می شود.
خوشبو  از  و  رعایت  را  فردی  بهداشت   -

کننده ها کمتر استفاده کنیم.
باغچه  بکاریم،  درخت  منزل  حیاط  در   -

احداث کنیم و یا با توجه به شرایط حداقل از 
چند گلدان گل در خانه نگهداری کنیم.

- در روز چند بار دست هایمان را بشوییم، 
رفتن  بین  از  به  ها  دست  شستشوی  چون 
با سرب کمک  سرب و کاهش مسمومیت 

می کند.
فراهم  برای  هم،  دست  در  دست  همه  و 
نیاز همه ی ماست  ساختن هوایی پاک که 

تالش بیشتری خواهیم کرد. 

از  باران  دعای  از  ای  گزیده  با  سرانجام  و 
صحیفه سجادیه برنامه به پایان رسید و همان 
شب که اولین زمستان بود، دعای باران بچه ها 
به اجابت رسید و اصفهان بعد از مدت ها 

بارانی شد.

هـوای من،هـوای 
من را داشتـه بـاش
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های  نگرانی  جمله  از  هوا  آلودگی  امروزه 
شمار  به  ایرانی  های  خانواده  محیطی  مهم 
می رود. به همین خاطر والدین در جستجوی 
عوارض  کنترل  برای  سالم  کارهایی  راه 
مخرب این بحران هستند. از طرفی طب سنتی 
راه کارهایی برای کاهش این اثرات، معرفی 
کرده است که در ادامه  به چند مورد از این 

راه کارها اشاره می کنیم:
 

1- تنظیم دمای محیط. دمای محیط خود را 
بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد نگه دارید،  
زیرا دمای بیشتر باعث کاهش اکسیژن محیط، 
ضعف عمومی و خواب آلودگی می شود. به 
گرم  برای  بیشتری  های  لباس  از  آن  جای 
های  حمام  از  و  کنید  استفاده  خود  کردن 

طوالنی خودداری کنید.  
 2-سوزاندن موادی مانند اسپند. دود اسپند 

باعث تصفیه ی هوا می شود.
3-پر کردن داخل به یا سیب با گالب. این 
ترکیب را روی حرارت قرار دهید. عالوه بر 
پاکسازی هوا، بوی آن فضای خانه را معطر 

می کند.
4-جوشاندن مخلوط سرکه. اگر یک لیوان 
سرکه را با 18 لیوان آب مخلوط کنید و روی 

حرارت بسیار کم بگذارید تا بجوشد، بخار 
آن هوای اتاق را پاکسازی خواهد کرد.

5- استفاده از پیاز. پیاز را  نصف کنید و 
خواب  محل  خصوص  به  خانه  در  را  آن 
قرار دهید و هر 24 ساعت یک بار آن ها را 
جایگزین کنید. جای پیاز می توان از سیر یا 

نارنج هم استفاده کرد.
غذا  هم  روی  یا  پرخوری  از  پرهیز   -6
این  طوالنی.  های  گرسنگی  و  خوردن 
رفتارها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر 

آلودگی خواهد شد.
خشکبار.   و  مغزیجات  بیشتر  مصرف   -7
مصرف این مواد باعث کاهش رطوبت بدن 

می شود.
و  غذای چرب  مصرف  از  8- خودداری 
گاو،  گوشت  مثل  هایی  خوراکی  سنگین. 
کنسروها،  کالباس،  سوسیس،  بادمجان، 
غذاهای خمیری مانند الزانیا و ماکارانی و یا 
کله پاچه به دلیل باال بردن غلظت خون در 

این شرایط، مناسب نمی باشد.
9- پرهیز از مصرف خوراکی های یبوست 
جمله  از  آور  یبوست  های  خوراکی  آور. 
کالباس،  سوسیس،  گوساله،  و  گاو  گوشت 
پلو،  عدس  نارس،  خرمالوی  سفت،  موز 

سنجد و میوه های ترش. در صورت تمایل به 
خوردن گوشت، مصرف گوشت های لطیف 
مثل گوشت پرندگان کوچک با مزاج معتدل) 

مانند جوجه و کبک( توصیه می شود.
15- بوییدن مواد خوش رایحه. مواد غذایی 
زعفران،  به،  سیب،  پرتقال،  لیمو،  چون: 
تقویت  بر  عالوه  دارچین  و  هلو  گالب، 
کبد(،  مغز،  )قلب،  بدن  ی  رئیسه  اعضای 
شادی بخش هستند و توان عمومی بدن را 

می افزایند.
16- استفاده از  گیاهان آپارتمانی. پژوهش ها 
نشان می دهد گیاهان آپارتمانی هوای محیط 
گیاهان  این  جمله  از  کنند.  می  تصفیه  را 
گل  سرخس،  ققنوس،  نخل  به:  توان  می 
عنکبوتی، آگلونما، فیکوس بنجامین، پاپیتال، 

نخل مرداب و ... اشاره کرد.
دار.  فیلتر  های  ماسک  از  استفاده   -17
هیچ  ساده  کاغذی  های  ماسک  که  آنجا  از 
تاثیری در پیشگیری از ورود ذرات آالینده به 
سیستم تنفس ندارد، استفاده از ماسک های 

فیلتر دار اکیداً توصیه می شود.
هم چنین عدم استفاده از مواد شیمیایی مثل 
حشره کش، تهویه مناسب هنگام پخت و پز، 
خودداری از انجام فعالیت های بدنی سنگین 

یا بی تحرکی، خواب کافی و قرار نگرفتن 
و  بسیار سرد  در معرض هوای  دراز مدت 
امواج الکترومغناطیسی به ویژه رایانه و تلفن 
کاهش  دیگر جهت  های  کار  راه  از  همراه 

عوارض آلودگی هوا است.

دکتر شهرزاد طاهری / پزشک دبستان
راه کارهای کاهش عوارض آلودگی هوا

سخن پزشک

وم
 س

س
کال

ی/ 
مان

سل
نا 

بی
: م

شی
نقا

با پدرم به سوی مدرسه رفتیم. وقتی وارد کالس 
شدیم، همه پدرها با دخترانشان نشسته بودند. 
بعد به حیاط مدرسه رفتیم و مسابقه گذاشتیم. 
)سارا بصیری( اول مسابقه ای به نام باد کردن 
بادکنک و گره زدن آن داشتیم. )نازنین اشجع( 
بعد از مسابقه همه پدرها بلند فریاد کشیدند» 
داریم«.)سارا  دوست  را  ها  بچه  شما  ما 
»دخترم  گفتند  من  به  پدرم  وقتی  بصیری( 
گفتم  پدرم  به  من  وقتی  و  دارم«  دوستت 

»پدرم دوستت دارم« بسیار لحظه زیبایی بود. 
بوسیدم.)نازنین  را  پدرم  روز دست  آن  من 
زهرا غالمی( بعد از آن کار پدرها باید نامه 
ای که دخترش برای آنها نوشته است را پیدا 
مقدم( من خیلی  عباسی  کردند.)هستی  می 
به مدرسه رفتم  با پدرم  خوشحال بودم که 
همان  پدرم  اینکه  از  تر  بسیار خوشحال  و 
برداشت.)فرناز حاج  ام را درست  نامه  اول 
عبدالرحمانی( درلحظه ای که پدرم نامه ی 
مرا پیدا کرد، متوجه شدم که پدرم هنوز آن 
خاطره را به یاد دارد.)مهشید رجایی( آنجا 
نامه اش گفت و  از  را  پدر حس خود  هر 
بعد  اشجع(  کردم.)نازنین  کیف  خیلی  من 
پدرها داخل کالس بودند و ما بیرون آمدیم 
لیوان  و  ریختیم  لیوان  داخل  آب جوش  و 
آبجوش با یک کلوچه و یک نسکافه داخل 
بشقاب گذاشتیم و خوراکی ها را به حیاط 
بردیم.)نرگس عشقی( در همین زمان خانم 
نوشتند  تابلو  روی  را   هایی  نوشته  مرادی 
و  دادند  جواب  ها  پرسش  آن  به  پدران  و 
را  پدرمان  نامه  باید  ما  شد.  برعکس  حاال 
کردیم. می  پیدا  داشتیم،  که  مشخصاتی  با 
که  هایی  برگه  هم  من  و  اشجع(  )نازنین 
نوشته شده بود "پدرتان چه چیزی دوست 
دارد؟ و چه غذایی؟" همه را درست نوشته 

بودم.)فرناز حاج عبدالرحمانی( با پدرانمان 
عکس دو نفره گرفتیم.)حسنا مختاریان( روز 
با هم  پدر و دختر بسیار خوب بود، چون 
بازی کردیم و خصوصیات هم را فهمیدیم.
)سارینا سجادی( این روز بهترین روز برایم 
بود و نکات خوب بسیاری داشت.اولین نکته 
خوب این بود که با پدران دوستانم هم آشنا 
شدم.)بهار سعیدی( من در این صبح زیبا به 
مانند  آموختیم،  بسیار  پدرم چیزهای  همراه 
اینکه وقتی کنار هم هستیم چه حس خوبی 

می توانیم داشته باشیم یا متوجه شدم چقدر 
رجایی(  شناسیم.)مهشید  می  را  همدیگر 
و  پدرها  که  داد  می  نشان  آنجا  مسابقات 
همکاری  توانند  می  هم  با  چقدر  دخترها 
کنند.)نازنین زهرا غالمی( به نظر من بخش 
پذیرایی جالب تر از بقیه بخش ها بود.)بهاره 
خانی( من دوست داشتم که پدرم به من می 
گفت آفرین دختر بابا و بگویم خواهش می 
کنم بابا جون وظیفه ی  من بوده است.)ثمین 

مرادی(
جمعه ساعت 10 صبح دختران پایه 
پدرانشان  همراه  به  مسرور  سوم 
مهمان دبستان بودند. روایت این روز 

را، از زبان دانش آموزان بخوانید.

یک روز در مدرسه با پدر

نقاشی: حسنا مختاریان/ کالس سوم
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از کتاب  به مناسبت دهه فجر، درس پرچم 
فارسی پایه دوم تدریس گردید. پس از آشنایی 
دانش آموزان با پرچم ایران، از آنها خواسته شد 
احساس خود را نسبت به پرچم کشورشان در 
یک جمله بنویسند. سپس جمله ها کنار هم 
قرار داده شدند و بصورت یک متن در آمد. 
همچنین دانش آموزان با اثر دست و انگشتتان 

پرچم ایران را طراحی کردند.

کالس دوم 1
من پرچم ایران را خیلی دوست دارم. وقتی به 
پرچم نگاه می کنم، احساس خوبی دارم و از 
نگاه کردن به ان لذت می برم. رنگ های پرچم 
ایران قشنگ است. پرچم سه رنگ دارد و هر 

کدام از رنگ ها نشانه ی چیزی است.
رنگ سبز نشانه ی سرسبزی، رنگ سفید نشانه 
ی صلح و دوستی، رنگ قرمز نشانه ی دفاع 
از میهن است. من نشانه ی وسط پرچم که 
مثل گل الله است را دوست دارم. کلمه اهلل در 

پرچم به من آرامش می دهد. وقتی پرچم ایران 
را می بینم یاد شهیدان می افتم. هنگامی که 
سرود جمهوری اسالمی ایران خوانده می شود 
و پرچم تکان میخورد؛ احساس خوبی دارم. 
خوشحالم که در ایران به دنیا آمده ام، وطن 
من بهترین وطن است. من به پرچم کشورم 

احترام می گذارم.

کالس دوم 2
ما اول احساس کردیم، پرچم ایران فقط یک 
نشانه است ولی بعد دیدیم روی پرچم ایران 
اسم خدا )اهلل( نوشته شده. آرام و آزاد بودن 
بچه  ما  که  است  احساس خوبی  پیروزی  و 
ها هر وقت پرچم ایران را می بینیم، احساس 
می کنیم. بچه های ایران با دیدن پرچم با هم 
مهربان تر و دوستی آن ها بیشتر شده و شاداب 
می شوند و ما بیشتر از قبل ایران را دوست 

داریم و به ان احترام می گذاریم.

این سه رنگ دوست داشتنی
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یا  درک  به  اولیه  روانی  فرآیندهای  اختالل 
استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می شود 
در  کامل  توانایی  به شکل عدم  تواند  و می 
کامل گوش کردن، فکر کردن، صحبت کردن، 
خواندن، نوشتن، حجی کردن یا انجام محاسبه 

های ریاضی ظاهر شود.
 این اصطالح شرایطی چون ناتوانی ادراکی، 
جزئی  نقص  مغزی،  های  دیدگی  آسیب 
در کار مغز، ریس لکسی یا نارسا خوانی و 
آفازیایی رشدی را در بر می گیرد. از سوی 
دیگر اصطالح یاد شده آن عده را که بواسطه 
یا حرکتی  دیداری-شنیداری  های  معلولیت 
همچنین عقب ماندگی ذهنی، محرومیت های 
مشکالت  به  اقتصادی  یا  فرهنگی  محیطی، 
یادگیری دچار شده اند را شامل نمی شود. 
عواملی نظیر بیماری های جسمی، ناراحتی 
های عاطفی، نامساعد بودن شرایط خانوادگی 
یادگیری  و  آموزشی  کیفیت  بودن  پایین  و 
دانش آموز را مختل می کنند و موجب عقب 
باید  معلمان  شوند.  می  تحصیلی  ماندگی 
تا در  یادگیری را بشناسند  عالئم اختالالت 
مواقع ضروری دانش آموزان مبتال را به مرکز 

ذیصالح ارجاع دهند.
نشانه هایی از اختالالت یادگیری:

و  خواندن  برای  اشتیاق  و  شور  1-فقدان 
نوشتن

2- مشکل در به خاطر سپاری همه چیز
3- انجام کارها به کندی

4-مشکل در متمرکز ماندن روی یک چیز
5- نفهمیدن مسائل شرعی

6- عدم توجه به جزئیات و یا توجه بیش از 
حد به جزئیات

7- مهارت های اجتماعی ضعیف

8- اخالل گری
علل اختالالت یادگیری

1- عوامل محیطی:
 عوامل محیطی بسیاری وجود دارد که می تواند 
به پیچیدگی ناتوانی های یادگیری بیفزاید و 
حتی شاید سبب ساز آن باشد. تغذیه مناسب 
است.  عوامل  این  جمله  از  کودک  سالم  و 
تنفسی،  مشکالت  مزمن،  سرماخوردگی 
آلرژی ها و همچنین سقوط، آسیب دیدگی 
مغزی و یا ضربه وارد شده به سر در دوره 
ای که کودک در حال رشد است، می تواند 

مؤثر باشد.
2- عوامل فیزیولوژیکی:

 بسیاری از متخصصان بر این باورند که عامل 
اساسی ناتوانی های یادگیری، آسیب دیدگی 
مغزی شدید یا جزئی و صدمه های وارد شده 

به دستگاه عصبی و مرکزی است.
3- عوامل ژنتیکی:

 شواهدی در دست است که نشان می دهد، 
برخی  در  احتماالً  یادگیری  های  ناتوانی 
شود.  می  دیده  دیگران  از  بیش  ها  خانواده 
در واقع عوامل ژنتیکی در شعب وسیعی از 

ناتوانی های یادگیری نقش دارد.
4- عوامل هنگام و بعد از تولد:

 اتفاقات حین زایمان به آسیب دیدن جنین 
انجامد؛ مثل سیانوزه شدن کودک و یا بیماری 
های شدیدی که در روزهای اولیه زندگی بعد 
از تولد است، مثل زردی های شدید می تواند 
مؤثر  یادگیری  ناتوانی  به  کودک  ابتالی  در 

باشد.
5- تأخیر رشد: 

دیده نشدن نشانه های رشد جسمی شناختی 
برای  است  ای  نشانه  کودک  سن  با  مطابق 

آینده.  های  سال  در  یادگیری  اختالالت 
ناتوانی  به  مبتال  کودکان  برخی  مشکالت 
یادگیری ممکن است از تأخیر رشد در برخی 
سرچشمه  مرکزی  عصبی  دستگاه  اجزای 
گرفته باشد که این گونه کودکان پس از بزرگ 

شدن بر این مشکالت غلبه می کنند.
6- عوامل آموزشی:

 1- تدریس ناکافی  و ناصحیح به کودکان 2- 
عدم فراگیری معلم از مهارت های الزم برای 
تدریس درس های پایه در مدارس 3- توقعات 
بیش از اندازه باال یا بسیار پایین معلمان 4- 
برنامه ریزی و طرح برنامه آموزشی ضعیف 
5- نداشتن فعالیت های برانگیزنده 6- تدریس 
عملی نادرست 7- جای خالی آموزش مهارت 
های اجتماعی، یادگیری، حرکتی و جسمی و 

نپرداختن به یادگیری های زبان شفاهی

طبقه بندی اختالالت یادگیری در دانش آموزان
1-اختالل خواندن:

و  پیچیده  به شبکه عصبی  فرآیند خواندن   
های  سلول  از  بسیاری  که  دارد  نیاز  سالمی 
عصبی، مراکز بینایی، زبان و حافظه را به هم 
مرتبط می سازد. اختالل خواندن اصطالحی 
است  یادگیری  اختالل  نوعی  و  گسترده 
در  دقت  توانایی  کالمی،  روانی  نقایص  که 
خواندن، صحبت کردن و هجی کردن را در 
بر می گیرد و می تواند در آگاهی واج شناختی، 
رمز گشایی امال، حافظه شنوایی کوتاه مدت و 
نامگذاری سریع، مشکالتی ایجاد کند. اختالل 
خواندن یک ناتوانی یادگیری بر پایه مغزی 
در  ویژه  طور  به  توانایی شخص  که  است. 
اختالل  با  کودکان  بیند.  می  آسیب  خواندن 
دارند.  مشکل  زیر  های  زمینه  در  خواندن 

فهم  و  درک  کلمات،  و  حروف  بازشناسی 
کلمات و نقشه ها، سرعت و روان خواندن، 
هرگونه  واژگان.  در  عمومی  های  مهارت 
اختالل در این حوزه ها باعث مشکالتی در 
خواندن می شود در دانش آموزان با اختالل 
یادگیری، مشکالت خواندن بیش از مشکالت 

در حوزه های نوشتن و ریاضی است.
2-اختالل نوشتن:

نوشتن، یک فرایند عصبی پیچیده است که 
هماهنگی مکانیسم های چند گانه مغز مرتبط 
است. نوشتن نیازمند تحریک و ادغام زنجیره 
حافظه،  توجه،  گانه،  چند  اطالعاتی  منابع 

مهارت های حرکتی، زبان و شناخت است.
ویژه  یادگیری  ناتوانی  یک  نوشتن  اختالل 
است که اکتساب زبان نوشتاری و استفاده از 
زبان نوشتاری و برای بیان افکار و اندیشه ها 
را تحت تأثیر قرار می دهد. اختالل نوشتن 
دست  با  حروف  نوشتن  که  است  شرایطی 
آسیب می بیند به طوری که در نوشتن و گاهی 
اوقات هجی کردن، ناتوانی ایجاد می کند. با 
در  نوشتاری همخوانی و هماهنگی  اختالل 
مناسب در  نظم و سازماندهی  هجی کردن، 

نوشتن.

منابع:
دانش  اموزش  براي  کاربردي  هاي  -نکته 
آموزان بااختالل یادگیري، سیده سمیه جلیل 

ابکنار، محمد عاشوري
-اختالالت یادگیري .دانشنامه رشد بهمن ماه 

1395
انجمن  یادگیري،  اختالالت  -شناسایي 

روانپزشکی کودک و نوجوان ایران،
http://iacap.ir 

شکرزاده/ کارشناس ارشد مشاوره/ مشاور دبستان مسرور

اختالل یادگیری
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دســت هــای کوچکــت کــه پــر تــوان شــدند و توانســتند نــام جایــی را که 
در آن توانســتی رشــد کنــی بنویســند، بــا متــام احســاس می بوســم.

خانم علیپور/ موسس دبستان

وقتی توانستم بنویسم

کالس اول 1

روز بدون کیف
غزل یوسفیان/ کالس پنجم

کالس اول 2

کالس اول 3

در روز 18 بهمن ماه به مناسبت »دهه فجر« در 
مدرسه برنامه ای به نام »روز بدون کیف« اجرا 
شد. یعنی قرار بود ما کیف همراه خود نداشته 
باشیم و همینطور لباس مدرسه نپوشیم. صبح 
زود همه بچه ها در مدرسه حاضر شده بودند 
و مدرسه رنگارنگ شده بود، چون بچه ها 

لباس های متفاوت پوشیده بودند. 
نمایش،  اجرای  خوانی،  قصه  اول  زنگ 
لطیفه گویی و شعبده بازی داشتیم. زنگ دوم 
هم نمایش، مسابقه ی شاه نامه خوانی، ورزش 

نینجا، ووشو و کاراته انجام شد.
خانم  که  بود  آسان  ریاضیات  ما  زنگ سومِ 

جاف آمدند و به ما ضرب اعداد سه رقمی 
در 101 و 11 را آموزش دادند. سپس برگه 
هایی به عنوان مسابقه به ما دادند که هر کسی 
سریع تر حل می کرد، برنده می شد. بازرس های 
بودند  مدرسه  میهمان  هم  پرورش  آموزش 
با  را  من«  میهن  باشی  »سرفراز  سرود  ما  و 
غرور و افتخار خواندیم و آن ها هم لذت 
بردند. زنگ های تفریح ما بچه ها با مسئولین 
آموزش وسطی بازی کردیم. بعد از ریاضیات 
آسان در کالس خط، نحوه ی درست کردن 
کارت پستال با موضوع  »دهه فجر« را به ما 

آموزش دادند.
زمانی که زنگ تفریح  زده شد، از همه ما با 
آش رشته ای که مادر من و مطهره و نگار 
پخته بودند، پذیرایی شد. خانم صالحی به هر 
کدام از ما یک پرچم ایران دادند و سرود 
به  ما  آخر  ایران« پخش می شد. زنگ  »ای 
حیاط رفتیم و بازی های والیبال و وسطی و 

... انجام دادیم.
برای همه  ماندنی  یاد  به  آن روز یک روز   

ما بود.

آموزش پیشگیری از سرطان برای من خیلی 
جالب بود. من یاد گرفتم که چه کارهایی نباید 
انجام دهم تا سرطان نگیرم. معلم کالسمان هر 

روز یک پاورپوینت به ما نشان دادند.
در روز اول متوجه شدیم که نباید در ظروف 
یکبار مصرف غذای داغ بخوریم، نباید هر روز 
الک بزنیم و چیزهای دیگر. روز دوم دیدیم 
که باید چه کارهایی برای پیشگیری از سرطان 
انجام دهیم. مثال ضد آفتاب بزنیم، خانه ی 
خود را در نزدیکی کارخانه ها نسازیم. در روز 
سوم فهمیدیم که کارهایی که نباید انجام دهیم، 
چیست؟ مثال چیپس، پفک، نمک ، شکر و 
قند استفاده نکنیم. روز چهارم در پاورپوینت 
دیدیم که بهتر است میوه بخوریم، از محیط 
زیست محافظت کنیم، درخت بکاریم و مواد 

مخدر استفاده نکنیم.
روز پنجم در مدرسه جشن برپا  شد. همه ی 
لباسشان  روی  و  بودند  خوشحال  ها  بچه 
یک آرم صورتی داشتند. پس از اجرای  یک 
و  آمدند  پرستار  خانم  یک  کوتاه،  صبحگاه 
باز توضیح دادند که چه کارهایی  ما   برای 
دادند:  ادامه  بعد  و  شود  می  سرطان  باعث 

اگر می خواهید سرطان نگیرید باید خوردن 
سبزی و میوه، استفاده از کرم ضد آفتاب و 

ورزش را فراموش نکنید.
 در پایان به ما قلک هایی رنگی دادند، برای 
بیندازد و آن  آن که هر کس در آن ها پول 
را به موسسه خیریه بدهد.من آن روز فهمیدم 
ما خطرناک  برای  دارند،  که سرطان  کسانی 
نیستند. یاد گرفتم که نباید از سرطان خیلی 
بترسم ولی باید مراقب باشم و اگر هر مشکلی 
برایم پیش آمد به پدر و مادر خود بگویم و 
نباید خجالت بکشم. آرزو دارم نسل مختلف 

سرطان ها منقرض شود.

می شود صورتی بود و خندید
 نازنین اشجع، هلنا روغنی، زهرا آقاجانی، ریحانه جعفری، شادی علیپور/ کالس سوم

نقاشی: تینا حبیبی/کالس چهارم
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قصه گویی خالق یکی از شیوه های قصه گویی است که در آن 
مربی به همراه بچه ها به ساختن یک قصه می پردازد. در این 
روش، مربی بدون هیچ پیش زمینه ی ذهنی قصه را با گفتن جمله 
ای مثل »یکی بود یکی نبود یک روز یک خرگوش کوچولویی 
داشت توی جنگل می رفت که یک دفعه دید...« شروع کرده، 
آنگاه هر کدام نوآموزان با گفتن جمله ای، ماجرای قصه را پیش 

می برند. 
نقش مربی در هدایت قصه خیلی مهم است. او باید دقت الزم را 
داشته باشد که بچه های از موضوع قصه خارج نشوند. اگر یکی 
از بچه ها با گفتن جمله ای، قصه را از مسیر اصلی خارج کرد او 
دوباره با دخالت قصه را جهت می دهد. این دخالت صرفا با بیان 
بعضی کلمات ربط و یا با کمک حاالت چهره صورت می پذیرد.
این شیوه قصه گویی تاثیر به  سزایی در خالقیت کالمی بچه 
ها، بیان تخیالت و تصورات ذهنی کودکان، باال بردن اعتماد به 
نفس در ابراز نظر و به کارگیری کودک به عنوان اجزای فعال در 

قصه گویی دارد.

روزی روزگاری توی یه جنگل خرگوشی زندگی می کرد...
مطهره: یه دفعه آقا خرگوشه دید بچه اش روی زمین افتاده!

زهرا فروغی: آقا خرگوشه بچه اش رو برد دکتر...
حنانه: آقای دکتر گفت: »امروز نباید بری مدرسه چون پاهات 
بزرگ ترها  توی حیاط و کالس،  بری  اگه  و  درد می کنه 

می دوند و می خورند به تو و بیشتر پاهات درد می گیره!«
مهدیس: بچه خرگوشه گفت به آقای دکتر: »نه، نمی تونم 
مدرسه نََرم و من همیشه باید بَرم مدرسه!« آقای دکتر گفت: 

»نه عزیزم! تو با این پادردت نمی تونی بری.«
هانیه: خرگوش کوچولو گفت: »بابا، رفتیم خونه به مامان جان 
بگو که آقای دکتر چی گفت. اگه قبول کرد که باشه، من 
نمی رم مدرسه. اگه قبول نکرد، من می رم مدرسه!« خرگوِش 
بابا به مامان خرگوشه گفت: »هر چی آقا دکتر می گه باید 

گوش کرد و خرگوش اون روز به مدرسه نرفت.«
برای  شد  تنگ  دلش  خیلی  کوچولو  خرگوش  پرنیان: 

مدرسه و بچه ها!
محدثه: و به مامانش گفت: »زنگ بزن به دوستم!«

بهارذوق: مامان زنگ زد به دوستش. چند روز بود که 
همدیگه را ندیده بودند. گفت: »من دوست داشتم بیام 

مدرسه و چون پاهام درد می کرد، نتونستم بیام مدرسه!«
آیناز: دوستش گفت: »اشکالی نداره، ما هم دلمون برای 

تو تنگ شده!«
الینا: خرگوش گفت: »من هم دلم برای تو تنگ شده! من 

فردا پاهام که بهتر شد، میام مدرسه...
شده،  تنگ  هم  دیگه  بچه های  برای  دلم  ...من  نازنین: 
می خواهم به خانم معلم سالم کنم و دلم می خواهد بیام با 

شما بازی کنم.« و با دوستش خداحافظی کرد.
بهاره جوهری: فردای اون روز تصمیم گرفت بره مدرسه

وانیا: توی رفت مدرسه و با دوستش از اتفاقی که افتاده بود، 
گفت و دوستش خوشحال شد که خرگوش به مدرسه آمده.
نیایش: و بقیهی دوستانش گفتند: »دلمون برای تو تنگ 

شده بود.«
پریا: بعد هم رفتند و با هم بازی کردند.

خرگوش پاشکسته

میمون و دوستانش
یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود!

یه جنگل سرسبز و زیبا بود که توی اون یه عالمه حیوون 
با هم زندگی می کردند. یه روز صبح که باد سرد پاییزی 
البه الی درختای جنگل می پیچید، یه دفعه میمون کوچولوی 
قصه ی ما از خواب بیدار شد. دوید سمت جنگل و از 
شاخه های درخت ها تاب می خورد و می رفت که صدای 
مامانش رو شنید که می گفت: »میمون کوچولو، صبر کن! 
کجا داری میری؟ تو که هنوز صبحونه نخوردی.« میمون 

کوچولو گفت: »می خوام برم با دوستام بازی کنم.«
مطهره: بعد میمون کوچولو رفت پیش بچه عقاب

نوازش: و به خانم عقاب گفت: »اجازه می دین که بچه تون بیاد 
با من بازی کنه؟«

ملینا: ولی مامان بچه عقاب گفت: »نه، نمی تونم اجازه بدم چون 
بچه ی من خوابه!«

ستایش: میمون کوچولو تا دید بچه عقاب خوابه، ناراحت شد 
و رفت به سمت خونه.

آلما: همین جور که میمون کوچولو داشت میرفت سمت 
خونه، بچه عقاب از خواب بیدار شد و گفت: »مامان یه صدایی 
شنیدم، صدای کی بود؟!« مامانش گفت: »بچه میمون اومده بود 

تا باهات بازی کنه.« تا این رو شنید، خیلی خوشحال شد.

فرناز: بچه عقاب پرواز کرد و رفت به سمت بچه میمون و 
گفت: »میمون کوچولو! میمون کوچولو! صبر کن.«

هستی ضیائی: بچه عقاب همین طور که داشت می رفت پیش 
بچه میمون، دید خیلی تشنه اش شده.

عسل: وقتی رسید به بچه میمون، گفت: »من تشنمه! میای باهم 
بریم آب بخوریم؟«

رومینا: وقتی رسیدند کنار رودخونه، میمون کوچولو به بچه 
عقاب گفت: »خیلی آب نخور، چون که دلت درد می گیره.«

فاطمه: داشتند باهم بازی می کردن که میمون کوچولو گفت: 
»من گرسنمه! بریم یه چیزی بخوریم.

آیال: من از درخت میرم باال تا نارگیل بَِکنم.« اما وقتی داشت 
می اومد پایین، شاخه ی درخت شکست و محکم خورد زمین!

الیا: بچه میمون شروع کرد به گریه کردن و گفت: »آخ پام! وای 
مامان جون کجایی؟!«

سنا: بچه عقاب گفت: »گریه نکن! من االن میرم پیش مامانت!« 
اون رفت و همه چیز رو برای مامان بچه میمون تعریف کرد.

هستی راجی: مامان بچه میمون رفت پیشش و اون رو بغلش 
کرد و آوردش توی خونه و گفت: »استراحت کن تا حالت بهتر 

بشه.« صبح روز بعد، حال میمون کوچولو خوب شده بود.
آنیتا: بچه میمون تصمیم گرفت که به حرف مامانش گوش بده 
و قبل از اینکه بره و با دوستاش بازی کنه، صبحونه بخوره و 

بعد بره بازی کنه!
قصه ی ما به سر رسید، کالغه به خونه اش نرسید!

دختر مهربان
در پایان قصه گویی، داستان کامل شده برای بچه ها 
خوانده شد و آن ها این اسم برای قصه انتخاب کردند.

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. 
یه مزرعه سرسبز و قشنگ بود با یه کلبه ی زیبا که یه دختر 
کوچولو مهربون مثل شما، با خانوادش توی اون زندگی 
می کرد. یه روز صبح وقتی دختر کوچولوی قصه ی ما از 

توی کلبه اومد بیرون، چشمش افتاد به:
ستایش: یه شکارچی که می خواست حیوونا رو شکار کنه.

فاطمه ثقفی: دختر کوچولو، چون نگران حیوونا بود. رفت که 

کمکشون کنه.
کیانا: تا می خواست کمک کنه، یه دفعه نزدیک بود یه تیر بهش 

بخوره! پس فرار کرد و رفت توی خونشون پیش باباش.
دالرام: به باباش گفت: بابا! بیا جلوی این شکارچی را بگیر! این 

می خواد به حیوونا تیر بزنن.
آروشا: باباش رفت پیش شکارچی و بهش گفت: »این چه 

کاریه که همش حیوونا را شکار می کنی؟«
شیما: شکار چی گفت: »ما دوست داریم شکارشون کنیم. مگه 

شما سلطان جنگلین؟!«
جنگل  سلطان  »من  گفت:  دختر  بابای  رجامند:  فاطمه 
نیستم ولی نمی خوام که شما حیوونا رو اذیت کنی. آخه 
دختر من حیوونا را دوست داره و اگه حیوونا را بکشی 

اون ناراحت میشه.«
زهرا عسگری: شکارچی از اون به بعد یواشکی می رفت 

حیوونا را شکار می کرد.
زهرا جمالیان: بابای دختر برای شکارچی ها با طناب تله 

درست کرد که اونا را گیر بندازه.
فاطمه زهرا: خرگوشای مهربون رفتن و با دندوناشون طناب ها 

را  جویدند و شکارچی ها را نجات دادند.
ویشکا: شکارچی ها آزاد شدند.

ستایش: چون که خرگوشا خیلی مهربون بودند.
فاطمه ثقفی: شکارچی ها وقتی که نجات پیدا کردند، فهمیدند 
که چقدر حیوونا مهربونند و تصمیم گرفتند با اونا مهربون باشند 

و دیگه اونا را شکار نکنند.

قصه گویی خالق
فریبا نیلچی - کارشناس علوم تربیتی
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در کالس خالقیت ادبی، مربی در مورد حفاظت از محیط زیست با موضوعات حیوانات، گیاهان و آب 
با نوآموزان گفت و گو نموده است. سپس با طرح سواالتی، نوآموزان در جهت ارائه راهکارهایی برای 
حفظ محیط زیست هدایت شده اند. در مرحله ی بعد، قسمت ابتدای یک قصه با یکی از موضوعات 
ذکر شده، توسط مربی مطرح گردیده و نوآموزان با خالقیت خود به تکمیل قصه پرداخته اند. در پایان 

با هم فکری یکدیگر، نام داستان انتخاب شده.

مراقبت از جنگل
یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. 
جنگلی بود سر سبز و قشنگ،  حیوانهای مختلفی اونجا 
زندگی می کردند، همه حیوانها با هم دوست و مهربون 
بودند. روزی از روزا در این جنگل زیبا،  اتوبوسی پر 
اومد و  از جنگل خوششون  مسافر وارد شد. مسافرها 
چند روزی رو اونجا موندند. غذا خوردند، بازی و شادی 
کردند تا اینکه موقع رفتن، یادشون اومد پالستیک زباله 
با خودشون نیاوردند، گفتند: »مهم نیست، زباله ها رو می 

گذاریم همین جا و می ریم. 
ناراحت  خیلی  دیدند،  رو  ها  زباله  اومدند،  تا  حیوانها 
شدند. حتی چند تا از اونا مریض شدند و بعد دو تا از 

اونا هم مردند.
خرگوش کوچولو که خیلی باهوش بود، گفت: »اینجوری 
که نمی شه آدمها بیایند و خونه ما رو کثیف کنند و برند، 
باید یه فکری کنیم.« پلنگ گفت: »آهان، ما باید جمع شیم 
و بریم یه جنگل دیگه.« آهو کوچولو گفت: »اینجوری 
که نمی شه، اینجا خونه ی ماست، ما باید یه کاری کنیم، 
خونمونو تمیز کنیم.« سنجاب گفت: »من فکر آهو رو 
دوست دارم، بهتره اینجا رو تمیز کنیم.« کالغه گفت: »ولی 
بعد اینکه تمیز کنیم، دوباره آدمها میاند و اینجا رو کثیف 
می کنند، ما که نمی تونیم همش اینجا رو تمیز کنیم.« آقا 
سگه گفت: »من یه فکر بهتر دارم!  بهتره آقا شیر و پلنگ 
و خرسه هر موقع اتوبوس رو دیدند، برند جلوی اتوبوس 
تا اونها رو بترسونند و فرار کنند تا دیگه توی جنگل ما 
نیاند. ببر گفت: »چه فکر خوبی! منم با سگ موافقم، همین 
کار رو می کنیم.« الک پشت کوچولو گفت: »بهتره یه 
کاری کنیم که دیگه زباله نریزند« و آقا شیر گفت: »مشکل 
اینجاست که ما سطل زباله نداریم. بهتره ما یه سطل زباله 

بزرگ درست کنیم.«
 همه با هم چندتا سطل بزرگ درست کردند و جاهای 
مختلف جنگل گذاشتند. از اون روز به بعد که آدما توی 
جنگل می اومدند، همه آشغاال و  می ریختند توی سطل 

آشغال. 

درخت مهربان
یه روز علی کوچولو رفت توی پارک. شروع کرد به بازی 
کردن، از این طرف به اون طرف رفت. همینجور که می 
رفت به یه درخت پر شکوفه رسید. خیلی از اون درخت 
خوشش اومد، پیش خودش گفت: »بهتره یه شاخه از 
درخت ببَرم واسه دوستم تا اونم ببینه چقدر خوشگله«. 

بعد یه شاخه از درخت شکست.
همین جور که شاخه رو می شکست، درخت التماس 
می کرد و می گفت: »نکن، من دردم میاد. آخه این دست 
منه، چرا دست منو می شکنی.« ولی چون علی کوچولو 
صدای درخت رو نمی شنید به کار خودش ادامه داد. 
درخت بی دست شد و از اون  روز پرنده ها دیگه روی 
شاخه درخت نمی نشستند، درخت کلی ناراحت بود. 
علی شاخه رو برد پیش دوستش. دوستش اول تشکر 
کرد ولی بعد گفت: »خیلی کار بدی کردی. درخت گناه 
داشت. این همه شکوفه داشته.« علی گفت: »آخه چون 
قشنگ بود، برا تو اوردم.« علی ناراحت شد و رفت خونه 

خوابید.
خواب دید که یه عالم درخت شکوفه هست که بچه ها 
دارند شاخه های اونارو می شکنند و برای دوستاشون می 
برند و همه شکوفه ها تمام شد. درختا قهر کردند. دیگه 
شکوفه نداشتند. دیگه علی هیچ جا گل و شکوفه ندید. 
علی خیلی ناراحت شد، پیش درخت رفت و گفت: 
نمی دی؟«  دیگه شکوفه  »شکوفه هات کجان؟! چرا 
درخت گفت: »اگه شکوفه بدم، بچه ها دستام رو می 
کنند. برای همین دیگه شکوفه نمی دم.« علی معذرت 
خواهی کرد. گفت: »من فکر نمی کردم،  شاخه ها دستای 

شما باشند. من معذرت می خوام.«
علی از خواب بیدار شد و گفت: »وای من چه کار بدی 
کردم، من دیگه هیچ وقت شاخه درختا رو نمی کنم و از 
درختا مواظبت می کنم. من نمی گذارم هیچ کس شاخه 
درختا رو بشکنه.« درخت گفت: »باشه. منم تو رو می 
بخشم. به شرطی که تو دیگه این کار رو نکنی و مواظب 
همه درختا باشی.«  از اون موقع درخت همیشه پر از 

شکوفه بود.

دوستان دریا
یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. 
اسب دریایی توی آب شنا می کرد. شعر می خوند و 
بازی می کرد، همین جور که از دوستاش فاصله گرفت، 
دید اون طرف دریا یه جایی رنگ آب عوض شده، سیاه 
شده. تا رفت نزدیک، دید بوی خیلی بدی هم می ده. 

گفت: »وای چه بوی بدی!«
با خودش گفت: »این آِب کثیف االن همه ما رو مریض 
می کنه، ای وای! دستامو ببین، دون دون شدم!« و بعد 
تند تند رفت پیش هشت پا که دکتر حیوانهای دریا بود 
و گفت: »همه آدما توی آب آشغال ریختند، پوست من 
دون دون شده.« هشت پا به  اسب آبی گفت: »برو آدما 
آبی گفت:  نریزند.« اسب  تا دیگه آشغال  بترسون  رو 
»آشغال نبود، فاضالباشون رو ریختند توی آب.« ماهی 
تپل گفت: »بیاین یه نقشه بکشیم. اگه ما کاری نکنیم، آدما 
بازم فاضالبای خونشونو می ریزند توی دریا و ما ماهیا 

دوباره مریض می شیم.«
 دکتر هشت پا گفت : »بیاین بریم آدما رو بترسونیم که 
دیگه فاضالب نریزند.« ماهی کوچولو گفت: »ولی ما 
خیلی کوچیکیم، از آبم که بیرون بریم، می میریم. پس 

چکارکنیم؟«
پس حیونا تصمیم گرفتند یه کوسه که بدنش با سنگای 
رنگی دون دون شده، درست کنن.  خیلی وحشتناک شد. 
ماهی تپل اونو برد باال . آدما تا دیدند، خیلی ترسیدند و 
گفتند: »وای چرا این کوسه این قدر دون دون شده؟ شاید 
مال فاضالبای ما باشه.«  بعد آبا رو بو کردند. دیدند،  وای 
چقدر بوی بد می ده. گفتند: » ما دیگه فاضالب توی آب 
نمی ریزیم تا آب کثیف نشه.« بعد آبا دیگه تمیز شد و 

حیوانها تونستند با خوبی و خوشی باهم زندگی کنند .
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