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بهداشت دست )Hand Hygiene(  یک واژه 
کلی است که به هر نوع عمل شستشوی دست 

اشاره می کند و شامل موارد زیر است:
یا  و  صابون  و  آب  با  ها  دست  شستشوی 
دست  بهداشت  که  هنگامی  صابون.  مایع 
آن  نتایج  شود،  می  انجام  صحیح  طور  به 
کاهش میکروارگانیسم ها بر روی دست ها 
است. مطالعات زیادی  در خصوص اهمیت 
شستشوی دست با آب و صابون و تاثیر آن 
در کاهش مرگ و میر ناشی از اسهال انجام 
شده و نیز نشان داده شده که شستن صحیح 
دست با آب و صابون می تواند جلوی انتقال 
بیماری های تنفسی را بگیرد. طبق مطالعاتی که 
در پاکستان انجام شده، شستشوی دست با آب 
و صابون تعداد پنومونی را در بچه های زیر پنج 

سال تا 50 درصد کاهش داده است. بنابراین 
انتقال  جلوی  تواند  می  دست  شستشوی 
بیماری های اسهالی )وبا(، پنومونی، انگل های 
روده ای، سارس، آنفوالنزای پرندگان و خوکی 

و عفونت های پوست و چشم را بگیرد.
بر همین اساس در اردیبهشت ماه به مناسبت 
ی  برنامه  یک  دست«  بهداشت  جهانی  »روز 
پژوهشی چند مرحله ای را شعبه 1 دبستان  
مسرور آغاز کردیم. ابتدا با همکاری آموزگاران 
برای دانش آموزان سواالتی نظیر »به نظر شما 
میکروب چیست و چه شکلی دارد؟ آیا همه 
میکروب ها مضر هستند؟« مطرح شد. این ایجاد 
انگیزه، برخی از دانش آموزان پرسشگر را  بر 
آن داشت تا به کسب اطالعات بیشتری درباره 
این موضوع بپردازند. در این میان دانش آموزان 

زهرا محمدقاسمی/ مراقب سالمت دبستان

ادامه در صفحه 6
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برنامه ی پژوهشی »کشت میکروب« در دبستان مروج سالمت

اختالالت یادگیریکلیسای وانکمن و شهر دورتر
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 شکرزاده/مشاور
   
  گزارش اردوی
 دبستان اصفهان گردی

  ماه   رمضان، ماه طاعت و بندگی گرامی باد

رتبه های مسرور در سال تحصیلی 96-97

رتبه های برتر در مسابقات قرآن و عترت ناحیه 
سما کوهستانی و ریحانه بشیری

رتبه ی دوم ناحیه در رشته ی
 سرود گروهی

رتبه ی اول ناحیه در رشته ی
 نمایش عروسکی

رتبه ها ی برتر ناحیه
مسابقات خانه ریاضیات

مسابقات استانی دومینو

رتبه اول طراحی آب مرکب/ مریم مرادیان
رتبه دوم طراحی مداد/ زهرا کاظمی

رتبه دوم داستان نویسی/ بشرا آمهدی
رتبه سوم نقاشی همگانی/ شعبه 2 مسرور

رتبه دوم داستان نویسی/ مریم مرادیان
رتبه دوم نقاشی مداد رنگ/ نازنین زهرا غالمی

خاطره ای از خانم علیپور
 موسس دبستان
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شکیبا استکی / مدیر دبستان

خاطره ای از سرکار خانم علیپور موسس دبستان

اخبار کوتاه
مناسبت  به   96 ماه  بهمن   30 دوشنبه 
سالروز »شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(« 
روضه  مراسم  در   ۲ شعبه  آموزان   دانش 

حضرت شرکت کردند.
چهارشنبه ۲ اسفند ماه 96 به مناسبت ایام 
در  )س(«  زهرا  فاطمه  حضرت  »شهادت 
پیش دبستانی، مراسم عزاداری برگزار شد.

مناسبت  به   96 ماه  اسفند   ۲ چهارشنبه   
سالروز »شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(« 
شد.  برگزار   1 شعبه  در  عزاداری  مراسم 
و  نماز  اقامه  از  پس   1 شعبه  دانش آموزان 
گوش فرادادن به سخنان حاج آقا بکتاشیان، با 
شخصیت آن بانوی بزرگوار بیشترآشنا شدند.

یکشنبه 6 اسفند ماه 96 دانش آموزان پایه 
دوم به اردوی آموزشی_ تفریحی »حمام علی 

قلی آقا« رفتند.
پنجشنبه 10 اسفند ماه 96 در ادامه سلسله 
»اردوهای اصفهان گردی« پنجمین اردو، در 
قالب جلفا گردی و بازدید از موزه و کلیسای 
وانک با همراهی دانش آموز شعبه ۲ مسرور 

برگزار گردید.
یکشنبه 13 اسفندماه 96 ساعت هنر شعبه ۲ 
به خلق اثر هنری در قالب »نقاشی همگانی« 

با موضوع »درختکاری« اختصاص داده شد.
یکشنبه 13 اسفندماه  96 دانش آموزان شعبه 
1 براساس امتیازات کسب شده در طول ترم 
اول،  به سه تا چهار گروه تقسیم شدند و به 
رسم یادبود به هر دانش آموز جایزه ای اهدا شد 
تا پیشرفت و تالش آنان مورد تقدیر قرار گیرد.
سه شنبه 15 اسفند ماه 96  به مناسبت روز 
»درختکاری« به هر کدام از نوآموزان یک نشا 

فلفل هدیه داده شد .
سه شنبه 15 اسفند ماه 96 دانش آموزان پایه 

سوم به »خانه خالقیت« رفتند.
سه شنبه 15 اسفندماه 96 شعبه 1 به مناسبت 
از  صفاپور  خانم  میزبان  »درختکاری«  روز 
شهرداری ناحیه ۲ بود که با آموزش و کاشت 
نهال، دوستی جدید به مسروری ها پیوست.

با  همزمان   96 اسفندماه   16 چهارشنبه 
»والدت حضرت فاطمه زهرا )س(« با همت 
اولیای مهربان »بازارچه خیریه«  در فضای 

پیش دبستانی برپا شد.
چهارشنبه 16 اسفندماه 96 به مناسبت روز 
»درختکاری«  دانش آموزان شعبه ۲، در کنار 
نقاشی همگانی، فضای دبستان را همراه با 

آموزگاران خود با کاشت گل آراستند.
چهارشنبه 16 اسفند ماه 96  به دانش آموزان 
شعبه ۲ براساس امتیازات کسب شده در طول 
ترم اول، هدایایی تقدیم شد تا پیشرفت و 

تالش آنان مورد تقدیر قرار گیرد.
سه شنبه ۲۲ اسفند ماه 96 فروش نشریه 
دانش آموزی شماره ده صبح مسرور آغاز شد.
چهارشنبه ۲3 اسفندماه 96 جشن کوچکی 
به مناسبت »نوروز« در پیش دبستانی برپا شد.
چهارشنبه ۲3 اسفند ماه 96 طبق بخشنامه ی 
سراسر کشور)یک روز با مجله ی رشد( در 
شعبه ۲، دانش آموزان با فعالیت های متنوع 

چرا  که  اید  پرسیده  خود  از  حال  به  تا 
دبستان، مسرور است؟ به راستی معنای  نام 
حقیقی مسرور چیست؟ آیا شادمانی صرفا 
خنده  با  همراه  گفتگویی  یا  فعالیت  یک 
است  این  مسرور  از  ما  منظور  آیا  است؟ 
که همه ی اتفاقات همراه با یادگیری، شادی 
ایجاد می کند؟ فرق بین شادمانی و احساس 
شادی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها 
باید بگویم در فرآیند درس خواندن و آموزش 
و پرورش خیلی از اوقات اشک ریخته ام، یا 
نا امید و مایوس بوده ام . شاید هم غمگین و 
حتی عصبانی. از اشتباهاتم احساس خجالت 

آن  معلمم  خواست  نمی  دلم  و  کردم  می 
اشتباهات را متوجه شود. حتی گاهی مخفی 
کاری می کردم و ممکن بود نا صادق باشم. 
وقتی معلم به عمد یا غیر عمد به اشتباه من 
توجهی نمی کرد، نفس راحتی می کشیدم و 
نگرانی هایم کمتر می شد. اما به مرور با تکرار 
آن اشتباه یا ایراد، رفتارهای غلط من بیشتر 
بر  اغماض  از  دست  هم  معلم  و  شد  می 
به خجالت  تبدیل  می داشت و شادی من 
شادمانی  فهمیدم  ها  بعد  شد.  می  و خشم 
واقعی یک احساس لحظه ای نیست، بلکه 
پایدارتریست که ممکن است  حالت لذت 

همین  به  نباشد.  من  رفتار  فوری  نتیجه ی 
خاطر وقتی صادقانه به ایراد یا اشتباه خود 
که  نتایجی  تمام  رغم  علی  کردم  می  اقرار 
شادی  و  سرور  احساس  داشت  برایم  فوراً 
به  وقتی  یا  داشتم.  تری  درونی  و  تر  عمیق 
فعالیتی که خیلی دوست داشتم نه می گفتم و 
وظیفه ام را انجام می دادم، قبل از خواب به 
خودم تبریک می گفتم و آرامش پایدارتری 
را تجربه می کردم. شاید منظور از مسرور 
و  خوب  رفتار  به  دادن  ادامه  همین  هم 
طوالنی  پاداش  به  که  این  و  است  مفید 

مدت رفتار مناسب فکر کنیم.

چرا مرسور؟

در  مدرسه ام  بودم.  دبستان  دوم  کالس 
خرمشهر بود. خودمان هم ساکن خرمشهر 
بودیم.  آبان ماه بود که پدرم به خاطر اینکه 
آموزگار، من را به ناحق تنبیه کرد، مدرسه ام 
مدرسه ی  در  را  اسمم  و  کرد  جابجا  را 

شرکت نفت آبادان نوشت.
که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
سیمانی  مدرسه  کالس  کف 
بچه ها،  بدوهای  بدو  با  و  بود 
و  گرد  از  پر  کالس  هوای 
صبح  روز  یک  می شد.  خاک 
و  آمد  دیر  کمی  آموزگار 
کردند.  بپر  بپر  حسابی  بچه ها 
من هم سرم به کار خودم گرم 
شد  وارد  که  آموزگار  بود. 
بود.  گرفته  مه  انگار  را  کالس 
نه  و  گذاشت  باال  نه  هم  او 
پایین و از دم با خط کش، کف 
من  کرد.  کباب  را  همه  دست 
می نشستم.  اول  ردیف  همان 
و  داشت  قوت  هنوز  دستش 

حسابی از خجالتم درآمد.
نداشتم  دوست  رفتم،  خانه  به  وقتی  ظهر 
دستهایم  ولی  شود  مطلع  اتفاق  از  کسی 
سفره،  سر  که  بود  کرده  ورم  آن قدر 
غذا  همین  بگیرم.  نمی تواستم  را  قاشق 
باعث  پدرم،  جوی  و  پرس  و  نخوردن 
شود.  رو  ام  کرده  ورم  دست های  تا  شد 
از  موضوع  که  کردند  تعجب  خیلی  همه 
کردم.  تعریف  را  ماجرا  بوده.  قرار  چه 
بر خالف  و  بود  مدرسه  پدرم  صبح  فردا 
تایید سوختن تر و خشک  اصرار مدیر و 
در ماجرای روز پیش توسط او، مدرسه ام 

کرد. تغییر 
 مدرسه ی جدید مختص فرزندان کارکنان 

فاصله  مان  از خانه  بود ولی  نفت  شرکت 
نظر  به  سخت  آمدش  رفت  و  داشت 
لباس  مدرسه،  کیفیت  با  همراه  می رسید. 
مشکی  مانتوی  یک  کرد.  تغییر  هم  فرمم 
بود  شده  تزئین  سفید  پارچه های  با  که 

دوستش  خیلی  داشت.  سفیدی  یقه ی  و 
آبادان  تا  تنهایی  به  داشتم. هر روز خودم 
تا  مادرم  بار  دو  یکی  اوایل  می رفتم. 
مدرسه همراهی ام کرد تا خم و چم مسیر 
دستم بیاید و بعد هر روز صبح تا ایستگاه 
اتوبوس  سوار  من  و  آمد  می  همراهم 
می رفتم  آبادان  به  خرمشهر  از  و  می شدم 

و بر می گشتم.
دیگر  روزهای  همه ی  مثل  ظهر  روز  یک 
اتوبوس  سوار  خانه،  به  برگشت  برای 
شدم. اتوبوس خیلی شلوغ بود. آقایی که 
مسئول گرفتن پول بود، با یکی از مسافران 
سر سوار شدن و نشدنش بحثش شد. همه 

گرفت.  باال  دعوا  و  ریخت  هم  به  چیز 
هم  از  نفری  چند  شدند.  گالویز  دو  هر 
جدایشان کردند. هر دو که حسابی شاکی 
بودند، گفتند برویم ژاندارمری. همه سوار 
اتوبوس شدند و راننده ی اتوبوس هم بی 
بست  را  در  جواب  و  سوال 
حرکت  مسافران  ی  همه  با  و 
من  ژاندارمری!  به سمت  کرد 
که  نگران،  و  واج  و  هاج  هم 
خانه  در  پدرم  و  مادر  االن 

چشم به راه من هستند.
معطل  خیلی  ژاندارمری  در 
شدیم و پس از کشمکش های 
رضایت  دو  هر  فراوان 
از  خیلی  حین  همین  دادند. 
دیگر  وسیله های  با  مسافران 
قضیه  اینکه  از  پس  و  رفتند 
نفری  چند  انجامید،  صلح  به 
بودیم.  مانده  مسافران  از 
و  برگشت  خط  به  اتوبوس 
را  من  تاخیر  ساعت  چند  با 
پیاده  همیشگی  ایستگاه  در 
فکر  هزار  خانه،  به  رسیدن  راه  در  کرد. 
است؟  شده  چه  حاال  که  کردم  خیال  و 
از  را  مادر  و  پدر  شدم،  که  کوچه  وارد 
آمد  اشک  با  و  شتاب  به  مادر  دیدم.  دور 
و  گفت  هایش  دلواپسی  از  مادرم  طرفم. 
یک  و  هزار  و  شده  نگران  چقدر  اینکه 
نگاه  و  بود  ایستاده  پدرم  اما  کرده.  فکر 
از  فقط  شدیم،  که  خانه  داخل  و  می کرد 
چه  از  موضوع  که  خواست  توضیح  من 
تعریف  برایشان  را  ماجرا  است.  قرار 
استوار  بذر  پدر،  روز  آن  برخورد  کردم. 
در  امروز  تا  و  کاشت  دلم  در  را  ماندن 

خاطرم مانده است.

من و شهر دورتر
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اخبار کوتاه

 10 ساعت  و  اسفند   16 یکشنبه  روز  ما 
صبح به همراه معلم های عزیزمان به حمام 
علی قلی آقا رفتیم و از آنجا بازدید کردیم. 
کردند  ما صحبت  برای  راهنما  خانم  یک 
و گفتند مردم قدیم در خانه هایشان حمام 
برای حمام کردن به حمام های  نداشتند و 
حمام  و  دادند  می  پول  رفتند،  می  عمومی 
یک  هم  آقا  قلی  علی  حمام  کردند.  می 
حمام خیلی قدیمی و جالب بود. مردم در 
در حمام به غیر از حمام  قدیم  های  زمان 
کردن نماز می خواندند ، غذا می خوردند، 
کشیدند،   می  قلیان  کردند،  می  استراحت 

ماساژ می گرفتند و خوش می گذراندند. 
کفشی  جا  در  را  هایشان  کفش  اول  مردم 
می گذاشتند و سپس وارد حمام می شدند. 

حمام ها دوش نداشتند و با کاسه خودشان 
بود  کوه  مثل  حمام  سقف  می شستند.  را 
آبی  های  کاشی  از  حمام  دور  تا  دور  و 
و مشکی ساخته شده بود. آن جا چندین 
از  از سکوها که  سکو وجود داشت، یکی 
نشین  آن سکوی شاه  به  بود،  بزرگتر  همه 
می گفتند. شاه ها و بزرگان یا خان ها آن جا 
استراحت می کردند و بدن آن ها را ماساژ 
از  شدند  می  تشنه  که  زمانی  دادند.  می 
بود،  آب  آن  داخل  که  کوچکی  حوض 
می نوشیدند و موقع عیدها و شب یلدا داخل 
آن را پر از شربت می کردند. همچنین آن جا 
دیواری بود که به آن تکیه می دادند و  باالی 
آن سوراخی  بود که از آن آب می آمده و با 
ریختن روی بدن، آن را ماساژ می داده.یک 
یک  مثل  که  دیدیم  هم  بزرگی  مستطیل 
استخر بود. اسم آن خزینه بود و داخلش 
آب گرم جمع می شده. مردم روی زمین 
می نشستند و خود را کفی می کردند و با 

کاسه های آب گرم خود را می شستند.
زغال گرم  و  با سوخت چوب  آب حمام 
می شد. آب گرم از طریق تونلی که داخل 
آن پر از آتش بود، گرم می شد؛ به آن جا 

گرم خانه می گفتند.
هایی  با چراغ  روشنایی حمام  فهمیدیم  ما 
بوده که داخل آن روغن حیوانی می ریختند.

شیران  استاد  رفتیم.  سفالگری  قسمت  به 
سفالگری می کردند. ما به کارگاه قلم زنی 
رفتیم. یکی از هنرمندان کشورم را دیدیم 
کارهایش  بود.  زنی  قلم  مشغول  که 
که  آموختیم  ما  بود.  قشنگ  و  زیبا  بسیار 
برای قلم زنی، هنرمندان وقت و حوصله 

زیادی به خرج می دهند.
وسیله  »این  گفتند:  ما  به  زنی  قلم  استاد 
که دست من است، یک قلم حکاکی است 
روی  بر  چکش،  و  قلم  با  را  ها  طرح  و 
ایم،  ریخته  قیر  آن  داخل  که  ظروف مسی 
قلم زنی  آموختیم که  ما  ایجاد می کنیم.« 
را  هنرش  که  کسی  و  است  سختی  کار 

انجام دهد. تواند  باشد می  داشته 

مجالت رشد آشنا شدند و درکارگاه های 
مربوط به این فعالیت ها شرکت کردند.

پنجمین جلسه آموزشی فرایض دینی در 
راستای آموزش عملی احکام نماز و آمادگی 
بیشتر دانش آموزان پایه سوم توسط حجت 
االسالم بکتاشیان در شعبه 1 برگزار گردید .

چهارشنبه ۲3 اسفند ماه 96 دانش آموزان 
مسرور ۲،  با چیدن سفره هفت سین به استقبال 
نوروز رفتند. همچنین  برنامه ی  موسیقی ملی 
- حماسی و سنتی و نمایش مهیج حاجی 

فیروز توسط دانش آموزان اجرا شد .
روز  تا  ماه  فروردین  یکشنبه ۲6  روز  از 
چهارشنبه ۲9 فروردین ماه به مناسبت »هفته 
سالمت« برنامه های شاد و متنوعی در شعبه 

1مسرور برگزار شد.
شنبه 1 اردیبهشت ماه 97 مصادف با سالروز 
»والدت  قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل )ع(« 
و »روز جانباز« دانش آموزان شعبه ۲ مسرور به 
مالقات جانبازان سرافراز دفاع مقدس در مرکز 

شهید مطهری رفتند.
»جشن   97 ماه  اردیبهشت   6 شنبه  پنج 
عبادت« دانش آموزان کالس سوم در سالن 
موسسه ی علی بن ابیطالب )ع( برگزارشد.

شنبه 8 اردیبهشت ماه 97 در راستای اجرای 
اردوهای سالمت، تمامی دانش آموزان پایه سوم 
و تعدادی از دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و 
ششم که اولیای آن ها اعالم رضایت کرده 
بودند، در  اردوی آزمایش خون شرکت کردند.
دوشنبه  10 اردیبهشت ماه 97 همزمان با 
موضوع  واحد حیوانات، نوآموزان همراه 

مربیان خود از باغ پرندگان بازدید کردند.
سه شنبه 11 اردیبهشت  97 نوآموزان به 
با  )عج(«  مهدی  حضرت  »میالد  مناسبت 
خواندن دعای فرج و سرودهای شاد، این 

روز را جشن گرفتند.
مراسم  ماه 97  اردیبهشت  شنبه 11  سه 
جشن  با  همزمان  معلم  مقام  بزرگداشت 

»نیمه شعبان« درشعبه ۲ برگزار گردید.
براساس  اردیبهشت ماه 97   دوشنبه 17 
برنامه ی همه ساله ی دبستان مسرور، جشن 
پایان سال مسرور در اردوگاه شهید بهشتی 

واقع در شهر ابریشم برگزار گردید.
پنج شنبه ۲0 اردیبهشت ماه 97 نوآموزان 
پیش دبستانی را با جشنی سرار شادی به 

سمت دوره جدید آموزش بدرقه کردیم.
یکشنبه ۲3 اردیبهشت ماه 97 در شعبه ۲، 
دانش آموزان با رضایت نامه، مرحله دوم 
مرکز  از  حضورکارشناسانی  با  را  وارنیش 

بهداشت نواب صفوی به پایان رساندند.
دوشنبه ۲4 اردیبهشت ماه 97 طبق روال 
همه ساله ی مجموعه مسرور، اردوی درون 
مدرسه ای )شبی در مدرسه( دانش آموزان 

کالس ششم برگزار گردید.
سه شنبه ۲5 اردیبهشت ماه 97 نوآموزان 
همراه اولیای خود در فضای پارک ایثارگران 
دور هم جمع شده و ضمن صرف عصرانه ی 
کوچک با ساخت بادبادک به بازی پرداختند. 

دبستان  گردی  اصفهان  اردوهای  ادامه  در 
برویم.  جلفا  منطقه  به  بود  قرار  مسرور، 
بارانی  هوا  بودیم.  اردو  این  مشتاق  همه 
در  ها  بچه  بارید.  می  باران  نم  نم  و  بود 
سرکار  بودند.  کشیده  صف  مدرسه  حیاط 
خانم فصولی راهنمای گروه ما بودند،  کمی 
صحبت کردند و قوانینی که باید در آن جا 

رعایت کنیم را به ما گوش زد کردند.
با مینی بوس به منطقه جلفا رفتیم. کلیسا در 
آخر یکی از کوچه ها قرار داشت. به کلیسا 
رسیدیم. روبروی درب ورودی کلیسا یک 
ایشان  بود.  خاچاطور  خواجه  از  مجسمه 
اولین دستگاه چاپ را به ایران آورد. خانم 
منطقه  نام  دادند  توضیح  ما  برای  فصولی 
قبل  که  ارامنه  اصلی  سرزمین  نام  از  جلفا 
آن جا  در  اصفهان  و  ایران  به  مهاجرت  از 
این  است.  شده  گرفته  کردند،  می  زندگی 
مهاجرت در زمان شاه عباس صفوی اتفاق 
را  کلیسا  ورودی  درب  باالی  است.  افتاده 
نگاه کردیم، آن جا ساعت بزرگی بود که با 

نواختن زنگش، ساعت را به ما نشان می داد.
به  دقت  با  همه  شدیم.  کلیسا  فضای  وارد 
نگاه  کلیسا  بخش  آرامش  و  زیبا  بنای 
می کردیم. این کلیسا تنها کلیسای خشتی و 
گنبد دار و کاشی کاری شده در دنیا است 

که نشان دهنده ی زندگی مسالمت آمیز ارامنه 
آن  گنبد  و  باشد  می  اصفهانی  و مسلمانان 

شبیه گنبد مساجد ایرانی است.
وارد کلیسا شدیم. تمام طاق و  دیوارها نقاشی 
شده بودند. نقاشی ها درباره ی حضرت مسیح، 

روز رستاخیز و کتاب انجیل بود. یک منبر 
که دوازده شمع به یاد بود دوستان حضرت 
مسیح اطراف آن قرار داشت هم آنجا بود. 
خانم نریمانی از همه ی بچه ها، کالس به 

کالس در کلیسا عکاسی کردند.
بعد از کمی استراحت  به داخل  موزه ی 
وانک که کنار ساختمان کلیسا بود، رفتیم. 
مثل  دیدیم،  را  جالبی  چیزهای  جا  آن 
بر  تار مویی که  ارمنی،  زنان  کامل  پوشش 
روی آن با الماس توسط یک دختر ارمنی 
جمله ای اخالقی نوشته شده بود و ما زیر 
میکروسکوپ دیدیم، اولین دستگاه چاپ، 
کوچک ترین  و  صلیب  قدیمی،  ظروف 
کلیسا  فروشگاه  به  آخر  در  جهان.  کتاب 
از کارت  به دلخواه خودمان یکی  رفتیم و 
پستال های تصاویر کلیسا و موزه را هدیه 
یادبود  عنوان  به  ارمنی  خط  با  و  گرفتیم 
از ما را پشت کارت پستال  اسم هر کدام 
مدرسه  به  بستنی  خوردن  از  بعد  نوشتند. 
بازگشتیم. ما از این اردو خیلی لذت بردیم.

کلیسای وانک 
بشرا آمهدی، غزل یوسفیان/کالس پنجمگزارش اردوی اصفهانگردی

حامم علی قلی آقا
گزارش گروهی دانش آموزان پایه دومگزارش اردوی اصفهانگردی

نقاشی: غزل یوسفیان/کالس پنجم
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موفقیت  و  هوش  بر  موثر  عوامل  از  یکی 
تحصیلی، عوامل تغذیه ای هستند. مغز نیز 
انرژی  و  غذا  به  بدن  اعضای  سایر  همانند 
مصرفی  انرژی   % به50  نزدیک  دارد.  نیاز 
مغز  استفاده ی  مورد  نوجوانان،  و  کودکان 
ایشان قرار می گیرد؛ در زمان فعالیت های 
فکری مانند زمان امتحانات این مقدار باز هم 
مغز  قدرت  افزایش  برای  یابد.  می  افزایش 
باید از مصرف مواد غذایی محرک سیستم 
قهوه،  مانند  کافئین  حاوی  مواد  و  اعصاب 
میان  برخی  و  گازدار  نوشابه  های  چای، 
وعده های غذایی حاوی این مواد خودداری 
کرد. عالوه بر مواد غذایی، عوامل محیطی نیز 

بر قدرت مغز تاثیر به سزایی دارند. 
حافظه  کاهش  با  آلومینیوم  مثال  عنوان  به 
ارتباط دارد. بنابراین در طبخ غذا از ظروف 
آلومینیومی استفاده نکنید؛ اسپری های خوشبو 
کننده ی ضد عرق حاوی مقادیر قابل توجهی 
آلومینیوم هستند و کودکان و نوجوانان نباید 

در معرض آن قرار گیرند.
داده  نشان  شده  انجام  مطالعات  لسیتین: 
در  اساسی  نقش  مغذی  مواد  از  برخی  که 
ترین  اساسی  و  دارند  مغز  قدرت  تحریک 
است  لسیتین  رابطه،  این  در  غذایی  ماده 
باعث  بوده و  که حاوی فسفاتیدیل کولین 
انتقال امواج عصبی از یک سلول به سلول 

دیگر می شود.
منابع غذایی طبیعی حاوی لسیتین عبارتند 
از: مغزها )آجیل آالت(، گندم با سبوس، زرده 
تخم مرغ، ذرت، جگر، سویا و روغن گیاهی.

کولین و لسیتین دو عامل غذایی دارای نقش 
حیاتی برای فعالیت فکری هستند، زیرا این 

که  می شوند  تبدیل  کولین  استیل  به  دو 
مهمترین واسطه شیمیایی موثر در حافظه و 

فعالیت سلول های مغزی می باشد.
فعالیت های لسیتین در بدن:

ها  سلول  داخل  به  ها  چربی  انتقال  به   -1
کمک می کند.

۲- به محلول باقی ماندن کلسترول کمک می کند.
3- به تولید اسیدهای صفراوی از کلسترول 

کمک می کند.
بنابراین با سه فعالیت فوق، لسیتین به کاهش 
سطح کلسترول کمک می کند و در نتیجه در 
کاهش تصلب شراین و بیماری های قلبی و 

عروقی نقش دارد.
در افراد سالم نزدیک به 30 % وزن خشک 
غالف  که  می دهد  تشکیل  لسیتین  را  مغز 
رشته عصبی را تغذیه کرده و پیشتاز تشکیل 

استیل کولین نیز می باشد.
موضوعات  نگهداری  حافظه:  و  کولین 
مختلف در حافظه نوعی واکنش در سطح 
توسط  مختلف  های  پیام  است.  سلول 
واسطه های شیمیایی از یک سلول به سلول 

دیگر منتقل می شوند.
استیل کولین مهم ترین واسطه شیمیایی در 
افزایش  و  با گذشت عمر  است.  مورد  این 
سن، تغییرات متعددی باعث کاهش حافظه 
می شوند و به طور عمده فعالیت آنزیم های 

تولید کننده استیل کولین کاهش می یابد.
منابع غذایی مفید برای فعالیت مغز و اعصاب
کولین و لسیتین: مقدار کولین آزاد موجود 
بیشترین  است،  کم  بسیار  غذایی  مواد  در 
میزان آن در رژیم غذایی به صورت لسیتین 
است که به میزان زیادی در روغن حاصل از 

دانه های روغنی مانند سویا، آفتابگردان و .... 
یافت می شود.

که  است  لسیتین   % حاوی2  سویا  روغن 
حاوی اسیدهای چرب اساسی امگا 3 و 6 
می باشد. )57 % امگا 6 و 9 % امگا 3( در 
حالی که بسیاری از دانه های روغنی دیگر، 

فقط حاوی امگا 6 هستند.
فاسد  زود   3 امگا  چرب  اسید  که  آنجا  از 
می شود، برخی کارخانجات میزان آن را در 
روغن سویا از 9 % به3 % می رسانند که 

باعث کاهش ارزش این روغن می گردد.
و  کولین  از  سرشار  غذایی  مواد  سایر 

لسیتین عبارتند از:
- لوبیای سویا، تخم مرغ، جگر، بادام زمینی، 

نخود و انواع لوبیا
- سبزیجات دارای برگ سبز تیره، گل کلم و 
کلم نیز به میزان کمتری دارای این مواد هستند.
قابل ذکر است که دو عنصر فسفر و سولفور 
با یکدیگر فعالیت می کنند تا لسیتین در بدن 

ساخته شود.
- مواد غذایی حاوی ویتامین C در افزایش 
قوای مغزی و هوشیاری، کاهش اضطراب و 
بهبودی کم خوابی تأثیر دارند. پژوهش های 
مختلف نشان داده اند که مصرف کافی منابع 
غذایی حاوی ویتامین B می تواند با افزایش 

بهره هوشی ارتباط داشته باشد.
بر هوش،  مثبتی  اثرات  گیاهان  از  برخی   -
قبیل:  از  دارند.  یادگیری  قدرت  و  حافظه 

برگ نعناع و زنجبیل
- مواد غذایی حاوی ویتامین گروه B، اسید 
روی  بر  مثبت  اثرات  نیز  بیوتین  و  فولیک 

هوش و حافظه دارند.

در  اسیدفولیک  و   B گروه  ویتامین  منابع 
نشریه شماره 10 صبح مسرور توضیح داده 

شده است.

منبع:
و  سالمت  در  نوجوان  و  کودک  تغذیه 

بیماری/ تألیف: دکتر رویا کلیشادی

مواد غذایی مفید برای قدرت مغز  
زهرا محمد قاسمی/ کارشناس پرستاری و مراقب سالمت دبستان
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و  بودیم  نخورده  چیزی  شب   8 ساعت  از 
بخوریم.  آب  می توانستیم  ولی  بودیم  ناشتا 

قرار بود امروز به آزمایشگاه میالد برویم. من 
کمی نگران بودم و می ترسیدم. خانم قاسمی 
اولین نفری بود که از ایشان آزمایش گرفتند. 
از ما  اتاق می شدیم و  بعد یکی یکی وارد 
خون می گرفتند. از بچه هایی که آزمایش 
می دادند و از اتاق بیرون می آمدند، می پرسیدم 
که درد داشت؟ یکی می گفت درد داشت، یکی 
می گفت درد نداشت. باورم نمی شد و باز هم 
می ترسیدم. من هیچ وقت آزمایش خون نداده 
بودم. تصویر وحشتناکی در ذهنم شکل گرفته 
بود. می ترسیدم خیلی درد داشته باشد. یعنی 
چقدر درد دارد!! دلم نمی خواست بهش فکر 
کنم. خانم قاسمی می گفتند درد ندارد، ولی 
باور نمی کردم. بزرگ ترها سعی می کنند به 
ما بگویند که درد ندارد. نوبت من شد. وارد 
اتاق شدم. روی صندلی نشستم. خانم دکتر به 

من گفتند: »آن طرف را نگاه کن تا سوزن را 
نبینی.« من با ترس گفتم به من بیشتر از بقیه 
بی حس کننده بزنید. اصال بی حس کننده 
بزنید.  حتما  من  به  بزنید.  بزنید،  زنید؟!  می 
هم  کننده  حس  بی  نباش،  »نگران  گفتند: 
می زنیم.« دلم نمی خواست نگاه کنم، ولی 
می خواستم بدانم چه می شود. آستینم را باال 
زدم. یک چیزی مانند کش دور دستم بستند. 
آن خانم گفتند: »دخترم دستت را مشت کن. 
تند تند نفس بکش.« وقتی سوزن را داخل 
دستم فشار دادند، کمی درد داشت. سوزنش 
حدود یک سانتی متری بود. خونم را دیدم، 
خیلی قرمز و شل بود. دستمالی روی دستم 
گذاشتند و فشارش دادم. بعد برچسبی روی 

دستم زدند. تمام شد، به همین راحتی.
بودی.  شجاع  »خیلی  گفتند:  قاسمی  خانم 

برای شما از دستگاهی که مخصوص خون 
گرفتن از نوزادان بود، استفاده کردند. درد آن 
زده  نیش  را  تو  زنبوری  که  زمانیست  مانند 
باشد.« بعد آزمایش خون برای این که ضعف 
نکنیم، به ما آب و عسل دادند. همچنین یک 
کتاب راهنمای نمونه گیری، دفترچه، مداد که 
ته آن پاک کن تزیینی بود و یک بیسکویت به 
ما هدیه دادند. در آخر از خانم هایی که آنجا 
کار می کردند، تشکر کردیم و خارج شدیم. 
داخل مینی بوس خانم قاسمی درباره ی هدف 
از رفتن به این اردو و شناخت مواد تشکیل 
و  من  کردند.  صحبت  ما  با  خون  دهنده ی 
دوستانم اگرچه ترس از دیدن خون و شاید 
داشتن درد، ذهنمان را مشغول کرده بود ولی 
اطالعات جدید و جالبی درباره ی این مایع 

قرمز شل یاد گرفتم.

اردوی سالمت آزمایش خون              
نرگس حسینی، شادی علیپور، نرگس عشقی/ کالس سوم
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افزایش  و  بهار  فصل  به  ورود  با  همزمان 
تدریجی دما، در بدن انسان تغییراتی بوجود 
می آید. از منظر طب ایرانی در فصل زمستان 
عمل هضم قوی تر است و به همین دلیل 
و شیرین،  غذاهای چرب  بیشتر  با مصرف 
ادویه جات گرم و گوشت در فصل سرما، 
مواد زاید زیادی در بدن تجمع پیدا می کند. 
مواد  ساز  و  حاصل سوخت  زاید  مواد  این 
غذایی مصرفی در فصل سرماست. این مواد 
در فصل بهار و در بدن به حرکت در می آیند، 
بنابراین در این فصل عالئمی از قبیل خارش، 
آلرژی، جوش و کهیر به سراغ افراد می آید. 
با گرم تر شدن هوا در فصل بهار، بدن نیاز به 
پاکسازی مواد زائد دارد که در این مقاله به 
طور مختصر به این روش ها اشاره می کنیم.

1- مهمترین اقدام کمتر غذا خوردن است. 
۲- مصرف غذاهای چرب، انواع گوشت ها 
گرم  ادویجات  قرمز،  گوشت  خصوص  به 
)مثل فلفل، دارچین، زنجفیل(، خوراکی های 
جگر،  دل،  )مثل  سنگین  غذاهای  شیرین، 
قلوه، کله پاچه( و غذاهای سرخ کردنی به 
حداقل برسد. به جای این نوع مواد، غذاهای 
ساده و سبک مثل سوپ و آش به خصوص 
انواعی که شامل جو می شود، استفاده گردد. 

صورتی  در  ترش  های  مزه  از  استفاده   -3
که فرد مشکل گوارش نداشته باشد، در این 

فصل توصیه می شود.
4- مهم ترین روش پاک سازی در بهار، دفع 
باید  و  است  گوارش  طریق  از  زائد  مواد 
لذا  شود.  گیری  پیش  به شدت  یبوست  از 

پیشنهاد می شود از موادی مثل تمبر هندی، 
مزاج  لینت  باعث  که  برغانی  آلو  پرزردالو، 

می شود، در پخت غذا بیشتر استفاده شود.
5- استفاده از ماء الشعیر طبی در این فصل 
توصیه می شود. مخصوصا افرادی که بیشتر 
دچار خارش های پوستی، اگزما، جوش، کهیر 
می شوند. روش تهیه: یک پیمانه جو پوست 
ساعت  یک  حدودا  آب  پیمانه   14 با  کنده 
روی حرارت مالیم گذاشته تا جو ها بشکفد. 
سپس آن را از پارچه رد کرده، صاف شود. 
صاف شده ی آن ماءالشعیر طبی نام دارد که 
تا دو روز قابل نگهداری در یخچال است. 
می توان سه روز صبح ناشتا از این نوشیدنی 
استفاده کرد و در صورت ضعف می توان آن 

را با مقداری عسل مخلوط کرد.

ضعف  یا  و  خونی  کم  که  افرادی  در   -6
منع  نداشتن  ندارند در صورت  بدنی  قوای 
حجامت، از حجامت در فصل بهار بهره ببرند.

دکتر شهرزاد طاهری / پزشک دبستان
تدابیر حفظ سالمتی در بهار

سخن پزشک

است  مسائلی  جمله  از  یادگیری  اختالالت 
که برخی از دانش آموزان در دوران تحصیل 
خود با آن درگیر هستند. این موانع یادگیری بر 
عالقمندی به یادگیری و خودباوری کودکان 
دیدگاه  یک  از  دارد.  فراوانی  منفی  تاثیرات 
اختالالت یادگیری به دو دسته تقسیم می شوند: 
ادامه  در  نوشتن.  اختالل  و  خواندن  اختالل 
این مقاله به طور خالصه به این اختالل ها 
و راهکارهای درمانی آن ها خواهیم پرداخت.

اختالل خواندن 
ویژگی های کودکان با اختالل خواندن:

کودکان دارای اختالل خواندن تمایل به خواندن 
ندارند و قادر نیستند برای خود دایره ی لغات 
مناسبی ایجاد کنند. دامنه ی توجه آن ها کم 
در  معموال  دارند،  مشکل  تمرکز  در  است، 
کنند،  می  تجربه  را  تحصیلی  افت  مدرسه 
احساس  و  دارند  تری  پایین  مندی  جرات 
نا امیدی و بی لیاقتی پیدا می کنند، در خواندن 
شفاهی و کالمی تردید دارند و گاهی دچار 
لکنت می شوند. به جای اینکه چشم هایشان 
را  دهند، سرشان  خواندن حرکت  هنگام  را 
تکان می دهند؛ اغلب کلمه به کلمه می خوانند، 
به زحمت با صدای کشیده و لحن یکنواخت 
می خوانند. به نقطه گذاری توجه ندارند و از 
توجه به معنی لغات غافلند. هنگام خواندن یا 
نوشتن، واژه ها را غیر مرتبط با محتوی و 
غیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند. 
کلماتی را که تازه خوانده اند جا به جا می خوانند 
یا تکرار می کنند. حافظه ی دیداری و شنیداری 
ضعیفی دارند. فاقد تشخیص شنیداری کافی 
آنان  به  مدرسه  و  خانوادگی  محیط  هستند، 
فشار می آورد یا این که نگرش منفی افراطی 

به عملکرد مدرسه دارند. رشد اجتماعی کافی 
ندارند و در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی 

بروز نمی دهند.
انواع اختالل خواندن

اختالل  با  کودکان  در  خواندن  مشکالت 
یادگیری بر سه نوع است. 

1- مشکالت خواندن پایه که شامل دشواری در 
درک روابط  بین صداها،  حروف و کلمات می شوند.
خواندن  شامل  خواندن  روانی  مشکالت   -۲
با سرعت مناسب، دقیق خواندن و طرز بیان 

درست می شود.
3- مشکالت درک خواندن، نوعی ناتوانی در 

فهم معنی کلمات و عبارات است .
روش های درمانی اختالل خواندن:

و  واج  شناخت  برای  روشن  آموزش   -1
نشان  مطالعات  برخی  نتایج  صداشناسی: 
داده اند، یکی از روش های موثر در کمک به 
کودکان با مشکل خواندن، آموزش روشن در 
جهت شناسایی حروف و واج ها بوده است.

به  مربوط  رویکرد  زبان:  کل  آموزش   -2
طراحی  اساس  این  بر  زبان،  کل  آموزش 
شده است که عالقه ی کودک به خواندن را 
افزایش دهد. در این روش به کودک اجازه 
داده می شود تا مطالب خواندنی مورد عالقه ی  
خود را انتخاب کند و از نشانه های بافت و 
تصویرها بهره بگیرند تا معنای داستان هایی 

را که می خوانند، تعبیر کنند.
3- آموزش کل واژه: در آموزش کل واژه، معلمان 
کودکان را تشویق می کنند تا به جای آن که واژه ها 
را به واج ها تقسیم کنند، آن ها را به صورت کل 
پردازش کنند. در آغاز کودکان می آموزند تعداد واژه 
رایج را به محض دیدن شناسایی کنند. بعد وقتی 

معلم واژه های جدید را در طول خواندن معرفی 
می کند؛ واژه خوانی دانش آموزان گسترش می یابد.

اختالل نوشتن
ویژگی های دانش آموزان با اختالل نوشتن: 
جزئیات  وجود  ناشیانه،  و  ناخوانا  نوشتن 
متناقض در نوشته ها ترکیبی از سرهم نویسی، 
نامنظم  های  اندازه  با  نوشتن  پایین  و  باال 
شکل ها، حروف کلمات یا حروف متناقض، 
کلمات جا انداخته، ناهماهنگی در فاصله بین 
مچ  غیرطبیعی  کلمات و حروف، وضعیت 
دست و بدن یا کاغذ هنگام نوشتن، مشکل 
یا  رونویسی  حروف،  شکل  تجسم  در 
نوشتن کند و پر زحمت، ضعف در کشیدن 
گرفتگی  کاغذ،  روی  فضایی  های  طرح 
عضله یا گیر غیرطبیعی )شکایت از حالت 
دست(، مشکالت بیش از حد در فکر کردن 

و نوشتن به طور همزمان.
راهکار های درمانی انواع اختالل نوشتن

نشستن  وضعیت  اصالح  نویسی:  نارسا 
کودک، اصالح نحوه ی قلم به دست گرفتن، 
داخل خطوط موازی نوشتن با خط کشیدن، 
تمرین مهارت های دست ورزی مانند خمیر 
بازی، مچاله کردن کاغذ، پیچ و مهره، قفل و 

کلید، قیچی کردن، خط خطی کردن.
وارونه نویسی: تن آگاهی و نام بردن اعضای 
که  عروسکی  یا  آدمک  با  بازی  خود،  بدن 

اعضای بدنش جدا وصل می شود.
قرینه نویسی: کودک روبه روی مربی می ایستد 
و هر عضوی را مربی حرکت داد؛ او همان 

عضو را حرکت می دهد. بازی نقطه چین.
حافظه دیداری: تصویر خوانی )تصویرها را به 
مدت چند لحظه نشان داده، سپس مخفی می کنیم 

و از آن تصویر سوال می پرسیم.( بازی جورچین، 
بازی با کارت کلمات )مانند تصویرخوانی(

تمیز دیداری: نمونه حرف یا کلمه ی سمت 
راست را در سمت چپ بیابد. از بین حروف، 
یا  نقاشی  در  کند.  پیدا  را  مشخصی  حرف 
آن  در  تصویر  چند  یا  یک  که  تصویرهایی 
پنهان شده است، تصویر مورد نظر را پیدا کند.
حساسیت شنیداری: گفتن امال از سوی معلم 
با تن صدای آهسته و آرام، کودک نوار کاست 
را با صداهای مختلف گوش کند و بگوید چه 
صداهایی می شنود، با شنیدن صدای قوطی ها 
حدس بزند درون آن ها چیست،  بازی تلفن نخی.
بی دقتی: در تصویرهای مشابه، اختالف های 
جزئی را پیدا کند. کارت کلماتی که نقطه یا 

دندانه یا حروف اضافی دارند را پیدا کند.
مشکالت آموزشی: در هر درس کلمات مهم 
را روی مقوا نوشته و در کالس بچسبانید تا 
در معرض دید همیشگی باشد. در زمان گفتن 
دیکته نکات فنی را به دانش آموز گوش زد 
نموده تا از غلط نویسی آن جلوگیری شود.  
می توان در زنگ آموزشی دیکته یک بار متن 
را روی تخته نوشته تا همه ببینند، سپس پاک 

کرده و دیکته گفته شود.
منابع:

دانش  آموزش  براي  کاربردي  هاي  نکته   -
آموزان با اختالل یادگیري، سیده سمیه جلیل 

آبکنار، محمد عاشوري
- اختالالت یادگیري، دانشنامه رشد بهمن ماه 

1395
- مقاله »شناسایي اختالالت یادگیري«،  وبسایت 

انجمن روانپزشکي کودک و نوجوان ایران:
http://iacap.ir 

شکرزاده/ کارشناس ارشد مشاوره/ مشاور دبستان مسرور

شناخت اختالل های یادگیری 
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آن روز فرا رسید. به سالن موسسه علی بن 
به  رفتیم. همراه خانم محمدی  )ع(  ابیطالب 
مسجدی که طبقه باال قرار داشت، رفتیم. چادر 

نمازمان را بر سر کردیم. من خیلی طرح چادرها 
را دوست داشتم. همراه با حاج آقا نماز چهار 
رکعتی خواندیم. او با صدای بلند و ما هم پشت 

سرش زمزمه می کردیم. بعد از خواندن نماز به 
طبقه پایین آمدیم و به صف ایستادیم. با صف 
به سمت در ورودی سالن جشن رفتیم و قرآن 
را  بوسیدیم و از زیر آن رد شدیم. در این هنگام 
از ما فیلم برداری و عکاسی می کردند. با ذوق 
فراوانی روی صندلی های شماره گزاری شده، 
نشستیم. خانم مجری برای ما در مورد جشن 
عبادت، سن تکلیف، محرم و نامحرم و این 
که ما دیگر بزرگ شده ایم و بهتر می توانیم با 
خداوند راز و نیاز کنیم و ما چند سال زودتر از 
پسرها به تکلیف می رسیم که این باعث افتخار 
ما دخترهاست؛ صحبت کردند. بعد حاج آقایی 
ایشان  شدند.  دعوت  بودند،  دل  روشن  که 
کارهای جالبی انجام می دادند، مثال داستانی 
تعریف کردند که ما دانش آموزان باید جواب 
می دادیم چه اتفاقی افتاد؟! و همچنین مسابقه ای 
بین پنج نفر از دانش آموزان اجرا کردند. ما از 
برنامه های قشنگ حاج آقا لذت بردیم. بعد 
خانم مجری از ستایش و مهشید برای خواندن 

نوبت  حاال  کردند.  دعوت  ترجمه   و  قرآن 
ما شد تا شعرهایی که تمرین کرده بودیم را 
بخوانیم. ابتدا دو کالس سوم بر روی صحنه 
رفتیم، شعر گل و گلدون را خواندیم و بعد 
به ترتیب  شعر کالس خانم مرادمند و خانم 
حسینی اجرا شد. خانم مجری گفتند دو بخش 
جذاب جشن مانده. اولین بخش هیجان انگیز 
جشن، گرفتن جایزه ها، سجاده، کیف نماز و 
البته عکس جشن تکلیف که با ذوق زیادی 
منتظرش بودم از دستان خانم علیپور و خانم 
استکی بود. بعد از تشکرهای فراوان و عکس 
دست جمعی نوبت به پذیرایی رسید. در آخر 
نمایش عروسکی جالبی درباره رسیدن به سن 
تکلیف، فرشتگان مهربان  و شیطان اجرا کردند 
که من محو دیدنش شده بودم. از نمایش متوجه 
شدم اشتباه های کوچک، کم کم بزرگ و بزرگ 
تر می شوند و حتی اگر یک دختر نماز خوان 
و مودب باشم، اما اتاقم کثیف باشد این مرا بد 

جلوه می دهد و  همیشه این یادم می ماند. 

بهار

کالس دوم 1
روی  ای  پرنده  بود.  بهار  فصل  از  روز  اولین 
فصل  شروع  دادن  خبر  برای  درخت،  شاخه ی 
آواز می خواند. درختان  به حیوانات جنگل  بهار 
پر  جنگل  و  بودند  داده  رنگارنگ  های  شکوفه 
بود  زیبا  جا  همه  بود.  شده  بهاری  های  گل  از 

ابرهای زیبایی هم در آسمان دیده می شدند. و 
بهار  فصل  برای  را  خود  دوقلو  های  خرگوش 
شنیدند.  آوازی  صدای  ها  آن  بودند.  کرده  آماده 
ببیند  تا  کرد  باال  را  سرش  ها  خرگوش  از  یکی 
او  به  دید.  را  بلبل  خواند؟!  می  آواز  کسی  چه 
هم  ما  خوشحالند،  همه  بهار  فصل  »در  گفت: 
نفس  بهاری  هوای  در  ها  خرگوش  همینطور.« 
هنرمند  چه  »خداوند  گفتند:  و  کشیدند  عمیقی 
زیبایی  این  به  را  بهار  فصل  که  است  خوبی 

است.« آفریده 

کالس دوم 2
با شروع فصل بهار، آسمان پر از ابر شد. حیوانات 
از خواب زمستانی بیدار شدند و به طرف جنگل 
بودند،  کرده  کوچ  پاییز  در  که  پرندگانی  رفتند. 
به جنگل زیبا بازگشتند. پرنده ای روی شاخه ی 
درخت شروع به آواز خواندن کرد. خرگوش ها 
در  و  کردند  می  نگاه  درخت  باالی  ی  پرنده  به 
این فکر بودند که با آن پرنده دوست شوند و با 

به هوا! بازی گرگم  بازی کنند، مثل  هم 
همه جا تنوع رنگ بود؛ رنگ صورتی، آبی، سبز 
و کلی رنگ دیگر. در جنگل زیبا چمن ها سرسبز 
شده بودند و رشد کردند، چون هوا گرم تر شده 
خبر  را  بهار  آمدن  ها،  با شکوفه  ها  درخت  بود. 
می دادند و خود را برای عید نوروز آماده کرده 
طبیعت  زیبایی  همه  این  دیدن  از  همه  و  بودند 

می بردند. لذت 

با آغاز فصل بهار دانش آموزان کالس دوم  در یک کار گروهِی هنری با هم همکاری کردند. ابتدا تصویری 
رنگ نشده که به قسمت های مربعی شکل تقسیم شده بود، برای رنگ آمیزی به دانش آموزان داده شد. پس 
از آن تکه های تصویر کنار هم قرار گرفت  و چسبانده شد که به این کار موزاییک کاری گفته می شود. در 
نهایت تصویر زیبایی از فصل بهار شکل گرفت. هر گروه متنی سه خطی راجع به تصویر نوشتند و با کنار 

هم قرار دادن آن ها داستانی کامل آماده شد. در ادامه، داستان هر کالس آمده است.

نازنین اشجع، شادی علیپور/ کالس سومجشن عبادت

خالق هم گامی بلندتر برداشته و قبل از دریافت هر گونه اطالعاتی تصور ذهنی خود را به کمک خط و رنگ پیاده کنند. در مرحله دوم با نمایش 
فیلم آموزشی در کالس با درگیر شدن حافظه ی دیداری، علت و اهمیت شستشوی صحیح  دست به دانش آموزان ارائه شد و برای تثبیت این 

یادگیری از طریق کاربرگ آموزشی، مراحل درست شستشوی دست، با تصویر شماره گذاری شد. 
پس از آن برای ملموس شدن بهتر موضوع و درک عمیق تر، کشت میکروب در همه ی کالس ها توسط سرکار خانم زراعتی کارشناس ارشد 
میکروبیولوژی انجام شد. به این صورت که با انتخاب تصادفی تعدادی از دانش آموزان کالس، از آنان نمونه ی کشت میکروب کف دست 
آلوده و نیز نمونه ای با سوآپ از قسمت شیارهای کف دست گرفته شد. سپس مجددا از همان دانش آموزان پس از شستشوی دست به روش آموزش 

داده شده، نمونه گیری انجام شد. پس از ۲4 ساعت نتایج کشت میکروب و تشکیل کلونی، نمونه های آماده شده در آزمایشگاه رنگ آمیزی گردید. 
سپس نمونه های رنگ آمیزی شده  توسط کارشناس در دبستان از طریق میکروسکوپ در معرض دید دانش آموزان و آموزگاران قرار 
گرفت و به سواالت دانش آموزان پاسخ داده شد. در این فرآیند آموزشی اشتیاق دانش آموزان برای یادگیری تماشایی بود و بی آنکه صرفا به 
انباشت اطالعات در ذهن پاک دانش آموز بپردازیم، قوه ی خالقیت او را به کار گرفته و تشنگی به او هبه نمودیم. در نهایت امید است این شیوه ی 

صبورانه ی آموزش در جهت نهادینه شدن بهداشت دست و خود مراقبتی بهتر، نیز اثری ماندگار به جا بگذارد .
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دقایقی در کنار جانبازان
گزیده ای از گزارش و احساسات دانش آموزان کالس پنجم یک

امروز شنبه اول اردیبهشت مصادف با میالد برادرِ 
سید ساالر شهیدان، حضرت ابوالفضل عباس)ع( 
جانبازان  بخشی  توان  مرکز  به  جانباز  روز  و 
رفتیم. )بشرا آمهدی( در مینی بوس سه بار آیه 
الکرسی را خواندیم تا خداوند مراقبمان باشد.
)مطهره روحانی( آن جا مراسمی برای بزرگ 
مردان هشت سال دفاع مقدس در نظر گرفته 
بودند. )مینا اخالقی( به مرکز رسیدیم. بر روی 
تا دور حیاط عکس جانبازان  نرده ها و دور 
زیبایی  حیاط  روحانی(  بود.)مطهره  شهدا  و 
بود، پر از گل و درخت. )بهار نیکبخت( وارد 
سالنی شدیم که نظامی ها و جانبازان آنجا بودند. 
)مطهره روحانی( همه با تعجب به جانبازان نگاه 
می کردیم، اما آن ها با نگاه های زیبایشان آرامش 
را به ما دادند.)نگار حسینی( چند جانباز با نوه- 
هایشان آمده بودند، دلم برایشان سوخت. اگر من 
در جنگ بودم و این اتفاق برایم می افتاد، خیلی 
ناراحت می شدم. )ندا مهمان دوست( خیلی 
از آن ها چشم، دست و پاهایشان را از دست 
داده بودند ولی آن قدر خوشحال و به زندگی 

امیدوار بودند که انگار سالم هستند، پس ما هم 
باید قدر سالمتیمان را بدانیم. )نازنین تابان( با 
پذیرایی گرمشان برای سرود آماده شدیم. )نگار 
حسینی(  گروه سرود ما را اعالم کردند. به روی 
جایگاه رفتیم. همه به احترام ما ساکت و آرام 
نشسته بودند. )بشرا آمهدی( اول بشرا دکلمه ای 
را خواند و بعد سرود »سر افراز باشی میهن من« 
را خواندیم. )غزل یوسفیان( عکاسان از ما عکس 
می گرفتند.)بهار نیکبخت( دستانم می لرزید و 
کمی هم خجالت می کشیدم. )مینا اخالقی( 
برنامه بعدی یک مداحی بود. ما در حال رفتن 
بودیم ولی من حواسم به مداح بود که دو چشم 
خود را در دوران دفاع مقدس از دست داده بود 
و خیلی خوب می خواند. در آخر گل هایمان را 
به جانبازان تقدیم کردیم و آن ها با خوش رویی 
گل ها را از ما قبول می کردند. )بشرا آمهدی( 
دو نفر از دوستانم نشریه صبح مسرور دبستان 
را بین جانبازان پخش کردند. یکی از جانبازان 
برچسب و کتابی در رابطه با شهدا به هر کدام از 
ما هدیه می داد. )نگین عالی پور( ما با خوشحالی 

از مرکز توان بخشی خارج شدیم. )بشرا آمهدی(
من تصمیم گرفتم از این به بعد درس بخوانم 
تا آینده ام را بسازم. )ندا مهماندوست( من در 
آن جا به خودم گفتم، جانبازها جنگیدند تا ما 
حجابمان را حفظ کنیم، نمازهایمان را بخوانیم؛ 
پس من هم حتما این کارها را انجام می دهم. 
خیلی  کنم  می  احساس  کریمیان(  )محدثه 
جانبازان خوشحال شدند که ما به جشن آن ها 
رفتیم. من هم حس خوبی دارم. )بهار نیکبخت( 
حس خوبی دارم، چون قرار است از این به بعد 
اخالق های بدم را ترک کنم.)نازنین تابان(  با 
دیدن جانبازان خیلی ناراحت شدم. آن ها برای 
مراقبت از اسالم جنگیدند و جانباز شدند. من 
از جانبازام و شهدای هشت سال دفاع مقدس 
همه  برای  پور(  عالی  )نگین  گزارم.  سپاس 
جانقربان(  دارم.)کیانا  شادی  آرزوی  جانبازان 
جانبازان  برای  نداشتم، چون  احساس خوبی 
ناراحت بودم. ای کاش من هم یکی از شهدا و یا 
جانبازان بودم و جانم را برای میهنم فدا می کردم. 
)عطیه قضاوی( من امروز با خدای خودم عهد 

کردم که نمازهایم را به وقت بخوانم و موهایم را 
بپوشانم. )غزل یوسفیان( تمام امروز به جانبازان 
فکر می کردم که چه جای خوبی و روز خوبی 
بود. )نگار حسینی( حس بدی داشتم چرا که 
آن ها روی ویلچر نشسته بودند و من می توانستم 
خوبی  احساس  حیدری(  بروم.)معصومه  راه 
داشتم و امیدوارم تمام مردم، کشورشان برایشان 
مهم باشد و زحمات جانبازان عزیز را هدر ندهند 
و بدانند که االن به خاطر جانبازان در آسایش 
و سالمت هستند. )سحر عسگری( من تصمیم 
گرفتم هدفی که جانبازان برای آن  اعضای بدن 
خود را تقدیم کردند، انتخاب کنم و با درس 
خواندن و اخالق خوب و حجاب محکم خود، 

جمراه آن ها را ادامه دهم. )بشرا آمهدی(
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امام مهربانی ها
به مناسب »میالد با سعادت امام زمان )عج(« 
از دانش آموزان پایه دوم و سوم خواسته شد، 
بنویسند.  )عج(  زمان  امام  به  کوتاه  ای  نامه 

منتخب نامه ها:
- امام زمان دوست دارم زنده باشم تا آمدنتان 
را ببینم. دوست دارم جواب خیلی از سواالتم 
را زودتر بگیرم. دوست دارم که هر چه زودتر 
شما.  دیدن  منتظر  هستم،  منتظر  برگردید. 

امیدوارم هر کجا هستید، سالم باشید.
- برای فرج و ظهور ایشان دعا می کنم تا در 
جهان عدالت بر قرار شود، امیدوارم که یکی از 
همین جمعه ها ظهور کنید و من بتوانم شما 
را ببینم. امام زمان شما را دوست داریم، شما 

همیشه ما را یاری می کنید.
- امام زمان از خدا بخواه که سایه پدر و مادرها  باالی 
سرمان باشد  و همه  مردم ایران خوشبخت  باشند. 

آمدن  مردم  همه  آرزوی  عزیز  امام  ای   -
از  شماست، مخصوصا من و خانوادم. پس 

شما می خواهم بیاید.
تولد  روز  را  زمان  امام  ظهور  روز  - خدایا 
ایشان قرار ده تا هم جشن تولد و هم جشن 

ظهور برای ایشان بگیریم.
دارم،  را خیلی دوست  زمان من شما  - امام 

خواهش می کنم زودتر ظهور کنید.
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یک روز خوِب پاییز
با جارِی مادرم 

رفته بودیم رودخونه
]با پدر و خواهرم[

اونجا خیلی صفا داشت
گل ها و سبزه ها داشت

بین گل و سبزه ها
یک رود جاری دیدیم

جارِی مادرم گفت
]بریم اونجا بشینیم[

برف روی کوه ها آب می شه 
رود جاری درست می شه

)بخش های داخل ]...[ حین ویراستاری اضافه شده است.(

پرگل پورکاظمی/ کالس سومجاری

شعر با کلمه جاری با دو معنی مختلف
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پایه ی اول، دوم و سوم 
   

»صبح به مدرسه اومدیم، مثل همیشه صف 
گرفتیم. یکی از بچه ها بالماسکه ی کتاب رو 
اجرا کرد. مادربزرگ شده بود و نوه اش هی 
قند می خورد، ما خیلی خندیدیم. به کالس 
رفتیم. ساعت بعد وقتی به حیاط اومدیم، 
میزها پر از کتابای قشنگ بودند. خانم مرادی 
و خاله مریم به ما کمک می کردند تا کتاب 
انتخاب کنیم. ما خیلی خوشحال بودیم که 
برای اولین بار، تنهایی کتاب می خریدیم. 
کتاب های قشنگی خریدیم، چون خاله ها 
بهمون یاد داده بودند از روی عکس جلد و 

نوشته ها، کتاب انتخاب کنیم.« 

در روزهای پایانی سال تحصیلی تصمیم گرفتیم، مروری بر خاطرات پیش دبستانی داشته باشیم. به همین منظور مربیان با 
پرسش هایی که با نوآموزان در مورد جشن، گردش و ویژه برنامه ها مطرح کردند؛ خاطراتی برای آن ها یادآوری شد. متون 

زیر گوشه ای از گفت و گوهای آن ها با مربیان است.

» با مینی بوس به آتشنشانی رفتیم. اونجا 
بچه های دیگه هم بودند. یه آقا برامون 
آهنگ می زد و ما دست می زدیم و با 
خانم مجری شعر می خوندیم. دوتا از 
با خانم مجری برامون نمایش  خاله ها 
عروسکی دادند و ما با وسایل خطرناک 
ما  گذاشتیم،  سرمون  کاله  شدیم.  آشنا 
ماشین  با  و  شدیم  کوچولو  آتشنشان 
صدای  به  گرفتیم.  عکس  نشانی  آتش 
آژیر ماشین گوش دادیم، آقای آتشنشان 
از  بود،  پوشیده  مخصوص  لباس  که 
دیوار باال می رفت. شماره آتش نشانی 
کردیم.  تکرار  رو  اون  و  گرفتیم  یاد  را 

روز خوبی بود.«

»وقتی از در وارد شدیم، صدای موسیقی 
گل  خاله  بودند.  خوشحال  همه  میومد. 
بهار و باب اسفنجی برنامه اجرا کردند و 
عروسکا شادی می کردند. اجرای نمایش 
دشت سبز خیلی خوب بود. نقش قاصدک 
و خورشید احساس خوبی داشت. در یک 
قسمت جشن، ما با پدرامون مسابقه اجرا 

کردیم و همه خیلی خندیدیم.«

در پیش دبستانی احساسامن پیش است

پرندگان  باغ  وارد  دوستامون  همراه  »به 
دیدیم.  زیبا  ی  پرنده  عالمه  یه  شدیم، 
به  خواست  ما  از  بود  اونجا  که  آقایی 
ناراحت  خیلی  ما  ندیم.  غذا  ها  پرنده 
و  خوردیم  می  خوراکی  چون  شدیم، 
اونا به ما نگاه می کردند. برای طاووس 
یه عالمه دست زدیم تا اون چتر دمش 
رو باز کرد، ما خیلی ذوق کردیم. جغد با 
اینکه روز بود، چشماش باز بود. یکی از 
بچه ها گفت: چشماش بازه ولی توی 
روز که چیزی نمی بینه. فالمینگوها رو 
هم دیدیم که توی آب یکی از پاهاشون 
رو باال  گرفته بودند. توی چمن ها غازی 
پا نداشت، شاید پاش  رو دیدیم که یه 
شکسته بود. یکی از بچه ها گفت: خدا 

شفاش بده، همه خندیدم.«

ما  به  داشتیم.  جشن  نوروز  مناسبت  به 
بگیریم.  عکس  سالن  توی  بریم  گفتند: 
سفره هفت سین رو که دیدیم، همه خیلی 
ذوق کردیم. کالس ما نمایشی داشت که 
چیزای توی سفره هفت رو معرفی می کرد. 
یه حاجی فیروز داشتیم که خیلی بامزه بود. 
کالس خاله فریده عمو نوروز و فصل  بهار 
داشتند. توی نمایش اونا یه ننه سرما بود. از 
عمو نوروز که پنبه سفید به جای ریشش 
گذاشته بود، خیلی خوشمون اومد و هر 
خندمون  میفتادیم،  اون  یاد  چی 
الهام  خاله  کالس  های  بچه  میگرفت. 
سرود خوندند. آخر جشن به ما عکسایی 

دادند که شکل آدم برفی بود.« 

»اول از یه در قدیمی کوچیک وارد شدیم. 
یه آقا با لباس قدیمی و یه خانم مهربون 
به ما خوش آمد گفتند. بعد عکس گرفتیم. 
اونجا یه حوض قشنگ با چند تا ماهی 
قرمز بود. آقای قصه گو برای ما قصه ی 
ریکی تیکی رو تعریف کردند که خیلی 
خنده دار بود. دور میز ایستادیم، گل بازی 
کردیم و دستامون رو ساختیم. بعد از اون 
یه کارتون تماشا کردیم. خوراکی خوردیم 

و به پیش دبستانی برگشتیم.«

عید  از  قبل  کالسمون  توی  بود  »قرار 
سروصدای  کنیم.  تکانی  خانه  نوروز 
بود. همه خوشحال  توی کالس  زیادی 
شدت  از  ها  بچه  یکی   دفه  یه  بودیم. 
کالس  در  به  سرش  و  افتاد  خوشحالی 
خورد،  بعد بلند شد و باز خندید. یکی 
درها رو تمیز می کرد و هی باال می پرید 
از  تا  برسه. چند  در  باالی  به  تا دستش 
بچه ها میزها رو جابجا می کردند، چون 
از  بود، می خندیدن. یکی  خیلی سنگین 
بچه ها آواز می خوند و درها رو تمیز 
می کرد. بچه ها به هم کمک می کردند. 
همه  و  داشتیم  تمیز  کالس  یه  آخرش 

خسته شده بودیم و خیلی خندیدیم«

پاورچین وارد سالن  با هم آروم و  »همه 
شدیم. ننه سرما آروم یه گوشه زیر کرسی 
های  پرخوراکی  کرسی  بود.  خوابیده 
خوشمزه مثل هندونه ، انار و آجیل بود. 
مادربزرگ رو بیدارش کردیم. اون برامون 
قصه خاله سوسکه رو تعریف کرد و به ما 
نخودچی و کشمش داد. زیر کرسی نشستیم 
و با مادربزرگ عکس گرفتیم. حسابی کیف 
های  بیسکویت  اون  از  راستی  کردیم. 
بود،  هندوانه  قاچ  شبیه  که  هم  خوشمزه 
خوردیم. با گرفتن هدیه ها که شکل قاچ 
هندوانه بود، به کالس برگشتیم. واقعا که 

روز خوبی بود.«

» صبح هر کدوم وقتی به کالس اومدیم، 
به خاله یه نقاشی دادیم و اونو بوسیدیم. 
روی تابلو پر از نقاشی های رنگارنگ 
شده بود. داخل حیاط یه عالمه صندلی 
چیده بودند و با نوارهای رنگی، حیاط 
شاد  آهنگای  بودند.  کرده  تزیین  رو 
شنیدیم و خوشحالی کردیم. دعای فرج 

رو برای امام زمان خوندیم.
با یک ظرف  بزرگ  یه کیک  میز  روی 
پر از توت های سیاه بود. فشفشه های 
روی کیک رو روشن کردند و ما برای 
خاله ها دست زدیم و بهشون گفتیم که 

خیلی دوسشون داریم.«


