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بود.  ماه  صبح روز یکشنبه سوم بهمن 
شاخه های  با  یکی،  یکی  دانش آموزان 
قهرمان،  می شدند.  مدرسه  وارد  گل 
فداکار  زنده یاب،  نشان،  آتش  آوار، 
و... واژه های پر تکرار روزهای سرد و 
بود. سه  بهمن  روزهای  اولین  غمگین 

روز از حادثه ی پالسکو می گذشت.
قرارمان ایستگاه آتش نشانی پل بزرگمهر 
در  جلوی  رسیدیم.   11 ساعت  بود. 
گل  دسته های  و  تاج  از  بود  پر  ورودی 
و تک شاخه هایی که شهروندان با عشق 
کرده  تقدیم  آتش نشانان  به  اندوه  و 
بودند. مردم هر یک به نوبه ی خود ابراز 
شمع،  با  یکی  می کردند،  احساسات 

یکی با گل، و دیگری با کالم.
دانش آموزان جلوی در صف کشیدند. 
برای  ردیف  به  آتش نشان  چندین 

استقبال خوش آمد گویی ایستاده بودند. 
دختران وسط  دعوت شدیم.  داخل  به 
حیاط دوباره صف بستند. به شکلی که 
در صورت تماس اضطراری، راه امداد 
نشانی  آتش  ماشین های  برای  رسانی 
ریاحی،  تاجمیر  آقای  نشود.  مسدود 
مدیر آموزش ایستگاه هم آمدند و ضمن 
ارزشمند  حرکت  مقدم،  خیر  و  تقدیر 

دختران مسرور را ستودند.
یکی از دانش آموزان دکلمه ای به پاس 
ایثار و از خود گذشتگی آتش نشانان و 
ابراز همدردی با ایشان خواند. فضایی 
گرم و عاطفی حکم فرما شده بود. سپس 
توسط  بود  قرار  که  سرودی  موسیقی 
شد  پخش  شود،  خوانده  آموزان  دانش 
میهن من...... باشی  فراز  ترانه ی »سر  و 

یادگار خون عاشقان 

آتشنشان،عاشقبینشان
افسانه زرگر/ معاون آموزشی
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پیشاشیپ نوروز اریانی و بهار طبیعت فرخنده باد

همـدلی دختـران مسـرور با آتش نشـانان حـادثـــه پالسـکــــو

ادب را بیاموزیم
خاطره ای از خانم علیپور 
موسس دبستان

7
یادگرفتم که ...

دانش آموزان از 
تجربه هایشان در کالس 
مهارت های زندگی می گویند

4
عید را بیشتر 
دوست خواهم 
داشت اگر...

جمالت دانش آموزان 
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اینک که بهار، خرامان عطر آمدنش را در 
فضا می پراکند، حال و هوای دیگری را 
تجربه می کنم. یاد ایام کودکیم و شادی 
و هیجان نزدیک شدن به نوروز مرا به 

دور دست ها می برد.
چرخیدن میان دست و پای مادر هنگام 
خانه تکانی، دست درازی به جوانه های 
برای  مادر  بی قراری های  عید،  سبزه ی 
اتمام کارها، خرید لباس و کفش نو، آن 
هم نه مثل امروز، بلکه نهایتًا یک دست 
ورنی  کفش  جفت  یک  و  ساده  لباس 

قرمز که به محض خریده شدن، گویی 
دنیا را به ما می دادند و باید هر شب قبل 
از خواب یک بار آن ها را می پوشیدیم 
اسفند  روزهای  خط  چوب  بر  نشان  و 
کودکانه  رویایی  با  و  می کشیدیم  را  ماه 
تحویل  لحظه ی  می رفتیم.  خواب  به 
و  هفت سین  سفره ی  چیدن  سال، 
رنگ  مادر  کمک  با  که  تخم مرغ هایی 
می کردیم، بوی عود، هوس شیرینی و 
شکالت و آجیل سفره، همه و همه ما را 
بر فراز ابرهای آسمان کودکی می بردند. 

به راستی آن همه شور و شعف، آن هم 
با حداقل امکانات چگونه وجودمان را 
فرا می گرفت و آرامشی توصیف نشدنی 

را برایمان رقم می زد.
نفسی عمیق می کشم و از یاد گذشته ها 
و  می آیم  که  خود  به  می شوم.  فارغ 
کودکان امروز را می بینم، ملول می شوم 
که چرا رنگ شادی و شور آن روزهای 
ما، بر رخسار ایشان دیده نمی شود؟ و 
امکانات رفاهی و آسایشی  این همه  با 
آن  فرصت  شاید  نیستند؟  راضی  چرا 

و  خمودگی  این  دلیل  که  رسیده  فرا 
بی تفاوتی را جویا شویم.

شاید اگر من و شما، پدر و مادر عزیز در 
حال، زندگی کنیم و به آنان هم حضور 
در لحظه را بیاموزیم و نگرانی فرداهای 
تصویر  به  حضورشان  در  را  نیامده 
نکشیم، قانع باشیم و الگوی قناعتشان 
رضای  به  باشیم  راضی  گیریم،  قرار 
کودکی  های  نیز شادی  آنان  پروردگار، 

ما را تجربه کنند.
به امید آن روز...

سخن مدیر

یا محول حول و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال
شکیبا استکی/ مدیر دبستان
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اردیبهشت ماه، بعد از ماجرای 21 روز 
و  ماندیم  برف  در  که  همان  شدن،  گم 
پیشنهاد  پدرم  کردیم،  پیدا  نجات  بعد 
دادند به روستای »قلعه شاهرخ« که در 
آن حادثه میزبانم بودند برویم و از ایشان 
تشکر کنیم و به قول خودشان که همیشه 

می گفتند، »ادب را به جا بیاوریم«.
زندگی  ضروری  ملزومات  روزها  آن 
کوپنی بود. مقداری روغن و قند و چایی 
که  دست  این  از  چیزهایی  و  پارچه  و 
مصرف بیشتر روستائیان بود، خریدیم و 
برنامه این شد تا پیش از ظهر را در قلعه 
به روستای محل  بعد  بمانیم و  شاهرخ 
خدمتم، اورگان برویم. از قبل به مدیر 
دبستانمان گفته بودم که این هفته با پدرم 
دعوت  ناهار  آمد.  خواهم  اورگان  به 
تابلوهای  از  یکی  بودیم.  شان  خانواده 
ویترایم که آیه ی »و ان لیس لالنسان اال 
ما سعی« همراه با معنی اش نوشته بودم 
را به رسم هدیه برداشتم. آن تابلو هنوز 

هم در خانه شان نصب است.
شدیم.  راهی  وقت،  اول  جمعه  صبح 
برادران  از  یکی  و  کوچکترم  خواهر 
کوچکم را که آن روزها چهار یا پنج ساله 
بود، با خود بردیم. برایشان هم فال بود 
و هم تماشا. به قلعه شاهرخ رسیدیم. 
اول به خانه ی کدخدا سر زدیم. در آن 
ما  از  اما  نبود  ما  میزبان  کدخدا  ماجرا 
حمایت کرد و همه ی ما که در راه مانده 
فرستاد.  اهالی  خانه های  به  را  بودیم 
از  اینکه  با  از دیدن ما خوشحال شد و 
قبل اطالع نداشتند، از ما استقبال گرمی 
کردند. بعد هم به خانواده ای که میزبان 
من بودند، سری زدیم. خیلی خوشحال 
از  بعد  نمی شد  باورشان  شاید  شدند. 
آن چند ماه برای تشکر با پدرم به آن ها 
و  پنیر  با  گشاده،  روی  با  بزنیم.  سری 
بومی،  مرغ  تخم  و  محلی  دوغ  و  کره 

»ناشتا«  پذیرایی  ما  از  قول خودشان  به 
کردند. نیمی از چیز هایی را که با خود 
آورده بودیم، سوغات دادیم. نیم دیگر 
هم ماند برای بعضی اهالی اورگان که در 
در  و  دنبالم  آمدند  شدنم،  گم  قضیه ی 
برف و بوران تا مقصد همراهی ام کردند.
به سمت اورگان حرکت کردیم. بعد از 
بود  ای  رودخانه  فراموشجان  روستای 
که میزان آب آن در فصل های مختلف 
کم و زیاد می شد. همان رودخانه ای که 
یخ آن شکست و مینی بوس ما در آن گیر 
منتهی  رودخانه  به  خاکی  جاده ی  کرد. 
شد. بهار بود اما آب رودخانه کم به نظر 
می آمد. ما هم که با پیکان دنده اتومات 
زدیم.  رودخانه  به  را  دل  بودیم،  پدر 
نیمی از عرض رود طی شده بود که زیر 
ماشین خالی شد و ماشین فرو نشست.

آب  جریان  کم  کم  بودیم.  خورده  جا 
شروع کرد ماشین را با خود ببرد. سریع 
از ماشین خارج شدیم. برادر کوچکم را 
روی سقف ماشین نشاندیم. چای و قند 
آوردیم  در  صندوق  از  را  چیزها  دیگر 

گذاشتیم. خواهرکوچکم  برادرم  کنار  و 
حسابی ترسیده بود و کمک می خواست. 
شده ی  آب  تازه  برف های  از  رود  آب 
کوه های منطقه بود. سخت می لرزیدیم. 
از  آب  شد.  بیشتر  آب  عمق  کم کم 
شیشه ها که باز بود، داخل ماشین شد. از 
دور یک تراکتور دیدیم. پدر، خواهرم 
را بغل کرد و کشان کشان حرکت کردیم 
سراپا  کردیم.  صدایش  و  آن  سمت  به 
روی سقف  برادرم  بودیم.  خیس شده 
راننده ی  می کرد.  گریه  و  بود  ماشین 

تراکتور ما را دید.
رسیدن تراکتور به کناره ی رودخانه کمی 
تراکتور همین طور  راننده ی  برد.  زمان 
همراه  که  را  بزرگی  طناب  گره های  که 
داشت باز می کرد، شروع کرد به دلداری 
دادن، که نترسید. بعد که دلداری هایش 
تمام شد، ادامه داد که: چرا از این جا رد 
شدید و بلد نبودید و یک پل پایین ترها 
بود و از این دست حرف ها، که همه اش 
دلم می خواست به او بگویم، زودتر به 
تراکتور یک  راننده ی  برس.  برادرم  داد 
سر طناب را بست به تراکتور و طناب به 
دست، داخل آب شد. به ماشین که رسید، 
تا  آب  زیر  رفت  و  گرفت  عمیقی  نفس 
طناب را به ماشین ما ببندد. به هر زحمتی 

که بود ماشین را از رودخانه در آوردیم.
بود  پوشیده  شلواری  و  کت  که  برادرم 
بود،  زده  هم  به  تیپی  خودش  برای  و 
من  شد.  نمی  روشن  ماشین  شد.  آرام 
و پدرم هم خیس بودیم و می لرزیدیم. 
برای آتش چوب جمع کردیم. با سختی 
خشک  کمی  را  لباس ها  و  ماشین  زیاد 
کردیم و ماشین به زحمت روشن شد. 
از صاحب تراکتور تشکر کردیم و راهی 
شدیم. مقداری از سوغات ها هم روزی 

آن بنده ی خدا بود.
یکی دو باری ماشین در راه خاموش شد. 
حدود چهار و پنج عصر بود که رسیدیم 
که  صالحی  آقای  خانواده ی  اورگان. 
میزبان ما بودند، ناهار نخورده، حسابی 
نگران ما شده بودند. از سر و وضعمان 
فقط  افتاده.  اتفاقی  برایمان  بود  معلوم 
بود.  تیپ  خوش  هنوز  کوچکم  برادر 
ماجرا را برایشان تعریف کردیم. چمدان 
من توی صندوق مانده بود و همه لباس 
اذان  از  بعد  تا  پدرم  بود.  خیس  هایم 
برگشتند  خواهرم  و  برادر  با  و  ماندند 

اصفهان. این سفر هم خاطره ای شد.

اخبار کوتاه

ی  پایه  ی  ویژه  سالمت  اردوی   •
با هدف آشنایی بیشتر دانش  چهارم، 
با مهارت های زندگی  آموزان و اولیا 
و کاربرد آنها در زندگی روزانه برگزار 

گردید.
• در ادامه ی برگزاری اردوی سالمت، 
روزهای  طی  دندان  و  دهان  اردوی 
شنبه 4 دی ماه و چهارشنبه 8 دی ماه، 
برای دانش آموزان پیش دبستانی اجرا 

گردید.
• روز یکشنبه 5 دی ماه 95 با تشکیل 
سرکار  حضور  با  توجیهی،  جلسه ی 
کتاب  باشگاه  علیزاده،»دبیر  خانم 
خانواده  و  نوجوان«  و  کودک  خوانی 
های دانش آموزان عالقه مند، باشگاه 
کار  به  آغاز  رسمًا  مسرور  کتابخوانی 
کرد. به این ترتیب در اولین جلسه ی 
نقد کتاب که روز چهارشنبه 8 دی 95 
با حضور 16 نفر از دانش آموزان پایه 
دوم و مربیانشان تشکیل شد، پس از 
خصوص  در  آموزان  دانش  با  گفتگو 
زبان کودکانه  با  باشگاه،  فعالیت های 

به نقد دو کتاب داستان پرداخته شد.
• با هدف ایجاد انس و آشنایی با تعالیم 
اهل بیت علیهم السالم دانش آموزان 
با  ماه  دبستان مسرور 2 در طول یک 
مأنوس  )ع(  علی  مؤمنان  امیر  کالم 
این دوره مسابقه ای  پایان  شدند. در 
گردید.  برگزار  البالغه  نهج  عنوان  با 
برگزیدگان  به  ماه  دی   6 دوشنبه  روز 

هرکالس جوایزی اهدا شد.
از  بازدید  علمی-آموزشی  اردوی   •
 95 ماه  دی   6 تاریخ  در  نما  آسمان 
برگزار  دوم  پایه  آموزان  دانش  برای 

شد.
• در روز چهارشنبه 8 دی ماه 95  یک 
حضور  با  زیستی،   محیط  رویداد 
جمعی  و  منطقه  شهرداری  معاون 
برانگیختن  هدف  با  و  همراهان،  از 
برگزار  آموزان  دانش  پرسشگر  ذهن 
این طرح پالستیک هایی که  شد. در 
توسط دانش آموزان در سطل بازیافت 
کنار  در  بود،  شده  جمع  پالستیک 
ماکت کره ی زمین و در محیط حیاط 
حجم  با  آموزان  دانش  و  شد  پخش 
جدی  مواجه ی  یک  پالستیک  تولید 
نخستین  برای  که  طرح  این  داشتند. 
بار در سطح کشور در راستای ارتقای 
شد،  اجرا  زیستی  محیط  فرهنگ 
شهرداری  مسئولین  استقبال  مورد 
نزدیک در  آینده ی  قرار گرفت و در 

مدارس دیگر نیز برگزار خواهد شد.
• اردوی آموزشی دانش آموزان پایه ی 
اصفهان  جهان  نقش  میدان  به  ششم 
روز چهارشنبه 8 دی ماه 95 با ورود 
به ضلع شرقی میدان و بازدید از اماکن 

تاریخی و بازار انجام پذیرفت.

ادب را به جا بیاوریم

ماشین  کرد  شروع  آب  جریان  کم  کم   
را با خود ببرد. سریع از ماشین خارج 

شدیم.

خاطره ای از موسس دبستان، سرکار خانم علیپور

آهای آهای 
عید اومده  عید اومده   

عمو نوروز اومده 
شاد و پیروز اومده 

سفره ی هفت سین اومده 
خنده و شادی اومده 

ماهی های قشنگ قشنگ  
قرمز و زرد و رنگارنگ

همشون  شاد و خندونن 
بچه ها خیلی شیطونن

عید اومده...

شعر گروهی از اعضا باشگاه کتاب خوانی
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اردوی دندانپزشکی

مرکز  وارد  ماه  بهمن   19 شنبه  سه 
همه  شدیم.  پزشکی  دندان  تخصصی 
مرادمند  روی صندلی نشستیم و خانم 
و خانم حسینی درباره ی مؤسس آنجا، 
برای ما صحبت کردند، سپس ما را به 
دو گروه تقسیم کردند و به کالس های 

جداگانه ای هدایت شدیم.
مورد  در  جوانی  خانم  کالس،  داخل 
عاج،  مینا،  شامل  که  دندان  ساختمان 

آموزش  ما  به  است  عصب  و  ریشه 
دادند. خانم دیگری هم درباره ی روش 
باید هر  درست مسواک زدن و این که 
روز حداقل 2 بار مسواک زد، صحبت 
درباره ی  هم  دیگری  خانم  کردند. 
دندان  نخ  بردن  کار  به  درست  نحوه ی 
توضیح دادند. ما یاد گرفتیم که اگر باقی 
دندان های  بین  غذایی  مواد  مانده ی 
با  نمی توان  را  آن ها  همه ی  برود،  ما 

نخ  باید  بنابراین  کرد؛  تمیز  مسواک 
دندان بکشیم تا بین دندان هایمان کاماًل 

تمیز شود.
کالس  از  نفر  چند  و  رفتند  مربی ها 
دیگر، به کالس ما آمدند و چیزهایی را 
که یاد گرفته بودیم با هم مرور کردیم. 
بعد از یک ربع آقای دکتر به همراه چند 
اتاقی بردند که در آنجا  به  مربی، ما را 
آینه، مسواک، قرص و لیوان بود. قرار 
و  بایستیم  آینه ها  به روی  رو  شد همه 

قرص ها را بجویم.
ما  دندان  و  دهان  قرص ها  جویدن  با 
بنفش شد. پزشک دیگری نخ دندان به 
از آخرین دندان  باید  ما دادند و گفتند 
شروع کنید و به سمت اولین دندان ادامه 
بدهید تا دندان ها کاماًل تمیز شود. بعد 
روی  دندان  خمیر  شما  برای  ما  گفتند 
مسواک ها می گذاریم تا دندان های خود 
مسواک  زمان  وقتی  بزنید.  مسواک  را 
زدن تمام شد؛ بعضی ها هنوز لکه های 
بنفشی روی دندانشان باقی مانده بود. 
این یعنی اینکه آنجا را درست مسواک 
هایمان  مسواک  سپس  بودند.  نزده 
از  و  برداشتیم  خود  برای  و  شستیم  را 

دندان پزشکی خارج شدیم.

دبستان ادامه اخبار کوتاه سالمت  و  مشاوره  گروه   •
پایه  معلم  درخواست  با  مسرور، 
موضوع  با  کارگاهی  جلسهُ ی  سوم، 
دوستیابی برای دانش آموزان این پایه 

برگزار کرد.
دانش   95 ماه  دوشنبه 13 دی  روز   •
به  مختلف  که طی جلسات  آموزانی 
در  کردند  پیدا  دست  نسبی  آمادگی 
یک محفل قرآنی که در نمازخانه ی 
رقابت  به  بود  شده  تشکیل  دبستان 
قرآن  قرائت  در دو رشته ی حفظ و 

پرداختند.
شهادت»شهید  سالروز  با  همزمان   •
احمدی  مصطفی  کشور،  هسته ای 
ماه  دی   22 چهارشنبه  روز  روشن« 
مسرور،  غیردولتی  دبستان  در   95
عضویت  های  کارت  اهدای  مراسم 
بسیج دانش آموزان بسیجی در قالب 
برگزار  نفس«  تازه  سربازان  »جشن 

شد.
• جلسه ی آموزش خانواده با موضوع 
زندگی  در  تفکر  پرورش  »نقش 
ماه  دی   22 روز چهارشنبه  اسالمی« 
95 با حضور »حجت االسالم جناب 

آقای دکتر مزروعی« برگزار شد.
ضمن خدمت  آموزش  جلسه ی   •
حجت  حضور  با  دبستان مسرور 
االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر 
تعقل«  و  »تفکر  موضوع  با  مزروعی 
صبح پنجشنبه 23 دی ماه 95 برگزار 

گردید.
خانواده  آموزش  جلسه ی  اولین   •
موضوع  با  دبستان  پیش  ویژه ی 
از  قبل  یادگیری  اختالالت  شناسایی 
دبستان روز چهارشنبه 8 دی ماه 95 با 
حضور جناب آقای نیازی کارشناس 
در  یادگیری  اختالالت  مرکز  ارشد 
اجتماعات مرکز مشاوره  محل سالن 

برگزار شد.
• روز دوشنبه 27 دی ماه 95 جلسه ی 
باشگاه  اول  مرحله  بندی  جمع 

کتابخوانی برگزار شد.
و  کتاب  باشگاه  دانش آموزان   •
روز  مسرور،  دبستان  کتابخوانی 
سه شنبه 28 دی ماه 95 به کتابفروشی 
تاالر فرشچیان رفتند و ضمن بازدید 
از فضای آنجا با انتخاب خودشان از 

این کتابفروشی خرید کردند.
 95 ماه  دی   29 چهارشنبه  روز   •
خانواده،  و  خانه  روز  با  همزمان 
بازدید  به  پیش دبستانی  نوآموزان 
شیخ  خانه ی  در  نساجی  موزه ی 

االسالم رفتند.
دانش  کلیه ی  زمستانه ی  غربالگری   •
آموزان شعبه 1 و 2 دبستان مسرور از 
لحاظ آلودگی به پدیکلوز سر در دی 
مجزا  دستکش  از  استفاده  با   95 ماه 

یگانه پور حسینی / سوم
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در  بود  قرار  شد.  نواخته  ورزش  زنگ 
ورزشگاه جشن باشکوهی برگزار شود. 
زنگ دوم در حیاط صف کشیدیم. همه 
به نوبت وارد مینی بوس ها شدیم و به 
باشگاه رفتیم. در باشگاه ردیف به ردیف 
بر روی صندلی ها نشستیم. قبل از شروع 
سپس  کردند.  مشاعره  ها  بچه  مراسم 
لباس  و  کرده  عوض  را  هایشان  لباس 
محلی پوشیدند. دو نفر از دانش آموزان 
آیاتی از سوره ی موسی را تالوت کردند. 

سپس صف به صف و کالس به کالس 
در زمین اصلی باشگاه ایستادیم.

دست  به  پرچم  ها  بچه  از  تعدادی 
داشتند. دو سرود زیبا خواندیم. مادران 
سپس  بودند  نشسته  ها  صندلی  روی 
صف  زمین  در  آموزان  دانش  مانند 
مربی  با  همراه  هم،  با  همه  و  گرفتیم 
جاهایمان  سر  مجدداً  کردیم.  نرمش 
نمایش  اسکیت  با  نفر  چند  نشستیم. 
از  شماره  چند  انتخاب  با  بعد  دادند. 

آموز  دانش  تعدادی  ها  پنجمی  صف 
چند  ترتیب  همین  به  شدند.  انتخاب 
نفر نیز از کالس ششم انتخاب شدند و 
همراه با مادرانشان با هم مسابقه دادند.
برنامه ی بعدی مسابقه ی طناب کشی 
و  چهارم  سوم،  های  کالس  که  بود 
برگزاری  از  بعد  شدند.  برنده  ششم 
این  در  انجام شد.  پذیرایی  مسابقات، 
موقع جشن به پایان رسید و ما با مینی 

بوس به مدرسه برگشتیم.

نقاشی :تینا حبیبی سوم

من و 
مادرم 

گزارش جام ورزش در دهه فجر
زینب وزیری/ کالس سوم

ادامه اخبار کوتاه



زمستان 1395/ سال سوم/ شماره هفتم w w w . m a s r o o r . s c h . i r 4

عید را بیشتر دوست خواهم داشت اگر...

کالس دوم گل نیلوفر

کالس دوم گل یاس

تکمیل جمله توسط دانش آموزان پایه دوم
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ادامه اخبار کوتاه

برای هر دانش آموز انجام شد.
• اردویی آموزشی در روزهای 24، 
27، 28 و 29 دی ماه 95 با بازدید 
مواد  تولیدی  کارخانه ی  یک  از 
تا  سوم  ی  های  پایه  برای  غذایی 

ششم دبستان برگزار گردید.
 95 ماه  بهمن   3 یکشنبه  روز   •
دبستان  آموزان  دانش  از  گروهی 
با  همدردی  ابراز  جهت  مسرور 
محل  در  برکف  جان  نشانان  آتش 
آتش نشانی مرکزی اصفهان حضور 
گل،  شاخه های  اهدای  با  و  یافتند 
حماسی،  سرودی  و  دکلمه  اجرای 

ابراز همدردی و قدردانی نمودند.
رسیدن  تکلیف  به  آستانه ی  در   •
دختران 9 ساله ی مسرور، جلسات 
حجت  حضور  با  پاسخ  و  پرسش 
آقای  جناب  االسالم والمسلمین 
دکتر مزروعی، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان و قم، برای دانش 
تاریخ  در  آموزان کالس های سوم 
برگزار    95 ماه  بهمن   5 و   4 های 

شد.
 95 ماه  بهمن   11 دوشنبه  روز   •
جشنواره ی  در  دانش آموزان  آثار 
کلیه ی  بازدید  مورد  جابربن حیان، 
قرار  همکاران  و  آموزان  دانش 
گرفت و هر یک از طراحان و تهیه 
کنندگان، اثر خود را معرفی کردند.

 ،95 بهمن   11 و   10 روزهای   •
یک  از  دوم  پایه  دانش آموزان 

نانوایی بازدید کردند.
تغذیه  مقدماتی  آموزش  جلسه   •
سرکار  توسط  آموزان  دانش  برای 
بهداشتی  مرکز  از  قیدرلویی  خانم 
12بهمن  تاریخ  در  خواجو  درمانی 

برگزارشد.
•  روز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 
فکری  پرورشی  کانون  طرف  از 
آموزان  ازدانش  ونوجوانان  کودکان 
خوانی  وکتاب  کتاب  باشگاه  عضو 

دعوت به عمل آمد.
•  در بهمن ماه 1395 همزمان با ارائه 
کارنامه های دانش آموزی، صفحه 
دانش آموزان  سالمت  کارنامه  اول 

ارائه گردید.
 ،95 بهمن   19 شنبه  سه  روز   •
دندان  و  دهان  سالمت  اردوی 
)اردوی شماره 1( برای کلیه دانش 

آموزان پایه سوم صورت گرفت.
دهه  ایام  بزرگداشت  راستای  در    •
ی فجر و ایجاد فضای شاد و مفرح، 
مادران  حضور  با  جشنواره ای 
ورزشگاه  در  مسرور  دختران  و 
 17 یکشنبه  روز  شهدای مخابرات 

بهمن ماه 95  برگزار گردید.

ادامه صفحه 1

آتش  ایستگاه  محوطه ی  در  بی نشان« 
نشانی طنین انداز شد. حس غرور توام با 
غم از دست دادن آتش نشانان، اشک را از 

چشمان حاضران سرازیر کرده بود.
نشانی  آتش  ایستگاه  فرمانده  بار  این 
اشک های  که  در حالی  بزرگزاد،  آقای 
خود را پاک می کردند، و از تمام پرسنل 
حاضر در ایستگاه در خواست کردند تا 
در حیاط حاضر شوند. قرار شد دوباره 

دانش آموزان دوباره دکلمه و سرود خود 
ایستگاه،  پرسنل  کلیه ی  کنند.  اجرا  را 
از  تعدادی  و  بازدیدکنندگان  همه ی 
برای  که  هم  تحمیلی  جنگ  جانبازان 
ایستگاه  به  نشانان  آتش  خاطر  تسلی 
آموزان   دانش  مقابل  در  بودند،  آمده 
احساس خود  تمام  با  و  کشیدند  صف 

نظاره گر اجرای سرود شدند.
فرمانده  سرود،  مجدد  اجرای  از  پس 

این  حضور  با  »امروز  گفتند:  ایستگاه 
من  خاطره ی  بهترین  دانش آموزان، 
خورد«.  رقم  خدمتم  طول  تمام  در 
صف  به  صف  مسرور،  دختران  سپس 
جانبازان  آتش نشانان،  به  را  گل هایشان 
و پرسنل آتش نشانی تقدیم کردند و در 
میان بدرقه ی کارکنان ایستگاه شماره 5 
آتش نشانی، خداحافظی کردند و خارج 

شدند. سردی هوا کم تر شده بود.

آتش نشان، عاشق بی نشان

دانش آموزان کالس اول ضمن مکتوب کردن احساس خود 
نسبت به فداکاری آتش نشانان قهرمان و تایید آن با اثر انگشت 
به آتش نشانان قول دادند که با مواظبت از خود یاد و خاطرشان 

را فراموش نکنند .

این مرد آتش نشان است



زمستان 1395/ سال سوم/ شماره هفتم w w w . m a s r o o r . s c h . i r 6

برخالف گذشته که خوراکی های حاوی قند ساده 
به علت گران بودن و دسترسی کم، به ندرت در 
سبد غذایی خانواده دیده می شد، امروزه بخش 

از  افراد  انرژی روزانه  از  این گروه قابل توجهی 
ارتباط دریافت می شود. گروه قند ساده که 

دارد، مستقیمی با پوسیدگی های دندانی 
قند  و  شکر  شامل  فقط 

بلکه  نیست،  حبه ای 
تهیه  مواد  تمامی 
را  ها  آن  از  شده 

شامل می شود. 

آبنبات،   ، بیسکویت  نظیر کیک،  خوراکی هایی 
شیرینی، بستنی، ماست میوه ای، شیرکاکائوی 
صبحانه،  آماده ی  غالت  ژله،  انواع  صنعتی، 

 ، ستیل آب پا دار،  طعم  دلستر های  نوشابه، 
میوه های صنعتی، اسمارتیز و ...

و  رنگی  مواد  اینکه  عالوه بر 
نگهدارنده های موجود 
خوراکی ها  این  در 
مواد  از  اغلب 
بیگانه  و  شیمیایی 
انسان  بدن  با 
این  هستند، 
مواد قندی 
عنوان  به 
ی  ژ نر ا «
پوچ« شناخته 

می شوند و هر چه بیشتر از این گروه مصرف شود، 
ذهن عالقه ی بیشتری به مصرف پیدا می کند. 
مواد  جزو  نوعی  به  مواد  این  تر  ساده  بیان  به 
اعتیادآور و یکی از بزرگترین تهدید های سالمت 
سمومی  مواد  این  واقع  در  شوند.  می  شناخته 
هستند که چرخه های هورمونی بدن را دچار 
آسیب  بدن  های  اندام  به  و  می کنند  اختالل 
گلوکز  تحمل  اختالل  و  دیابت  از  می رسانند. 
گرفته تا بیماری های قلبی عروقی، چربی خون، 
سکته قلبی، سکته مغزی، چاقی، اختالل در رشد 
و کوتاه قدی، فشار خون باال، اوریک اسید باال، 
فاجعه  ترتیب  بدین  کبد چرب.  و  کلیه  سنگ 

متابولیکی در بدن ایجاد می کنند.
برای رسیدن به سالمتی کامل می توان مصرف 
مواد حاوی قند ساده را به میزان قابل توجهی کم 
کرد و به مرور طعم سالمتی بیشتر را با نفرت از 

این سموم چشید.

به طور کلی ویتامین ها به دو گروه تقسیم می شوند. 
شامل  آب،  در  محلول  های  ویتامین  اول  ی  دسته 
ویتامین  دوم  دسته ی  و   C و    B گروه  های  ویتامین 
 A، D، K، های محلول در چربی، شامل ویتامین های
E. تمام این ویتامین ها با رعایت رژیم غذایی سالم 
و دریافت مقادیر کافی میوه ها و سبزیجات به بدن ما 
می رسد؛ تنها استثنا در این مورد ویتامین D است که 
نمی توان صرفًا با مصرف مواد غذایی به میزان کافی 

به این ویتامین دست یافت.
)بدون  آفتاب  نور  تابش  طریق  از  فقط   D ویتامین 
شیشه( به بدن، ساخته می شود. متأسفانه در طی سال 
های اخیر به علت افزایش آالینده های جوی، طول 
 D موج مؤثر نور خورشید که باعث ساخت ویتامین
در پوست می شود به بدن نرسیده و به همین دلیل در 
حال حاضر شایع ترین کمبود تغذیه ای گزارش شده 
از طرف وزارت بهداشت در جامعه، کمبود ویتامین 

D است.
قابل  خون  آزمایش  انجام  با  ویتامین  این  کمبود 
تشخیص است که در همه ی آزمایشگاه ها انجام می 
شود. مهمترین نقش ویتامین D، جذب کلسیم مواد 
غذایی از روده و رسوب آن در بافت های مورد نیاز 
این  کمبود  با  باشد.  می  ها  دندان  ها،  استخوان  مثل 
مواد  از  کافی  کلسیم  دریافت  با وجود  فرد  ویتامین، 
غذایی به خصوص از لبنیات، مستعد بروز مشکالتی 
همچون دردهای استخوانی، شکستگی استخوان ها، 
پوکی استخوان و پوسیدگی دندان ها خواهد شد. در 
این  کمبود  از  ناشی  عوارض  اجمالی  طور  به  ادامه 

ویتامین در بدن آمده است.
1( شیوع افسردگی، خلق پایین در افراد با کمبود این 

ویتامین بیشتر است.
ایمنی  سیستم  ویتامین  این  کمبود  دچار  افراد   )2
دیرتر  و  می شوند  بیمار  بیشتر  دارند،  ضعیف تری 

بهبودی می یابند.
در  خصوص  به  مو  ریزش  شایع  علل  از  یکی   )3

خانم ها کمبود ویتامین D است.
میزان  ویتامین،  این  کمبود  دیابتی دچار  افراد  در   )4
پاسخ به داروهای کنترل کننده ی قند خون، کمتر از 

بقیه است و دیابت آنها سخت تر کنترل می شود.
مانند  ایمنی  خود  های  بیماری  به  ابتال  احتمال   )5

دچار  افراد  در   ... و  برص  پسوزیاریس،   ،MS
کمبود این ویتامین بیشتر است.

6( بدن درد و خستگی یکی از مشکالت 
شایع می باشد.

بروز  احتمال   )7
برخی سرطان ها در 
کمبود  دچار  افراد 
بیشتر  ویتامین  این 

است.
این  به  آخر  در 
اشاره  باید  نکته 
هر  که  داشت 
کمبود  چند 
ویتامین  این 
تی  ا طر مخا
سالمتی  برای 
اضافه  اما  دارد، 
نیز  آن  دریافت 
و  است  مضر 

می تواند منجر به عوارضی از جمله تهوع، دردهای 
شکمی، بی اشتهایی و سنگ کلیه شود. بنابراین این 
مکمل ویتامین را فقط پس از انجام آزمایش خون و 

صرفًا با تجویز پزشک مصرف کنیم.

شیرینی های تلخ
نیلوفررضایی، کارشناس تغذیه و مراقب سالمت دبستان 

دکتر شهرزاد طاهری/پزشک دبستان

نقش ویتامین Dدر سالمتی

بیشه چیه بچه ها؟
هم معنی جنگله!

جایی که داخل اون
درخت و سبزه داره

هوای پاکی داره
یه آب عالی داره

خوش به حال اونایی
که نزدیک جنگلن
آب و هوای پاک و

محیط زیبا دارن
ما هم باید هر زمان

می ریم توی طبیعت
مواظب درختان

بیشه باشیم و جنگل

بیشه
بهار مرکبیان/کالس سوم
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نگین عالی پور: به کارکنان کارخانه سخت 
به  را  مهربانی محصوالت  با  و  نمی گرفتم 

بازدیدکنندگان می دادم.
برای  را  کسی  وقتی  بیگ:  زهرا  فاطمه 
بازدید دعوت می کردم در آن موقع کارخانه 
را پر سر و صدا نمی کردم و کاری می کردم 

که سقف چکه نکند.
نگار قصاعی: کارمندهای بیشتری برای کار 
کردن استخدام می کردم. سعی می کردم همراه 
با خوراکی، جایزه ای هم توی پاکت بگذارم.

باال  را  غذایی  مواد  کیفیت  قربانی:  نرگس 
می بردم تا مشتریان محصوالتم را بیشتر بخرند.
که  طوری  را  بندی ها  بسته  امینی:  فاطمه 
ارائه می دادم که هم توجه  باشد  جذاب تر 
مشتریان را جلب کند و هم آدم های بیشتری 

از محصوالت استفاده کنند.
مطهره روحانی: سعی می کردم که کارمندها 
این طور  باشند.  راضی  ما  از  مشتری ها  و 

خودم هم خوب زندگی می کردم.
را  بهداشتی  محصوالت  محمدی:  آناهید 
بیشتر استفاده می کردم و هر هفته وسیله های 

کارخانه را تمیز می کردم.
غذایی  مواد  فرمول  روی  آصالح:  بهار 
با  و  می کردم  کار  آزمایشگاه  در  خوشمزه 
دانش آموزانی که به اردو می آمدند با خوش 

رویی رفتار می کردم.
زهرا کاظمی: سعی می کردم محصوالت با 
کیفیت تر و زیباتری داشته باشم و کارخانه را 

تمیز تر اداره می کردم.
ترشی  جای  به  بچه ها  به  قضاوی:  عطیه 
آنها  به  کارخانه  در  و  می دادم  زیتون  لیته، 
ماسک می دادم تا از بوی آنجا اذیت نشوند.

ندا مهماندوست:می گفتم:»بچه ها! کارخانه ی 
ما  و  کرده است  پیشرفت  روز  به  روز  ما 
دوست داریم به شما بیشتر از دو کادو بدهیم 

و از هر محصول به شما یکی می دهیم.«
برای  دانش آموزان  وقتی  کریمیان:  محدثه 
بازدید به کارخانه می آمدند 5 نفر را مأمور 
که  بدهند  آموزش  بچه ها  به  تا  می کردم 

محصوالت را چگونه درست می کنیم.
سما کوهستانی: بچه ها را به جاهای بیشتری 
از کارخانه می بردم و سرو صداهای آنجا را 

کم می کردم.
از  یکی  تولید  خط  هرروز  آمهدی:  بشرا 
محصوالت را برای بازدید دانش آموزان آماده 

می کردم و از مردم نظرسنجی انجام می دادم.
صفا محب رسول: وقتی بچه ها به کارخانه ی 
من می آمدند به آن ها خوش آمد می گفتم و 

درباره ی کارخانه ام صحبت می کردم.
الینا بشیری: برای هر محصول قسمتی جدا 
تا محصوالت میکروبی  درست می کردم، 
نشوند. قوطی هایی که برای کودکان ضرر 

نداشته باشد درست می کردم.
هم  بزرگ تر  بسته بندی  از  یوسفیان:  غزل 

استفاده می کردم.
تولید  دودی  می کردم  سعی  باقری:  بشرا 
نکنم که راه تنفس مردم را ببندد، مالیات را 
سر ماهش می پرداختم و مواد نگه دارنده به 
محصوالت خود نمی زدم که نام کارخانه از 
یاد همه برود و سعی می کردم برای کارخانه 

مدیری بهره رسان باشم.
روژین رحیم سلمانی: به کارگرانم دستمزد 
می دادم تا عاجز نشوند و بتوانند برای من کار 
کنند. به آنها می گفتم مراقب شیشه ها و مرباها 

باشند که ناگهان از دستشان نیفتد و نشکند.
معصومه حیدری: اجازه نمی دادم بوی بد 

کارخانه کسی را آزار بدهد.
را  بهداشتی  نکات  پیرجمال:  کوثر 
کامل  اطمینان  از  بعد  و  رعایت می کردم 

از سالم تولید شدن، محصوالت را به بازار 
می فرستادم.

سحر عسگری: مواد نگه دارنده به محصوالت 
کردن  درست  خوب  روش  و  نمی زدم 

محصوالت را به کارگرها آموزش می دادم.
کارکنانم  به  دزفولی:  السادات  حانیه 
تفاوت  آنها  بین  اندازه می دادم.  به  حقوق 
نمی گذاشتم و محصوالتم را با کیفیت باال 

در اختیار مردم میهنم قرار می دادم.
آرمیتا سادات تاجر زاده: کارخانه را با نظم 
اداره می کردم. از بهترین و تازه ترین مواد 
اولیه استفاده می کردم و کیفیت کارخانه را 

باال می بردم.
بیشتر  را  دستگاه ها  سرعت  امینی:  هدی 
می کردم و فروشگاه بزرگی از محصوالت 
روبروی  دقیقًا  که  می کردم  درست  خودم 

کارخانه باشد.
نگار حسینی: سعی می کردم هوای کارگرهایم را 
داشته باشم و حقوقشان را به موقع به آن ها بدهم.

را  خوراکی  مواد  و  غذا  ذاکری:  فاطمه 
خوشمزه تر و ارزان تر تولید می کردم.

که  کردم  می  بررسی  اخوان:  مهدیس 
مواد  همه ی  روی  استاندارد  برچسب 
غذایی ام باشد. کاالها را ارزان تر می فروختم 

تا همه بتوانند بخرند.
کیانا جانقربانی: سعی می کردم کارخانه را 
به خوبی اداره کنم و مشتریان گرامی را از 

کارخانه راضی نگه دارم.
دیانا حسن زاده: به کارکنانم افتخار می کردم 
نشوند.  خسته  کار  از  نکرده  خدایی  که 
تولید  مناسب  کیفیت  با  را  جنس هایم 

می کردم.
ریحانه ترابی: حقوق کارگران را به موقع 
نیفتد.  اتفاق  کارخانه  در  دعوا  که  می دادم 
در محصوالت عالمت های مورد نظر را 

می نوشتم.
ستاره رشادی: سعی می کردم کاری کنم تا 
مردم بیشتر از محصوالت ما بخرند و در 
تمام سوپر مارکت ها محصول ما دیده شود.
تولید  تاریخ  الصفی:  السادات  سالله 
ثبت  درست  را  محصوالت  انقضای  و 
می کردم و محصوالت را در سراسر ایران 

پخش می کردم.
حدیث یاوری: به کارگرها روحیه می دادم 
تا بتوانند کارها را بدون خستگی انجام دهند 

و به آن ها دستمزد خوبی می دادم.
مینا اخالقی: سعی می کردم تا نظر شهروندان 
اهمیت  کارگرها  به  کنم،  جلب  خود  به  را 
آنها  با  مهربانی  و  خلقی  خوش  با  و  بدهم 
رفتار کنم تا برای کار انرژی الزم را بگیرند. با 
متخصصان تغذیه مشورت کنم تا محصوالتم 

سالم و مغذی باشند.
صبا دهقانی: با عکس های سیاه  و سفید به بازدید 
کنندگان روند کار کارخانه را نشان می دادم.

اگر مدیر کار خانه مواد غذایی بودم...
نظر دانش آموزان پایه چهارم بعد از بازدید کارخانه مواد غذایی

یاد گرفتم که...
دانش آموزان پایه ی چهارم و ششم، از تجربه هایشان در کالس مهارت های زندگی می گویند.

سما کوهستانی: استعدادها و توانایی های زیادی دارم. 
انسان با انسانی دیگر متفاوت است.

فاطمه فرنام: بتوانم عصبانیتم را بهتر ببینم و درباره ی 
آینده حرف بزنم.

آیناز قاسمی: صحبتم را به طور واضح تر به دیگران 
انتقال دهم.

فاطمه جان نثاری: وقتی چیزی می خواهم باید صبر 
فراهم  برایم  می خواهم، سریع  که  هر چیزی  و  کنم 

نشود.
مریم رفیعی: ارتباط با دیگران و کنترل خشم را بسیار 

خوب یاد گرفتم.
الینا بشیری: چه استعدادهایی دارم و در کجاها نقطه 

ضعف دارم.
فاطمه صالحی: نحوه ی ارتباط بهتر با دوستانم را یاد 
گرفتم و اینکه با مسافرهای ذهنم )افکار منفی( چه کنم.
تینا امین الرعایا: شکل برخورد با خشم خودم را با تئاتر 

و پانتومیم اجرا کنم.

مطهره روحانی: ما در بعضی از کارها ایراد داریم ولی 
دلیل نمی شود که استعداد نداشته باشیم.

لعیا توکلی: نظم و سکوت را یاد گرفتم. دوست دارم 
بازی هایمان بیشتر باشد.

الهه فروغی: چگونه رفتار کنم و برای بهتر شدن رفتارم 
تالش کنم.

داغ،  صندلی  طریق  از  که  گرفتم  یاد  طغیانی:  عارفه 
ایرادها و اشکال های خودم را متوجه شوم.

زهرا کاظمی: رفتارم چگونه باشد و هرچیزی که برای 
خودم می پسندم برای دیگران هم بپسندم. همه چیز در 
جهان عادالنه نیست و باید تالش کرد تا توانست کاری 

را انجام داد.
را  طناز فروزنده: وقتی که عصبانی می شوم، خودم 
ببینم و وقتی چیزی را می خواهم اگر در دسترس نبود 

صبور باشم.
لعیا دهنی زاده: چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنم و 

چگونه آرام تر باشم.

نگار قصاعی: چگونه با دوستان جدید آشنا شوم.
نگین عالی پور: با کسانی که سازگار نیستم چگونه رفتار 
کنم. خودم را شناختم و واقعًا زندگی ام آرامش یافته 

است.
چند  از  بعد  اما  بودم.  رو  کم  ابتدا  زاده:  عکاف  آرام 

جلسه کمی رویم زیاد شد.
که  وقتی  و  کنم  حفظ  را  آرامشم  بیگ:  زهرا  فاطمه 
آرامشم را حفظ می کنم مرتب و مهربان هستم. خودم 

را بد نبینم.
مهدیه رفیعیان: خشم خود را ببینم و با دوستانم ارتباط 

مثبت داشته باشم.
فاطمه کسایی: سر تصمیماتی که بین خوب و بد یا بد و 
بدتر است، بهترین را انتخاب کنم. یاد گرفتم که نکات 

منفی و نکات مثبتم را درک کنم.
نرگس قربانی: اجتماعی تر باشم و احساساتم را بیان 

کنم.
عطیه قضاوی: در زندگی چه کارهایی باید انجام دهیم 

و چه کارهایی باید انجام دهیم.
محدثه کریمیان: عاقالنه رفتار کنم. یاد گرفتم بعضی 
وقت ها احساسی که دارم را برای خود بیان کنم. من هم 

استعدادهایی مثل نقاشی، بسکتبال و... دارم.
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بادبادک کوچولو

بهار ماه 1395 /سال دوم/ شماره پنجم w w w . m a s r o o r . s c h . i r
صاحب امتیاز: موسسه ی آموزشی غیردولتی مهر و 

دانایی مسرور
مدیر مسئول: احسان فقیه

سردبیر: سمانه نیسانی

نسیمی،  ثنا   ، زادهوش  ریحانه  کیوانی،  هستی  آموزی:  دانش  تحریریه  شورای 
تیموری،  یکتا  فاطمه شهریوی،  پارمیدا صادقی،  فقیه نسب،  بشیری، زهرا  ریحانه 
دبستان  دبستانی  پیش  گروه  و  دوم  پایه  آموزان  دانش  از  تشکر  با  آمهدی،  بشرا 

دخترانه غیردولتی مسرور.

w w w. m a s r o o r. s c h . i r         031  950  242  33 تلفــن:

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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یکی بود یکی نبود، بادبادک آبی کوچولو مریض بود، با باد 
سرد بازی کرده بود...

)یگانه( بادبادک کوچولو مریض شده بود، حالش خیلی بد بود.
)فاطیما( اون یخ زده بود و نمی تونست تکون بخوره

)مهدیس( یه دختر کوچولو اومد کنارش و گفت چرا یخ زدی؟
)مهرناز( بادبادک گفت: سرما خوردم چون با باد سرد 

بازی کردم.
)فاطمه سادات( دختر کوچولو گفت: باید پیش بخاری 

باشی تا گرم بشی و یخ هات آب بشه
)ضحی( بادبادک گفت: نمی تونم کنار بخاری برم ، می سوزم.
)باران( اگر برم می سوزم و پدر و مادرم ناراحت می شن

)سنا( و پدر و مادرم گریه می کنن
)هستی( دختر کوچولو به اون گفت: راست می گی؟

)زهرا سادات( همه ی حرفای تو درسته اما
)مبینا( تو می تونی بری زیر پتو استراحت کنی تا یخ هات 

آب بشه.
)فاطمه. ب( باشه من می رم زیر پتو تا یخ هام آب بشه

)آیدا( دختر کوچولوگفت: ولی صبر کن من یه فکری 
دارم، می تونی پهلوی یک رادیاتور بری تا گرم بشی پتو 

هم روی پاهات بکشی و بخوابی

)فاطمه .م( ولی مواظب باش نری بچسبی به رادیاتور 
چون می سوزی

)نازنین زهرا( پتو را هم بکش روی رادیاتور تا اونجا که 
می تونی بخواب تا دست و پاهات گرم بشه

)پردیس( از این به بعد حواست را جمع کن که با باد سرد 
زیاد بازی نکنی.

رو  خودم  چطوری  من  پس  گفت:  بادبادک  )مربی( 
سرگرم کنم؟

)زهرا .ت( تو می تونی با دوستات یعنی بادبادکای دیگه 
بازی کنی

)بهار( باید صبر کنی خوب بشی و هوا گرم بشه
)مربی( ولی توی هوای گرم که باد نمیاد. چطوری بازی کنم؟
)فاطیما . زهرا( نه! وقتی که طوفان نیست و نسیم میاد 

می تونی بازی کنی
)مهرناز ضحی( تو می تونی موقع بازی یه کت بپوشی که 

سرما نخوری
بادبادک  بعد  به  روز  اون  از  من،  بچه های  بله  )مربی( 
کوچولوی قصه ما دیگه مریض نشد و همیشه شاد و 

سرحال بازی می کرد.

مریم  نبود یک روز  یکی  بود  یکی 
گرفتند  تصمیم  مامانش  و  کوچولو 
به  و  شدند  آماده  آنها  پارک.  برند 
سمت پارک راه افتادند. وقتی مریم 
و مادرش به پارک رسیدند یک دفعه 

مریم خیلی تعجب کرد.
از  پر  پارک  همه جای  دید  )صبا( 

آشغاله و کثیفه.
)مبینا( از مادرش پرسید: »چرا پارک 
اینجا  رو  آشغال ها  این  کی  کثیفه؟ 

ریخته؟«
)نگار.ز( مامانش گفت: »نمی دونم! 
اومدن  ما  از  قبل  که  آدم هایی  شاید 

اینجا رو کثیف کردن.«
آقای  دید  مریم  دفعه  یک  )دیانا( 
باغبان درحالی که شلنگ آب دستش 

بود به طرف اونا میاد
و  رفت  جلو  مریم  )ستایش.ج( 
اینجا  باغبان  آقای  پرسید:»چرا 

کثیفه؟ این آشغال ها را کی ریخته؟«
که  حالی  در  باغبان  )ترنم(آقای 
گفت:»از  بود  عصبانی  و  ناراحت 
اینجا رو کثیف  دست این مردم که 

می کنند!
زحمت  چی  هر  ما  و  )نیلوفر( 
آدم ها  این  دوباره  می کشیم 
می کنند« کثیف  را  پارک  و  میاند 
)نگار.د( مریم به آقای باغبان گفت: 
»می خواید من و مامانم به شما کمک 

کنیم؟«
)آیدا( آقای باغبان اجازه داد که مریم 

و مامانش کمک کنند.
خود  آستین های  اونا  زهرا(  )فاطمه 
کردن  جمع  به  شروع  و  زدند  باال  را 

آشغال ها کردند.
جمع  را  آشغاال  همه  وقتی  )بهار( 
:»آخی!  گفتند  با خوشحالی  کردند 

حاال تمیز شد«
)تلما( یه دفعه دیدند یه آقا پسری که 
با مامانش توی پارک قدم می زدند و 
داشت بستنی می خورد، لیوان بستنی 

خودش را انداخت روی چمن ها.
طرفش  به  عصبانی  مریم  )درسا( 

آشغال  اون گفت: »چرا  به  و  دوید 
روی زمین می ریزی؟ چرا پارک را 

کثیف می کنی؟«
)ستایش.ر( آقا پسر از کار خودش 
خجالت کشید و گفت: »ببخشید!« 
توی سطل  و  برداشت  را  آشغال  و 

انداخت.
)نیوشا( مریم خوشحال شد و رفت 
یه  دید  دفعه  یه  کنه  بازی  کمی  که 
دختر خانم که  مامانش روی نیمکت 
را  ُگل ها  باغچه  توی  داره  بود  نشسته 

می کنه.
»چرا  گفت:  بهش  )نازنین(مریم 
گل ها را می کنی؟« دختر خانم گفت: 

»آخه می خوام برای بابام گل ببرم.«
»این ها  گفت:  مریم  یاس(  )فاطمه 
پارک  توی  قشنگی  و  زیبایی  برای 
از  پدرت  برای  باید  شده.  کاشته 
گل فروشی گل بخری.« دختر خانم 
گل  دیگه  میدم  قول  گفت:»باشه! 
مامانش  سمت  به  مریم  و  نکنم.« 

رفت و شروع به بازی کرد و
)آیدا( بعد از کمی بازی با مامانش به 
سمت رستوران رفتند تا غذا بگیرند.
)آیناز( آن ها غذا را گرفتند و به پارک 

رفتند تا غذا بخورند.
سطل  به  را  آشغال هایشان  )پریا( 

ریختند و به خانه رفتند.

)فاطمه حورا( قصه ابر ترسناک
یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود، در یک جنگل 
خیلی بزرگ که پر بود از درخت و گل و گیاه و حیوونای 

جورواجور
)فاطمه( یک روز یه ابر بزرگ و سیاه اومد روی خورشید و 

جنگل رو پوشوند
)پریناز( ابر سیاه می خواست تمام گلها و پروانه ها رو بخوره

)الینا( ابر سیاه هی بارون داد و  بارون داد!
)پرنیا( وقتی الک پشت پیر ماجرا رو فهمید رفت به بقیه گفت 

بریم خرگوش شجاع را صدا کنیم
)فریناز( خرگوش شجاع گفت بیاین همه بریم پیش درخت 

پیر، اون می تونه مارو راهنمایی کنه
)کیمیا( وقتی رسیدند پیش درخت پیر، درخت پیر گفت چی 

شده چرا نگران هستین؟
)زهرا احمدی( پروانه ها گفتند: ابر سیاه داره به شهر ما حمله 

می کنه.
)سارا( درخت پیر گفت اگه ما با هم گروه بشیم می تونیم ابر 

سیاه رو بیرون کنیم
)حسنا( همه با هم رفتند پیش ابر سیاه و دورش چرخیدند 

و چرخیدند
)النا( با چرخیدن اونا ابر سیاه سرش گیج رفت و حالش بد شد

)زهرا آژده( ابر سیاه هی  دورتر و دورتر شد
)طهورا( ابر سیاه از جنگل فرار کرد

) هلنا( وقتی ابر سیاه فرار کرد، خورشید خانم پیدا شد و پریا 
دورش چرخیدند و همه شاد وخوشحال شدند.

ابـر 
سیاه
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