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 7931 بهار -دوره نهم

 فصلنامه پیک سالمت

 دبستان یک



 صفحه یک

 اخبار سالمت مدرسه

 نتیجه ی معاینات دندان پزشکی

معاینات دندانپزشکی امسال در ماا  د          

بیشتر از نصفف    انجام شد و معلوم شد که       

دندان پفویفیفد         1دانش آموزان دبستان  

 !دارند

دندان ها  شیر  و دائمی هردو مهم هستند و اگر پوسید  شدند باید درماان                 

شوند اما پوسیدگی درمان دائمی مهم تر است چون اگر  آن دندان را بکشایاد                 

نفر دنادان     45در دبستان یک      دیگر هیچ دندانی هم به جا  آن در نمی آید         

 دائمی پوسید  دارند که باید هرچه زودتر به دندانپزشک مراجعه کنند. 

اگر می خواهید بدانید که شما چند دندان پوسید  دارید از والدین خود بخواهید              

  مراجعه کنند. (med.moallem.sch.ir)نسیم به سایت 



 صفحه دو

 بهداشت فردی

 بهداشت پا در یه مرحله
اغلب شما دست ها  خود را به موقع می شویید، به دستها کرم مرطوب کنناد                 

می زنید و می دانید که باید ناخن ها  دست کوتا  شوند اما خیلی اوقات پاها                 

 خود را فراموش می کنیم!

تصویر سه کار مهم در بهداشت پا را به ترتیب می بینید. توضیح هرکار را زیار    

 آن کامل و بعد تصویر را رنگ کنید:

  

 

 
 

 

 فراموش نکنید که -3 بعد با آب ولرم ........ -2اول .............................   -1

 با پارچه تمیز ..........  .....................................   را با احتیاط بگیرید.

 ......................... گاهی مراقب باشید که آب را  مراقب باشید ناخن ها در

 کمی کرم هم بزنید.     هدر ندهید.   خانه ریخته نشوند.



 صفحه سه

 ورزش و سالمت

 فصل ورزشهای آبی

بهار که می شود هوا رو به گرمی         

می رود و بهترین زمان برا  باز        

و ورزش هایی است که در آب         

 انجام می شود.  

یکی از بهترین ورزش ها        شنا  

آبی است؛ هم ورزش می کنید و        

بدن شما قو  می شود، هم در           

هوا  گرم خنک می شوید، هم         

یک تفریح واقعی است که از آن        

لّذت می برید و هم مهارتی است        

که ممکن است در آیند  جان شما       

 را نجات دهد.

 چه چیز  بهتر از این؟



 صفحه چهار

 زنگ تفریح

 تخم مرغ های رنگی
حتمًا در تعطیالت نوروز تخم مرغ ها  رنگی سفر    هفت سین را دید  ا ...                  
شاید امسال نتوانسته باشی که تخم مرغ رنگ کنی... اصاًل ناراحت نباش... چون                   
می توانی تخم مرغ ها  نقاشی شد    زیر را به دلخوا  خودت رنگ آمایاز                  

 کنی.



 صفحه پنج

دو نقاشی از برندگان 
مسابقه ی صبحانه ی یالم 

پ 
ت زمستان چا

ک سالم
را در پی

کردیم. در این شمار  هم سه نقاشی دیگر را ببینید. 
 

س دوم(
ش دارابی )کال

آر
 

س اول(
محمدمهد  محتشمی )کال

 

  غذای سالم

س دوم(
نریمان خداکرم )کال

 



 صفحه شش

 تمیز باش

 حضرت علی علیه السالم می فرمایند: 

 لباس پاکیز ،   

 غم و اندو  را برطرف می کند  
  ٥٤٢٥، ح ٤٥٢، ص٥المعجم الكبير، ج

 حدیث سالمت

گ آمیزی کن
این صفحه را                    رن

 



 سردبیر این شماره:

 دکتر سمیه امیری مقدم

و  19پس زمینه حدیث سالمت، برگرفته از وبالگ تجربه ها
 بشقاب تخم مرغ از سایت خاله لیال گرفته شده است

 پسرم؛ در مورد این تصویر با خانواد  صحبت کن و نظر آنها را بپرس


