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 فصلنامه پیک سالمت

 دبستان یک



 صفحه یک

 خَبَر... خَبَر...

 خبر اول؛ مسابقه و جایزه

یک خبر خووووووب: این شمامه ا ا       

پیک سالمت، مسهبقه دا د و برنمگامه    

 مسهبقه امتیه  می ایرنگ و اسهمی آنهه د  پیک بهه  چهپ می شود.

اار می خواهی بگانی مسهبقه چیست و چطو  می توانی د  آ  شمرتمت   

 تنی، صفحه سه ) نگ و  ش(  ا به دقّت بخوا .

 خبر دوم؛ معاینات ماه بهمن

 )دتتر امیری مقگّم(  ؛ پزشک مگ سه    بهان  7یکشنبه  :  و    *معاینه پزشکی 

 .بهان است(9)البته  و  معهینه پیش دبستهنی هه سه شنبه شاه  ا معهینه می تنگ 

؛ دنگانپزشک مهربهنی ته     بهان  77شنبه  :  و    *معاینه دندان پزشکی   

 شاه  ا معهینه می تنگ. )دتتر آل بویه(مهد  یکی ا  دوسته  شاهست 

 



 صفحه دو

 زنگ بهداشت 

 دستتو بشور... با دقّت!

شاه پسرههی پهتیزا حتاهً قبل ا  غذا و 

بعگ ا  دستشویی، دست ههیته   ا به آب 

 و صهبو  می شوییگ، آفرین.

امه بعضی ا  شاه آنقگ  عجله دا یگ ته  ودتر به تالس یه به ی براردیگ 

ته د  شُستن دست هه دقّت نای تنیگ. تسهنی ته عجله می تننگ، بعضی  

ا  جههه  ا  فراموش می تننگ ته صهبو  بزننگ یه آبکشی تننمگ و آ       

 قسات ههی دست، نَشُسته و تثیف بهقی می مهنگ. 

بعضی قسات ههی دست  ا  نگ تیرا  دا ایم...   به عکس باال نگاه کنید:  

این قسات هه هاه  جهههیی ا  دست هستنگ ته اغلب فراموش می شونگ. 

پس هربه  ته دستت  ا میشویی دقّت تن ته حتاهً مچ دسمت، پشمت     

 انگشت شست و سر بقیه انگشته   ا هم شُسته بهشی.



 صفحه سه

 زنگ ورزش 

 هم نقاشی -یک مسابقه؛ هم ورزشی

یهدتو  هست ته د  پیک قبلی )پهییز(        

 اجع به و  ش ههی مختلف ته برای          

 سنّ شاه منهسب هست، نوشته بودیم؟

ورزش تک نفره و       3در پیک پاییز       

ورزش گروهی مناسب شما معّرفی          4

حاال از شما می خواهیم که یکی       . کردیم

 از آن ورزشها را نقاشی کنید.

 نقهشی تننگ و به معلّم مهربه  بگهنگ. گروهی یک و  ش  -*اولی ها

 نقهشی تننگ و به معلّم مهربه  بگهنگ.تک نفره یک و  ش  -*دومی ها

فقط تسهنی برنگا می شونگ ته خودشه  نقهشی  ا تشیگا بهشنگ و حتاهً              

 یکی ا  و  شههیی  ا ته د  پیک پهییز نوشته بودیم انتخهب تردا بهشنگ.

ای وای، چرا یادم نمیاد تو پیک 

پاییز کدوم ورزش ها رو نوشته 



 صفحه چهار

 زنگ تفریح

 چطوری الک پشت نقاشی کنیم؟



 صفحه پنج

 غذای سالم

 وعده های غذا

 غذا و خو اتی ههیی ته هر  و  می خو یم، اسم ههی مختلفی دا نگ؛ 

 )نهم دیگر: نهشتهیی(صبحانه مثالً اار صبح چیزی بخو یم اساش می شود: 

 می اوییمناهار به غذای ظهر، 

 است.شام و اار موقع غذا خو د  مه شب بهشگ، اسم آ  

 هستنگ.  وعگا غذای اصلیصبحهنه، نههه  و شهم سه 

است؛ اار قبمل   میه  وعگااار بین دو وعگا اصلی چیزی بخو یم نهمش 

 است.عصرانه و اار بعگا  ظهر خو دا شود  چاشتا  ظهر خو دا شود 

 دانستن این اسم هه چه فهیگا ای دا د؟

اینهه  ا نوشتیم ته یهدته  بهشگ مه نبهیگ بیشتر ا  سه 

 وعگا اصلی و دو میه  وعگا د   و  غذا بخو یم.

 نباید دائم دهانمان بجنبد!به قول قگیای هه: 



 صفحه شش

 حمّام؛ دوست انسان ها

 می فرمهینگ:  -حضرت علی علیه السالم  -امهم اول مه 

 چه خوب جایی است حمّام...
 آلودگی را از میان می برد

        
 732، حدیث 1من الیحضره الفقیه، جلد 

 حدیث سالمت



 سردبیر این شماره:

 دکتر سمیه امیری مقدم


