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 ببینید  2اسامی برندگان مسابقه را صفحه

 دبستان يك
 1400زمستان  -همددوره سيز



 صفحه یک

 خَبر... خَبر...  
 2-معاينه در مدرسه    

 ي پزشكي، در پيك پاييز خوانديد كه براي معاينه
            قد و وزن شما را اندازه مي گيريم تا بدانيم رشد شما

 چطور است
           به صداي قلب و نفس كشيدن شما گوش مي دهيـم

هـا)    تا متوجه شويم اندام هاي مهم بدن (قلب و شُش          
 چطور كار مي كنند 

آيد كـه      اما حاال كه معاينات انجام شده يادتان مي       
:  پزشك مدرسه كارهاي ديگري هم انجام داد، مثالً

ديدن دست و ناخن ها 
نگاه كردن به روي زبان 
بررسي موي سر 
ي چشم معاينه 

مي گويند  بررسي وضعيت عمومي    ي اين معاينات      به همه 
از پدر و مـادر       كه خيلي چيزها را مشخص مي كند.         

ي مدرسه مراجعه كنند و       خود بخواهيد كه به سامانه    
 ي معاينات شما را ببينند. نتيجه

 صفحه یک



 زنگ بهداشت        
  ي نقاشي كرونا برندگان مسابقه      

در پيك پاييز از شما خواستيم راه مبارزه با كرونا را           
نقاشي كنيد. نقاشي هاي زيبايي به دست ما رسيد و            

گرفتند. چندتا از نقاشي ها را       كارت امتياز   برندگان  
 در صفحات بعدي و پشت جلد ببينيد.

 (به ترتيب الفبا):كالس اولي * برندگان 
 -جانيار جعـفـري     -ماني بصام   -محمدپارسا اصغري 

    -علـيـرضـا شـعـبـانـي           -محمدحسين حاج حسن  
پـرهـام     -علي طاهري دوست    -محمدحسين صفري 

صدرا   -محمدپارسا محقّق   -ميكائيل قاسمي   -عمويي
اميرعلي نجفـي و       -سيدعلي ميرباقري   -ميرابوطالبي

 اميرفرزام نوروزي 
 (به ترتيب الفبا):كالس دومي * برندگان 
 نيكان امامي و محمد متين غديريان -روزبه اصل

   آفرين به كالس اولي ها كه تالش بيشتري كردند.

 صفحه دو



 صفحه سه

 واكسن زدن

 رعايت فاصله



 صفحه چھار

در روزهاي اوج بيماري در 
 خانه بمانيم 

وقتي آب و 
صابون نيست 

از الكل  

 استفاده كنيم

 واكسن بزنيم

 دست ها را بشوييم

 با هم دست ندهيم

 ماسك بزنيم



 زنگ تفريح    
 مورد فرق دارند، آنها را پيدا كن 10اين دو عكس در 

 صفحه پنج



 صفحه شش

 غذاي سالم  
  سبزي را فراموش نكن  

 ميـوه پدر و مادر مهربان هميشه به ما مي گويند كه           
براي سالمت بچه ها مفيد است اما گاهي فـرامـوش           

ها هم مفيد و الزم است. بيشتـر           سبزيكنيم كه     مي
هاي   دهند اما سبزي    ها در تابستان محصول مي      سبزي

 كاهو و اسفناجزمستاني بسيار مفيد هم داريم مثل: 
 
 
 

 

 حديث سالمت

 عليه السالم فرموده اند:حضرت امام صادق امام ششم 
به شما كاهو را توصيه مي كنم كه خون را            « 

  » صاف مي كند

  منبع حديث: كتاب اصول كافي       



يكي از دوستان شما كارهاي مفيد براي جنگ با كرونا را در سـمـت                 
چپ و كارهاي غلط را كه باعث بيماري بيشتر مي شود سمت            راست  

 نقاشي كرده است.
 به آنها دقّت كنيد و ببينيد شما كار درست انجام مي دهيد يا كار غلط


