
بچه های خوب!
شما هم می خواهید عکستان در 

»سالمت« چاپ شود؟ پس: اگر برای آمپول زدن 
به دکتر می روید، اگر در حال مسواک زدن هستید، اگر 

کمربند ایمنی بسته اید یا هر کار دیگری انجام داده اید که 
به »سالمت« ربط دارد، حتما به پدر و مادرتان بگویید از 

شما در این حالت ها عکس بگیرند و همراه با اسم و 
سنتان برای »سالمت« بفرستند.

دوستاي خوبم! با بازي هاي خوب و مفید 
مواظب سالمت خودتون باشین.

فرزان ایزدي از اصفهان

شیر مي خورم همیشه / تا سالمت بمونم
پارسیای فضیله/یك ساله از اصفهان

من خیلی خنده رو هستم.
فربد فضیله 2 ساله از اصفهان

"• نشانی: تهران، خیابان شریعتی، روبه روی میرداماد، خیابان نیك، 
تقاطع بهشت برین، شماره 9، هفته نامه سالمت، صفحه »بچه های سالمت«
salamat.bacheha@gmail.com :ایمیل •
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عمودی
1- باعث می شود ما بیمار شویم اگر خوب دست هایمان 

را نشوییم و در صورت همدیگر عطسه کنیم.
2- ماده نیست.

3- یکی از رنگ هاست.
4- هم در جنگل است و هم در آشپزخانه

5- انگلیسی ها به »سر« می گویند و اگر برعکسش کنی 
یکی از اعداد می شود.

افقی
1- باعث سالمت جسم و روان ماست و 

ما را قوی می کند.
2- یك قسمت از دستگاه تنفسی است.

3- وقتی زمین می خوریم یا بیمار می شویم 
بدنمان .... می گیرد.
4- یك نوع ماشین

5- برعکس گرماست.
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من هزارپا نیستم؛ ویروسم!  مخاطبان این صفحه کودکان گروه سنی الف و ب هستند. 

شماره پانصد وپنجاه ویک  یکشنبه بیست ودو آذر نودوچهار بچه های سالمت16

هاهاهاها! فکر می کنید من چی هستم؟ اگر راست می گویید و باهوش 
هستید و توی سرتان مغز هست و می توانید با آن فکر کنید، بگویید 
ببینم من چی هستم؟ اگر دارید فکر می کنید من یك هزارپا هستم 
یا یك حشره و جانور دیگری که تازه چشمتان من را دیده سخت 
در اشتباهید چون من اصال نه جانور هستم و نه حشره و نه چیزی که 
شما بتوانید با چشم های خودتان ببینید. هاهاها! می بینم که حسابی 
گیج شدید و می خواهید زودتر بفهمید من کی و چی هستم؟! حاال 
کارهایی  چه  من  بگویم  برایتان  که  یك کم  نباشید،  ناراحت  زیاد 

می کنم، می فهمید من کی هستم.
خب من اینجا هستم، توی عطسه های شما. وقتی شما بدون دستمال 
عطسه می کنید و جلوی دهان و بینی تان را نمی گیرید، با سرعت 
پرت می شوم به طرف آدم دیگری و او را هم بیمار می کنم و او هم 
شروع می کند به عطسه و سرفه کردن و اگر ضعیف باشد تب هم 

می کند و بیشتر از شما بیمار می شود.

تازه من توی دست های شما هم هستم، وقتی که بیمار می شوید و 
خوب دست هایتان را نمی شویید و با دستتان مداد همکالسی تان را 
برمی دارید یا با اسباب بازی هایتان بازی می کنید یا میله اتوبوس را 

می گیرید یا در ماشین را باز می کنید.
من منتظر می شوم و وقتی یك نفر دیگر آمد، می روم توی بدن او 

و بیمارش می کنم.
از من خوشتان آمد؟ فهمیدید من کی هستم؟ من همان کسی هستم 
که وقتی از لیوان های آب یا حوله همدیگر استفاده می کنید یا وقتی 
و  بغل می کنید، خیلی خوشحال می شوم  را  بیمار هستید همدیگر 
سفرم را شروع می کنم. از تن شما به تن دیگران می روم و شما را 
بی حال می کنم. شما تب و سرفه می کنید و مجبور می شوید چند 

روزی مهد یا مدرسه نروید.
حاال فهمیدید من کی هستم؟ بله، من ویروس سرماخوردگی ام و با 

ویروس های دیگر منتظر فرصت هستم تا شما را بیمار کنم!


