
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.

 من آیسانا سیدی هستم. همیشه ورزش 

می کنم و از طرف مدرسه به من مدال داده اند.

موي قشنگ و تمیز با شیر و ماست و پنیر...
یاسمین فضیله ٤ ساله از اصفهان

سالم. من آتنا هستم. 7 سالمه. این هم عکسم 
از جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی

من مواظب خواهرم آیدا که تازه به دنیا آمده، 
هستم.

"• نشانی: تهران، خیابان شریعتی، روبه روی میرداماد، خیابان نیک، 
تقاطع بهشت برین، شماره 9، هفته نامه سالمت، صفحه »بچه های سالمت«
salamat.bacheha@gmail.com :ایمیل •
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عمودی
1- اگر مسواک نزنیم بو می گیرد.

2- هوا را جابجا می کند.
3- تکرار یک حرف است.

٤- وان که حروفش به هم ریخته.
5- وقتی که خورشید نیست، می آید.

افقی
1- دستمان می پوشیم تا گرم شویم.

3- باالی چشم است و نمی گذارد عرق 
توی چشم برود.

٤- میوه ای است شبیه پرتقال، نارنجی 
است و ویتامین C دارد.
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من ننه سرما هستم!  مخاطبان این صفحه کودکان گروه سنی الف و ب هستند. 
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»هوف هوووف هووف هوف هوووف هوووف...«
بچه ها آماده اید؟! آماده چی؟! آماده آمدن من! من که ننه سرما 
هستم و با آمدن زمستان، با لباس سفیدم و با نفس سردم می آیم به 
شهر و روستای شما و تن درخت ها و خیابان ها و کوچه هایتان لباس 
سفید برف می پوشانم. روی سر و صورت شما می نشینم. اگر لباس 
گرم پوشیده باشید که هیچ؛ ولی اگر لباس گرم نپوشیده باشید و 
شال و کاله تنتان  نکرده باشید، سرما می خورید و کارتان می شود 
عطسه و سرفه. بعدش هم تب می کنید و از کار و زندگی می افتید.

»هوف هوووف هوف هوووف هوف هوووف هوف...«
از جایی که من آمده ام،  از پرنده ها  وقتی که من می آیم، خیلی 
و  می مانند  هم  بعضی ها  اما  گرم.  به شهرهای  می روند  می روند؛ 
خودشان را باد می کنند تا گرمشان شود. بچه ها! اگر توانستید برای 
پرنده ها ظرف آب و دانه بگذارید چون من آنقدر سرد هستم که 
وقتی از روی آب رد می شوم، آب ها یخ می زنند و خیلی از پرنده ها 

و حتی حیوان ها نمی توانند آب بخورند و غذا پیدا کنند.
»هوف هووف هوف هوووف هوف هوووف...«

من وقتی می آیم، برگ های خیلی از درخت ها ریخته اند و رفته اند 

به خواب زمستانی. درخت ها تا وقتی که من نروم، چشم هایشان را 
باز نمی کنند؛ به جز درخت کاج و سرو و بعضی درخت های دیگر 
که خیلی قوی هستند و حتی وقتی من می آیم، چشم هایشان را 

نمی بندند و من را می بینند.
»هوف هوووف هوف هوووف هوووف هوووف...«

بچه ها! من خودم را خیلی دوست دارم. من هم برای خودم یک 
شکلی هستم، شکل برف! تنم سرد است؛ توی جیب لباسم دانه های 
قشنگ برف دارم اما وقتی می بینم بچه های هم قد شما که مثل شما 
لباس گرم ندارند، از دیدن من می لرزند و می ترسند و یخ می زنند، 
خیلی ناراحت می شوم و توی چشم هایم اشک جمع می شود. من 
لباس گرم  باشید و اگر  از شما می خواهم مراقب دوست هایتان 
دارید، با آنها تقسیم کنید تا آنها هم مثل شما سرما نخورند یا یخ 
نزنند و دستکش بپوشند و بتوانند توی برف بازی کنند، به جای 

اینکه بترسند و بلرزند.
»هوف هوووف هووف هوووف...«

حاال بروید کنار که می خواهم رد شوم و بروم!

شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار


