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نامه ای برای خدا

این روز اضافی از کجا اومده؟

خوب تقویم را نگاه کن ،امسال اسفند
چند روزه است؟ سی روز؟
چرا؟ مگر هر سال اسفند  29روز نبود؟ پس این
یک روز اضافی در اسفند امسال از کجا آمده؟ بله!
داستان از این قرار است .هر سال خورشیدی 365
روز و  5ساعت و  48دقیقه و  49ثانیه است .هر
سال خورشیدی را  365روزه می گذارانیم ،اما
هر  4سال یکبار این  5ساعت و  48دقیقه و
 49ثانیه را روی هم جمع می کنیم تا یک
روز کامل درست شود .این روز کامل را
به ماه اسفند در سال چهارم اضافه می
کنیم و به آن روز می گوییم «اورداد
یا کبیسه»« .اورداد» یک کلمه
پهلوی است به معنای
روز زیادی.

این نامه یک پسر نه ساله برای خدا است .او درباره مادرش
نوشته:
«خدایا کاری کن که یک سیم نامرئی از قلب من به سر
مامانم وصل بشه .اونوقت من می تونم بهش بگم که چقدر
دوستش دارم».
حتما تو هم نامه ای برای خدا داری که درباره
مادرت بگی.دست به کارشو و آن را
بنویس.

با خانه تکانی برای آمدن فروهرها آماده شویم

هرسال نزدیک سال نو خانه را کامال تمیز و مرتب می کنیم
و منتظر آمدن سال نو می مانیم .در سال نو فروهر
درگذشتگان ما به خانه های اقوامشان برمی گردند
و ما با خانه تکانی خانه هایمان ،به آنها
خوشامد می گوییم.

سبزه
نوروزی

اطالعات
عمو می
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زمانی که نوزادان حیوانات سراز تخم در می آورند ،بسیاری از آنها باید به تنهایی خود را اداره کنند زیرا مادر از آنها
مراقبت نمی کند .با این حال این بچه های یتیم مادرزاد ،به خوبی ،بدون کمک زندگی می کنند.

مسابقه دوی بچه الکپشت ها

منتظر پارس نامه
کودکان نوروز
باشید

دنیای رنگی تخم مرغ های رنگی
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برای تخم مرغ های سفره هفت سین هم ایده داریم .شما می توانید با رنگ های طبیعی مثل چغندر،
پیاز و یا انواع سبزی ها (که تخم مرغ ها را در آن می جوشانید) تخم مرغ هایتان را به رنگ قرمز،
صورتی و یا سبز در بیاورید .سال  92سال مار است پس می توانید از برچسب های شکل مار هم
روی تخم مرغ هایتان استفاده کنید و یا :
تخم مرغ ها را مانند شکل زیر از یک درختچه تزئینی آویزان کنید.
به کمک کاغذهای رنگی بال ها و نوک یک پرنده را بسازید و تخم مرغ ها را در النه شان بگذارید.
به کمک برگ های مختلف روی تخم مرغ ها چاپ منفی بکنید .یعنی برگ ها را روی تخم مرغ
بگذارید .همه جای تخم مرغ ها را رنگ کنید تا جای برگ سفید بماند.
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الک پشت های دریایی ماده در ساحل تخم می گذارند ،سپس روی تخم ها ،ماسه می ریزند و به دریا برمی گردنند.
دو تا سه ماه بعد ،بچه الکپشت ها ،از زیر ماسه که از نور آفتاب گرم شده است ،بیرون می آیند .آنها باید با عجله،
پیش آز آنکه پرندگان و خرچنگ ها آنها را بگیرند ،خود را به دریا برسانند.
به محض رسیدن به دریا احتمال زنده ماندن بچه الکپشت ها بیشتر
می شود اما حواسشان باید هم چنان جمع باشد که گیر کوسه ها و
ماهی های دیگر نیفتند.
آیا بچه های حیوانات بدون مادر احساس بدبختی می کنند؟
خیر ،چون همیشه همینطور زندگی کرده اند.
آیا ممکن است همه بچه ها بمیرند؟ همه
آنها نمی میرند ،به هر حال چون تعداد تخم
ها زیاد است ،همیشه چندتایی از آنها زنده
می مانند.

سرگرمی
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نوزادان بدون سرپرست

حاال که نوروز نزدیک است ،ما برای شما چند پیشنهاد بامزه برای کاشتن سبزه های
نوروز داریم.
شما می توانید سبزه تان را در پوست های تخم مرغ تزیین شده سبز کنید.
یک گیوه قدیمی را حسابی و خوب بشویید و سبزه را داخل آن بکارید.
یک دمپایی به درد نخور را خوب تمیز کنید و سبزه سال نو را
در آن پرورش بدهید.

آشپزی نوروزی

حاال که نزدیک سال نو شده ،با ما همراه شوید تایکی از خوردنی های خوشمزه را که
زرتشتیان کرمان برای نوروز تهیه می کنند یاد بگیریم .در بین زرتشتی های کرمان،
خوردنی های آردی ( شیرینی هایی که بصورت پودر هستند) ،خیلی طرفدار دارد
اغلب زرتشتی های کرمان به این خوردنی های خوشمزه آردی ،به اصطالح «قهوه»
می گویند .اما ممکن است در آنها اصال پودر قهوه وجود نداشته باشد .مثل «قهوه مغز
پسته» و «قهوه مغز بادام» که مخصوص نوروز و وقت های شادی است.

قهوه مغز پسته یا قهوه شیرین
مواد الزم :

آشپزی

مغز پسته  50 :گرم
شکر ساییده  :یک قاشق چایخوری

طرز تهیه :
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مغز پسته را کمی تفت داده ،آسیاب کنید و با شکر و هل ساییده مخلوط کنید ،بعد خالل پسته برشته را به آن اضافه کنید .البته یادتان نرود
که همه این کارها باید به کمک بزرگترتان انجام بشود .راستی اگر در این دستور تهیه به جای مغز پسته از مغز بادام استفاده کنید ،قهوه مغز
بادام درست می شود.
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بچه های عزیز

این تخم مرغ های رنگی را
به سلیقه خود رنگ کنید.می
توانید از طرح های این نقاشی
برای تخم مرغ های سال نو
استفاده کنید.
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مدیر مسئول  :دکتراسفندیار اختیاری

زیر نظر شورای سردبیری
تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی
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