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ماه خورداد را بهتر بشناسیم
در ماهی که پیش روی ماست یعنی خوردادماه مراسم مهمی برگزار میشود که  خوب است آنها را بهتر بشناسیم:

خورداد  4 خورداد ماه یعنی روز خورداد از ماه خورداد جشن 
خوردادگان برگزار می شود.نیاکان ما در این روز به کنار 
سرچشمه ها یا رود ها می رفتند و پس از ستایش 

اهورامزدا روز را با شادی و سرور می گذراندند .

24 تا 28 خ��ورداد ماه روزهای زیارت پیر س��بز 
اس��ت و زرتشتیان برای نیایش و آرامش به پیر 

سبز می روند. 

29 خوردادماه پرس��ه همگانی اورمزد و 

تیر ماه برگزار می شود.این پرسه به یاد 

کشته شدگان راه میهن برگزار می شود
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زنبیل یا جعبه دسته دار ژاپنی

ر  د
امتداد خط چین 

بیندازیدو  خط  ها 
سپس تا کنید .

ر  د
امتداد خط چین 

بیندازیدو  خط  ها 
تا  باال  به  سپس 

کنید .

شست 
بهم فشار  را  ها 

بهم  تا  داده 
برسند.

ال  حا
 5 شکل  به 

نگاه کنید

ب��ا 
کاغ��ذ  ی��ک 

را  دس��ته  دیگ��ر 
میسازیم،مثل7

به 
و  پشت  طرف 
پایین تا کنید .

دسته 
اینج��ا  در  را 

بگذارید

سته  د
پشت  و  جلو  از 

تا  لبه  با  همراه 
شود .

ال  حا
را  چهارگوش��ه 

تا  به داخل مدل 
کنید.

از 
دوطرف بیرون 

بکشید

دو 
لبه را به داخل 

بخوابانید .
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هنر کاغذ و تا )اریگامی(
به کمک یک کاغذ مربع شکل و با دنبال کردن مراحل 1تا12 یک جعبه قشنگ کاغذی بسازید.
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اگه آدامست رو قورت بدی!!!!

آشپزخانه کوچولوها

حاال که هندوانه های قرمز و شیرین فراوان است،میخواهیم به شما غذای جدیدی یاد بدهیم که در آن ازهندوانه پرخاصیت و 
فایده استفاده شده است،در این ساالد از کنجد و زیتون هم استفاده شده که هردو فایده زیادی دارند.بخصوص کنجد که باعث 

میشود حافظه شما خیلی خوب کارکند و چیزها را سریع یاد بگیرید و به خاطر بسپارید .

گفتی من کی  نزن،اگه  گاز  منو  میاد،اینقدر سفت  دردم  آی 
هستم؟من همان آدامسی هستم که توی دهانت گذاشتی.

میخوام یه خاطره برات تعریف کنم،یه بار یه پسرکوچولو به 
نام سامان از مامانش پول گرفته بود که یه جعبه آدامس 
بخرد،سامان یک دانه از آدامس ها را خورد و بقیه آن را روی 
میز گذاشت.جایی که ساسان ، برادر کوچک سامان توانست 
آن را پیدا کند وبردارد.بچه ها ساسان 3سال بیشتر نداشت 

واصال بلد نبود که آدامس 
را باید بجود و نباید قورت 
بدهد.چشمتان روز بد نبیند 
ساسان کوچولو یک جعبه 
دهانش  راتوی  آدامس 
همه  و  جوید  کرد،کمی 
داد،کمی  قورت  یکجا  را 
کوچولو  ساسان  حال  بعد 
مرتب  و  شد  بد  خیلی 
استفراغ می کرد ،مادر  و 
را  کوچولو  پدرش،ساسان 
بردند،دکتر  بیمارستان  به 
گفت که آدامس ها داخل 
شکمش گیر کرده اند و....

خاطره ناراحت کننده ای بود،مگرنه؟ بچه ها،جویدن من یعنی 
آقای آدامس،برای بچه های زیر5سال ممنوع است،یعنی اگر 
خواهر و برادری داری که هنوز 5سالش نشده،من را دم دستش 

نگذار.
دیگر،من  چیز  یک 
خوشمزه  و  شیرینم 
از  نه؟!بعضی  ام،مگه 
هستند  من  دوستهای 
شیرین  شکر  با  که 
این  تو  شوند،اگر  می 
مرا  شکردار  دوستهای 
آنها کم  ، شکر  بجوی 
را  تو  دندانهای  کم 
پس  میکند.  خراب 

و  مامان  ندارند.از  شکر  که  بخر  را  هایی  آدامس  فقط  لطفا 
»بدون  نوشته  اگر  بخوانند،  را  ها  آدامس  روی  تا  بخواه  بابا 
و  هستند  دوست  تو  دندان  با  آدامسها  این  که  شکر«،بدان 
می توانی آنها را فقط روزی یکی بخوریف روی این آدامس ها 
عکس یک دندان است که باالی آن یک چتر ایستاده. اگر مدل 
بدون شکر مرا بخوری،من دوست خوبی برای تو هستم،البته 

اگر از من به اندازه بخوری.

مواد الزم :

- هندوانه متوسط : نصف یک عدد

- کنجد : به میزان دلخواه

-کاهو : 2تا3 برگ

زیتون بدون هسنه : 8 عدد

سرکه سیب : 1تا2 قاشق غذاخوری

روغن زیتون : 2تا3قاشق غذاخوری

لیمو ترش : نصف یک عدد

*طرز تهیه:

هندوانه ه��ا را حلقه حلقه برش بزنید و پوس��ت 
بکنید،بع��د به کمک بزرگترتان،برش هایی به ش��کل 

مثلث را از هندوانه را همراه برگ های کاهو،زیتون و بقیه 
کنجدها در ظرف بچینید.اگر دوست دارید میتوانید تکه های 
از پنیرس��فید هم به آن اضافه کنید.حاال باسرکه،آبلیمو و 
روغن زیتون یک س��س خوش��مزه درست کنید و روی آن 

بکشید.ساالد هندوانه آماده است.

 نوش جان.
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جدول سبزی های خوشمزه

پارس نامه کودکان
شامره  34     سال سوم    اردیبهشت 1392

   مدیر مسئول :

 دکرتاسفندیار اختیاری  

   زیر نظر شورای رسدبیری

در این جدول بگردید و در ردیفهای افقی ، عمودی و مورب نام سبزی ها را پیدا کنید :

 Cucumber
PeaCarrotCourgetteSproutsLettuce Tomato      Radish              

Aubergine
Artichoke

Bean
Beetroot

Sweetcorn

Cabbage

Potato

Leek

Onion

Celery


