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افسانه عمو نوروز و ننه سرما

یکی بود یکی نبود .پیرمردی بود بنام عمو نوروز ،که هر سال اول بهار با کاله نمدی و گیوه تخت
نازک از کوه راه می افتاد و عصا به دست می آمد به سمت شهر.
بیرون از شهر پیرزنی بنام ننه سرما زندگی می کرد که خیلی عمو نوروز را دوست داشت .ننه سرما
مدتی قبل از رسیدن بهار دست به کار می شد .خانه تکانی می کرد .خانه را زیبا و تر و تمیز می کرد...

 ...سفره هفت سین را می چید و سر آن هفت جور میوه و نقل و
نبات می گذاشت و می نشست سر سفره و همان جا از خستگی
خوابش می برد .در این بین ،عمو نوروز از راه می رسید و دلش
نمی آمد ننه سرما را بیدار کند .یک شاخه گل همیشه بهار از باغچه
می کند و می گذاشت کنار ننه سرما .یک نارنج را از وسط نصف می
کرد و یک پاره اش را با قندآب می خورد و راه می افتاد و می رفت.
وقتی ننه سرما بیدار می شد ،از گل همیشه بهار و نارنج نصف شده
می فهمید که باز هم عمونوروز آمده و رفته و او خواب مانده و
حسابی غصه می خورد .ننه سرما ،هر روز پیش این و آن درد دل
می کرد که چه کند و چه نکند که بتواند عمونوروز را ببیند .تا اینکه
یک روز کسی به او گفت ،باید یک سال دیگر صبر کند تا باز باد
بهار بوزد و عمونوروز بیاید .این داستان سال های سال است که
ادامه دارد .هنوز ننه سرما و عمو نوروز همدیگر را ندیده اند .چون
تا عمونوروز بیاید ،ننه سرما به خواب می رود و تا زمستان دیگر در
خواب می ماند  ...بهارتان فرخنده  ،نوروزتان پیروز

به به ! روزهای خوب سال نو رسیده و عید دیدنی و دید و بازدید
و بخور بخور ! تو این روزهای سال نو بازاره خوردن شکالت هم
حسابی داغه .این هم چند نکته شکالتی برای همه بچه هایی که
عاشق شکالت اند.
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شکالت
از کاکائو
درست می شه و دانه
های کاکائو از درختی بنام
«کاکائو نئوبروما» بدست
می آن .اقوام تمدن باستانی
«مایا» دانه های کاکائوی
آسیاب شده رو به صورت
نوشیدنی در می آوردن و به
اون « چوکوالتی » می گفتن که
معنی اش «آب تلخ» هست .اون
ها «چوکوالتی» را در مراسمی
مثل نامزدی ،ازدواج و حتی
مراسمتدفینمیخوردند.
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بچه ها آشپزی

مواد الزم :
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کره  80 :گرم
شکالت سیاه رنده شده  :نصف پیمانه
شکالت سفید رنده شده  :نصف پیمانه
عسل  2 :قاشق غذاخوری
برشتوک  2/5 :پیمانه ( با دست خرد کرده )
پودرنارگیل  :نصف پیمانه
خالل بادام بو داده  :نصف پیمانه

دستور تهیه :

کره را روی حرارت ذوب کرده شکالتهای رنده شده را اضافه کنید و بعد عسل را
اضافه کرده و از روی حرارت بردارید .بعد پودر نارگیل و خالل بادام و برشتوک
را اضافه کنید .مواد را در قالبی که فویل
انداخته و چرب شده ریخته و با پشت
قاشق مواد را فشار دهید و صاف
کنید .قالب را در یخچال قرار
را
دهید تا خودش
بگیرد.

داستان اختراع فرهای مایکروویو هم جالبه .ماجرا از این قراره که دانشمندها تالش می کردن به کمک امواج مایکروویو ،رادارهای بهتری
بسازن .دانشمندی بنام پرسی اسپنسر در حالی که یک بسته شکالت در جیبش بوده  ،از جلوی یکی از این دستگاههای مایکروویو رد می شه.
و بالفاصله متوجه می شه که شکالت داخل جیبش کامالً آب شده .او به این نتیجه می رسه که می شه از این دستگاهها برای پخت غذا استفاده
کرد .او اول به کمک این امواج دانه های ذرت رو بو داد بعد هم به سراغ تخم مرغ رفت که تخم مرغ بالفاصله منفجر شد و به صورتش پاشید.
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جدول

کلما ت

آخ جون ،

می ریم مسافرت !

هم آوا
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یادتون باشه  ،مسافرت از همون لحظه ای شروع می شه که از
خونه بیرون اومدید و توی ماشین نشستید .پس دیدنی های
بین راه رو فراموش نکنید .اگر امسال نوروز قراره برید یزد ،یا
از یزد و کرمان به تهران بیایید ،سر راه وارد شهر نایین بشید
و به قلعه ساسانی «نارین قلعه» یا « نارنج قلعه » سری بزنید.
اگر هم از مسیر قزوین -رشت به شمال می رید  ،در شمال
شهر «لوشان »  25کیلومتر مسیر را طی کنید ،تا به روستای
سنگرود برسید و « چشمه آب گازدار » سنگرود را ببینید ،که
واقعا دیدنیه.

پارس نامه کودکان  -ماهنامه خبری  ،پژوهشی  ،فرهنگی کودک

بعضی کلمات هم آوا و هم قافیه اند مثالً آبان و
آسان یا ناهید و خورشید .در این جدول پاسخ
سوال ها  ،کلماتی است که با « نوروز » هم آوا و هم
قافیه باشد .دست به کار شوید و جدول را حل کنید.
 -1نامی برای آقا پسرها		
-1
 -2دیروز نیست  ،فردا هم نیست
-2
				
 -3مهربان
-3
			
 -4موفق و برنده
-4
			
 -5همان ظهر است
-5
 -6چراغ روغنی		
-6
 -7نامی برای خانم ها
-7
		
 -8تولد
-8
حروفی که در گل های آبی هستند ،یکی از نام های
اهورامزدا را تشکیل می دهند و حروفی که در گل های زرد
هستند نام جشن ماهانه فروردین است .آنها را پیدا کنید.
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در این روزهای سال نو که به دید و بازدید می روید  ،از فرصت
استفاده کنید و به کمک یک چاقوی کره خوری ( یا میوه خوری که
خوش آمدید
نوک تیز نباشد )  ،برای دیگران تردستی اجرا کنید .البته بهتر است
چند بار این کار را در خانه تمرین کنید ،تا فرز و چابک  ،تردستی جناب شعبده باز
را نمایش دهید.
مرحله  : 1به دیگران چاقو را نشان دهید و بگویید می توانید به
طور جادویی بدون آن که دستانتان را ببندید  ،این چاقو را در دستتان نگه دارید.
مرحله  : 2انگشتانتان را در هم قفل کنید اما یکی از آنها را به این شکل در قسمت
کف دستهایتان نگه دارید.
مرحله  : 3چاقو را به کمک همان انگشت نگه دارید.
مرحله  : 4پشت دستهایتان را رو به دیگران کرده و نشان دهید که بدون گرفتن
چاقو ،آن را در دستهایتان نگه می دارید و حتی می توانید حرکت بدهید .نگران
نباشید  ،در بین آن همه انگشت ،کسی متوجه نمی شود که یکی کم است !

رزیتا رستمی
عصر آباد

پوریا پوروشسب
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پرنیان بهدین

مهسا رستمی

سپهر میزانیان

مهسا دارابیان

رامین باستانی

همتا خسرویانی

پرهام ماوندادی

آرمین باستانی

وستا ورجاوند

فریماه فرهمند راد
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فریماه فروغی

آرین باستانی

رایتی بهبودی

دادنام خسرویانی

دنیا خسرویانی

اشکان قدردان

آرزو مهری

آرین فالحتی

آندیا بلیوان

آرمین خسرویانی

آرین قدردان

ویدا ورجاوند

این دوستان ما در سال  1390در چهار
شماره ( یا بیش تر) از مسابقه های پارس نامه
کودکان برنده شده اند.
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مدیر مسئول :
دکتراسفندیار اختیاری

دبیر گروه کودکان :
فرین میزانیان

تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

