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« ما شادی را دوست داریم »
ماهی که گذشت یعنی دی ماه ،یاد آور اتفاق ها و مراسم گوناگونی بود .پنجم دی ماه به آرامگاه
رفتیم تا در کنار خاطره اشوزرتشت اسپنتمان ،پیامبر گرامی مان ،سر خاک دیگر عزیزانمان برویم؛
اوستا بخوانیم و نیایش کنیم .بعد از آن ،سه روز دیگر در ماه دی ،روز جشن است .روز های دی به
آذر و دی به دین و دی به مهر در این ماه ،از سال های دور روزهای جشن و گردهمایی بوده است.
حاال در آغاز بهمن ماه منتظر جشن بزرگ و شاد سده هستیم .این همه جشن در طول سال یعنی:
ما زرتشتیان شادی را دوست داریم.

دقایقی از تو برای دیگران
خانم معلم گوشهای از مدرسه نشسته و به کاری مشغول بود و در عين
حال به صحبت چند نفر از شاگردانش گوش میداد .يکی از شاگردان
ده دقيقه يکريز در مورد شاگردی که غايب بود ،صحبت کرد و راجع
به مسايل شخصی فرد غايب حرف زد .حتی چند دقيقه آخر وقتی حرف
کم آورد ،در مورد اخالق و خانواده شاگرد غايب هم سخنانی گفت.
وقتی کالم شاگرد غيبتکن تمام شد ،خانم معلم به سمت او برگشت و با
لحنی کنجکاوانه از او پرسيد :بابت اين ده دقيقهای که از وقت ارزشمند
خودت به آن شاگرد غايب دادی ،چقدر از او گرفتی؟
شاگرد غيبتکن با تعجب گفت :هيچ چيز! راجع به کدام ده دقيقه من صحبت میکنيد؟
خانم معلم تبسمی کرد و گفت :هر دقيقهای که در مورد دیگران حرف می زنی ،در واقع يک دقيقه از خودت را از دست میدهی .تو
ده دقيقه تمام از وقت ارزشمندی را که میتوانستی در مورد خودت و مشکالت و مسائل زندگی خودت فکر کنی ،به آن شاگرد غايب
پرداختی .اين ده دقيقه ديگر به تو برنمیگردد که صرف خودت کنی.
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اطالعات
عمو می

جهت یابی جغرافیا
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اگر دوست دارید از ساعت مچی خود به عنوان قطب نما هم استفاده کنید ،این مطلب می تواند برای شما مفید
واقع شود.
برای این کار ابتدا همانطور که در شکل می بینید ساعت خود را روی کف دست خود قرار می دهید بطوریکه
ساعت  ۱۲به سمت چپ باشد.حاال دست خود را چرخانده تا عقریه ساعت شمار رو به
سمت خورشید قرار گیرد .اکنون مکانی بین عدد ساعت  12و عقربه ساعت شمار قطب
جنوب را نشان می دهد( .مطابق شکل)
نکته مهم :اگر شما در نیمکره جنوبی هستید مکان بین عقربه ساعت شمار و عدد
ساعت  12قطب شمال را نشان می دهد.
با این کار شما به راحتی و تنها با داشتن یک عدد ساعت مچی و یک
عدد خورشید ! قطب ها را می توانید تشخیص دهید.
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بچه های عزیز
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در دو شکل روبرو تفاوت هایی
وجود دارد که با کمی فکر کردن
می توانید تمامی آنها را پیدا کنید.
راستی یادتون نره که این تصویر
قشنگ را به سلیقه خودتون رنگ
آمیزی کنید.

مربع را با نوشتن اعداد  6تا  25طوری تکمیل کنید که مجموع عدد های
نوشته شده در هر سطر و هر قطر آن برابر  65شود.
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کاردستی

جاحوله ای عروسک
شما می توانید با وسایلی ساده ،کمی وقت و البته کلی پشتکار و حوصله یک جا حوله ای قشنگ بسازید:

وسایل مورد نیاز :

پارچه صاف به اندازه  18در 18سانتي متر
مقوا
نخ و سوزن
يك حلقه پالستيكي يا آهني
فوم يا پارچه كلفت
نخ كاموا
وسايل نقاشي
چسب

طرز ساخت :
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با نخ و سوزن دور تا دور پارچه را كوك بزنيد.فاصله كوك ها بايد زياد
باشد.و در پايان كوك زدن نخ را گره نزنيد .دو سر نخ را به هم بپيچيد.
مقوا را در وسط پارچه بگذاريد و فوم را زير آن قرار دهيد.دو طرف
نخ را بكشيد تا بقيه پارچه پشت فوم جمع شود و روي آن صاف به
نظر برسد.
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يك تكه نوار به عرض تقريبا  6سانتي متر و طول  12سانتي متر ببريد.از
هر نوع پارچه اي مي توانيد براي اين كار استفاده كنيد.اين پارچه را از
حلقه رد كنيد و به پشت دايره اي كه ساخته ايد كوك بزنيد.
شما مي توانيد اين دايره را به شكل صورت يك عروسك در آوريد.از نخ
كاموا به جاي موها استفاده كنيد و اجزاي صورتش را با رنگ بكشيد.
اين كاردستي را با حلقه اي درست كنيد كه بشود به آن حوله آويزان
كرد و آن را با ميخ به ديوار اتاقتان بزنيد.
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