


رشد مادر، شكم در آمدن دنيا به از قبل حتي ما 

 مي آغاز ما شدن بزرگ و رشد آنجا از و كنيم مي

   .شود

با .كنيم مي رشد تدريج به آييم مي دنيا به كه بعد 

 زمان تا و .كنيم مي رشد ما تحرك و سالم تغذيه

 .دارد ادامه ما يادگيري و رشد (پيري) سالمندي

كنيم مي پيدا را مختلف كارهاي انجام توانايي ما. 





اندازه بگوييد خود، مراقبت كارت از استفاده با 

 چقدر تاكنون تولّد هنگام شما وزن و قد ي

 .است يافته افزايش

 

29 من وزن و سانتيمتر 83 من قد اندازه 

 .است داشته  افزايش كيلوگرم



تالش شما شدن بزرگ براي كساني چه 

 چه ايشان از قدرداني براي اند؟ كرده

 دهيد؟ مي انجام كارهايي

 

كنيم تشكر -مادر و پدر. 



بزرگ با .نداريم دنداني هيچ آييم مي دنيان به وقتي 

 بعد، به ماهگي هفت از حدودا   و كردن رشد و شدن

 مي درآمدن به شروع شيري دندان نام به دندانهايي

 مي شيري دندان دندانها اين به علّت اين به .كنند

 مي درآمدن به شروع خوردن شير دوران در كه گويند

 شروع يعني سالگي هفت سن از كم كم و كنند

 در دائمي دندانهاي و افتاده دندانها اين رفتن، مدرسه

 .آيند مي

و باشيم خود دندانهاي مراقب بسيار بايد خاطر اين به 

 از قبل شبها مخصوصا  ) غذا وعد هر از بعد است بهتر

 معاينه براي يكبار ماه شش هر و بزنيم مسواك (خواب

 خوردن از آنها استحكام براي و برويم پزشك دندان پيش

 مفيد غذاهاي و سبزيجات و ميوه و لبنيات شير،

 استفاده كمتر شكالت و شيريني از و كنيم استفاده

 .بزنيم مسواك جات شيريني از استفاده از بعد و كنيم



مشاهده آينه در دقّت به را خود هاي دندان 

 است؟ افتاده شما شيري دندان چند .كنيد

 است؟ درآمده شما هميشگي دندان چند

 

9 و افتاده ام شيري دندانهاي از تا 9 من 

 .دارم شيري دندان 14 .دارم دائمي دندان



انواع و شير خوردن باشيم، كه سنّي هر در 

 خوردن .است الزم ما بدن رشد براي لبنيات

 ما استخوانهاي و دندانها تا كند مي كمك لبنيات

 لنبيات بايد ما .باشند محكم و كنند رشد خوب

 .كنيم مصرف سالم و پاكيزه
 

و مفيد غذايي مواد از بايد باشيم كه سني هر در 

 شير، لنبيات، :مانند .كنيم استفاده سالم

 مواد اين .غالت حبوبات، نان، ها، ميوه سبزيجات،

 ها ماهيچه عضالت، دندان، استخوان، رشد براي

 .هستند الزم ما قد و





 از جانوران بدست 

 مي آيد

از گياهان به دست 

 مي آيد

 آنچه خورده ام

 شير - *

 نان * -

 كره، خامه، پنير - *

 حبوبات * -

 برنج * -



 باتشكر و سپاس از زحمات
 

 سركار خانم سيّديّان
 

 معلّم مهربان و دلسوز     

 

 

 از طرف آنسه صديق زاده


