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والدین گرامی ضمن عرض  تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس و سال تحصیلی 
:جدید توجه به موارد ذيل ضرورت دارد

 حداقل دو باردر ھفته حمام کنند، موھای برای بھداشت فردی خود اھمیت قائل شوند و

خود را مرتب نگه دارند، جوراب ھای خود را مرتب بشویند و با ظاھری آراسته به مدرسه 

.بروند

 به فرزندان  خود توصیه كنید كه به ھیچ وجه از مواد غذايي كه توسط دوره گردان اطراف

. مدرسه به فروش می رسد خریداری ننمایند

د آموزش دھید كه پس  از رفتن به توالت و قبل از مصرف مواد غذايي ، به فرزندان  خو

دستھا را با آب و صابون بشويند

 سعي كنید براي فرزندتان  از لقمه ھاي سالم مواد غذايي در منزل تھیه كنید  و با

پوشش پالستیكي در كیف او بگذاريد

کنند، مانند مصرف شیر با خوراکی ھا را طوری تنظیم کنید که حداقل پوسیدگی را ایجاد

موز یا شیر با کلوچه و بیسکوییت یا سبزیجات در کنار میوه و بعد از مصرف میان وعده 

حتی از طریق ) در حالت ایده آل با مسواک( دانش آموز را تشویق به تمیز کردن دندان ھا 

.شستشو با آب کنید

حداقل زمان .ورزشی انجام دھندبرنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند حرکات

.دقیقه در روز می باشد۶٠تا ٣٠جوانان .فعالیتھای بدنی منظم برای کودکان و ن

مدرسه را خانه دوم خود بدانند و آشغال خود را در سطل زباله بیندازد.

 خواب و استراحت کافی داشته باشند، شب ھا زود و به موقع بخوابند تا بتوانند صبح ھا

.ز خواب بیدار شوند و با نشاط باشندبه موقع ا

در صورتي که فرزند شما قرار : آموزان آموزش دھیدقوانین رفت و آمد در خیابان را به دانش

است مسافت بین خانه تا مدرسه را به تنھايي يا با دوستانش طي کند بھتر است پیش 

ه او آموزش دھید تا در از تنھا گذاشتن او، چگونگي انتخاب محل درست عبور از خیابان را ب

.ھنگام عبور از عرض خیابان، از مکان ھای خط کشی شده یا پل عابر پیاده استفاده کنند

درھرحال مراقب .بھتراست جھت حمل دفاتروکتب ازکیف ھای پشت کولی استفاده گردد

١٠وزن کوله از (میزان وزن کتب ودفاتری که دانش آموز درطول روزحمل می نماید باشید

.)وزن بدن بیش تر نباشددرصد
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 اصول درست نشستن و درست ایستادن را به کودکان آموزش داده تا از بروز بد شکلی

.ھای اندام در آینده جلوگیری شود

 در برنامه ھای بھداشتی مشارکتی شرکت کنند و با گروه ھای بھداشتی در مدرسه

.مانند بھداشت یاران ھمکاری نمایند

اھمیت صرف صبحانه

العات دھه اخیر نشان داده است که تغذيه صحیح در قدرت يادگیری کودکان مؤثر است و مط
در شرايط ناشتايی . نخوردن صبحانه ممکن است اثرات منفی بر يادگیری آن ھا داشته باشد

کوتاه مدت طبیعی، مکانیسم ھموستاتیک، گلوکز خون را در سطح ثابتی نگه می دارد که بر 
مه وارد نشود و اگر مدت زمان ناشتايی طوالنی تر باشد، نگھداری قند عملکرد طبیعی مغز لط

خون در سطحی که مغز قادر به فعالیت طبیعی خود باشد، دشوار تر شده و يادگیری و تمرکز 
بررسی ھای سال ھای اخیر نشان داده است که افزايش نسبی قند . حواس مختل می شود

به طوری که اعالم شد . ودکان مدرسه ای می شودخود موجب بھبود عملکرد مغز و يادگیری ک
کودکانی که از خوردن صبحانه امتناع می ورزند، در انجام تکالیف رياضی کارايي کمتری دارند و 
قدرت خالقیت و ابتکار آن ھا کاھش می يابد و نخوردن صبحانه در صورتی که تداوم يابد و تبديل 

ب کمبود دريافت مواد مغزی روزانه مورد نیاز خود به عادت شود، خود عالوه بر عوارض فوق موج
می شود که در وعده ھای ديگر جايگزين نخواھد شد و در نتیجه،کمبودکالری ويتامین ھا و امالح 

.ايجاد می شود
برای اين که کودکان سنین مدرسه اشتھای کافی برای خوردن صبحانه داشته باشند، بايد شام 

نند و حتی االمکان شب ھا در ساعت معینی بخوابند تا صبح ھا را در ساعات ابتدای شب صرف ک
اگر والدين صبحانه را به . بتوانند زودتر بیدار شده و وقت کافی برای خوردن صبحانه داشته باشند

عنوان يک وعده غذايی مھم تلقی کنند و ھر روز دور سفره صبحانه بنشینند، خود مشوق کودکان 
والدين خوب بايد سحرخیزی، ورزش و نرمش صبحگاھی و خوردن . به صرف صبحانه خواھند بود

غذاھايي از قبیل نان و پنیر و گردو، نان و . صبحانه در محیط گرم خانواده را به کودکان خود بیاموزند
تخم مرغ، نان و کره و مربا، نان و کره و خرما، ھمراه با يک لیوان شیر گرم، يک صبحانه سالم و 

البته بسته به میزان عالقه دانش آموز می . ین مدرسه به شمار می رودمغذی برای کودکان سن
توان از غذاھايي از قبیل حلیم، عدسی، فرنی، شیر برنج ھم استفاده کرد که از ارزش غذايي 

ھمراه با شیر نیز يک غذای ) مثل شیرين گندمک(فراورده ھای تجاری غالت . بااليي برخوردارند
اين فراورده ھا را در صورتی که در دسترس باشد می توان با . استمفید برای صبحانه کودکان 

مقداری شیر سرد يا گرم و شکر مخلوط کرد و مصرف نمود
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نقش میان وعده ھا در سالمت دانش آموزان

با توجه به این که سھم میان وعده ھا در تأمین انرژی و مواد مغذی ضروری، به ویژه برای دانش 
اھمیت است با این حال، متاسفانه بسیاری از آنھا در این وعده ھا، خوراکی ھا و مواد آموزان حائز 

غذایی را می خورند که حاوی انرژی باال و مواد مغذی پایین ھستند و بخش عمده ای از میان وعده 
این نوع خوراکی ھا باعث ایجاد یک حس سیری . ھا را چربی و مواد قندی ساده تشکیل می دھد

کودکان شده، بدون اینکه نیازھای تغذیه ای الزم را تأمین کنند و در صورتی که در زمان ھای کاذب در
نامناسب در طی روز صرف شوند، عالوه بر این که اشتھای کودکان را برای خوردن وعده ھای اصلی 

غذیه ای از بین می برند به مرور زمان باعث ایجاد کمبودھای ت) که از نظر تغذیه ای کامل تر ھستند( 
در آنھا می شوند، ھمچنین به خاطر داشتن انرژی زیاد، سبب تجمع انرژی در بدن و به دنبال آن بروز 

.مشکل اضافه وزن و چاقی در کودکان می گردند

تحقیقات مختلف نشان می دھند که، گنجاندن یک میان وعده ی مناسب و مغذی در برنامه ی 
ی کوتاه مدت، میزان توانایی یادگیری و به دنبال حافظهغذایی روزانه دانش آموزان می تواند بر

.آن پیشرفت تحصیلی آنھا تأثیر مثبت داشته باشد

میان وعده ی مناسب برای دانش آموزان در مدرسه و یا خانه باید شامل مواد غذایی و خوراکی 
چند نمونه از انواع میان وعده ھای مفید و . و گروه ھایی اصلی غذایی ھستندھایی باشد که جز

:مغذی برای دانش آموزان عبارت اند از

موز ونارنگی،پرتقال،سیبمیوه ھای تازه ی فصل مثل ،...
وگوجه فرنگی، خیار،ھویجانواع سبزی ھا مثل...
خشک، انواع برگه ھا انجیرخشک، توت خشک،خرمایوه ھای خشک مثل کشمش،می

ویتامین ھا و این خوراکی ھا عالوه بر داشتن مواد قندی طبیعی حاوی برخی از انواع ... و 
.امالح معدنی ھستند

 مواد مغذي مھم گروه میوه ھا شامل ويتامینA ويتامین ،Cفیبر ومواد معدني است ، .
باعث مقاومت بدن در برابر بیماریھا، ترمیم یا بھبود زخم ھا و سالمت پوست بدن مي 

.شود
 و )بدلیل ضد استرس بودن ( ، بادام، پسته شامی )٣دارای امگا (  گردوانواع مغزھا مثل

که حاوی پروتئین گیاھی مرغوب و چربی مفید ھستند و ھمچنین میزانی از ویتامین ... 
.ھا و امالح معدنی را دارا می باشند

راه بیسکویت ھای ساده و یا کیک ھای ساده ی خانگی میل شیر که می تواند به ھم
.شود

 ویفر، کیک ، )مثل بیسکویت ھای سبوس دار و بیسکوییت ھای کنجدی(انواع بیسکویت ،
به علت فیبر باال و کلوچه نیز در گروه نان و غالت قرار دارند و اگر كودكان و دانش آموزان 

.ژی مورد نیاز روزانه را تأمین میكنندبصورت میان وعده مصرف نمايند بخشی از انر
دقت گردد بیسکوییت ھای کرم دار جزو مواد غذایی غیر مجاز می باشند.
 خوراکی ھا را طوری تنظیم کنید که حداقل پوسیدگی را ایجاد کنند، مانند مصرف شیر با

وعده موز یا شیر با کلوچه و بیسکوییت یا سبزیجات در کنار میوه و بعد از مصرف میان 
حتی از طریق ) در حالت ایده آل با مسواک( دانش آموز را تشویق به تمیز کردن دندان ھا 

.شستشو با آب کنید
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وپنیرونان-آبپز  و گوجه فرنگیمرغتخمونان-گردووپنیرونانانواع ساندویچ ھای
نان و خرما و –ردو نان و خرما و گ-عسل كره وونان-فرنگيگوجهوپنیرونان-خیار

.پنیر براي میان وعده  دانش آموزان در مدارس استفاده شود
باشدشدهضدعفونيوشدهشسته،فرنگيگوجهوخیار:تبصره.
 در کودکانی که دچار اضافه وزن نیستند می توان از مقداری کره یا خامه ی پاستوریزه نیز

.در تھیه ی انواع ساندویچ استفاده کرد
 ساندویچ مرغ، ھمبرگرخانگی ، انواع کوکو یا کتلت که در خانه تھیه می شوند به ھمراه

.سبزیجاتی مثل گوجه فرنگی و کاھو
شوداستفادهكمترباالگلیسمينمايهبودنداراعلتبهسفیدنانھاياز،میشودتوصیه

گردداستفادهشدهغنيودارانواع سبوسازآنجايبهو
 بو داده مثل برنجک، گندم برشته، ذرت بو داده تنقالت غذایی با ارزشی انواع غالت

.ھستند و كودكان و دانش آموزان می توانند بعنوان میان وعده از آنھا استفاده کنند

."خداوند را به خاطر داشتن نعمت فرزند بسیار شکر کنید و برای موفقیت فرزند خود دعا کنید"

:تھیه و تنظیم 

چمنکار ،خانم اسماعیلی، اسماعیل حاجی زاده گانخانم 


