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سالم بچه ها!
من س��ينا هس��تم. اس��م خواهرم صبا است. 
تمرین ه��اي ای��ن كتاب را انج��ام دهيد تا یاد 
بگيری��د چطور ایمن تر باش��يد! س��پس در آخر 
كتاب به عنوان قهرمان ایمني برایتان گواهي 

صادر خواهد شد!

من
قهرمان ایمنی 

هستم

سخني با والدین
بروز حوادث از علل عمده مرگ و میر و ناتواني هاي كودكان اسلت. در این راسلتا اداره سلالمت كودكان وزارت 
بهداشلت بلا اجلراي برنامه»مراقبت هاي ادغام یافته كودك سلالم« تصمیلم دارد از بروز حلوادث در كودكان 
پیشلگیري كند. این برنامه به كودكان و خانواده هایشان در مورد ایمني و پیشگیري از حوادث آموزش مي دهد 
و نكاتلي را بلراي افزایلش ایمني در جامعه توصیه مي كند تا با دانسلتن و به كار بردن روش هاي پیشلگیري از 
آسلیب ها، كودكاني سلالم داشته باشیم. این كتاب از مجموعه كتاب هاي »آسلیب هاي كودكان قابل پیشگیري 

هستند« مي باشد كه شامل كتاب هایي براي آموزش مربیان، والدین و كودكان است.  
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اطالعلاتي بلراي والدیلن

اين كتاب طوري طراحي شده است كه شما با كودكانتان تمرين هاي كتاب را انجام دهيد و قسمت هايي از 
آن توس��ط كودک رنگ آميزی شود. در اين كتاب در هر تمرين عالوه بر با بازي، اطالعاتي در مورد صندلي 
ايمني ماشين،  چگونگي ايمن ماندن كودكان در زمين هاي بازي، در آب،  در خانه و هنگام بازي ارائه مي شود. 

نكات مهم در مورد ایمني و پیشگیري از آسیب هاي كودكان

ایمن نگه داشتن كودكان
سوانح و حوادث يكي از علل عمده مرگ كودكان است. حوادث در زندگي كودكان زياد اتفاق مي افتند. 
بيشتر حوادث قابل پيشگيري هستند. نكات ايمني اين كتاب كمک مي كند تا اطمينان حاصل كنيد 

كه كودكتان در خانه و هنگام بازي سالم و ايمن مي ماند.  

ایمني در برابر آتش 
• يک كپسول آتش نشاني متناسب با منزلتان تهيه نماييد.	
• مواد آتش زا مانند كبريت و فندک را دور از دسترس كودكان نگه داري كنيد. 	
• هشدار دهنده هاي دود را در هر اتاق خواب و در قسمت هاي مختلف خانه نصب كنيد. 	
• هشدار دهنده هاي دود را يكبار در ماه امتحان كنيد و باتري آن را يكبار در سال عوض كنيد. اگر 	

جيرجير مي كند براي آن است كه باتري آن ضعيف شده است. 
• براي خارج ش��دن از هر اتاقي بهتر اس��ت دو خروجي وجود داشته باش��د، به ويژه در مكان هاي 	

عمومي مخصوص كودكان، اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است. 
• يک برنامه فرار از خطر با خانواده تان تهيه كنيد و براي آن آماده باشيد و آن را تمرين كنيد. 	
• يک مكان براي جمع شدن خانواده بعد از فرار از خطر در خارج از خانه مشخص كنيد. 	

ایمني در سفر 
• در هر زمان و در هر سفر بايستي بطور مناسبي از كودكان محافظت شود. 	
• كودكتان را در صندلي عقب وسيله نقليه نگه داري كنيد. 	
• از صندلي مخصوص كودک با س��ايز مناسب براي كودكتان استفاده كنيد. )براي اطالعات بيشتر 	

به صفحه 6 اين كتاب نگاه كنيد(
• هميشه صندلي ايمني كودكتان را همراه داشته باشيد و اطمينان حاصل كنيد كه درست نصب 	

شده است. 
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ایمني در دوچرخه سواري
• در تمام مراحل دوچرخه سواري كودک، از نزديک مراقب او باشيد.	
• در زمان دوچرخه سواري و يا اسكيت بازي، كودک را ملزم به پوشيدن كاله ايمني و ساير وسايل 	

محافظتي از قبيل زانو بند كنيد.
• هرگز به كودكان اجازه ندهيد در خيابان دوچرخه سواري كنند. 	
• به كودكتان توصيه كنيد در زمان دورزدن با دوچرخه با دست عالمت بدهد. 	
• از جسمي كه نور را منعكس مي كند مانند شبرنگ در دوچرخه استفاده شود و لباس رنگ روشن 	

بپوشد تا به ديگران كمک كند او را بهتر ببينند. 

ایمني در پیاده روي
• كودكان كمتر از 10 سال هرگز نبايد به تنهايي از عرض خيابان عبور كنند و هميشه بزرگساالن 	

بايد دست كودكان را براي عبور از خيابان بگيرند. 
• قبل از عبور از عرض خيابان به طرف چپ، راست و سپس دوباره به چپ نگاه كنند.  	
• هرگز از بين ماشين هاي پارک شده يا از پشت بوته ها و درختچه ها يک دفعه وارد خيابان نشوند. 	
• براي عبور از عرض خيابان از قسمتي كه براي عابر پياده خط كشي شده است عبور كنند. 	
• اگر پياده رو وجود ندارد، برخالف جهت عبور ماشين ها حركت كنند و تا حد امكان از سمت چپ 	

عبور كنند. 

ایمني در آب  
• براي شنا كردن از محل هاي ايمن و استخرهاي استاندارد استفاده كنيد. 	
• از حمام كردن يا شنا كردن در بركه ها و آب گيرها خودداري كنيد. 	
• هنگام شنا كردن همواره از نزديک مراقب كودكان باشيد. 	
• وقتي در حمام نيستيد دِر حمام بسته باشد. 	
• هميشه مطمئن باشيد وقتي حمام مي كنيد فرد بزرگسالي در اتاق مراقب كودک است. 	
• هرگز به كودک اجازه ندهيد به تنهايي در حمام باشد.	
• وقتي در قايق و يا نزديک آب هستيد شما و كودكتان از جليقه نجات استفاده كنيد.  	
• مطمئن باشيد كه جليقه نجات اندازه مناسب دارد.  	
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براي كودكان صندلي ایمني مناسب انتخاب كنید!

كدام صندلي براي كودكتان مناسب است؟ 
 همه شیرخواران و كودكان بایستي با توجه به سنشان از یک صندلي ایمني كودك، صندلي حمایتي 
اصالح كننده قد كودك یا كمربند ایمني كودك در تمام مواقع استفاده كنند. از استانداردهاي زیر 

براي تعیین این كه صندلي ایمني براي كودكتان مناسب است، كمک بگیرید. 

صندلي ایمني كودك رو به عقب
همه كودكان در دو سال اول زندگي بايستي در صندلي ايمني 
رو به عقب سوار شوند تا زماني كه به سن 2 سالگي يا تا زماني كه 
به باالترين حد وزن يا قدي كه سازندگان صندلي هاي ايمني 
تعيين كرده اند برسند. اگر روي كودک به سمت جلوي ماشين 
باشد هنگام ترمز ناگهاني سر كودک از عقب به پشتي صندلي 
برخورد مي كند و چون عضالت سر و گردن  به حد كافي قوي 

نيست، ممكن است گردن او در تصادف آسيب ببيند.

صندلي ایمني كودك رو به جلو
به حدود  10-12  وزنش  و  شد  ساله  دو  كودک  كه  زماني 
كيلوگرم رسيد مي توان وضعيت صندلي را رو به جلو تغيير 
داد. كودكاني كه كمتر از 2 سال سن دارند و وزنشان باالتر 
را  آن ها  كودكشان  ايمني  كه صندلي  است  قدي  يا  وزن  از 
با  به جلو  رو  ايمني  از يک صندلي  بايستي  محدود مي كند 
يک مهار ايمني استفاده كنند، تا زماني كه به باالترين وزن يا 
قدي برسند كه سازندگان صندلي هاي ايمني كودک تعيين 
كرده اند. كودكان بايد تا 5-4 سالگي و تا وزن حدود 18-20  

كيلوگرم از صندلي كودک استفاده كنند. 

 Car Booster Seats- صندلي حمایتي اصالح كننده قد كودك
زماني كه قد كودک  به حداقل حدود 1 متر و وزنش به حدود 
20 كيلوگرم رسيد، مي توان او را در يک صن��دلي حم��ايتي 
اصالح كننده قد كودک گذاشت تا كمرب�ند ماشي���ن جلوي 

صورت و گردن او را نگيرد و به طور صحيح قرار گيرد. 

كمربند ایمني ماشین
كمربند ايمني براي كودكان حدود  10 ساله و باالتر با وزن 
30 كيلوگرم و بيشتر  و   قد بلندتر از 145 سانتي متر استفاده 

مي شود. زماني كه كودک توانست در صندلي پشت ماشين راست بنشيند و پاهايش كاماًل در كف ماشين 
قرار گيرد، مي توان به او آموزش داد از كمربند ايمني ماشين استفاده كند. كمربند ايمني بايد در محلي 

باشد كه يک قسمت آن از روي شانه و نوار ديگر آن از روي شكم عبور كند. 

1

2

3

4
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هستند  كننده ای  سرگرم  بازی های  اسكوتر  اسكیت،  دوچرخه، 
ولی می توانند خطرناك باشند.

رنگ آمیزی
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در هر بار دوچرخه سواری كاله ایمنی بپوش!

رنگ آمیزی
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قوانین راهنمایي و رانندگي را بشناس و همة آنها را رعایت كن!

رنگ آمیزی
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قبل از عبور از خیابان بایست و به طرفین نگاه كن. اگر وسیله 
نقلیه اي در حال آمدن است، صبر كن و اجازه بده اول آن وسیله 

نقلیه عبور كند!

رنگ آمیزی
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در جلو، عقب و پهلوي دوچرخه، اسكیت و اسكوتر، شبرنگ یا 
هر چیزي كه نور را منعكس مي كند نصب كن!

رنگ آمیزی
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تا  بپوش  )شب رنگ(  مي كنند  منعكس  را  نور  كه  لباس هایي 
راننده ها بتوانند به آساني تو را ببینند!

رنگ آمیزی
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مراقب  هستي  بازی  اسكیت  یا  دوچرخه سواري  حال  در  وقتي 
گودال ها و چاله ها باش!

رنگ آمیزی



14

از پدر و مادرت  بخواه ترمز دوچرخه ات را كنترل كنند و مطمئن 
شوند كه چرخ ها دارای باد مناسبی هستند.

رنگ آمیزی
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ایمن باشید!
انجام  ايمني مخصوص ورزشي كه مي خواهيد  باشيد تجهيزات  باشند. مطمئن  همه ورزش ها مي توانند غيرايمن 
دهيد را پوشيده ايد. يادتان باشد هميشه وقتي مي خواهيد دوچرخه سواري كنيد و يا اسكيت بازي كنيد كاله ايمني 
بپوشيد. كاله ايمني سرتان را محافظت مي كند و پدهاي محافظ مي توانند از آرنج، مچ و زانوهاي شما محافظت 

كنند. 

رنگ آمیزی
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چگونه بازي كنیم
حروف كلمه های زير به هم ريخته است. آن ها را به صورت كلمه هاي معني دار مرتب كنيد و در نقطه چين هاي 
مقابل آن ها بنويسيد. هر يک از كلمات مرتب شده بخش هايي از دوچرخه هستند. سپس از حروفي كه در دايره ها 

نوشته شده است براي حل چيستان ايمني در خط پايين صفحه كمک بگيريد. موفق باشيد!

  ----  ----  ----  ---- 1.  دپ ل  ا  

 ----  ----  ----  ---- 2.  غ راچ   

 ----  ----  ----  ---- 3.  آه ن ي  

----  ----  ----  ----  ---- 4.  ی ص ل د ن  

----  ----  ----  ---- 5.  ز م ر ت   

----  ----  ---- 6.  گ زن  

چيستان: هنگام دوچرخه سواري براي محافظت از سرت هميشه .................... بپوش. 

      ک        ا                              ی
 ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----               

حروف بهم ریخته
پاسخ: 1. پدال  2. چراغ  3. آينه  4. صندلي  5. ترمز  6. زنگ 

پاسخ چیستان: كاله ايمني 
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چک لیست ایمنی در خانه

از اين چک ليست بعنوان راهنما استفاده كنيد و با والدين تان به جاهاي مختلف خانه برويد و از آن ها بخواهيد 
كه مشكالت ايمني را پيدا كرده و برطرف كنند. سعي نكنيد خودتان مشكالت را برطرف كنيد. به كمک يكديگر 

مي توانيد خانه تان را ايمن كنيد. 
به یاد داشته باشید: 

یک خانه ایمن =  كودك ایمن

تمام خانه 
1. تم��ام پريزهاي برق كه اس��تفاده نمي ش��وند با 

محافظ پوشانده شوند. 
2. س��يم وس��ايل مختلف دور از دسترس كودكان 

باشند.
3. در هر طبقه و در هر اتاق خواب هش��دار دهنده 

دود نصب شود.
4. از درب ايمن��ي براي باال و پايين پله ها اس��تفاده 

شود و هميشه بسته و قفل باشد. 
5. اسباب بازي ها و ساير اشيا روي پله ها نباشند. 

6. تمام وس��ايل بلند خانه مانند جالباسي، به ديوار 
نصب و محكم ش��وند و لبه هاي تيز آن ها پوش��انده 

شوند. 
7. بندهاي پرده باال نگه داشته شوند. 

8. ش��ماره تلفن هاي ضروري مانند اورژانس 115، 
آتش نش��اني125،  پزشک خانواده، ..... نزديک تلفن 

نوشته شوند. 

آشپزخانه 
9. دس��ته قابلمه به طرف پشت اجاق  گاز برگردانده 

شود. 
10. در صورت امكان از ش��عله هاي عقبي اجاق گاز 

استفاده شود.
11. پوشش محافظ كودک روي دستگيره هاي گاز 

نصب شوند.
12. مواد شوينده داخل كابينت قفل شده نگهداري 

شوند.
13. چاقوها و اش��ياء تيز و برنده داخل كش��وهاي 

قفل دار نگهداري شوند. 
14. درب فر اجاق گاز بسته باشد.

حمام 
15. هرگز كودكان داخل حمام تنها نمانند. 

16. درب توالت فرنگي بسته باشد.
17. وس��ايل الكتريك��ي دور از دس��ترس كودكان 

نگه داري شوند.
18. داروه��ا و ويتامين ها دور از دس��ترس كودكان 

نگه داري شوند. 
19. درجه آب گرمكن روي 120 درجه فارنهايت يا 

50 درجه سانتي گراد نگه داشته شود. 

اتاق خواب 
20. فاصل��ه نرده ه��اي تخ��ت كودک كمت��ر از 6 

سانتي متر باشد. 
21. در چهار طرف تخت كودک سرس��تون ها بيش 

از 2 سانتي متر بلندتر از نرده ها نباشد.
22. كودكان در تختخواب خود بخوابند.

23. روي تم��ام پنجره ها، بجز پنجره هاي اضطراري 
فرار از آتش، حفاظ ايمني نصب شود. 

24. هرگ��ز تختخواب كودک زير پنجره گذاش��ته 
نشود. 

اتاق نشیمن
25. تمام لبه هاي تيز مبلمان با فوم پوشانده شود. 

26. شمع ها دور از دسترس كودكان قرار گيرند. 

انباری
27. رنگ ها و س��موم و مواد شوينده در محلي دور 

از دسترس كودكان نگه داري شوند.
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چگونه بازي كنیم؟
شما به 2 تا 3 بازيكن، يک تاس و يک نشانه براي هر بازيكن نياز داريد. نشانه مي تواند يک سكه، كليپس،كاغذ 
و غيره باشد. اگر تاس نداريد، شما مي توانيد 6 تكه كوچک كاغذ برداريد و اعداد 1 تا 6 را روي هر تكه بنويسيد، 
سپس هر تكه را تا بزنيد. كاغذ های تا شده را در يک كاسه بگذاريد، و هر وقت نوبت شماست، يک تكه كاغذ تا 
شده را برداريد و نشانه تان را در خانه مربوط به آن شماره بگذاريد. نشانه خود را در طول مسير حركت دهيد، و در 
طول مسير از دستورات پيروي كنيد. اولين نفري كه به خط پايان برسد قهرمان ايمني در برابر مسموميت است. 

بازی ایمنی در برابر مسمومیت
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تمرین ایمن بودن
 همه افراد خانواده وظيفه دارند نسبت به ايمنی خانه اطمينان حاصل كنند. اين نكته مهم است كه والدين بدانند 
به  با توجه  نيز اهميت دارد. كودكان مي توانند  براي كودكان  اين موضوع  ايمن نگه دارند.  را  چگونه محيط خانه 

مشكالت ايمني موجود در خانه در اين زمينه بخوبي كمک كنند. 
اكنون با استفاده از چک ليست ايمنی در خانه )صفحه 17( مشكالت ايمنی موجود در هر يک از تصاوير زير را پيدا 
كنيد و روی آن ها خط قرمز بكشيد. توصيه هاي زير هر تصوير به شما كمک مي كند تا مشكالت ايمني هر تصوير 
را پيدا كنيد. به ياد داشته باشيد شما با توجه كردن به مشكالت ايمني در خانه و بيان كردن آن ها مي توانيد به 

والدين تان كمک كنيد. 

	•درب ايمني باالي پله ها بسته باشد.
	•اسباب بازي ها و ساير اشيا روي پله ها رها نشده باشند. 

	•مواد شيميايي و سموم بايد با درب بسته و دور از دسترس باشند. 

ایمني در خانه
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	•بندهاي پرده باال و دور از دسترس باشند.
	•شمع ها و ساير شعله هاي روشن مي توانند خطرناک باشند.

	•همه لبه هاي تيز مبلمان پوشانده شده باشند. 
	•سيم وسايل مختلف دور از دسترس كودكان باشند.

روی قسمت هايی كه مشكل ايمنی دارد خط قرمز بكشيد.

ایمنی در خانه
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روی قسمت هايی كه مشكل ايمنی دارد خط قرمز بكشيد.

	•پنجره ها حفاظ ايمني داشته باشند. 
	•هرگز تختخواب كودک زير پنجره قرار داده نشود.

	•تمام پريزهاي برقي كه استفاده نمي شوند با محافظ پوشانده شوند. 

ایمنی در خانه
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	•داروها بطور ايمن و دور از دسترس نگه داري شوند.
	•درب توالت فرنگي بسته باشد و براحتي توسط كودكان باز نشود.

	•مواد شوينده بايد دور از دسترس كودكان باشند. 

ایمنی در خانه

روی قسمت هايی كه مشكل ايمنی دارد خط قرمز بكشيد.
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	•دسته قابلمه خارج از لبه گاز و در دسترس كودک نباشد. بهتر است به سمت پشت گاز برگردانده شود.
	•به كودک اجازه نزدي�ک شدن تا ف�اصله 1 متري از گاز يا فر اجاق گاز داده نشود.

	•مواد شوينده در كابينت قفل شده نگه  داري شوند. 
	•درب فر اجاق گاز هميشه بسته باشد. 

ایمنی در خانه

روی قسمت هايی كه مشكل ايمنی دارد خط قرمز بكشيد.
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روی هر چيزی كه در آشپزخانه ايمن نيست ضربدر قرمز بكشيد. يک مثال در عكس 
می بينيد.  

رنگ آمیزی
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دور هر چيزی كه ايمن است دايره بكشيد. يک مثال در عكس می بينيد. تصوير را رنگ 
كنيد.  

رنگ آمیزی
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چگونه بازي كنیم؟
اين موضوع مهم است كه بدانيد اگر شعله آتش يا بوي دود را حس كرديد چكار 
كنيد. در جمله های زير جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. وقتي اين 

بازي تمام شود، شما در پيشگيري از آتش سوزي مهارت پيدا مي كنيد. 
  

......................... روشن را رها نكنيد تا از اين طريق ايمن بمانيد. مهم  1. هرگز 
است كه قبل ازترک اتاق، آن را خاموش كنيد. 

2. اطمينان حاصل كنيد كه ....................... و فندک در كمدهاي قفل دار نگه داري 
مي شوند. 

3. ................. دود بايستي در هر اتاق و در هر طبقه خانه نصب شوند. بايستي ماهانه آن ها را كنترل كرد و ساالنه 
دو بار باتري آن ها را عوض كرد. 

4. اگر شعله آتش را مشاهده كرديد يا بوي دود را حس كرديد با شماره تلفن .................... تماس بگيريد و درخواست 
كمک كنيد. آن ها مأموران آتش نشاني را براي كمک به خانه شما اعزام خواهند كرد. 

5. مأموران آتش نشاني لباس هاي مخصوصي مي پوشند تا خودشان را در برابر ....................، دود و گرما محافظت 
نمايند. اين پوشش شامل يک كاله ايمني، ماسک، كت، شلوار و چكمه است. 

6. اگر هنگام آتش سوزي در اتاقتان هستيد و نمي توانيد از آن خارج شويد، حوله يا پتو را زير در قرار دهيد، چراغ 
را روشن كنيد، پنجره را باز كنيد و براي .................. به آتش نشاني تلفن كنيد. 

7. مأموران آتش نشاني اطمينان حاصل خواهند كرد كه همه ...................... و حيوانات را از خانه خارج كرده اند. هرگز 
به خانه آتش گرفته برنگرديد. 

8. اين موضوع اهميت دارد كه پس از وقوع حادثه مكاني ........................... را در خارج از خانه براي دور هم جمع 
شدن داشته باشيد. با خانواده تان برنامه ريزي كنيد كه يكديگر را در مكاني امن كه قباًل تعيين كرده ايد مالقات 

كنيد. زماني كه از خانه خارج شديد در محل مورد نظر براي مالقات خانواده تان منتظر بمانيد.  

9. اين موضوع اهميت دارد كه در مورد ......................... در برابر آتش، با خانواده تان صحبت كنيد. 

جاهای خالی را تكمیل كنید.
پاسخ:

1. شمع    2. كبريت    3. هشداردهنده    4. 125    5. آتش      6. كمک     7. آدم ها      8. ايمن    9. ايمني
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چگونه بازي كنیم؟
 سرنخ هاي جدول زير نكات ايمني مربوط به پيشگيري از مسموميت است. اين ها مواردي است كه بايد بدانيد و 
انجام دهيد تا در برابر سموم ايمن باشيد. اگر از اين قوانين پيروي كنيد به خودتان و ديگران كمک مي كنيد تا از 

مسموميت در امان باشيد. 

عمودي:
1. اگر با زنبور يا عنكبوت يا مار ................... شديد حتماً به يک فرد بزرگسال اطالع دهيد.  

2.  ................. شكالت نيست و تنها زماني كه بيمار هستيد و والدين تان آن را به شما مي دهند بايد استفاده شود. 
4. گياهاني كه در ........................ رشد مي كنند مثل درختان، انواع توت هاي وحشي، درختچه، چمن و قارچ ها را 

هرگز نبايد به دهان ببريد. آن ها مي توانند شما را مسموم كنند.
7. هميشه ......................... تلفن  اورژانس )115( را براي كمک در موارد مسموميت به ياد داشته باشيد.

افقي: 
3. مواد مورد استفاده روزانه مانند شوينده ها، اسپري و رنگ مي توانند ................... باشند.

5. سموم را مي توان در هر يک از اتاق هاي ........................ پيدا كرد، بنابراين هميشه هوشيار باشيد. 
6. به والدين تان يادآوري كنيد كه داروها و شوينده ها را با ................... ايمن خريداري كنند، بطوري كه همه در امان 

باشند.
8. هميشه قبل از ......................... يا نوشيدن هر چيزي از يک بزرگسال در مورد آن سؤال كنيد، ممكن است چيز 

ديگري بجز نوشيدنی در بطري باشد. 

پاسخ:
عمودي: 1. گزيده   2. دارو   4. طبيعت  7. شماره 
افقي:    3. سمي    5. خانه   6. درپوش  8. خوردن

جدول كلمات متقاطع
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چگونه بازي كنیم؟
چنان چه شما زنگ خطر دود را شنيديد و توانستيد به سالمت خانه را ترک كنيد، هرچه سريع تر خارج شويد. در 
شكل مارپيچ زير، خارج شدن در زمان شنيدن صداي هشداردهنده دود را تمرين كنيد. دو مكان مالقات ايمن 

براي خود و خانواده تان نقاشي كنيد. 

مأموران 
آتش نشاني 
براي كمک 

در اين جا 
هستند!

مكان امن دور هم جمع شدن خانواده را دركادر سبزرنگ بكشید!
يک مكان امن و خوب براي دور هم جمع شدن 
جايي است خارج از خانه، مانند زير يک درخت 

در حي�اط،  خانه همسايه و ... 

مارپیچ
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چگونه بازي كنیم؟
كليدهاي جدول به ش��ما كمک مي كند تا پياده روی ايمن را بياموزيد. كارهايي هس��تند كه مي توانيد انجام دهيد و 
به دوستانتان ياد بدهيد تا هنگام عبور از خيابان و نزديک ماشين ها، كاميون ها،  تريلي ها و اتوبوس ها در امان باشيد. 

رعايت اين مقررات به شما و دوستانتان كمک مي كند تا ايمن باشيد. 

عمودي: 
2. وقتي ............ را مي بينيد مطمئن شويد كه سوت عبور را زده است. 

3. هميشه براي گذشتن از خيابان از .............. عبور كنيد. 
4. از پياده رو عبور كنيد نه از ............... .

7. وقتي چراغ راهنما براي عابر پياده س��بز مي ش��ود، شما مي توانيد .......... كنيد. وقتي چراغ عابر پياده سبز نيست 
توقف كنيد. 

جدول كلمات متقاطع
پاسخ

افقي: 1. چپ   5. هر چيزي   6. دست     8. جلوي
عمودي: 2. پليس     3. خط كشي    4. خيابان    7. عبور

افقي:
1. به ياد داشته باشيد هنگام عبور از خيابان به چپ،  راست و 

دوباره به ....... نگاه كنيد.
5. ب��راي برداش��تن ......... به خيابان ندويد. اگر توپ ش��ما در 
خيابان افتاد،  قبل از اقدام برای برداش��تن آن مطمئن ش��ويد 

ماشيني در حال عبور نيست.
6. وقتي از پاركينگ عبور مي كنيد ........ والدين تان را بگيريد. 
8. هميش��ه براي سوار شدن به س��رويس مدرسه از ................. 

آن عبور كنيد. 
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چگونه بازي كنیم؟ 
وقتي در حال عبور از خيابان هستيد،  مهم است كه به چپ، سپس به راست و دوباره به چپ نگاه كنيد. در مارپيچ 
زير به عالمت ها نگاه كنيد و مسيرها را دنبال كنيد. اگر معني عالمتي را نمي دانيد، سؤال كنيد و كمک بگيريد. اين 

عالمت ها براي ايمني شما در خيابان خيلي مهم هستند. 

نگاه كن به چپ
نگاه كن به راست
نگاه كن به چپ

قبل از
 عب��ور از خياب��ان به 
همه طرف نگاه كن 

مارپیچ
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رنگ آمیزی

ایمني زمین بازي
زمين هاي بازي مي توانند مكان هاي خوبي براي تفريح، شادي و نشاط باشند. به شرط اين كه مطمئن باشيم هيچ يک 
از وسايل بازي غير ايمن و يا شكسته نيستند )سالم هستند(، زمين از ماده نرمي مثل ماسه  يا خاک اره يا كف پوش 
پوشيده است و مقررات بازي ها رعايت مي شوند. بسيار مهم است كه از طريق پله  از سرسره باال برويد و به پايين 

سر بخوريد، نه از راه های ديگر. از وسيله اي بلندتر از قد خود باال نرويد مگر اين  كه بزرگتري به شما كمک كند. 
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نسبت به آب هوشیار باشید!
آب مي تواند خيلي خوشايند باشد اما در عين حال خطرناک است. مهم است هنگامي كه نزديک استخر،  رودخانه، 
درياچه و حتي وان حمام هستيد، هميشه كنار والدين خود بمانيد. توصيه هاي ايمني هر عكس را ياد بگيريد تا 

نسبت به هر نوع آبي هوشيار باشيد. 

ایمني استخر:
	•هرگز تنها شنا نكنيد.

	•هنگام شنا كردن،  بزرگترها بايد مواظب شما باشند.
	•اگر كمتر از 5 سال داريد بايد يک بزرگتر در نزديكی 

شما باشد تا هنگام شناكردن دستش به شما برسد.
	•اگر شنا بلد نيستيد حتماً جليقه نجات بپوشيد.

	•اگر شنا بلد نيستيد در كالس هاي آموزش شنا شركت 
كنيد. 

ایمني آب هاي روباز )رودخانه، دریاچه، دریا و ...(
	•هرگز به تنهايي شنا يا قايق سواري نكنيد.

	•بزرگترها و بچه ها وقتي كه در قايق يا نزديک 
آب هستند بايد هميشه جليقه نجات بپوشند. 

	•مطمئن شويد كه جليقه نجاتتان اندازه شماست.

ایمني در حمام
	•وقتي در حمام نيستيد،  درب حمام بايد بسته باشد. 

	•وقتي حمام مي كنيد،  مطمئن باشيد كه يک بزرگتر در 
خانه هست.

اگر با خواهر يا برادرتان حمام مي كنيد،  به ياد داشته  •	
باشيد كه روي صورت يكديگر آب نپاشيد و سر يكديگر 

را زير آب نكنيد. 

صبا می گوید: ...
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سینا می گوید: ...

آب لذت بخش اسلت، زمانی كه مشلغول حمام كردن یا شلنا كردن در اسلتخر هسلتید. اما الزم است 
همیشله قوانین ایمنی مربوط به آب را به خاطر داشلته باشید! به هر عكس نگاه كنيد، سپس كلمات داخل 

كادر را بخوانيد. با كلمه درست جمله را كامل كنيد.

داغ قفل وان بزرگسال سرنخورد

س��ينا می گويد: فقط زمانی ش��نا كن ك��ه يک فرد 
......................... كامال مراقب تو است.

سينا می گويد: به بزرگساالن يادآوری كنيد كه درب 
ورودی اس��تخر را بس��ته نگه دارن��د و زمانی كه در 

استخر حضور ندارند آن را ............. كنند.

س��ينا می گوي��د: ي��ک فرد بزرگس��ال بايس��تی آب 
داخل وان را امتحان كند تا مطمئن ش��ود كه خيلی  

.......................... نيست.

س��ينا می گويد: برای اين كه كس��ی ...................... و 
صدمه نبيند بايستی كف حمام را خشک كنيم.

س��ينا می گوي��د: زم��ان داخ��ل و خ��ارج ش��دن از 
.................... دس��تگيره كنار آن را نگه داريد. مطمئن 
ش��ويد كه پايتان را روی س��طح خشک می گذاريد و 

همچنين پايتان را كامال خشک كنيد. 
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انتخاب كنید: 
در اين صفحه مي توانيد به دلخواه خود نقاشي بكشيد،  داستان بنويسيد يا پوستري درست كنيد. 

توصيه هاي ايمني در برابر آتش را كه در اين كتاب ياد گرفته ايد،  به ساير كودكان بياموزيد. 

صفحه خالقیت
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 انتخاب كنید: 
در اين صفحه مي توانيد عكس هاي بيشتري بكشيد يا داستاني درباره 

ايمني هنگام آب بازي بنويسيد! 

صفحه خالقیت
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گواهی قهرمان ایمنی

بعنوان یک کودک قهرمان ایمنی
من ............................................ قول می دهم که:

• همیشه هنگام سوار شدن در ماشین کمربندم را ببندم.

• هنگام دوچرخه سواری کاله ایمنی بپوشم.

• همراه خانواده ام برنامه ای برای فرار از آتش طراحی کنیم و آن را سالی 

دوبار تمرین کنیم.
• اگر چیز ناامنی در خانه وجود دارد به والدینم بگویم.

• هنگام عبور از خیابان اول به چپ، بعد به راست و دوباره به چپ نگاه کنم. 

• در زمین بازی مقررات را رعایت کنم.

• همیشه در کنار یک بزرگتر شنا کنم. 

من
قهرمان ایمني  

هستم!

امضا مربی/ والدین

تاریخ


