
د والدينو او سرپرستانو لپاره يادګيرنه
د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو دا د فعالیت کتاب جوړ کړی دي ترڅو والدینو 

ته د خپلو ماشومانو سره د غاښونو پاملرنې د طریقو په اړه د خبرو اترو یوه متقابله طریقه 
وړاندې کړي. د خولې روغتیا منظم عادتونه، لکه د غاښونو برس کول، په غاښونو کي 
تار وهل، او د غاښونو ډاکټر ته منظم لیدنه کوالی شي د غاښونو سورې کیدو یا تشوالې 

مخنیوي کې مرسته وکړي. دا د فعالیت کتاب د 3-8 کلونو ماشومانو لپاره سپارښتنه شوی. 

نوم:



په یاد ولرئ چې خپل غاښونه د فلورایډ د غاښونو کریم سره په ورځ کې دوه ځله د دوه 
دقیقو لپاره برس کړئ. 

الندې غاښونه د خپلې خوښې په رنګ رنګ کړئ! 

ايا تاسو کوالی شئ وشميرئ چي په دې انځور کې څومره غاښونه برس کولو ته 
اړتيا ده؟           

د رنګ کولو فعاليت



  )X( هغه شیان رنګ کړئ چې ستاسو د غاښونو لپاره ښه دي او په هغه شیانو ايکس
کیږدئ چې ستاسو لپاره ښه ندي. 

خپل غاښونه د سورې کيدو يا تشوالي څخه خوندي کړئ

د غاښونو کریم

اوبھ



په یاد ولرئ چې هره ورځ خپل غاښونه د تار سره پاک کړئ.
ايا تاسو کوالی شئ د غاښ په شاوخوا کې د تار وهلو ترالسه کولو کې مرسته وکړئ؟ 

د غاښونو اريانتوب فعاليت

پیل



دقیقھ

دقیقھ

دقیقھ

دقیقھ

دقیقھ

دقیقھ

ايا تاسو په دې عکس کې دا پټ توکي موندلی شئ؟ 

د غاښونو تار

د 2 دقیقو ټایمر

مسکی خوله

د غاښونو برس

د غاښونو کریم 

د اوبو پیاله

لټون او موندل



ایا تاسو پوهه شوئ چې تاسو باید خپل غاښونه سهار او له ویده کیدو دمخه لږ تر لږه د 
دوه دقیقو پوري برش کړئ؟ دا کوالی شي مرسته وکړي چي خپله غوره سندره د دوه 

دقیقو پوري واورئ پداسې حال کې چې تاسو خپل غاښونه برس کوئ.
هرکله چې تاسو خپل غاښونه برس کوئ خپله سندره یا ټایمر د دوه دقیقو لپاره تنظیم 

کړئ. دا کار کوالی شي د ټولو میکروبونو لرې کولو کې مرسته وکړي چې ممکن ستاسو 
په غاښونو کې وي.

 .lد خولي روغتيا اتل شئ!  د ګټور وخت موندلو لپاره نقطې هم وصل کړئ

نقطې وصل کول

دقیقھ



دلته پرې کړئ

 
)ستاسو نوم( 

د خولې روغتیا په اړه ډیر څه زده کړي دی!
د خولې روغتيا اتل کيدو لپاره، په ياد ولرئ چي:

خپل غاښونه په ورځ کې دوه ځله برس کړئ!	 

په خپلو غاښونو کي هره ورځ تار ووهئ!	 

میوې او سبزیجات د شکرې خواړو پرځای وخورئ!	 

د نل اوبه وڅښئ چې فلورایډ لري!	 

په منظم ډول د خپل غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړئ!	 

دلته يو څو شيان دي چې ما زده کړل:

CS321822-E

لوی کار

لوی 
کار




