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کودکان همیشه بیمار

بهگزارش«آکاایران»،شایدمتوجهشدهباشیدکهبعضیکودکاندربیناطرافیان
شمابیشتراوقاتبیمارهستند،میدانیدعلتآنچیست؟
موادپروبیوتیکاستفادهنمیکنید:فراوردههایپروبیوتیکحاویباکتری
های مفیدی است که بعد از مصرف در روده باقی می ماند و تاثیرهای مفیدی بر
سالمتیانسانمیگذارد.برایاستفادهازفراوردههایپروبیوتیکبهعنوانیک
مکملروزانه،محصوالتلبنیمانندشیر،ماستوحتینوشیدنیهایپروبیوتیک
رامیتوانبهراحتیدروعدههایروزانهاستفادهوآنرابهیکشیوهآسانوکمهزینه
برایتقویتسالمتیکودکتبدیلکرد.
خواب ناکافی :هیچ پدر و مادری آرزو نمی کند کودکش زمان بیشتری را به بازی با تلفن همراه
بگذراند.عالوهبریکبرنامهمنظمخواب،کودکشمابهخوابشبانهمناسبیهمنیازدارد.یکیازراههایدستیابیبه
اینهدف،تعیینمحدودیتزمانیبرایاستفادهروزانهکودکتانازوسایلالکترونیکاست.بااستفادهازچراغخواب
وپردههایضخیم،محیطآرامشبخشودنجیراایجادکنید.برایکودکتانقصهبگوییدتاآرامشیابدوبهخواببرود.
کمبود ویتامین های ضروری :کودکتان را مجبور به خوردن سبزیجات نکنید چون هرگز در این جدال پیروز نمی
شوید.میتوانیدسبزیجاترابااضافهکردنآنهابهنوشیدنیهاپنهانکنید؛مثالنوشیدنیهایشانرابامیوهشیرین
کنید .ازمصرفچربیهایمفیدموجوددرتخممرغوآووکادویاطبخغذاباروغنزیتونخالصوباکیفیتومصرف
هفتگیماهیغافلنشوید.

المتکده
س

کاهش فشار خون در خانه

 برای درمان فشار خون باال عناب را بجوشانید و آب آن رابفشاریدومیلکنید.
 خیار تازه را روزی سه عدد صبح ناشتا و عصر و شب قبل ازخواببینمکمیلکنید.
تخمخیاررادموروزییکمثقالتا 10روزعصرهامیلکنید. برای کاهش فشار خون باال تخم شنبلیله را روزی سه مثقال صبح وعصروشبمیلکنید.
درغذامانندکوکو،آشوسوپخودشنبلیلهبگنجانیدکهدرپایینآوردنفشارخونمفیداست.برایکمکردنفشارخوننارنجرادربرنامهغذاییخودقراردهید.کسانیکهفشارخوندارندخرماکمترمصرفکنند.پرتقالوسیبدرختیضدفشارخوناست.ریشهوبرگخشکتوتفرنگیرابهمقدار 30گرمدریکلیترآببجوشانیدودرطولروزهرقدرمایلبودیدبنوشید.درفشارخونازخوردنبادمجان،گوجهفرنگی،نمک،اسفناج،شیرینیوموادنفاخوهندوانهومایعاتزیادخودداریکنید.عصبانیشدنهمفشارخونراباالمیبرد.
منبع:بیتوته

نسخه

جوش شیرین در زیبایی

برای این که دندان های تان سفید و درخشان شود ،هر روز آن ها را با جوش شیرین مسواک بزنید یا آن را در
آب حل و در دهان غرغره کنید تا باکتری های عامل بدبو شدن دهان نابود شود .با جوش شیرین و آب ،خمیر
درست کنید و دندان مورد نظر را با آن مسواک بزنید تا درد ناشی از آبسه تسکین یابد .به گزارش «آکا» مقداری
جوش شیرین را با آب ترکیب کنید و به نواحی از پوست که دچار آفتاب سوختگی شده است بزنید تا سوزش
و قرمزی پوست تسکین پیدا کند .از جوش شیرین برای محو کردن استرچ مارک ها یا ترک های پوستی تان
استفاده کنید .مقداری جوش شیرین را روی قسمتی از پوست پا یا آرنج که زبر شده است بمالید تا نرم شود.
کمی جوش شیرین به شامپویتان اضافه کنید و موها را با آن بشویید تا میزان مو و ظاهر آن بهتر شود .با جوش
شیرین و آب خمیر درست و از آن به عنوان اسکراب خانگی استفاده کنید تا هم الیه برداری و هم مشکالتی
مانند جوش و آکنه برطرف شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

پاک کردن فوری لکه ها

آموزشنظم
بهکـــــودک

باوجودیکهانضباطشخصییکیازششمهارتمهمزندگیاستکهبایدبهکودکانآموختهشود،امابیشتر
نادیدهگرفتهمیشود.بهگزارش«بیتوته»درواقعکودکاننامنظمدرسازگاریکندوضعیفودرخلقوخو
عصبانیهستند،مدامبهانهگیریمیکنند،حساسوزودرنجهستند،باکوچک ترینبهانهایمیرنجند
ونقمیزنندوعرصهرابروالدینومربیانتنگمیکنند.اینهاکودکانیهستندهیجانیکهبهزحمتمی
توانندانضباطرارعایتکنندوتابعنظمشوند.تابعقیدنیستند،کمیشلهستندوسستوبیارادهاندودر
گرفتنتصمیمضعیفهستند،احتمالتغییردرفکرورایشانبسیاراست.بیشترآناندرشرایطیهستند
کهبهراحتیگریهمیکنند،بهنظرمیرسدکهخستهوگرفتارند.نمیتوانندبراساسضابطهکارکنند.

• •روش های آموزش نظم به کودکان

آموزش دهید :کودکان باید بدانند که چگونه تصمیم های سالم و صحیحی برای خودشان بگیرند .به
جای این که فقط به کودک بگویید« ،به محض این که از مدرسه رسیدی اول تکالیفت را انجام بده »،دلیل
زیربناییآنرابرایشتوضیحدهید.بهاوبگویید«،خیلیبهتراستتااولتکالیفمدرسهاتراانجامدهی
وبعدزمانآزادداشتهباشی،اینزمانآزادمیتواندهمانندپاداشیبرایانجامتکالیفتباشد».مسائلو
مشکالتخاصیراکهکودکانباآنهامواجههستند؛تعیینکنیدوشیوههایمتفاوتمواجههومقابلهبا
آنمشکالترابهبحثوگفتوگوبپردازید.
در آموزش نظم خالقانه عمل کنید :اگر کودک تان در جمع کردن اسباب بازی ها ،لباس ها و دیگر
کارهاییکهمرتبطبااوستبینظماست،خالقانهواردعملشوید.
پیامدهای کار کودک را به او نشان دهید :کودک باید بداند اگر او کاری را که شما خواسته اید ،انجام
ندهد،جایبحثندارد.شماآنرابهجایاوانجامنخواهیددادواوبالفاصلهپیامدهایکارشرامیبیند.
اینپیامدهامیتواندازمحرومیتموقتتامجبورکردناوبهانجامکارهایاحتیعواقبطبیعیبینظمی
مثلناتوانیدرپیداکردنوسایلباشد.
مهارتهایحلمسئلهرابهفرزندتانبیاموزید:باکمکهمبرمواردخاصیازحلمسئلهکهمرتبطبا
خودانضباطیاستکارکنید.گاهیاوقاتازفرزندتانبپرسیددراینموردخاصچهفکرمیکند،اینکار
میتواندچشماورابرایخلقراهکارهاییدرستوخالقانهبازکند.
بهمنظمبودناطرافتاناشارهکنید:شایدمنظمترینمجموعهایکهدراطرافتانمیبینید،طبیعت
باشد.متناسبباسنودرککودکتان،نظمطبیعترابهاونشاندهید.
بااومنظمبازیکنید:متناسبباسنکودکبااوبازیهاییراانجامدهیدکهنظمرادروجودشنهادینهمی
کند.اگردرحالخالهبازیباکودکدوتاسهسالههستید،بهاوبگوییدکهبرایهرچیزیجایمشخصی
انتخابووسایلمربوطبهآنقسمتراباخالقیتوسلیقهونظمجایگذاریکند.
کودکتان را تشویق کنید :اگر فرزندتان به جای این که برادرش را کتک بزند از شما کمک خواست،
بگویید«،کارفوقالعادهایانجامدادیکهکمکخواستی».گاهیاوقاتکارهاورفتارهایخوبنادیده
گرفتهمیشوددرحالیکهتشویقوتحسینبچههابرایدریافتتصمیمهایدرستوصحیحبهاحتمال
زیادباعثافزایشوتکرارچنینرفتارهاییدراوخواهدشد.

خ
انه داری

اگر بیرون و سر سفره شام چیزی را روی لباستان ریختید ،نگران نباشید
و از نوشابه کمک بگیرید .مستقیم از بطری استفاده کنید .نوشابه یک
لکه بر اورژانسی و بسیار قوی است .برای استفاده از آن از یک پارچه
تمیز و مرطوب کمک بگیرید .به گزارش «آکا» ،برای پاک کردن لکه
های سبز رنگ از علف ها در طبیعت ،با استفاده از یک مسواک کهنه و
خمیردندان سفید میتوان آن ها را به راحتی از بین برد .اما به طور حتم
باید از خمیر استفاده کنید و نه ژل دندان .مقداری خمیر دندان را روی
لکه قرار دهید؛ سپس ،مسواک را در آب تمیز فرو و از آن برای خراشیدن
و از بین بردن لکه استفاده کنید .این کار را آن قدر ادامه دهید تا آثار لکه ها
پاک شود .در نهایت ،قسمت لکه بگیرید و سپس ،تمام لباس را بشویید .همچنین
برای پاک کردن لکه های خون از لباس با استفاده از آب قسمت لکه را مرطوب کنید و مقداری نمک روی آن
بپاشید و سپس نصف لکه را به نصف دیگر آن بسابید تا نمک به خوبی آن را شل کند و سریع لباس را بشویید.

مداخله مادر همسر

مشاوره

اگرایرادگیریمادرشوهرتانبهشماراچندنفربیطرف
و مطابق با اصول و سیاق خانوادههایتان ،تایید کردند
بپذیرید که شاید شما اشتباه میکنید .اگر قضاوت
عادالنه بود در فرصتی مقتضی با مادر همسرتان (در
کمال ادب و احترام) گفتوگو کنید و بگویید موافق
برخی از نظرهای او هستید اما تمایل دارید خودتان
تصمیمنهاییومسئولیتزندگیتانرابرعهدهبگیرید.بهگزارش«پرشینوی»درجویصمیمانهباهمسرتانصحبت
کنید ،درخواست و انتظاراتتان را بگویید اما سعی کنید به طور صریح نام مادر همسرتان را به زبان نیاورید .دیگر
مشکالت زندگی تان را هم به این نحو بیان و او را به همفکری و مشورت دعوت کنید .به او بگویید اگر معایبی در کار و
رفتارتانمیبیندخیلیمحرمانهبهشماگوشزدکند.بهاوبگوییدودررفتارهایتانهمثابتکنیدکهدخالتهیچیکاز
اطرافیانخودرانمیپذیریدوبههیچوجههماجازهدخالتبهآنهانمیدهید؛بیتردیدبهاینطریقبهطورغیرمستقیم
میتوانیداستقاللنظررادرهمسرتانپرورشدهیدوتقویتکنید؛فقطصبورباشیدوبسیارممارستکنید.

کوکوی عدس

چی بپزم؟

• •مواد الزم:

عدس پخته شده 400 :گرم  /تخم مرغ :شش عدد  /آرد
گندم :دو قاشق سوپ خوری  /سبزی معطر خرد شده:
 150گرم  /روغن مایع 100 :گرم  /ادویه :به مقدار الزم

• •طرز تهیه:

ابتدا عدس را بشویید و خیس کنید .دو ساعت بعد آن را با
مقداری نمک بپزید .پس از پخته شدن داخل آبکش بریزید
تا سرد شود .سبزی خرد شده را داخل یک ظرف بریزید و
عدس ،آرد ،ادویه و نمک را به آن اضافه کنید و هم بزنید .تخم مرغ
ها را در ظرفی جداگانه بشکنید و با چنگال خوب هم بزنید و به مخلوط
اضافه کنید .به گزارش «برترین ها» تابه را روی حرارت مالیم بگذارید و روغن را
درون آن و پس از داغ شدن روغن ،مواد کوکو را داخل تابه بریزید .هنگامی که یک طرف کوکو سرخ شد آن را
برش دهید و برگردانید تا طرف دیگر آن هم سرخ شود.

