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 كودک آزاری، ابعاد و انواع آن  به فكر آينده من باش
  هدايت فراگير  كودک و حوادث طبيعی

فــروردین  ماه گل ها             دنیا دارد تماشــــا
اردیبهشت از سبزه                                زیبا می گردد صحرا
خــــرداد آرد پیاپی              میوه های گــــوارا
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رشد کردن کودکان در خانه ای که اطراف آن را فضای سبز فراگرفته 
در مالیمت رفتار و کاهش خشونت کودکان نقش به سزایـی دارد.

بچه ها !!!
نکند نکته این درس فراموش کنید  خوب به این درس و سخن گوش کنید   

»همه زندگی از آب پدید آمده است« درس امروز ز قرآن مجید آمده است   
سخن ناب هم از مدرسه باید آموخت  حرمت آب هم از مدرسه باید آموخت   
موجب سبزی و بالندگی کشور ماست  آب سرمایه سرزندگی کشور ماست   

خاطر آزرده ایام جوانی شده است  باغ سرسبز وطن زرد و خزانی شده است   
مرهم و داروی این داغ به دستان شماست  چاره زردی این باغ به دستان شماست   

دست حق باد به همراه شما  ... بعد از این جان من و جان شما    
صرف بیهوده و باطل نکنید  »آب را گل نکنید«     

موجب سبزی و بالندگی کشور ماست ... آب سرمایه سرزندگی کشور ماست    

احمد مهرداد
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