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تو اکنون در دوره تاریخی مهمی زندگی می کنی

کمی وقت بگذار و صفحه های پیش رو را ُپر کن تا بعدها برگردی و به آن ها نگاه کنی. 
این چیزها را نیز می توانی اضافه کنی:

عکس هایی که در این دوره گرفته ای                        عکس های خانوادگی / عکس های حیوان خانگی تان
کارهای هنری که انجام داده ای                                بخش هایی از روزنامه

یادداشت های روزانه                                            خاطره های جالب و ویژه 

کسانی که فاصله اجتماعی را با آن ها رعایت می کنی این جا تصویر کن.
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همه چیز درباره منهمه چیز درباره من
چیزهای مورد عالقه من

اسباب بازی:

رنگ:

حیوان:

غذا:

برنامه تلویزیونی:

فیلم:

کتاب:

فعالیت:

مکان:

آهنگ:

من

هستمساله

قد من

سانتی متر
است

وزن من

کیلوگرم
است

منکفشسایز بهترین دوست/دوستان من: وقتی بزرگ شدم دوست دارم یک:

تاریخ:



چه احساسی دارم
واژه هایی که احساس ام را بازگو می کنند:

مهم ترین چیزی که از این 
چهره ی من این شکلی استتجربه آموختم:

قدردانم، برای:

سه کاری که پس از پایان این دوره بسیار دوست دارم انجام دهم:
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زندگی من

این خانه را رنگ آمیزی 
کن تا شبیه خانه 
خودتان شود

جایی که این روزها در آن زندگی می کنم:

 برای پیوند داشتن با فضای بیرون از خانه چه کارهایی انجام 
می دهی؟ )نقاشی کردن قلب یا رنگین کمان روی پنجره و...(

چگونه با دیگران ارتباط داری و تماس می گیری؟
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تو در خانه گیر نیافتاده ای، 
تو در خانه امنیت داری!

کارهایی که برای سرگرم کردن 
خودم انجام می دهم:
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نقش دست های مانقش دست های ما
دســت همــه افــراد خانــواده را بــا رنگ هــای گوناگــون رنگــی 
کــن. ســپس بــه آن هــا بگــو، همــه دست های شــان را روی 

ایــن صفحــه بزننــد تــا نقــش دســت  ها روی آن بیافتــد.
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مناسبت های مهممناسبت های مهم
چه مناسبت هایی را این روزها جشن گرفتید؟

مناسبت ها و کارهایی که برای جشن گرفتن آن ها انجام دادید در خانه های جدول پایین بنویس 
)مانند چهارشنبه سوری، نوروز، سیزده به در، تولد افراد خانواده، سالگردها و ...(

کارهایی که برای جشن گرفتن انجام دادیدتاریخمناسبت
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نامه به خودمنامه به خودم

عزیز

دوست دار تو
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مصاحبه با مادر و پدر 

روزهایی که در خانه بودیم

 نظرتان درباره ی آموزش در 
خانه چیست؟

از نظر شما مهم ترین 
تغییر چه بوده است؟

د؟
اری

ی د
اس

حس
ه ا

چ

از چه چیزهایی خشنود هستید؟

مهم ترین بخش این تجربه برای شما چه بوده است؟
)سه مورد را بگویید(

.1
.2
.3

از انجام دادن چه فعالیت ها و 
سرگرمی هایی بسیار لذت بردید؟

هدف های آینده )پس 
از این دوره(:

چه برنامه های تلویزیونی تماشا کردید؟
فعالیت خانوادگی محبوب تازه شما چیست؟

غذای خانگی محبوب شما چیست؟
چه زمانی از روز را دوست دارید؟
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نامه از سوی مادر و پدرنامه از سوی مادر و پدر

عزیز

دوست دار تو
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منبع:

Created by Natalie Long of LONG Creations
letsembark.ca/time-capsule

ترجمه از آموزک

amoozak.org


