خانه آنها کجاست؟
زهرا آزادفالح  -معلم

مناسب برای پایههای چهارم ،پنجم و ششم

حوزههای درسی :مطالعات اجتماعی ،نگارش و مهارتهای اجتماعی
#بیرون_از_دیوارهای_خانه

کمــی بیشــتر از یــک ســال اســت کــه از تغییــرات اساســی زندگــی مــا

میگــذرد .در ایــن یــک ســال ،مدرســه و قســمتهای زیــادی از زندگــی

روزمــره مــا و دیگــران دیجیتالــی و آنالیــن شــده و زمــان بیشــتری را در
خانــه میگذرانیــم .تــا پیــش از ایــن ،خانــه برایمــان محــل اســتراحت و
گذرانــدن اوقاتــی بــا خانــواده بود .احتمــاال االن تغییــرات زیــادی رخ داده

و خانــه برایمــان بیــش از گذشــته مهــم شــده اســت و اوقــات و تجربههای
زیــادی را در آن داریــم .از طریــق آمــوزش آنالیــن بــه خانههــای هــم

آمدهایــم و ایــن موضــوع یکــی از جذابتریــن بخشهــای آمــوزش

ـال عجیــب همدیگــر را بــه
مجــازی بــرای مــن بــوده اســت .مــا طــی ایــن سـ ِ
امنتریــن و شــاید مهمتریــن فضــای زندگیمــان راه دادهایــم .بــه نظــر

خیلــی جالــب و مفیــد خواهــد بــود اگــر در ایــام تعطیــات عیــد و بعــد از آن کمــی بیشــتر بــه مفهــوم خانــه فکــر کنیــم.

بــرای انجــام ایــن فعالیــت الزم اســت یکــی از روزهــای تعطیل،اعضــای خانــواده را بــه مــدت دو یــا ســه ســاعت دور هــم جمــع کنیــد و
دربــاره موضوعــات زیــر گفتوگــو کنیــد و نتیجــه گفتوگــو را در یــک الــی دو صفحــه بنویســید .توجــه کنیــد کــه موضوعــات زیــر و
گزارشــی کــه مینویســید بایــد حاصــل گفتوگــوی جمعــی خانــواده شــما باشــد.

موضــوع اول :بهتریــن جــای خانــه بــرای برقرارکــردن ارتبــاط تصویــری بــا محــل کار یــا مدرســه کجــای خانــه اســت و چــرا؟ موقــع
انتخــاب موقعیــت خــود بــرای ارتبــاط تصویــری بــه چــه چیزهایــی توجــه میکنیــد؟

موضــوع دوم :در یــک ســال اخیــر ماجراهــای خانــه شــما دســتخوش چــه تغییراتــی شــده اســت؟ (بــه عنــوان مثــال :چــه وســایلی بــه
خانــه شــما اضافــه شــده؟ چیدمــان وســایل خانــه تغییــر کــرده؟ معاشــرتها در خانــه شــما چــه تغییراتــی کــرده؟ رابطــه اعضــای

خانــواده بــا یکدیگــر و نحــوه اســتفاده از وســایل خانــه چــه تغییراتــی کــرده؟)

موضــوع ســوم :بــه نظــر شــما یــک خانــه چــه ویژگیهایــی دارد؟ بــا توجــه بــه آن ویژگیهــا آیــا خانــه ســالمندان ،اردوگاه مخصــوص
پناهنــدگان ،کانکسهــای مخصــوص کارگرانــی کــه در مــدت ساختهشــدن ســاختمان در آنجــا ســاکن هســتند و خانههــای مشــابه

« ،خانــه» هســتند؟ کــدام ویژگیهــای خانــه را دارنــد و کــدام ویژگیهــا را ندارنــد؟
عیدتون مبارک بچهها
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