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خانه آن ها کجاست؟
زهرا آزادفالح - معلم

مناسب برای پایه های چهارم، پنجم و ششم
حوزه های درسی: مطالعات اجتماعی، نگارش و مهارت های اجتماعی

#بیرون_از_دیوارهای_خانه

کمــی بیشــتر از یــک ســال اســت کــه از تغییــرات اساســی زندگــی مــا 
ــی  ــادی از زندگ ــمت های زی ــه و قس ــال، مدرس ــک س ــن ی ــذرد. در ای می گ
ــتری را در  ــان بیش ــده و زم ــن ش ــی و آنالی ــران دیجیتال ــا و دیگ ــره م روزم
ــتراحت و  ــل اس ــان مح ــه برایم ــن، خان ــش از ای ــا پی ــم. ت ــه می گذرانی خان
گذرانــدن اوقاتــی بــا خانــواده بود. احتمــاال االن تغییــرات زیــادی رخ داده 
و خانــه برایمــان بیــش از گذشــته مهــم شــده اســت و اوقــات و تجربه های 
زیــادی را در آن داریــم. از طریــق آمــوزش آنالیــن بــه خانه هــای هــم 
آمــوزش  بخش هــای  جذاب تریــن  از  یکــی  موضــوع  ایــن  و  آمده ایــم 
مجــازی بــرای مــن بــوده اســت. مــا طــی ایــن ســاِل عجیــب همدیگــر را بــه 
ــر  ــه نظ ــم. ب ــان راه داده ای ــای زندگیم ــن فض ــاید مهم تری ــن و ش امن تری

ــم. ــر کنی ــه فک ــوم خان ــه مفه ــتر ب ــی بیش ــد از آن کم ــد و بع ــالت عی ــام تعطی ــر در ای ــود اگ ــد ب ــد خواه ــب و مفی ــی جال خیل
بــرای انجــام ایــن فعالیــت الزم اســت یکــی از روزهــای تعطیل،اعضــای خانــواده را بــه مــدت دو یــا ســه ســاعت دور هــم جمــع کنیــد و 
ــر و  ــات زی ــه موضوع ــد ک ــه کنی ــید. توج ــه بنویس ــی دو صفح ــک ال ــو را در ی ــه گفت وگ ــد و نتیج ــو کنی ــر گفت وگ ــات زی ــاره موضوع درب

ــد. ــما باش ــواده ش ــی خان ــوی جمع ــل گفت وگ ــد حاص ــید بای ــه می نویس ــی ک گزارش
ــع  ــرا؟ موق ــت و چ ــه اس ــای خان ــه کج ــا مدرس ــل کار ی ــا مح ــری ب ــاط تصوی ــردن ارتب ــرای برقرارک ــه ب ــای خان ــن ج ــوع اول: بهتری موض

ــد؟ ــه می کنی ــی توج ــه چیزهای ــه چ ــری ب ــاط تصوی ــرای ارتب ــود ب ــت خ ــاب موقعی انتخ
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؟ معاشــرت ها 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 ویژگی هایــی دارد؟ بــا توجــه بــه آن ویژگی هــا آیــا خانــه ســالمندان، اردوگاه مخصــوص 
پناهنــدگان، کانکس هــای مخصــوص کارگرانــی کــه در مــدت ساخته شــدن ســاختمان در آن جــا ســاکن هســتند و خانه هــای مشــابه 

، »خانــه« هســتند؟ کــدام ویژگی هــای خانــه را دارنــد و کــدام ویژگی هــا را ندارنــد؟
عیدتون مبارک بچه ها

امیدوارم امسال صدای خنده هاتون بلندتر از سال های قبل باشه.
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