
کشور میزبان من
برای سنین 6 (۶) تا 7 (٧) سالھ

منابع آموزشی بدون صفحھ نمایش کھ مھارت ھای متعددی را ایجاد می کند.

مرحلھ 1



معرفی

1

با تکمیل نمودن این کتاب کار، شما راجع بھ موارد زیر خواھید آموخت:

موضوع پروژه ھفتھ

موقعیت و ویژگی ھا جغرافیایی

خانھ من در کشور من  مناطق و کشورھای ھمسایھ1

نقاط دیدنی مھم

واحد پولی و بل ھای محلی 

(Pop Up) غذاھا و مواد الزم محلیرستورانت پاپ آپ

عبارات مورد استفاده در رستورانت

عبارات مھم

قصھ ھای مادرکالن داستان ھای عامیانھ 3

فرھنگ و محیط

لباس محلی

درباره شھر من 4

عنعنات مھم 
ورزش ھای مشھور

افراد مشھور

رویداد ھای مھم تاریخی

موسیقی محبوب 

تذکر برای معلمین:
بعضی از فعالیت ھای این کتاب کار، دانش آموزان را ملزم بھ قدم زدن و کار با غذا می  کند. در صورتیکھ این امکان 

وجود نداشتھ باشد، ما امکانات زیر را پیشنھاد می کنیم: 

ھفتھ 1: بھ جای قدم زدن برای مشاھده، دانش آموزان میتوانند با افراد محلی مصاحبھ کنند و مکان ھا را بر اساس 
توضیحات داده شده تصور کنند. در صورت امکان، افراد محلی می توانند عکس بگیرند و دانش آموزان می توانند از 
منابع مانند Google Maps استفاده کنند. اگر ھیچ یک از موارد فوق امکان پذیر نباشد، دانش آموزان می توانند خانھ و 

جاده خود را پیدا کنند و کارھای دیگر را بر اساس تخیل انجام دھند. 

ھفتھ2: دانش آموزان بھ جای پختن غذای خود، فقط می توانند مراحل طراحی رستورانت را دنبال کنند. دانش آموزان 
می توانند با  کاغذ، خمیر بازی و/یا موادی کھ امکان پیدا کردن آن در خانھ موجود است، یک غذای نمونھ یی درست 

کنند. 



سفر آموزشی من

ھفتھ 1

ھفتھ 2

ھفتھ 3

ھفتھ 4

نام: ______________________

خودت را اینجا رسم کنید.

واوو

2

انجام شد! روز 5 روز 4 روز 3 روز 2 روز 1

انجام شد! روز 5 روز 4 روز 3 روز 2 روز 1

انجام شد! روز 5 روز 4 روز 3 روز 2 روز 1

روز 5 روز 4 روز 3 روز 2 روز 1



3

کار روزمره
احساسات من

Sad 

(غمگین)

Happy 

(خوشحال)

Scared 

(ترسیده)

Confuse 

(سردرگم)

Angry 

(قھر)

احساسات روزمره خود را در کتابچھ خود رسم کنید.

_________ Today, I feel



        کاغذ •

پنسل/قلم•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15
پروژه

خانھ جدید شما

جاده جدید شما

ایالت/ناحیھ شما

شھر یا شھرک جدید 
شما

کشور شما
خانھ خود را در کشور میزبان خود پیدا 

کنید!

بھ اطراف بگردید و ببینید خانھ شما در کدام 
قسمت جاده شما موقعیت دارد. 

ایالت یا ناحیھ جدید خود را جستجو 
کنید!

قریھ یا شھری کھ سرک جدید شما در آن 
است را جستجو کنید

خانھ جدید خود را جستجو کنید!

خود را در کشور میزبان خود پیدا 
کنید.

خانھ من در کشور من

1

بررسی ھفتھ 1

4

تار / استبلر•



روز 1 آموزش پروژه محور

خانھ من در کشور من

چالش: کوشش کنید یک جملھ کامل بھ انگلیسی بنویسید!5

یک کاغذ کوچک بھ اندازه 10 در 10 سانتی متر برش کنید و آن را بھ نام «صفحھ 1» لیبل •
بزنید..

(شما می توانید این را با استفاده از عرض یکی از انگشتان تان بھ عنوان واحد، اندازه گیری 

کنید.)

 خانھ جدیدتان را ترسیم کنید! •
جاھای خالی زیر را بھ زبان انگلیسی پر کنید و آن را در زیر رسامی خود اضافھ کنید. •

آیا می توانید خانھ خود را در کشور خود رسم کنید؟

در این پروژه شما یک کتاب رسامی (فلپ بوک) می  سازید تا بھ 
دیگران نشان دھید کھ در حال حاضر در کدام قسمت دنیا ھستید. 

خانھ جدید شما از بیرون چگونھ بھ نظر می رسد؟1.

آیا در یک ساختمان است؟ چند طبقھ دارد؟ شما در کدام طبقھ زندگی می کنید؟ 2.

خانھ جدید شما چھ رنگ دارد؟ آیا خانھ جدید شما زینھ دارد؟ دروازه آن چگونھ است؟3.

This is    (your name)    ’s new home.   

 (.این خانھ جدید                        است)

Our new home has   (1 thing that you like about it.)

خانھ جدید ما دارای                                                                           است.

(نام شما)

(.یک چیزی کھ در مورد آن دوست دارید)



(بزرگ، پر سر و صدا، آرام

6

(بزرگ، پر سر و صدا، آرام

روز 1 صفحھ کاری

خانھ چیست؟ 
ما در خانھ چی می کنیم؟ 

ما چی وقت بھ خانھ میاییم؟ 
کسانیکھ در خانھ با ما زندگی می کنند 

کی ھا ھستند؟

چی چیز یک خانھ را می سازد؟

درین مورد را با یک دوست تان بحث کنید. 4 چیز مورد عالقھ خود در خانھ 
جدید تان را رسم کنید و لیبل بزنید!

(بزرگ، پر سر و صدا، آرام(بزرگ، پر سر و صدا، آرام



روز 2 آموزش پروژه محور

خانھ من در کشور من

7

 یک کاغذ بزرگتر بھ اندازه 12 در 12 سانتی متر برش کنید و آن را بھ نام "صفحھ 2" •
لیبل بزنید.

جاده ای را کھ خانھ جدید تان در آن موقعیت دارد را رسم کنید. •
خانھ جدید خود را نیز در جاده بکشید!

جاھای خالی زیر را بھ زبان انگلیسی پر کنید و آن را در زیر رسامی خود اضافھ کنید. •

چھ چیزی را می توانید در جاده بیرون از خانھ جدید خود ببینید؟1.

آیا خانھ ھای دیگری در جاده شما وجود دارد؟2.

آیا مکان ھای دیگری در آن وجود دارد (فروشگاه ھا، پارک، کلنیک و غیره)؟3.

آیا لوحھ ھا یا تابلو ھا در جاده شما وجود دارد؟4.

 آیا می توانید کلمات توصیف کننده ای پیدا کنید تا در مورد ظاھر یا احساس جاده 5.

خود بھ ما بگویید؟ (بزرگ، کوچک، پر سر و صدا و غیره)

جاده خود را جستجو کنید. 

My new home is in      (street’s name)      street.

.خانھ جدید من در جاده                       موقعیت دارد

The street has: -:این جاده دارای 

(2 مکان دیگر را کھ در جاده خود میبینید بنویسید

1. 

2. 

Our street is          (یک کلمھ توصیفی) 

      .

 (نام جاده)
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روز 2 صفحھ کاری

ھر کلمھ را دنبال کنید و با صدای بلند بگویید!کلمات توصیفی

کلمھ را با تصویر مطابقت دھید. 



روز 3 آموزش پروژه محور

9

یک تکھ کاغذ بزرگتر بھ اندازه 15 در 15 سانتی متر برش کنید و آن را بنام "صفحھ 3" •
لیبل بزنید.

تصور کنید از باال بھ شھر خود نگاه می کنید. •

شھر یا قریھ خود را رسم کنید.•
جاده و خانھ خود را نیز در آن رسم کنید. جزئیات بیشتر اضافھ کنید!•
جاھای خالی زیر را بھ زبان انگلیسی پر کنید و آن را در زیر رسامی خود اضافھ کنید. •

خانھ جدید شما در کدام شھر یا قریھ است؟1.

بعضی از جاھای مھم شھر/شھرک شما کدام ھا اند؟ 2.

(شفاخانھ، مکتب، حوزه پولیس، وغیره)

مکان مورد عالقھ شما در شھر یا شھرک تان کدام است؟3.

شھر/شھرک خود را جستجو کنید.خانھ من در کشور من

My new home is in (city or town’s name) .

  .خانھ جدید من در                                      موقعیت دارد

My new place has(محل جدید من دارای) 

(3 مکان دیگر شھر یا شھرک خود را بنویسید)

1. 

2. 

3.

Our city / town is      (one describing word) 

شھر/شھرک ما                                                 است.

My city / town is also

.شھر/شھرک ما ھمچنان                                                  است

 (نام شھر یا شھرک)

 (یک کلمھ توصیفی) 

 (یک کلمھ توصیفی دیگر)

 (another describing word)



روز 4 آموزش پروژه محور

یک تکھ کاغذ بزرگتر بھ اندازه 17 (١٧) در 17 سانتی متر برش کنید و آن را بنام «صفحھ 4» •
لیبل بزنید.

ایالت یا ناحیھ جدید خود را رسم کنید.•
خانھ خود را نیز در آن رسم کنید. شھرھا یا شھرک ھای بزرگ دیگر را اضافھ کنید. •
جاھای خالی زیر را بھ زبان انگلیسی پر کنید و آن را در زیر رسامی خود اضافھ کنید. •

خانھ جدید شما در کدام ایالت یا ناحیھ موقعیت دارد؟1.

کدام شھرھا یا شھرک ھای بزرگ دیگر در ایالت شما ھستند؟2.

آیا کوه، دریا یا بحر در آن وجود دارد؟3.

مردم بھ کدام زبان صحبت می کنند؟4.

چی نوع لباس می پوشند؟5.

چی نوع غذا می خورند؟6.

خانھ من در کشور من
ایالت/ناحیھ خود را جستجو کنید.

My new home is in            (state or district’s name) .

خانھ جدید من در                                      است.

My new place has (محل جدید من دارای) 

(.نام 2 شھر یا شھرک بزرگ را بنویسید)

1. 

2. 

My state / district has ___________________________.

ایالت/ناحیھ من دارای                                                                         میباشد 

People here speak _________________. 

مردم در اینجا بھ زبان                                  صحبت میکنند. 

They mostly eat __________________.

.آنھا بیشتر                                    میخورند

(زبان)

(نام غذا)

درختان، کوه ھا، دریا ھا، بحر ھا و غیره

(نام ناحیھ یا ایالت)

(.many trees, mountains, rivers, sea, etc)

(language)

(food item)



روز 5

5 (۵) صفحھ را با استفاده از ریسمان/تار یا استبلر 

 کردن، بھ ترتیب با ھم ضمیمھ کنید. 

کتاب رسامی خود را با خانواده و دوستان تان شریک 
سازید. آنھا می توانند در مورد آن سؤال بپرسند.

11

آموزش پروژه محور

در پشت فلیپ بوک تان، آدرس خانھ جدید خود را بنویسید:

نام    –    خانھ    –    جاده    –    منطقھ/شھر/شھرک

ایالت    -    کشور

یک تکھ کاغذ بزرگتر بھ اندازه 20 (٢٠) در 20 سانتی متر برش کنید و آن را بنام "صفحھ •
5" لیبل بزنید.

کشور جدید خود را رسم کنید.•
خانھ خود را نیز در آن رسم کنید. ایالت ھای دیگر را اضافھ کنید•
2 چیز در مورد کشور جدید تان بنویسید/بگویید. •

در کدام کشور زندگی می کنید؟1.

نقشھ کشور میزبان خود را پیدا کنید. چی را مشاھده میکنید؟ (رنگ ھا، اشکال، 2.

خطوط و غیره) - صفحھ 12 (١٢) را مشاھده کنید

بعضی از ایالت ھا یا ناحیھ ھای دیگر کدام اند؟3.

چند کشور دیگر بھ کشور شما نزدیک ھستند؟4.

کشور میزبان خود را جستجو کنید.خانھ من در کشور من



ضمیمھ
ان

جھ
شھ 

نق

12



بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

موضوعات جدیدی کھ در مورد مکان جدیدم آموختم کدام 
ھا اند؟

13

اگر این خوش تان آمد، برای صدھا منبع دیگر بھ ویب سایت IFERB ما مراجعھ 
https://resources.educationaboveall.orgکنید

https://resources.educationaboveall.org/


        کاغذ •

پنسل/قلم•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15
پروژه

رستورانت چیست؟

فھرست غذا و تزئین

پالن قیمت گذاری

موضوعات لوجستیکی را 
مشخص کنید

غذا پختن و سرو 
کردن!

در رستورانت خود غذا بپزید و سرو 
کنید!

برای رستورانت خود فھرست غذا بسازید!

لیست مھمانان، فرم بازخورد خویش را تھیھ 
نموده و برنامھ غذای خود را بسازید.

 

غذاھا و رستورانت ھای مشھور کشور 
میزبان خود را جستجو کنید

در یک محیط رستورانت مانند یک غذای کشور 
میزبان خود را تھیھ کنید.

رستورانت پاپ آپ 
من

1

بررسی ھفتھ 2

14

مواد الزم محلی•
دستور پخت غذاھای کشور میزبان شما•

قیمت غذاھای کھ سرو می کنید را مشخص 
کنید. 
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روز 1 آموزش پروژه محور

رستورانت پاپ آپ من

در این پروژه شما رستورانت خود را خواھید ساخت! 

چگونھ می توانید یک رستورانت موفق ایجاد کرد؟

 آیا غذاھای کشور میزبان خود را امتحان کرده اید؟ 1.

کدام چیز زیاد خوش تان آمد؟2.

آیا چیز جدیدی در غذای کھ امتحان کردید بود؟ 3.

آیا بھ رستورانت رفتید؟ بیایید در مورد آن فکر کنیم!

آنچھ را کھ در مورد رستورانت 
ھا دوست دارید رسم کنید:

آنچھ را کھ در مورد غذا خوردن 
در خانھ دوست دارید رسم کنید: 



16

رستورانت پاپ آپ من

ما بھ موارد زیر برای رستورانت شما فکر خواھیم کرد. 

بھ رستورانت ھای مورد عالقھ خود فکر کنید. چھ چیزی در آنھا پیدا می کنید؟ 
چی را در مورد آنھا دوست دارید؟ 

نام رستورانت پاپ آپ من

Cc

2 چیزی رسم کنید کھ رستورانت شما را خاص می سازد. 

برای تعین نام بھ رستورانت خویش ایده پردازی کنید!

3. پالن غذایی2. لیست مھمانان1. نام

5. فھرست غذا و تزئین4. قیمت

بخش 1

Cc

نام رستورانت من ___________________ است.
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روز 2 آموزش پروژه محور

نام 3-5 مھمان را برای رستورانت خود 1.
بنویسید. 

لیست مھمانان بخش 2

2. معلوم کنید کھ چی وقت آنھا 

بیکار ھستند. مھمانان برای کدام 
وعده غذایی می توانند بیایند؟

__________________

برای ھر مھمان، یک فرم بازخورد با 2 سوال تھیھ کنید تا بدانید کھ آیا از غذا 3.
لذت برده اند یا نھ. مثال:

غذا چطور بود؟

آیا میخواھید دوباره بیایید؟

بازخورد

غذای صبح

غذای چاشت

غذای شب

.1_____________

.2_____________

.3______________

.4______________

.5______________



بھ کمک یک بزرگسال 
طرز تھیھ غذا ھا را 
بنویسید یا رسم کنید!

18

روز 2 آموزش پروژه محور

رستورانت پاپ آپ من

پالن غذایی بخش 3

از دوستان خود و افراد محلی بخواھید کھ بعضی از مواد الزمھ رایج برای غذا در کشور میزبان را 1.
بھ شما نشان دھند. حداقل 3 عدد آن را رسم کنید. 

Cc CcCc

با مردم کشور میزبان خود درباره غذاھای محبوب مصاحبھ کنید.1.

مھمانان شما برای کدام وعده غذایی می آیند؟ (غذای صبح، غذای چاشت یا غذای شب)2.
2 غذای ساده را برای آماده کردن شناسایی کنید تا بتوانید آنھا را از شروع تا ختم مدیریت کنید. 

(نکتھ: غذاھای را بخواھید کھ بھ زمان آماده سازی حداکثر 45 دقیقھ نیاز دارند)

Cc

دستور پخت من

مواد الزمھ
_________

_________

_________

 _________

برای لیبل زدن آن بھ زبان انگلیسی خود را بھ چالش بکشید!

برای ھر مواد الزمھ، 4 ویژگی را مورد بحث قرار دھید. (شکل اش چگونھ است؟ چگونھ بو 
میدھد؟ آیا شما را بھ یاد چیزی می اندازد؟ و غیره.)

مراحل
________________ .1

________________ .2

________________ .3

 ________________ .4
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روز 3 آموزش پروژه محور

رستورانت پاپ آپ من

فھرست غذا و تزئین بخش 5

2. برای مھمانان دعوتنامھ طراحی کنید. تاریخ، 

مکان و زمان صرف غذا را درج کنید. 

نام تان را ھمچنان بنویسید.               سارا

Cc

یک "نام جذاب" برای رستورانت خود کھ 1.

مربوط بھ کشور میزبان شما میشود در نظر 

بگیرید و یک لوحھ با ھمان نام بسازید. 

The American(چند رسامی نیز اضافھ کنید!)

TABLE

یک فھرست غذا با تمام غذاھا، مواد الزمھ و قیمت آن طراحی کنید (مثال زیر) نام رستورانت 3.

خود را نیز در پوش آن بنویسید!

Cc

رحمان عزیز 

لطفا برای غذای چاشت بھ ما سر بزنید

تاریخ: 29 مارچ 2022

زمان: 1 بجھ 

رستورانت سارا

سالد سبزیجات
رومی        بادرنگ

پیاز           کاھو
کرم           لیمو

15 دالر
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روز 4 آموزش پروژه محور

رستورانت پاپ آپ من

قیمت ھای رستورانت شما بخش 3

پول کاغذی را از قبل بھ مھمانان خود بدھید. 

دریابید کھ مھمانان شما برای خرید غذاھا بھ چقدر پول نیاز دارند.•

برای مھمانان خود بانک نوت ھای 1 دالری، 2 دالری، 5 دالری یا 10 •

دالری (با واحد پولی کشور میزبان خود) بسازید. 

می توانید از رنگ ھا یا اشکال مختلف استفاده کنید.•

 ھمچنین می توانید یک رسامی بھ واحد پولی خود اضافھ کنید. •

در مجموع چقدر پول کاغذی دارید؟
بھ نظر شما رستورانت ھا چگونھ پول بدست می آورند؟

در کشور میزبان شما کدام واحد پولی استفاده میشود؟1.
کدام نوع پول و سکھ در آنجا وجود دارد؟

کدام مبلغ ھا را نشان می دھند؟

قیمت تقریبی ھر مواد الزمھ را بیابید و قیمت مجموعی ھر غذا را بنویسید.1.
  

آیا میخواھید در درستورانت خود قیمت باالتر باالی غذاھای خویش بگذارید؟2.
 اگر چنین است، چقدر؟  قیمت نھایی غذاھای خود را بنویسید.
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خوشمزه بودن یک چیز را در کشور 
میزبان خود چگونھ بیان یا اظھار 

میکنید؟

روش مؤدبانھ برای گفتن اینکھ چیزی در 
بشقاب شما ھست کھ دوست ندارید 

چیست؟

چگونھ یک گارسون مرد/ زن 
می پرسد کھ می خواھید چی 

سفارش دھید؟ 

چگونھ غذا سفارش می دھید؟ 
چگونھ بل را درخواست می کنید؟ 

روز 4 فعالیت

کلمات و عنعنات در مورد غذا را در کشور میزبان خود جستجو کنید!

صحبت ھای غذایی
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روز 5 آموزش پروژه محور

رستورانت پاپ آپ من

سوال خوشحال خوب غمگین
سوال 1#
سوال 2#
مجموع

امروز شما رستورانت را خواھید ساخت!

غذا را آماده کنید یا در پختن غذا بھ "آشپز" کمک کنید.1.

تزئین، لوحھ و لوازم میز را پھلوی ھم بگذارید.2.

نحوه سفارش و سرویس دھی را بھ زبان محلی تمرین کنید!3.

بگذارید مھمانان از غذا لذت ببرند! 4.

با استفاده از پول ھای کاغذی کھ ساختھ اید پول را جمع آوری کنید. 5.

 فرم بازخورد را با مھمانان شریک سازید. 6.

با استفاده از عالیم چوب خط جوابات را در 7.

جدول بشمارید. بھ عنوان مثال:

چھ چیز بھ خوبی پیش رفت؟ چھ چیز می تواند بھبود یابد؟



بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

موضوعات جدیدی کھ در مورد مکان جدیدم آموختم کدام 
ھا اند؟
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اگر این خوش تان آمد، برای صدھا منبع دیگر بھ ویب سایت IFERB ما مراجعھ 
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        کاغذ •

پنسل/قلم•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15
پروژه

داستان عامیانھ از خانھ

داستان عامیانھ در یک خانھ جدید

یک داستان متفاوت

بخش ھای یک داستان

سخن نھایی
یک داستان عامیانھ پیش نویس کنید کھ پیام 

امید بخش میدھد!

داستان عامیانھ خود را طوری تصور کنید کھ گویا در 
کشور شما اتفاق افتاده است. 

درباره یک داستان عامیانھ مربوط بھ 
کشور میزبان خود بیاموزید

شروع، وسط و پایان ھر داستان را مشخص کنید. 

یک داستان کشور خود را بھ یاد بیاورد.

از داستان ھا چھ چیزی می توانیم یاد 
بگیریم؟ 

قصھ ھای مادرکالن

1

بررسی ھفتھ 3

24
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روز 1 آموزش پروژه محور

قصھ ھای مادرکالن
بیایید جوابات این سوال را  ایده پردازی کنیم: 

از طریق داستان ھا ما کدام چیزھا را می توانیم از بزرگان خویش بیاموزیم؟ 

داستان ھای عامیانھ بارھا و بارھا از طریق نسل ھا نقل شده است. بسیاری از این 
داستان ھا بھ جای کتبی بھ صورت شفاھی منتقل می شوند. بیشتر داستان ھای 

عامیانھ دارای محیط، نقش ھای حیوانات ناطق، پایان خوش برای نقش اصلی و 
درسی ھستند کھ باید آموخت.

بھ داستان عامیانھ مورد عالقھ خانگی خود 
فکر کنید (میتواند از کتابی باشد کھ خوانده اید 

یا داستانی کھ شنیده اید). 

والدین یا مادرکالن و پدرکالن شما برای تان کدام داستان را گفتھ اند •

کھ ھرگز فراموش نکردید؟

داستانی کھ از گوش دادن بھ آن لذت می برید کدام است؟•

اگر نمی توانید بھ یاد بیاورید، از کسی بخواھید کھ یک داستان را با شما شریک 
سازد. بعضی از سواالتی کھ می توانید برای یافتن داستان عامیانھ مورد عالقھ 

آنھا بپرسید عبارتند از: 
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قصھ ھای مادرکالن

چشمان خود را ببندید. 1.

داستان چھ حسی در شما ایجاد کرد؟ 1.
کمی بھ خود فرصت فکر کردن بدھید. 

چشمان خود را باز کنید. اگر ھنوز نمی دانید چھ احساسی دارید، می 1.
توانید یک یا دو کلمھ را از چوکات انتخاب کنید

خود را زمانی کھ احساس داشتید رسم کنید.1.

آرام               ممنون             ھیجانی

قھر                    سرگرم              الھام گرفتھ

خوشحال            غمگین             متعجب شده

کدام چیزھا در داستان (کلمات خاص، نقش ھا، جادو و غیره) این 1.
احساس را در شما ایجاد کرد؟ 

از آن داستان چھ آموختھ اید؟1.
بھ عنوان مثال: "من آموختھ ام کھ گاھی اوقات شجاع بودن سخت 

است."
قسمت مورد عالقھ شما در داستان چیست؟2.
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روز 2 آموزش پروژه محور

قصھ ھای مادرکالن

کدام چیزھا بھ شما کمک کرد تا داستان را بھ خاطر بسپارید و/یا 
 بازگویی کنید؟ 

داستان گویان از یک استراتژی ساده برای تنظیم و بھ خاطر سپردن مفکوره ھای خود 
 استفاده می کنند. طبقھ بندی داستان در سھ لحظھ: 

داستانی را کھ روز قبل شنیده اید برای دوست تان بازگو کنید.

نقش ھای داستان کی ھا بودند؟ آیا آنھا انسان 1.
ھستند یا حیوان؟ 

داستان در کجا اتفاق افتاده بود؟ در یک شھر؟ 1.
در یک جنگل؟ چطور میتوانید بگویید؟ 

آیا جادوی در داستان شامل بود؟2.

تنظیم (مکان یا زمان) و 
نقش

شروع

 

مشکل حل میشود. 

پایان

نقش بھ مشکل مواجھ می 
شود.

وسط
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آیا می توانید داستان را از این رسامی 
بگویید؟

روز 2 فعالیت

پایانوسطشروع

داستان را ترسیم کنید!

آن را بھ یک دوست خود نشان دھید. آیا آنھا می توانند حدس بزنند کھ 
داستان در مورد چیست؟

بھ ھمین ترتیب، برای ھر قسمت از داستان 
عامیانھ ای کھ شنیدید، یک رسامی بکشید. 
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روز 3 آموزش پروژه محور

قصھ ھای مادرکالن
داستان عامیانھ مورد عالقھ خود را بھ جایی کھ امروز ھستید بیاورید!

یا اگر این داستان عامیانھ در کشور میزبان شما اتفاق می  افتاد، کدام 2 1.
3 چیز ممکن تغیر میکرد؟ 

بھ نام افراد و اشیا، لباس ھا، تنظیمات، دیالوگ ھای کھ نقش ھا استفاده می 
کنند و غیره فکر کنید.

2. بر اساس تغییراتی کھ شناسایی کردید، بخش ھای کلیدی داستان 
(شروع، وسط و پایان) را دوباره ترسیم کنید.

نسخھ جدید نسخھ اصلی
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روز 3 فعالیت

عبارات معمول
چگونھ مردم موارد زیر را بھ زبان کشور میزبان شما می گویند؟

امتحان کنید و آن را یادداشت کنید. چی وقت می گویند؟

سالم

تشکر

خدا حافظ

قیمت اش چند است؟

نخیربلی

کجاست؟
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روز 4 آموزش پروژه محور

قصھ ھای مادرکالن

داستان عامیانھ کشور خود را با کشور میزبان خود مقایسھ کنید:
2 چیزی کھ با ھم شباھت دارند کدام است؟•

2 چیزی کھ با ھم تفاوت دارند کدام است؟•

درباره یک داستان عامیانھ مربوط بھ کشور میزبان خود بیاموزید!

از کسی در کشور میزبان خود بخواھید کھ یک داستان عامیانھ را با شما شریک 
سازد. ھمچنین بپرسید:

داستانی کھ در کودکی از شنیدن آن لذت می بردید کدام است؟•
 درین کشور بزرگان ھمیشھ کدام داستان را میگویند؟ •

 داستان را ھمانطور کھ بھ شما می گویند یادداشت کنید.
شروع، وسط و پایان را رسم کنید. 

پایانوسطشروع



روز 5
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آموزش پروژه محور

قصھ ھای مادرکالن

یک داستان عامیانھ (در 3 بخش) پیش نویس کنید کھ از ترکیب عناصر دو داستانی کھ 
خوانده اید تشکیل شده باشد و یک پیام امید بخش بھ دیگران بدھد.

چھ چیزی یک داستان را جالب می کند؟

داستان عامیانھ خود را با ھمساالن خود بھ اشتراک بگذارید. •
دیگران چی را در مورد داستان شما پسندیدند؟•
برای بھتر ساختن داستان خود کدام تغیرات را میخواھید در آن •

وارد کنید؟ 

پیام امید بخش من:

بھ عنوان مثال: مھربان باشید. 

پایانوسطشروع



بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

موضوعات جدیدی کھ در مورد مکان جدیدم آموختم کدام 
ھا اند؟
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بررسی ھفتھ 4

کاغذ•
قلم یا پنسل•

مواد مورد نیاز

2

3

4

1 15
پروژه

در یک کشور چیست؟

چالش موسیقی

سیر کردن بھ اطراف!

عنصر فرھنگی خود را برای کشور میزبان خود 
طراحی کنید.

یک آھنگ/شعر کشور میزبان خود را 
بیاموزید

آیا می توانم یک چیز جدید برای کشور خود 
ایجاد کنم؟

درباره کشور من

1

34

یک چیز جدید!

قوانین یک ورزش کشور میزبان خود را 
بیابید و آن را بازی کنید!

در مورد چیزھای کھ یک کشور را 
خاص می کند بیاموزید

رونمایی داستان ھا
درباره رویدادھای مھم در کشور میزبان خود 

بیاموزید!



روز 1 آموزش پروژه محور

35

درباره کشور من
فرھنگ کشور میزبان خود را بررسی کنید!

بیرق کشور میزبان خود را رسم کنید. 1.

در اطراف قدم بزنید و با 2 تا 3 نفر از افراد محلی مصاحبھ کنید تا راجع 2.
بھ موارد زیر بیاموزید:

بعضی از عادات و عنعنات چیست؟ 
مردم چگونھ با یکدیگر احوال پرسی میکنند؟

چگونھ خانھ خود را تزئین می کنند؟

مردم برای سرگرمی چی می کنند؟ 
بعضی از جشنواره ھای بزرگ کدام ھا اند؟ 

مردم معموال در آخر ھفتھ چھ می کنند؟

افراد مشھور (ورزشکاران، ستارگان سینما، 
ھنرمندان، نویسندگان، روزنامھ نگاران) کی ھا 
ھستند کھ مردم آنھا را تحسین می کنند و چرا؟ 

اقدامات 
فرھنگی

فعالیت ھای 
مشھور 

افراد 
مشھور 

مردم در مناطق مختلف کشور شما چھ می 
 پوشند؟ بیشتر کدام رنگ ھا را می پوشند؟ 

مردم از کدام اجناس استفاده می کنند؟

لباس ھا
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روز 2 آموزش پروژه محور

درباره کشور من

ورزش ھای مشھور کشور میزبان خود را جستجو کنید!

با مردم محلی مصاحبھ کنید تا در مورد مشھور ترین ورزش ھا یا بازی ھای 1.
کشور میزبان خود معلومات بدست آورید. 

در کشور خود کدام ورزش یا بازی را زیاد دوست دارید؟

تصور کنید کھ آن بازی را برای کسی توضیح می دھید کھ بازی را انجام نداده یا 1.
در عمل ندیده است، چگونھ این کار را انجام خواھید داد؟

قوانین بازی چیست؟ 2.

دوستان و افراد محلی را دعوت کنید تا بازی را انجام دھند و لذت ببرند!1.

انجام بازی چھ احساسی در شما ایجاد کرد؟ •
این بازی در مورد افرادی کھ آن را بازی می کنند بھ شما چھ می گوید؟ •
چھ چیزی باعث می شود این حرف را بزنید؟•



آیا اکنون می توانید یک یا دو سطر آھنگ را با 
اشعار خود تغییر دھید؟

روز 3 آموزش پروژه محور

37

محبوب ترین آھنگ یا شعر در کشور میزبان 
شما چیست؟

 آیا می توانید آن را  یا  چند سطر آن را یاد بگیرید؟ 

آھنگ خود را با شخص دیگری بھ اشتراک بگذارید! 

آھنگ در مورد چیست؟ یک 
نقش، یک لحظھ یا چیزی را کھ 
آھنگ در مورد آن صحبت می 

کند، رسم کنید. 

درباره کشور من

آھنگ ھای محبوب کشور میزبان خود را  جستجو کنید!
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رونمایی داستان ھا

بھ دقت بھ آنھا گوش کنید 1.

زمان انتظار برای سکوت/تفکر فراھم کنید.2.

یادداشت بگیرید، رسامی کنید و/یا مصاحبھ ھا را ثبت کنید. 3.

با 1 یا 2 نفر در کشور میزبان خود مصاحبھ کنید تا از رویدادھای تاریخی مھمی 
 کھ در کشور رخ داده است مطلع شوید. 

یک یا دو رویداد مھم کھ در کشور میزبان شما رخ داده است را شناسای و 
رسم کنید.

رویداد 2 رویداد 1

درباره کشور من



چند مفکوره
یک لباس برای کشور خود طراحی کنید.•

یک بازی جدید برای کشور میزبان خود اختراع کنید•

یک غذای جدید برای مردم بسازید تا امتحان کنند!•

یک آھنگ در مورد کشور میزبان خود بنویسید.•

یک پوستر درباره یک فرد مشھور کشور میزبان خود بسازید.•

ھر مفکوره دیگری کھ ممکن است داشتھ باشید!•
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اکنون کھ بیشتر در مورد فرھنگ یک کشور آموختھ اید، اجازه دھید بر اساس 
آموختھ ھای شما یک چیز جدید برای کشور میزبان شما ایجاد کنیم!
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پشکش نمودن کشور شما

ساختھ ھای خود را با دیگران بھ اشتراک بگذارید. ھمچنین، 
رسامی ھای خود را از رویدادھای مھم بھ اشتراک بگذارید. مردم 

را تشویق کنید تا درباره کشور میزبان شما سؤال بپرسند. 

پس از ساختن چیزھای برای کشور میزبان خود چھ احساسی دارید؟•
کدام قسمت آن آسان بود؟ کدام قسمت چالش برانگیز بود؟•
برای جالب ساختن نام تجارتی تان کدام کارھا را انجام دادید؟•

بیایید 
منعکس 

کنیم!

درباره کشور من



بازتاب ھفتھ وار

آیا از آموزش این ھفتھ لذت بردم؟

موضوعات جدیدی کھ در مورد مکان جدیدم آموختم کدام 
ھا اند؟
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اگر این خوش تان آمد، برای صدھا منبع دیگر بھ ویب سایت IFERB ما مراجعھ 
https://resources.educationaboveall.orgکنید

بعضی از سواالتی کھ ھنوز ھم در مورد کشور میزبان 
خود دارم چیست؟

https://resources.educationaboveall.org/
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