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I am making a Happy Box.
I put things in the box that make me feel happy.

أنا أصنع صندوق السعادة.

أنا أضع األشیاء التي تجعلني سعیداً داخل صندوق السعادة.
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Eating candy makes me feel happy.

أكُل الَحلوى یجعلني أشعر بالسعادة.
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Colouring makes me feel happy.

التلوین یجعلني أشعر بالسعادة.
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Puzzles make me feel happy.

ألعاب األلغاز تجعلني أشعر بالسعادة.
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Soft, squishy toys make me feel happy.

 األلعاب اإلسفنجیة و اللینة تجعلني أشعر بالسعادة.
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Listening to music makes me feel happy.

اإلستماع إلى الموسیقى یجعلني أشعر بالسعادة.
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Balloons make me feel happy.

البالونات تجعلني أشعر بالسعادة.
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A picture of my family makes me feel happy.

صورة عائلتي تجعلني أشعر بالسعادة.
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ماذا یوجد في صندوق سعادتك؟

What is in your Happy Box?
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 مالحظة للمعلمین و للوالدین ولألوصیاء: أحیانا یجد األطفال صعوبة في تھدئة أنفسھم عند
 مجابھتھم لمشاعر عمیقة كالغضب أو الحزن أو التوتر٠ من المھم تعلیم األطفال طرقا لتھدئة

 أجسادھم و لتساعدھم على االسترخاء٠ھذه األنشطة في صندوق السعادة توفر لھم وسائل شتى
تساعدھم على الھدوء و االسترخاء٠

 للوالدین و األوصیاء - الرجاء قراءة ھذا الكتاب مع طفلك/ طفلتك والتحدث معھ/ معھا بخصوص
 الصور٠اصنع مع طفلك/ طفلتك صندوق سعادة خاصا بھ / بھا٠ تكلم مع المعلم بخصوص

 إحضار صندوق السعادة الخاص بطفلك/ طفلتك الى المدرسة الستعمالھ حین الحاجة ٠

Note to Teacher, Parent(s), Guardian(s):  Sometimes children can find 
it difficult to calm down after experiencing intense emotions such as anger, 
sadness or worry.  It’s important that we teach children ways to calm their 
body to help them relax.  The activities in the Happy Box provide calming and 
relaxing activities.

Parent(s)/Guardian(s):  Read this book with your child and talk about the 
pictures. Create a “Happy Box” with your child.  Talk to the teacher about 
bringing the Happy Box to school for your child to use when needed.



What makes you happy?

ما الذي یجعلك تشعربالسعادة؟


