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I am making a “Take a Break” box.

I put things in the box that make me feel happy.

أنا أصنع صندوق  "ُخذ  إستراحة". 

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

أكل الحلوى 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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Games and toys make me feel happy.

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

اإلستماع إلى الموسیقى یجعلني أشعر بالسعادة.
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Doing crafts makes me feel happy.

األعمال الیدویة والحرفیة تجعلني أشعر بالسعادة.
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ماذا یوجد في صندوق "ُخذ إستراحة" الخاص بك؟

What is in your “Take a Break” box?
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مالحظة للمعلمین و للوالدین ولألوصیاء: أحیانا یصعب  تھدئة النفس عند مجابھة اإلنسان 
لمشاعر عمیقة كالغضب أو الحزن أو التوتر. من المھم أن نتعلم طرقاً لتھدئة الجسم حتى نتمكن 

من الشعور باالسترخاء. ھذه األنشطة في صندوق "ُخذ إستراحة" توفر أنشطة مھدئة تساعد 
على اإلسترخاء والشعور بالراحة. تأكد من أن  تشمل ضمن صندوقك أشیاء متنوعة لمختلف 

الحواس, أشیاء یمكن أن تلمسھا أو تسمعھا أو تراھا أو تتذوقھا أو تشمھا٠

Note to Teacher and Student:

Sometimes it is difficult to calm down after experiencing intense 
emotions such as anger, sadness or worry.  It’s important that we 
learn ways to calm our body to help us relax.  The activities in the 
“Take a Break” box provide calming and relaxing activities.  Create 
your own “Take a Break” box.  Be sure to include items that appeal 
to different senses; things you can touch, hear, see, taste or smell.





Can you name the five senses?

ھل بإمكانك تسمیة الحواس الخمسة؟


