
یک اتاقک درست کنید بعضی شکل هایی را که ابرها در 

آسامن تشکیل میدهند رسم کنید

از طبیعت عکس بگیرید یک مجله تصویری راجع به 
مکتب تان را درست کنید و آنرا با 

دوستان تان رشیک سازید. 

The New Black Vanguard ار 

 (رتویپمک) یزاجم قیرط زا

 نیب یساکع :دینک اشامت

 هاگشیامن دوخ زا ای) دوم و رنه

ًاروضح  (!دینک ندید 

هر روز در طی هفته یک شی 
جدید را جمع آوری کنید، و سپس 

یک داستان راجع به این اشیا 
بنویسید 

بازی “جنگ الفبا” را انجام دهید – به 

دو گروپ تقسیم شوید و اشیایی را جمع 

آوری کنید که با هر حرف اول الفبا رشوع 

می شوند. هر گروپ که اول A-Z را جمع 

آوری مناید، برنده شناخته خواهد شد!

تصویر یک مواظبت کننده را  یک غذای خوشمزه بپزید
ترسیم کنید

یک مانع فزیکی در خانه درست 
کنید

یک بیت جدید را برای خواندن 
بیاموزید. پاینت های بخششی برای 

فعالیت های روزانه همیشگی

از Kenny Pittock تقلید کنید 
و تصویر ماهی مورد عالقه تانرا 

رسامی کنید 

با بایسکل یا پیاده در اطراف خانه 
تان به چکر بروید (یک شخص 

بزرگسال را با خود بربید!)

یک شب بازی های روی تخته را 
برگزار کنید

AT- سعی کنید که یک تصویری از
AT Walker  (ماشین جنگی  متحرک 

فلم Star Wars) را رسم کنید

یک درامه را با خواهران و برادران 
یا دوستان تان ترتیب دهید و آنرا 

متثیل کنید

با قلم سیاه روی یک کاغذ بعضی 
شکل ها را رسم کنید و سپس رسم 
های تانرا با ماشین دوخت بشکل 
یک کتابچه بدوزید تا یک کتاب 

رنگه خود تانرا داشته باشید 

بازی ذوب. سه توته یخ را روی یک 
بشقاب بگذارید. روی یکی از یخ ها 
شکر بپاشید، روی دیگر آن منک و 
روی سومی مرچ. کدام یکی زود تر 

آب می شود؟ علت آنرا پیدا کنید

با استفاده از بکس های قطعه 
ای یک برج در عقب حویلی تان 

آباد کنید

یک شعر را راجع به غذای مورد 
عالقه تان بنویسید

برای خانواده چای صبح یا نان 
شب تیار کنید

یک شب منایش فلم را برگزار 
کنید

کلامت  بسازید.  لبخند  کارت  یک 
ها  کارت  روی  را  آمیز  تحسین 
و  دوستان  برای  آنها  و  بنویسید 

اعضای خانواده تان بدهید

بازی حباب (بازی پوقانه با صابون 
آب) را در بیرون از منزل انجام دهید. 
نیچه ها، تار و کوتبند را در داخل تپ 

حامم پُر از صابون آّب امتحان کنید

استفاده  با  را  مهربانی  مرتبان  یک 
از نوشنت اعامل نیک روی یک کاغذ 
مرتبان،  داخل  در  آنها  گذاشنت  و 
را  نیک  یک عمل  روز  بسازید هر 

برای انجام دادن انتخاب کنید

#bunjilplace

برای اطفالبینگوی رخصتی مکاتب!
 

 7 الی 21 ساله

طی این رخصتی مکتب، با دوستان و اعضای خانواده تا در بینگوی رخصتی 

مکتب رقابت کنید! چه کسی مقام اول را در تکمیل کردن 5 فعالیت پی در پی 

کسب خواهد کرد؟ عکس هایتانرا در مسابقات بینگو (و عکس های جالب و 

خنده دار) در رسانه اجتامعی و tag @bunjil_place #bunjilplace رشیک 

https://my.matterport.com/show/?m=sYgnVzHbXFz
https://youtu.be/gZtIkQw4GTs
https://youtu.be/Ui4oMV5GG5o
https://youtu.be/bv8sLeobo6U


#bunjilplace

یک اتاقک درست کنید شکل های مختلفی که ابرها در 

آسامن تشکیل می دهند، رسامی 

کنید

بازی لباس پوشی را انجام دهید تصویر یک مواظبت کننده را 

رسم کنید

The New Black Vanguard را 

از طریق مجازی (کمپیوتر) متاشا 

کنید: عکاسی بین هرن و مود (یا 

از خود منایشگاه حضوراً دیدن 

کنید!) 

یک شب بازی های روی تخته را 
برگزار کنید

بازی ذوب. سه توته یخ را روی یک 
بشقاب بگذارید. روی یکی از یخ ها 
شکر بپاشید، روی دیگر آن منک و 
روی سومی مرچ. کدام یکی زود تر 

آب می شود؟ علت آنرا پیدا کنید

از  کتاب Gruffalo کرکرت های 
گُدی های انگشتی را درست کنید 

(از کالنساالن کمک بخواهید!)

هر روز در طی هفته یک شی 
جدید را جمع آوری کنید، و سپس 

یک داستان راجع به این اشیا 
بنویسید

از Kenny Pittock تقلید کنید 
و تصویر ماهی مورد عالقه تانرا 

رسامی کنید 

کتاب رنگه خود تانرا درست کنید. 
با قلم سیاه روی یک کاغذ بعضی 
شکل ها را رسم کنید و سپس رسم 
های تانرا با ماشین دوخت بشکل 

یک کتابچه بدوزید تا بدینرتتیب یک 
کتاب رنگه خود تانرا داشته باشید 

یک منایش گُدی های انگشتی را با 
استفاده از  کتاب Gruffalo برای 
دوستان و خانواده تان برگزار کنید 

بازی حباب (بازی پوقانه با صابون 
آب) را در بیرون از منزل انجام دهید. 
نیچه ها، تار و کوتبند را در داخل تپ 

حامم پُر از صابون آب امتحان کنید

یک بیت جدید را برای خواندن 
بیاموزید پاینت های بخششی 

برای فعالیت های روزانه 
همیشگی

با بایسکل یا پیاده در اطراف خانه 
تان به چکر بروید (یک شخص 

بزرگسال را با خود بربید!)

به متاشای ستاره ها بروید یک کارهرنی طبیعی را با استفاده 
از برگهای درختان و گل ها در 
عقب حویلی منزل تان بسازید

یک منایشگاه را ترتیب دهید و 
کارهای هرنی تانرا در آن به منایش 

بگذارید

یک شب منایش فلم را برگزار کنید با استفاده از بکس های قطعه ای 
بزرگ یک برج را در عقب حویلی 

تان آباد کنید

یک نقشه محل تانرا ترسیم کنید 
محل های مورد عالقه محل تانرا با 

رنگ در آن مشخص سازید 

بازی رنگها را انجام دهید یک کاردستی جدید را با استفاده 
از وسایل استفاده شده یا بیکاره 

خانه تان بسازید

یک پیک نیک را در اتاق صالون 
تان برگزار کنید

به متاشای پرندگان بروید

برای اطفالبینگوی رخصتی مکاتب!
 

 4 الی 6 ساله

طی این رخصتی مکتب، با دوستان و اعضای خانواده تا در بینگوی رخصتی 

مکتب رقابت کنید! چه کسی مقام اول را در تکمیل کردن 5 فعالیت پی در پی 

کسب خواهد کرد؟ عکس هایتانرا در مسابقات بینگو (و عکس های جالب و 

خنده دار) در رسانه اجتامعی و tag @bunjil_place #bunjilplace رشیک 

https://my.matterport.com/show/?m=sYgnVzHbXFz
https://youtu.be/bv8sLeobo6U
https://www.bunjilplace.com.au/sites/default/files-public/2020-04/The_Gruffalos_Child_Finger_Puppets.pdf



