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 مغلفون بورق الجريدة                         
 

 

 األهداف  

 

  االلتزام تجاه المحتاجين في المجتمع مسألةفحص. 

 محتاجين في المجتمعاللتزام الذاتي تجاه تقوية الشعور واال. 

 

 وسائل مساعدة
 

 د، بريستوالت، مقصات، صمغ، ألوانجرائ

 ." مغلــَّفون بورق الجريدةملحق: "  

 ",בתוך נייר עיתון

 

 :شخصي -ألمرحلة األولى سير الفعالية:
 يوزع المربي على الطالب قصيدة 

 .أنه األهم في القصيدة الذي يرى بيتاليسجل كل طالب 

 

 ألمرحلة الثانية ـ مجموعات:
 يقسم المربي الطالب إلى مجموعات. 

سي يعرض كل طالب البيت الذي اختاره ويدار نقاش حول المغزى األساداخل المجموعة، 

 :بعد ذلك تأخذ كل مجموعة بطاقة الَمهمة التالية قصيدة.لل

 

 بطاقة مهمة 

أو  ساعدةطلب م فيهايجاد صور أو مقاالت إأمامكم وحاولوا  تيوا في الجرائد التمعن

هة ( تعرض وج Collageة ) ـقـصَّ ــَ لـم   اتقدم المساعدة، حضروا بواسطتهجهة 

 ة.القصيدالمقاالت أو  طرحهاالتي تإلى األمور نظركم 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JJaaaXYcsLE
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ام أم ،نتاج عملها على جدران الصف. تختار كل مجموعة مندوبا ليعرض اتمجموعالتعلق 

 .للنقاش الذي دار داخل المجموعةنتاج الفكري كامل الهيئة، ال

 .نطباعات عن عمل المجموعاتاال خذيتجول الطالب في الصف أل

 

 :ألمرحلة الثالثة ـ مجموعات

 ته أمام كامل الهيئة.يعرض كل مندوب نتاج مجموع

 

 أسئلة للنقاش:

ـقـات والقصيدة؟ .1 ـلــَصَّ  أي واقع اجتماعي ينعكس من الم 

ة َ .2  كم أمام هذا الواقع؟ـنـتـابمشاعر ت أيـَـّ

 . ا؟ عللوفي المجتمعاء لضعفل األساسية حاجاتمن المفروض أن تشغل بالنا الهل  .3

 بأي مدى نحن ملزمون بالمساعدة وكيف؟ .4

 صحة.. ( الدولة في تلبية حاجات األفراد؟ ) أمن، عمل، تربية، /تمعالمج ما هو دور .5

  يبة؟هم القرمجموعات ضعيفة في بيئت /أبناء الشبيبة مساعدة أفراد يستطيعمجاالت  ةبأي .6
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               ورق الجريدةب ملحق:
 .: كوبي اوزلماتك                                                                                                                   

 .لحين: مروكاي كفريت                                                                                                                 

 يوسيبوب /عداد: اوزإ                                                                                                                 

 

 بورق الجريدة

 

 مغلــَّفون بورق الجريدةههنا أشخاص 
 يعيشون داخل علبة  

 مخلالت في مطبخنا

 وعلى الطاولة في المطبخ
 شخص داخل إبريق

 موي ذاتو ،عبر الزجاج طل  ي

 عليه النار من مدفع واأطلق
 صفعونناس ي  وفي المدفع أ

 وأطفال شيوخ
 زجاجة قرب

 شاطئ البحر علىمكسورة 

  البحر أناس يقفزون من مبان قرب
 عن األمر ةنكت رويت

 ويضحكون

 ونلصاعندنا في ال
 من نوع جديد شخاصأوننا لصاوفي 

 بطانية فييعيشون 

 اإلشارة الضوئية قرب
 ما تحت خط

 ا!إلين أيضا آت ذا آت، ها هو ذا علينا، ها هو آه، ال

 عندنا!أيضا  ،آت هنا ذا آت، ها هو ذا علينا، ها هو الآه، 
 ما تحت خطدولة مختبئة  هناك

 حصائياتإ وهناك

 ورق الجريدة فيكتبت 
 ... مغلــَّفون بورق الجريدةهناك أشخاص 


