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  1النويديّة عزيزي مرشد

 

  األولىمنذ اللحظة 
 
ة إرشاد األطفال ضمن برنامج "براعم"لتسل ة، ست مك مهم  ة  صبحفي السلطة املحلي  ة تربوي  بمثابة شخصي 

ة بالنسبة لألطفال ات وطرق العمل واللغة هام  الي  ة، ومالءمة الفع  ة واملهني  ي بروح املسؤولي 
 
ملراحل بحسب ا. من هنا، عليك التحل

ة، و  ى  .األخالقي   -رها، ووضعها االجتماعي  ملجموعة من حيث مرحلة تطو  وفق االعمري 
 
ا في مجال األمن تك أيض  مسؤولي  تتجل

تب  واألمان: عليك 
َ
ة لألطفال، و  مراعاة ، من حيثملدير العام  ع تعليمات ات كذلك التعليمات.  إكسابهم مهارة تنفيذالقدرة الجسدي 

عة دة لدى األطفالتطوير الذكاءات املتعد   في عليك أن تبذل قصارى جهدك ة متنو   في هذه السن   األطفال. فبطرائق منهجي 

اتاملبكرة يحتاجون باألساس  الي    ة ممتعة ومفيدة لهم.واجتماعي  ة فردي   إلى ألعاب وفع 

ة املستمد  اه  اللعبة يس بعد انتهاءي  جمالفالنقاش ال  ة واألخالقي  ة. ة من الفع  م في اكتساب املهارات االجتماعي   الي 

مك هذا املنصب، و 
 
ى لك تمن  يطاقم قسم املضامين، برامج التأهيل واالستكماالت في إدارة املجتمع والشباب، يبارك لك تسل

 جاح.الن

 خام، رونيت جوتمان جروس، شلوميت راونرح-: عماليا لوئين، تهيال عمر، حجيت فرحياه كتابة وتصميم

 المجتمع العربي  –قسم المجتمع والشباب  –طاقم مركز االرشاد  وتدقيق: ترجمة ومالءمة
                  ائب مدير مركز االرشادن –منال حسن                           مدير مركز االرشاد –غسان شما 

                   تمع والشبابالمج إدارة-لمدير القطري للقسم العربيا -جالل صفدي األستاذحظاتهم: المادة وأبدوا مالرأوا ق
 ع العربيالجتماعية الجماهيرية قسم المجتملمفتش القطري للتربية اا -علي هيكلاألستاذ                         

                                                                    
 ء.كتبت الكّراسة بصيغة المذكّر من باب التيسير فقط، لكنّها موّجهة إلى الجنسين على حدّ سوا 1
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 :وزارة التربية والتعليمكلمة مدير عام 

  

 ( الجمهوريّة -)أفالطون "اا ويانع  صقل نمط معيّن عندما يكون الفرد صغير  ؤثّر من أجل أكثر ما ي"

  

ات للنويدي   وهو برنامج إثراء قطري   -"براعم"، ستقوم وزارة التربية والتعليم بتفعيل برنامج 2019ا من عام اعتبار  

 سنوات. 8إلى  3سن من  معد  لألطفال

وجميع  ،ة في جميع أنحاء البالداملرحلة االبتدائي   تالميذم لاملقد   تربوي  ال طارتوسيع ال هو الهدف من البرنامج 

ل هذا البرنامج ليشمل أي   ام األعياد، بحيث القطاعات بسعر مدعوم. وسيتم  توسيع إطار النشاط في املدارس التي تفع 

ن إقامة دورات )  ة(.متين في الرزمة األساسي  إضافة إلى الدورتين املقد  يتضم 

  يتم  
 

بين شباب. هذا الدمج عبارة عن انعكاس للتداخل كمدر   ،البرنامج قيادةة في ب املدارس فوق االبتدائي  دمج طال

 الصغار فيب فرصة لشراك األوالد ات يمنح املرشدين الشباوصقل القيادة الشابة، فالرشاد في النويدي   ،االجتماعي  

ت ات ممتعة  تذو  الي  ة وأخالقي   فع  ا اجتماعي   ة.فيهم قيم 
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ة والتداخل االجتماعي  ة للمدر  ي  األنشطة التدريب ا الخبرة في . أم  بين الشباب هي جزء من برنامج التنمية الشخصي 

 و ، ةوالشعور بالقدرة الذاتي   ،ة الشباب للمساهمة في املجتمعمجال الرشاد فتزيد من دافعي  
 
ا تفتح أمامهم آفاق

 للنجاح وتحقيق الذات.

 ال
 
ن ملف اتيتضم  الي  اتللمرشدين الشباب توجيهات واقتراحات ل فع  الي  ركيزة ، كالدراس ي   طوال العام   ممتعة فع 

اتلتخطيط ال الي  ي  ثقة ة.السنوي   فع 
 
اتها املرشدون الشباب على القيام بة البرنامج وقدراتكم أي  من قو   كل الي  ة تربوي   فع 

 
 

  . أنا مقتنع أن  ا لألطفال ونموذج  هادفة وممتعة، وسوف تكونون مثاال
 
الذي بحوزتكم، وكذلك روح الشباب  امللف

 .وجهاز التعليم بشكل عام   ات بشكل خاص  قيمة كبيرة إلى برنامج النويدي   انضيفيوفرحة العمل التي في داخلكم، س

دكم ووقوفكم إلى جانب البرنامج، وكذلك أشكر شركائي في إدارة رشدملها اأن أشكركم، أي   أود     ون الشباب، لتجن 

 املجتمع والشباب على إعداد البرنامج وتفعيله.  

 .أرجو لكم النجاح..

  

  شموئيل أبوآب
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 كلمة مدير إدارة المجتمع والشباب

 :اءاملرشدون الشباب األعز  

من برامج إدارة الشباب واملجتمع لرعاية وصقل  جزء  وككمرشدين شباب،  "براعم"يسعدني انضمامكم إلى برنامج 

 ة.القيادة الشاب  

ات هو جزء من التواصل ال "براعم"برنامج  الذي يشارك فيه طاقم املدرسة واآلباء واملجتمع. يفتح  تربوي  في النويدي 

ا يساهم في عالم األطفال سنوات، مم   8-3ح أعمارهم بين الذين تتراو  البرنامج أمامكم نافذة لنشاط هادف لألطفال

  ر،الصغا
 
 ز تكافؤ الفرص في املجتمع.ر فيهم ويعز  ويؤث

ة، وللتعر   تكم ف إلى مهاراتكم ومصادر قو  التدر ب على الرشاد هو فرصتكم من أجل تعزيز الشعور بالقدرات الذاتي 

ة، ولتكونوا نموذج    . للتالميذ الصغارا بالنسبة ا هام  تربوي  ا الذاتي 

اتاقتراحات ل تربوي  ن هذا امللف اليتضم   الي   خالل السنةة وتوجيهات لبناء أنشطة تالئم الفئة العمري  ممتعة  فع 

  واألحداث الجارية.

اتأثق بقدرتكم على إقامة  الي  . وبلورة قيم صداقة  فع  ة هادفة، لتشجيع التواصل بين الناس بشكل راق  اجتماعي 

 عزيز الشعور باالنتماء، والعمل من أجل بناء مجتمع يطيب العيش فيه.وت

  أومن أن  
 
 بأكمله. ر على مجتمعكم واملجتمع السرائيلي  عملكم يمكن أن يؤث
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 بمرافقتكم على طول الطريق!طاقم إدارة املجتمع والشباب سيقوم 

 ى لكم النجاح.وأتمن   تربوي  أشكركم، فخور أنا بعملكم ال

 

 

 جروسحاجي 

 مدير إدارة املجتمع الشباب
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 المجتمع العربي –كلمة مدير قسم المجتمع والشباب 

يعتبر جيل الشبيبة أحد أهم األسس التي يعتمد عليها املجتمع العربي. لذا يتوجب علينا جميعا العمل على بناء 

 جيل شبيبة  يرتكز على القيم االنسانية. 

يجب االهتمام بتنمية الشخصية القيادية القادرة على التعامل مع مستجدات الحياة ، التفاعل معها بإيجابية 

واكساب الشبيبة خبرات حياتية مالئمة وعملية  ملهارات القرن الواحد والعشرين في مجال القيادة واالبداع من 

 خالل التفاعل والتداخل االجتماعي.

بالعملية السهلة خصوصا ونحن نتكلم على مستوى مجتمع كامل فهي وظيفة  ان قضية صقل القادة ليست

 تتشارك بها العائلة  واملدارس ووحدات الشبيبة والجمعيات العاملة مع الشبيبة. 

نحن قسم املجتمع والشباب في املجتمع العربي  نعمل على خلق املناخ املناسب لذلك وايجاد أطر ومضامين     

على تحضير هذا البرنامج الذي يهدف الى تطوير وتشجيع القيادة الشابة ، حيث يحتوي هذا مناسبة  ، فعملنا 

وتفتح أمامه  البرنامج على املهارات االساسية والفعاليات التي تساعد وتسهم في بناء شخصية القائد الصغير 
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يادة وتحمل املسؤولية القدرة على تطبيق تلك الفعاليات على أرض الواقع لعداد جيل ناش ئ  ينمو على الق

 والتداخل االجتماعي.

إننا نبارك جهود كل العاملين على إعداد هذا البرنامج الذي من خالله نسمو ونعمل من أجل الشبيبة في املجتمع 

 العربي .

 

 جالل صفدي

 مدير قسم المجتمع والشباب

 المجتمع العربي
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 بناء المجموعة

ه يأتي من تلقاء نفسه، بل املجموعة البناء  إن   ة للغاية لسيرورة  أن   خلق مهم 
 
مخاوف من  قليصتلل م ومحمي  إطار منظ

ا بحيثبشكل جي   لسيرورة، وبالتالي يجب التخطيط لداألوال   هذه السيرورة ما يلي: ن تتضم   د 

عات: مالءمة
ّ
ة، بين رغباتهم كمجموعة وبين رغباتك ك الطالببين رغبات  الئمةامل التوق في هذه مرشد. الشخصي 

 التعبير عن مشاعرهم وتهدئة مخاوفهم. للطالبالسماح  هم  املرحلة، من امل

  

عات. تسمح القواعد وفق  يتم  القواعد حديد ت القواعد: تحديد
 
أن يشعروا باألمان والحماية  شاركينللما للتوق

ها املرشد، ويسمحوا لك،  مة بتنظيم نشاطات أي 
 
دة . االحق  منظ سترافقك طوال العام، ويمكنك هذه القوانين الجي 

 ذكرها حسب الحاجة.

  

 ف. سيرورة وملجموعة هالتعارف في ا تعارف:ال
 
أكثر أنفسهم أعضاء املجموعة يكشف ا، ما كان التعارف أكثر عمق  كل

ف إليهم الغير أكثر. أكثر، ف  يو ويتعر 
 
 ، ومساهمة كل  بينهممنهم، وعلى القواسم املشتركة  كل   زاتممي  على تعارف د الؤك

ل منهم في  املجموعة. تكت 

ات  إضافة إلى ذلك، من املهم   ة املجموعة.الشارة إلى إيجابي  ي   العمل الجماعي  ومناقشة أهم 
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 ّي ومالءمة التوقّعاتاألّولالتعارف 

عات أعضاء املجموعة، ممتعةالتعارف، التعر ف إلى أسماء أعضاء املجموعة بطريقة ّي األّول
 
، والتعبير عن توق

 والحديث عنهم. 

 املواّد املطلوبة

عات )ملحق( ملصقات لكل   3كرة، ورقة ملصقات مقصوصة: 
 
مشترك، بطاقات توق  

  

 الّيةسير الفعّ 

 القسم األّول: افتتاح وتعارف بواسطة تمرير كرة

 مةمقدّ 

م املرشد نفسه، يشرح للمشاركين عن ال ة  نشاطات)اليوم، الساعة، الوتيرة( وعن ال بشكل عام   برنامجيقد  االجتماعي 

د هدف ة.  التي تقوم بها املجموعة، وكذلك يحد   الفعالي 
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 أسماء -لّي تعارف أّو 

  في كل  
 

ة أوال  .جولة، يقوم املرشد بأداء املهم 

 

رون الكرة لبعضهم البعض. كل  يقف : ىاألولالجولة  من يحمل الكرة يذكر اسمه،  أعضاء املجموعة في دائرة ويمر 

 آخر ويشبك يديه. تدر بر الكرة ملويمر  

ر ترتيب تمرير الكرة وأسماء أعضاء املجموعة.  شاركينمليطلب املرشد من ا
 
 محاولة تذك

ة أخرى تمرير  أعضاء املجموعة ُيطلب من: الجولة الثانية ، األولىالجولة ا كما كان في الكرة بنفس الترتيب تمام  مر 

ة متشابهة )كل    ر الكرة(.  يذكر اسمه ويمر   شاركم حيث املهم 

ة يذكر كل  يمر  : الجولة الثالثة منهم اسم  ر أعضاء املجموعة الكرة لبعضهم البعض بنفس الترتيب، ولكن هذه املر 

 ر الكرة إليه. الذي يمر   كتر املش

ر الكرة إليه وهكذا، ر األخير لذلك الذي مر  كما في الجولة الثالثة، ولكن ترتيب التمرير معاكس. يمر   الرابعة:الجولة 

 ر الكرة إليه. الذي يمر   املشاركمنهم يذكر اسم  وكل  

 



11 
 

عات
ّ
 القسم الثاني: مالءمة التوق

ايقول املرشد عات كل   ، من املهم  : لخلق جو  لطيف وممتع لنا جميع 
 
عات: علينا أن نفهم توق

 
 أن نجري مالءمة توق

عات.فق على كيفي  واحد هنا، وأن نت  
 
 ة تحقيق هذه التوق

 
 
 ى، الش يء الذي أريد أن يحدث.ع هو ما آمل وأتمن  التوق

عات
ّ
 ملصقات وبطاقات التوق

عات من املجموعة،
 
ومن املرشد، ومن  يقوم املرشد بتعليق بطاقات وصور وكلمات على الحائط تعكس التوق

 املضامين على املستوى الشخص ي  
 
ل  . في الصف ملصقات  3مشارك على  جميع الكلمات. يحصل كل   رشد، يقرأ املاألو 

عاته. في الصفوف األعلى، يوص ى بدمج صفحات فارغة 3ويلصقها على 
 
ر عن توق والسماح لرسم أو كتابة  ،صور تعب 

عات التي ال تظهر والتي تريد إضاف
 
 تها.التوق

 تلخيص

  يسأل املرشد: -أ

 أين توجد معظم امللصقات؟ ملاذا اخترتم هذه البطاقة؟  -

  ملصقة عليها؟  أحد منكم أي   هل هناك بطاقة لم يلصق أي   -
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-  
 
 ع آخر لم يظهر في الصور؟هل لديكم توق

عات؟ ماذا علي  أن أفعل كمرشد من أجل أن تتحق   -
 
 ق هذه التوق

  ماذا عليكم أنتم املشاركون أن -
 
عاتتفعلوا كي تتحق

 
 ؟ق هذه التوق

ة التي ينبغي ات الفردي  ما هي السلوكي   عات؟ تلك تحقيقأن نقوم بها من أجل ة والجماعي 
 
التوق   

عات التي  ب. يكتب املرشد بجانب كل  
 
فاق عليهامن التوق

 
 ات املطلوبة من أجل تحقيقها.السلوكي   تم  االت

ل كتابة السلوكي  
 
ا لتشك . دستور ات أساس   جماعي 

  .ج
 
عاته املختلفة، ولكن هناك أيض   إن  لكل  : ص املرشد ويقول يلخ

 
عات مشتركةواحد توق

 
ث عن تفاصيل ويتحد   .ا توق

ة، ودور شتركم ، وما املطلوب من كل  برنامجال ث عن التجربة الجماعي  وما  ،املجموعةو املرشد كل  من ، وكذلك يتحد 

 إلى ذلك.. 
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 قوانين
 الهدف

ة مناقشة  ي   وبلورة قوانين للمجموعة. ،يهإلالقوانين وما تهدف أهم 

 المساعدة الموادّ 

بات لعب، تةشوكوالعلبتا   مئزر )مريول(، مكع 
 
 ن. ين وشوكة، ورق بريستول وقلم ملو  ، سك

 األفالم القصيرة

 خالل الفع  
 
ة، يمكن عرض أفالم قصيرة تتناول قوانين مختلفة والتعل ة م منها عن الي  ي    القوانين:أهم 

 

 

            قواعد للعبور اآلمن  حسب صناديق القمامة إلعادة  تدويرقواعد 

  

  
  

قواعد إلشعال                         الشمس قواعد للوقاية من 

   المواقد

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko
https://www.youtube.com/watch?v=8bDM-OJCj2A
https://www.youtube.com/watch?v=VUeskxCnMz0
https://www.youtube.com/watch?v=VUeskxCnMz0
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
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 بطريقتين ومناقشتها تةلعبة الشوكوال :األّول القسم

 تعليمات بدون  -تةلعبة الشوكوال

ن املرشد  شكل من األشكال  . ويحظر بأي  تةة من الشوكوالي  منهم هو تناول أكبر كم   هدف كل   أن   شاركينلمليبي 

ع أن تعم  فوض ى في هذه املرحلة. بعد فترة  تةة. يضع املرشد علبة الشوكوالاستخدام القو  
 
في وسط الغرفة. من املتوق

 قصيرة سيوقف املرشد اللعبة وسيطلب من الجميع العودة إلى أماكنهم. 

 التعليماتحسب – تةوكواللعبة الش

ة أيض  تةاآلن سنلعب لعبة الشوكوال :يقول املرشد واحد أكبر قدر ممكن من  ا، الهدف أن يأكل كل  ، هذه املر 

ة هناك قوانين: تةالشوكوال  ، لكن هذه املر 

  ا تلو اآلخر، ومن يحصل على ب واحد  ا ة، يمكنه االقتراب من العلبة. حالي  ست  رقم نرمي املكع 

ن ومَ تة ن الشوكوالم م  سيتقد   -ةآخر على رقم ست   مشتركالجولة، وعندما يحصل  تستمر  

 نه. اكان قبله سيطلب منه العودة إلى مك

  عليه أو  تةم إلى الشوكوالن يتقد  َم ، 
 

 ا. أن يرتدي مئزر  ال

 تةيمكن تناول الشوكوال  
 
ة الشوكوالتة يحظر مالمس -ين وشوكة فقط بمساعدة سك

ة ! كذلكباليدين  واسطة اب م  تتيجب أن  تةتقشير رزمة الشوكوال عملي 
 
 ين والشوكة. لسك

https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
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 نقاش

 الطريقتين، يسأل املرشد:حسب بعد اللعب 

 ؟ ة الثانيةواللعب في املر   األولىة اللعب في املر  ما الفرق بين  -

 متى استمتعتم أكثر؟  -

 باالشتراك في اللعبة؟  الطالبعدد من بر متى حظي أك -

 القسم الثاني: قصيدة ونقاش 

  :يقرأ املرشد القصيدة التالية

 شلوميت راونر  /أريد أن أفعل ما أريد
 أريد أن أفعل ما أريد 

 دون أن تقول لي أمي ممنوع أو مسموح

الليل أريد أن ال أنام كل    

ى ساعة متأخرة  أريد أن أكون يقظة حت 

ق أعلى السور املحاذي للبناية
 
 أريد أن أتسل

هإ
 
عال  وأنا ال زلت صغيرة ن  

ى لو كان ذلك خطر    الش يء ا بعضحت 

أن أكل الحلويات ليل نهارريد أ  

 دون دجاج ودون خضار

 ودون أن أفرك أسناني 

 ولكن.. ماذا لو آملتني بطني 

 أو سقطُت أو نمُت في الشارع

ي تحرص على أن  م  أمن حظي أن    

 ى املرء يدركهما يتمن   ما كل  
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 سأل املرشد: 

ما موضوع القصيدة؟  -  

ها؟أم   لها ما الفرق بين ما تريده الفتاة وبين ما تسمح -  

ها بكل  ما تريد؟  - ملاذا ال تسمح لها أم   

ملاذا من املهم  أن تكون هناك قوانين؟ -  

 

 جماعيّةوكتابة قوانين تلخيص القسم الثالث: 

عات التي ذكروها في الفع   مشاركينيذكر املرشد لل
 
ة السابقةالتوق اتإذا أرادوا االستمتاع من ال لهمويشرح  ،الي  الي   فع 

عات
 
ق التوق عات املرشد وال -وأن تتحق 

 
ة. -طالبتوق  يجب إقرار قوانين جماعي 

ذ إقرارها؟ -   حسب رأيكم، أي قوانين من املحب 

د أحد أعضاء املجموعة بالقوانين؟ما العمل في حال  -  لم يتقي 

ق؟  - د من أن  قوانيننا ستحفظ وتطب 
 
ة للتأك  على من ُتلقى املسؤولي 
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ذ أن يعد  املرشد مسب ة ق  يكتب املرشد القوانين التي تذكر خالل املحادثة على ورق بريستول. ومن املحب  ا قوانين مهم 

ها ظاهرة. يجب تعليق ورق ،له د من أن 
 
اتالبريستول في غرفة ال ويتأك الي  في املستقبل  بما كتبوتذكير  النشاطات /فع 

 ا ستكون هناك حاجة لضافة أو تغيير القوانين. حسب الحاجة. أحيان  

ع ال
 
ذ بأن يوق صبع أو يدين، أسماء، تصميم أالبريستول بطريقة مبدعة، )بصمة  لوحةعلى  طالبفي النهاية، محب 

 . ى إن تم  ذلك بشكل رسمي   ملصقات وما إلى ذلك(، حت 
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 البداية 

 الهدف

ة ابدايات جديدة  التي ترافقنا فيملناقشة املشاعر  ة  البدايةمعها. الحديث في لتعامل وكيفي  كفرصة وعن مسؤولي 

 شاركين لألنشطة على مدار العام.امل

 : المواّد المساعدة

الذين يجيدون القراءة( بريستول وفق  شتركينوفق عدد املجموعات )للم بطاقة مشاعر )ملحق(، بطاقات مهام  

نة    .عدد املجموعات، وأقالم ملو 
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 : تبادل المشاعراألّولالقسم 

ع ر لقاءه  شتركم، ويطلب من كل  )ملحق( املرشد بطاقات املشاعر على األرض يور 
 
ل أن يتذك مع املجموعة  األو 

ثه عن املشاعر التي شعر بها قبل لقاء املجموعة، واملشاعر التي  ل خالل اللقاء  شعر بهاويحد  شاركون . يختار املاألو 

 املشاعر على اللوح.يقوم املرشد بتسجيل بطاقات املشاعر التي يشعرون بها، 

 يسأل املرشد:

 وصفتم هل تستمر  املشاعر التي 
 

ى بعد طويال ف إلى املجموعة؟ حت   التعر 

ف؟
 
 ما الذي يجعلها تتوق

 

 الثاني: متابعة القّصةقسم ال

عي
ف كّل مجموعةإلى مجموعات شاركين املاملرشد  وزّ

ّ
بطاقة على مجموعة  كّل  تحصلمن أربعة أعضاء.  ، تتأل

مجموعة ما  ر كّل تقرّ نّص املرفق في البطاقة ( بعد قراءة الاملجموعات نفس البطاقة لكّل مهّمة مع بداية قّصة )

 . عات كومكسمربّ  ةأربعبرسم قرارهم على بريستول في شاركون املحدث بعد ذلك. يقوم 
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فقط عندها و ال يعرفون القراءة، فإّن املرشد يقرأ افتتاحّية القّصة، يعطي التعليمات،  شاركينامل أنفي حال 

  توّزع املجموعة إلى مجموعات صغيرة.

 

 

  

 بطاقة مهّمة

 اقرأوا القّصة: 
انتقلت شيرين إلى بيتها الجديد، وهناك في ساحة البناية كانت حديقة ألعاب صغيرة، وفيها حبال للتسلّق تحبّها شيرين 

 . كثيًرا

سمحت لها والدتها . شعرت شيرين ببعض الملل حين كانت والدتها مشغولة بتفريغ صناديق المالبس واأللعاب واألدوات

األلعاب، وعلى الحبال كان هناك عدد من األوالد، وقفت شيرين جانبًا وخجلت بعض الشيء من أن بالذهاب إلى حديقة 

 . تتسلّق

 تخيّلوا معًا ما الذي حدث الحقًا؟

 هل تحدّث األطفال مع شيرين؟

 ماذا قالوا لها؟

 هل تسلّقت على الحبال؟

 عات كومكسارسموا تتّمة القّصة على بريستول بأربعة مربّ 
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 صالقسم الثالث: نعرض ونلخّ 

 النهاية التي رسمتها.  تعرض كل  
 
 مجموعة أمام الصف

 يسأل املرشد:

 ي إلى نهايات مختلفة؟كيف يمكن لنفس البداية أن تؤد  -

ة؟- ة القص  ق استمراري 
 
 بماذا تتعل

قة أمور. بماذا يقول املرشد: نحن أيضا أمام بداية ش يء ما. وفي املجموعة يمكن أن تحدث عد  
 
ما الذي يحدث  ؟يتعل

 هنا؟ 
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  ملحق: بطاقات 
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ق بمن تسألوا
ّ
 !  من أنا؟ هذا متعل

 الهدف

  كل   ن  أ شاركون امل يعرف
 
عة، والتي تظهر في مناسبات مختلفة بحيث تؤث ر على واحد منهم لديه صفات عديدة ومتنو 

زاتهمإبالغهم عن  يتم  و في املواقف املختلفة. كما  تصرفه \سلوكه ، ويتبادلون مع أعضاء املجموعة الصفات التي ممي 

ها املساهمة في عمل املجموعة.  يريدون لها أن تظهر والتي من شأن 

 :المواد المساعدة

  (1؟ )ملحق "من أنا"بطاقات مقطوعات من قصيدة 

  (2)ملحق "من أنا"قصيدة 

  ب لعب )ملحق  (3مكع 

  (4بتالت )أوراق تويج( لزهرة )ملحق 

  ة وأوراق بيضاء فارغة. كتابة، مواد  فن  أدوات  ي 
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 سير الفعاليّة

 الّية: مقّدمة، قصيدة وفعّ األّول القسم 

ة العمل شاركينيشرح املرشد للم الي  مع الصفات )من املفيد توضيح ما معنى صفة مع األمثلة( من  في هذه الفع 

مجموعة على  مجموعات، تحصل كل   ست  ل شاركينامل يتم  توزيعأجل تعميق التعارف بين أعضاء املجموعة. 

 ( وصفحة بيضاء فارغة.1)امللحق "من أنا"بطاقة تحتوي على مقطع من قصيدة 

ز الطفل في القصيدة )إذا كان  تقوم املجموعة بقراءة املقطع من القصيدة، وتكتب ما هي الصفة التي تمي 

م القراءة والكتابة، يجب على املرشد أن يسأل: َم  شاركون امل
 
ن يريد القراءة؟ ويكتب املرشد الصفات في طور تعل

 (.املشاركون  يذكرهاالتي 

 
 
ث عنه يقوم املرشد بوضع بطاقات في وسط الدائرة تسل ط الضوء على صفات مختلفة للطفل الذي تتحد 

ذ توزيعها على ( بكا2)امللحق "من أنا"القصيدة، يقرأ املرشد قصيدة   . املشاركينملها. من املحب 
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 نقاش

ق بامل
 
ق بالقصيدة، ومن ثم ينتقل ألسئلة تتعل

 
 أنفسهم:    شاركينيبدأ املرشد النقاش بأسئلة تتعل

 ن هو؟ ملاذا ال يعرف حسن َم  -

ق الجابة عن السؤال:  -
 
  ؟ )بالشخص الذي ُيسأل، باملزاج( "من أنا"حسب القصيدة، بماذا تتعل

ا آخر في كل   - ة؟ اشرحوا هل يمكن أن يكون حسن ولد   !مر 

 على ذلك:  ا مختلفة وربما متناقضة وجميعها صحيحة؟ ن أمور  هل يمكن أن نرى في طفل معي   -
 

 الجد)مثاال

ه    . )اشرحوا كيف يمكن ذلك(؟ هادئيعتقد أن  حسن ولد مزعج، بينما الجارة في الحديقة تعتقد أن 

فون بطرق مختلفة في مواقف مختلفة؟ اشرحوا بالتفصيل. ا جوانب هل لديكم أيض   -   مختلفة وتتصر 
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 بعين اآلخر عرض نفسيّ  -القسم الثاني: لعبة

: في كل  .1 ه مكع ب خاص   
ح أن ب اللعبة ويوض  ة من حياتنا. يعرض املرشد مكع  الوالدان، ) جانب منه هناك شخصي 

ة التي ظهرت في  األخوة، األصدقاء وغير ذلك(.. وكل   ث عن نفسه من وجهة نظر الشخصي  ب يتحد  طفل يرمي املكع 

ب.   املكع 

 
 
: أختي كانت تقول إن

 
 ا، جد  ي شخص مسؤول، وأحافظ عليها دائم  يأتي املرشد بمثال أوال

 
ا ي أساعدها دائم  تي تقول إن

ة ألعضاء املجموعة يستطيع امل ا على الفئة العمري  ثوا عن أنفسهم بضمير الغائب:  شاركون )اقتراح: اعتماد  أن يتحد 

 أن يساعدني في الطبخ(.  أنا سعاد، والدة توفيق، وهو يحب  

ذ كتابة الصفات التي يذكرها امل.2 على اللوح أو على بريستول، وفي النهاية، نسأل: ما هي الصفات  شاركون من املحب 

زة وفريدة؟ ماذا عرف كل  التي تكر   ها صفات ممي  عن اآلخر لم يعرفها من قبل؟ هل يمكن حسب  أشياء منكم رت وأي 

 ف بشكل مغاير في املواقف املختلفة؟رأيكم تغيير الصفات أو التصر  
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 زهرة جماعيّة -القسم الثالث: مجموعتنا

ة، والتي تظهر في مناسبات  : في كل   شاركينيشرح املرشد للم ة منها والسلبي  ا كثير من الصفات املختلفة، اليجابي  من 

ة واحدة يمكنها أن تساهم في  شتركم مختلفة. يعطي املرشد لكل   ا، ويطلب منه أن يكتب اسمه وصفة إيجابي  تويج 

ن التويج. ثم يصنع املرشد من جميع أوراق التويج زهرة صفا قها في الغرفة.  عمل املجموعة وأن يزي 
 
ة ويعل  ت جماعي 

د والتمي   ل التفر 
 
ة تمث ص املرشد: زهرة الصفات الجماعي 

 
ا، ومساهمته في املجموعة.يلخ  من 

 
ز كال ونحن  ز الذي يمي 

ة التي يتمت  استخدام واستعمال كمجموعة، يمكننا  ة وأن  كل  الصفات اليجابي  واحد  ع بها أعضاء املجموعة، خاص 

ة العديد من الصفات، وأن  ا لديه من   في  املوجودةنا نستطيع التأثير على بعضنا البعض لتحسين الصفات السلبي 

  املجموعة. 
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 : بطاقات قصيدة1ملحق 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي أميإذا سألتم عنّ 

 ا غير صغيرفأنا شقّي وأبدً 

 ال أجمع قطع لعبة البازل

 وال أريد النوم في الوقت

 جدتي تحدّثني عن ولد

 يحّب الشوكوال جدًا

 هادئ كمثله لم أعرف من قبل

 تقول جارة في الحديقة

 ألنّها دائما تسأل

 وهي نفسها دوًما تجيب.

 جدّي يشتكي: هو مزعج

 وعندي في األذن منه وجع!

 
 -ا ستقولدالل طبعً 

 وهي معلّمة فنون

 حسن موهوب، كيف ال 

 الخيط في االبرةا يدخل في وهو دائمً 

 الطفلة، اسمها سعاد

 ّ  م، ال زالت صغيرةال تتكل

 نني بالنسبة لها أخولكّ 

 حضر لها هديّةيالذي 
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  : قصيدة2ملحق 

 شلوميت راونر   /من أنا 

 من أنا؟ ينادونني حسن

د
 
 أكثر من ذلك، أنا غير متأك

ق بمن تسأل
 
 هذا متعل

ق باملزاج
 
 متعل

 
 وقليال

 

 إذا سألتم عني أمي

 ا غير صغيروأبد  فأنا شقي  

 ال أجمع قطع لعبة البازل 

 وال أريد النوم في الوقت

 الطفلة، اسمها سعاد

 
 
 م، ال زالت صغيرةال تتكل

 ني بالنسبة لها أخولكن  

ةيالذي   حضر لها هدي 

ثني عن ولد  جدتي تحد 

ا تةيحب  الشوكوال  جد 

ي يشتكي: هو مزعج  جد 

 وعندي في األذن منه وجع!
 

 من قبلهادئ كمثله لم أعرف 

 تقول جارة في الحديقة

ها دائم    ا تسألألن 

ا تجيب.  وهي نفسها دوم 
 

 -ا ستقول دالل طبع  

مة فنون 
 
 وهي معل

 حسن موهوب، كيف ال 

 الخيط في االبرةوهو دائما يدخل في 

 ا إذن؟ ينادونني حسنأنفمن 

د
 
 وأكثر من ذلك، أنا غير متأك

ق بمن تسأل
 
 هذا متعل

ٌق باملزاج. 
 
 متعل

 
 وقليال
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 مكعّب لعب: 3ملحق 

 أخت /أخ – 1

ة /جد   – 2  جد 

م – 3
 
 معل

 صديقة /صديق – 4

 جارة/جار – 5

   ؟ن ترغبون َم  – 6

 

: ورقة عنوان4ملحق   
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 قّوة املجموعة

 الهدف  

ياته
ّ
 النقاش حول إيجابّيات العمل الجماعّي وتحد

 املساعدة املواد  

بين ألوان مختلفة وأوراق بعدد املشتركين، بريستول لكل    خمسة متدر 

 أفالم قصيرة

. فيما يلي رابط ملقطع فيديو متحر  هذه الفع   لتلخيص ة، ُيقترح عرض فيديو عن العمل الجماعي  ك يورد أمثلة الي 

     من التهديد.العمل الجماعي  يحفظ املجموعة  على أن  
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ةسير الفع    الي 

 ونقاشمنفرد القسم األّول: رسٌم 

 .  له نفس هذا اللون ما  يءعلى لون واحد فقط وُيطلب منه رسم لوحة لش  شتركم يحصل كل  

 نقاش
 يسأل املرشد: 

 كانت باألزرق؟ أو باألسود؟إذا أردنا أن نرسم أشياء لونها أحمر، ماذا يمكننا أن نرسم؟ وإذا -

ا؟ ماذا يمكننا أن نرسم إذا كانت هناك جميع - ماذا يمكننا أن نرسم حين يكون اللون أزرق وأصفر أيض 

 األلوان؟ 

  القسم الثاني: رسم مشترك ونقاش

ا تظهر فيه األلوان مم   شتركينخمسة م يحصل كل   ا رسم   .الخمسةن ألوانهم مختلفة على ربع بريستول ويرسمون مع 

ة لكل   بتسلسلبعد التلوين، يقوم املرشد بتعليق اللوحات  من أعضاء  : لوحة املجموعة وأسفلها اللوحات الشخصي 

لون اللوحات. شتركون ل امليتجو   بعدهااملجموعة.   في الغرفة ويتأم 
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 يسأل املرشد: 

ة؟  - ة وبين الرسومات الجماعي    ما الفرق بين الرسومات الفردي 

؟ الصعوبات واجهتم بالرسم الفردي   أي   -   ؟ ماذا أعجبكم بالرسم الفردي 

؟  - ؟ ماذا أعجبكم بالعمل الجماعي    أي الصعوبات واجهتم بالعمل الجماعي 

؟ )معرفة كيف تتنازل، إدارة نقاش،    - رونها في العمل الجماعي   أي القدرات ستطو 

  االستماع وغير ذلك..(. 

ا قصير   شتركون يشاهد امل ط الضوء على قو   النمل ّب د -العمل الجماعيّ : افيلم 
 
 ة املجموعة(.)الذي يسل

 يسأل املرشد: 

 النمل؟    دب   ايقافكيف استطاع -ماذا شاهدنا في الفيديو؟ ماذا صنع النمل وملاذا؟ -

؟ - ر فعلها بشكل فردي 
 
  ما هي األمور التي بإمكان املجموعة أن تفعلها ويتعذ

ها أن تزيد من قو   قواعداقترحوا -   . تكم كمجموعةوضوابط من شأن 

ا حول قو  - ا جماعي  عةة املجمو اكتبوا قصيدة أو نشيد   
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 املهارات االجتماعّية والشخصّية

 
 
ة: الصغاء، خلق يتطل ق بالعديد من املهارات الهام 

 
ب النشاط في املجموعة العديد من املهارات. األنشطة التالية تتعل

ة، االستقالل إلى جانب املساعدة وقبول اآلخر.عالقات   اجتماعي 

 هو نشاط يومي   اإلصغاء 
 
ا، والصغاء العميق والواضح يمكن ، مع ذلك هو معق د لدرجة أن  الكبار يجدونه صعب 

ي ع اآلخرين على الحديث، ويقو  ة، ويشج  في استجابة املستمع إلى ما ُيقال وكذلك في لغته الجسدي   ظهرن يأ

ع على االحترام  إن  خلق جو   .ات، ويمنع حاالت سوء الفهم وعدم الرضاالصداق من الصغاء في املجموعة يشج 

ة.  املتبادل، االنفتاح والتعبير عن املشاعر واألفكار، يساعد على الوساطة ويزيد من الدافعي 

  

ا تعتبر ظاهرة بسيطة للوهلة  الصداقة إلى عالقات الصداقة، والوقوف  ا النظرعملي   ، ولكن من املهم  األولىأيض 

ي إلى تكوينها. ومن املهم   ا تعزيز السلوك اليجابي   على العوامل التي تؤد  ة. أيض    وتطوير مهارات لخلق عالقات اجتماعي 

ة من نشاط املجموعة، من املهم   من  يةاالستقاللالعمل على العالقة بين  من أجل تحقيق الفائدة القصوى املرجو 

  –من جهة أخرى  طلب املساعدةعلى جهة وبين القدرة 
 
ة من أجل التعل ر الذي ال يكون م والتطو  فالقدرة تعتبر هام 

ة أعضاء املجموعة وبين قدرتهم على حساب االستقالل الشخص    ا بين استقاللي  ب دمج 
 
ي. فالعالقات السليمة تتطل

ا.   على مساعدة بعضهم بعض 
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ده وال أحد يشبه اآلخر، ومن عة من األشخاص، فكل  مجموعة من مجموعة متنو   كل  ن : تتكو  قبول اآلخر    له تفر 

ة من املهم   ة  ة على االحترام،أن يحظى جميع أعضاء املجموعة بمعاملة مبني   أجل خلق تماسك ووحدة جماعي  خاص 

 في حالة وجود خارجين عن القاعدة. 

 

 إصغاء

  الهدف
ةملناقشة  ي   الصغاء والتدر ب على الصغاء العميق واالهتمام. أهم 

 الّيةالفعّ سير 

 : قصيدة ونقاشاألولىاملرحلة 

مة ألبيات يعرض املرشد شرائح لقصيدة "إصغاء" ل  مقس  )يمكن تشغيل القصيدة وسماعها(. بعد عرض البيت األو 

  يسأل املرشد:  

 ماذا نستفيد حين نصغي؟  -
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  ا؟ ملاذا يعتبر الصغاء مهم   -

 

   بعد عرض البيت الثاني، يسأل املرشد:  

 كيف يمكن أن نصغي بالكلمات، بالنظرة واالبتسامة؟-

  التعبير عن الصغاء ليس فقط بالكلمات؟ ملاذا من املهم  -

  الصغاء هدية؟ اشرحوا -

 كيف يكسب أحدنا اآلخر بالصغاء؟  -

ا في العالقة بين الناس وبين األفراد وأعضاء يشير املرشد إلى أن   ث اليوم عن عنصر مهم جد  نا سنتحد 

  .لإلصغاء كوسيلةاملجموعة: الصغاء والصبر 
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  إصغاء

 اإلجابات تطلّ  قد عندها

 وسلسة واضحة

 نصائح إلى بحاجة لست

 

 املنطقّية غير املشاعر حّتى

 أهّمّية  ذات تصبح

 فحواها نفهم عندما

 منبعها مصدر

 
  املمكن ِمن  

ّ
 تساعد الصلوات أن

 البشر

 
ّ
 ينصح ال يجيب، ال هللا ألن

 يصغي فقط

 باألشياء وحدك تفكر أن يعطيك

 فقط أصغ أرجوك، ولهذا

م أن تريد عندما
ّ
 اطلب – تتكل

 دورك انتظر

 .لك أصغي سوف أيًضا أنا عندها

 بنفس ي أهتم أن أستطيع أنا

 تنقصني ربما قاصًرا، لست

 التجربة

 مترّدد أو

 قدرة بال لست لكن

 

 ألجلي شيًئا تعمل عندما

 بنفس ي أعمله أن أستطيع

 مخاوفي من تزيد أنت

 وتكّرس ارتباكي

 

 بسيط كواقع تتقبل عندما ولكن

 أشعره ما أشعر إنني

 أن إلى بحاجة لست أنا عندها

 أقنعك

 خاطري  في يجول  ما لفهم وأتفرغ

 

 

 إلي تصغي أن أطلب عندما

 النصائح بإعطاء أنت وتبدأ

  ما هذا ليس
 
 طلبت

 
 اإلصغاء منك أطلب عندما

 تجيب أن تحاول  وأنت

 شعوري؟ يكون  كيف

 مشاعري؟ تؤذي وملاذا

 
 إليّ  تستمع أن منك أطلب عندما

ه تعتقد وأنت
ّ
 حلّ  عليك أن

 مشاكلي

 أملي تخيب أنت

 
 تصغي أن هو أطلبه ما كلّ : أصغ

م ال تفعل، ال
ّ
 تتكل

 ترد أن دون  أسمع فقط
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 فيلماملرحلة الثانية: ال

  دقيقة. 1: 113، تربوي  ، التلفزيون ال"الصغاء -في ساحة بوبيك وليبي "يعرض املرشد شريط الفيديو 

ات التي ينطوي عليها الصغاء وعدمه، وعن الصبر ات واليجابي  حاالت الصغاء واملشاعر والسلبي   حول الفيديو  دور ي

  وسيلةك
 
ال واالت ال. يجب أن تكون مشاهدة الفصال لإلصغاء الفع    يلمالفع 

 
ف في أماكن مصحوبة بتوجيهات: التوق

     حسب رأيهم؟ ما رأيهم بالنسبة للسؤال املطروح؟ بما الذي سيحدث  شاركيننة وسؤال املمعي  

 الفيلم يجب مشاهدة 
ّ
ا لنقاط التوق

ً
 . فوالتخطيط مسبق

  أسئلة للمناقشة

ى ل ماذا فعلت - ها غير مصغية؟   اعتقديبي لبوبيك حت   أن 

 كيف شعرتم؟ لم يصغوا لكم؟ و هل حدث  -

هم لم يصغوا لكم؟   -   كيف عرفتم بأن 

  ا يصغي لك؟ كيف تعرف بأن  أحد   -

 ما هي املواقف أو املشاعر التي قد يخلقها عدم الصغاء؟  -

  ا أن نصغي؟  ملاذا يصعب علينا أحيان   -

ة األخيرة التي فيها أصغوا لكم؟ كيف شعرتم؟  -             ثوا عن املر   تحد 



 

 42 
  

  وتلخيص تدريباملرحلة الثالثة: 

 تدريب

ل  ذون تعليمات ي  بحر   شاركون امليقول املرشد إن  املجموعة ستتدر ب على الصغاء. يتجو 
 
ة داخل قاعة الدرس وينف

ة  . وفي كل  رشدامل  " يقول مر 
 
ا آخر. ن يجمدو  -"فتوق ى يعطي أمر   في أماكنهم حت 

ل  طلبال  وانظروا إلى عيون بعضكم البعض.  األو 
 
لوا في غرفة الصف  : تجو 

 واسألوا بعضكم البعض: كيف حالك؟  طلبال
 
لوا في غرفة الصف   الثاني: تجو 

، وعندما  :الثالث طلبال
 
لوا في غرفة الصف . همقابل الصديق األقرب إلي يقف كل  واحد "قف!" املرشد: قول يتجو 

ا اآلخر فيصغي له بهدوء. وعندما  ث اآلخر عن ش يء قام به هذا األسبوع، أم  روا " املرشد: قول يوكٌل منكم يحد  غي 

روا )يجب تغيير األدوار بين املتحد   "األدوار   ث واملستمع بعد دقيقة(. يجب أن تغي 

واجمالنقاش    

هم  فعاليةهل شعرتم أثناء ال -   ب لكم هذا الشعور؟ ب  لكم؟ ما الذي س اصغواأن 

ا؟  -   ملاذا نعتبر الصغاء مهم 

ن بالصغاء؟  - ون أن  بإمكانكم التحس     هل تحسنون الصغاء؟ هل تظن 
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جيل.  تدريبات على الصغاء لكل    

   الهدف

ال، و تجربة الصغاء، وندرك ماهي   نعيش ته ناقشة أهم  مة الصغاء العميق الفع  نهي   . والشروط الالزمة لتكو 

ة    سير الفعالي 

ل التدريب    : فقط عن نفس ي أجيد الحديثاألو 

واحد أو اثنان. يطلب املرشد من الذين  –الزوج واحد من د رقم كل  املشاركين إلى أزواج ويحد   وزيعأ. يقوم املرشد بت

ثوا الذين حصلوا على الرقم  "واحد"حصلوا على الرقم  بأكبر قدر ممكن من الحقائق عن أنفسهم  "اثنان"أن يحد 

 رشد، الطعام، التعليم، التجارب، األحالم، إلخ(. بعد عشر دقائق، يطلب املا)العائلة، األصدقاء، الهوايات، املوسيق

 من الزوجين تغيير األدوار.

ا ملا قاله الشريك.  ، يطلب املدر ب من كل  جموعة الكاملةب. في امل م شريكه وفق   واحد أن يقد 
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 أسئلة أسئلة

هم أصغوا لكم؟  - ثتم عن أنفسكم؟ هل شعرتم أن    كيف شعرتم حين تحد 

موكم كما  - مون أنتم  أنفسكمهل قد    ؟ تقد 

ث عن نفسه؟   ما املطلوب من كل   - موا صديقكم بشكل دقيق كما لو تحد  ى تقد   منكم حت 

هم يصغو  -  ن لكم؟ كيف تعرفون أن 

ارالثانيتدريب ال  : كراس ي عكس التي 

عيأ.  يطلب من مجموعة جمع الكراس ي في كومة بجانب الغرفة في أقصر وقت و املرشد املجموعة إلى مجموعتين.  وز 

ا في أقصر وقت ممكن. ُيحظر على املجموعات  ا واحد  ممكن. بينما يطلب من املجموعة الثانية ترتيب الكراس ي صف 

 بعضها البعض.ث إلى التحد  

ةاملرشد الفع  نهي بعد دقائق معدودة، ي ب. ط ملد   ويطلب من كل   ،الي 
 
ة دقيقتين طريقة لنجاز مجموعة أن تخط

ة. وفي ختام الدقيقتين، تستأنف املجموعتان تنفيذ التعليمات.    املهم 
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ة ويدعو مندوبيوقف املرشد الفع   ج.  ة ثالث إلى خمس دقائق، محادثة ملد   ينمجموعة. يجري املندوب عن كل   انالي 

ة. ة دقيقتين إضافي  إلى املجموعتين ويناقشون داخل املجموعة ملد   انويعود ثم  تين لصياغة طريقة عمل لنجاز املهم 

 نفيذ التعليمات.تاملجموعتان  تتابع

 

  يسأل املرشد:  املجموعة الكاملةفي 

ة؟  - إذا كان الجواب نعم، ما هي املرحلة التي وصلتم  ماذا حدث في املجموعة؟ هل نجحتم بإنجاز املهم 

ة أو ما الذي منعكم من إنجازها؟   إليها؟ ما الذي ساعدكم على إنجاز املهم 

ة؟  -  ما الذي ساعدكم من أجل إنجاز املهم 

ة، ويسأل ةهل ه :يصف املرشد ما الذي حدث أثناء تنفيذ املهم  ا  يرى كل   ،ناك مواقف في حياتنا اليومي  ا واقع  من 

ا  )محادثة وإصغاء(.   ؟وما الذي يمكنه أن يسد  الفجوة في إدراك الواقع من خاللها؟ مغاير 

ص املرشد ويقول 
 
  العمل معة وفي في حياتنا اليومي   :يلخ

 
د من خلق الحوار والصغاء. من املجموعة يجب أن نتأك

ة أه  حول إدارة املشاعر و  املمكن إجراء مناقشة ي   . مشترك م جماعي  د وتقد  الصغاء من أجل خلق مناخ جي  م 
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: مجموعة نقاشاتالثالثتدريب ال   

عبة التي توض   بطاقةمشارك  بإعطاء كل   رشديقوم املأ. 
 
ا. على سبيل املثال: الطقس اليوم، الل ا مختلف  ح موضوع 

، ما تحتاجه أحب   ل اآلخر، اقتراحات للترفيه في ساعات ما بعد الظهر، ها، مهنة والدي  املدرسة، كيف يجب أن أتقب 

ة أحب    الحفاظ على البيئة وغير ذلك..  ها، ملاذا من املهم  شخصي 

ه عند إعطاء الشارة، يبدأ املإ رشدب. يقول امل
 
واحد منهم  ث مع بعضهم البعض. يجب على كل  في التحد   شاركون ن

 البطاقة ث عن موضوع املحادثة املكتوب في التحد  
 
  د من أن  والتأك

 
باع املجموعة تناقش هذا املوضوع. يطلب املرشد ات

د باملوضوع املكتوب في  مشارك نة: يجب على كل  قواعد معي   ، ممنوع السكوت، ممنوع الصراخ بطاقتهأن يتقي 

 والتحد  
 
واملحافظة على احترام أعضاء  ،قيل بعين االعتبارق باملوضوع أو النشاط. يجب أخذ ما ث بأشياء ال تتعل

 املجموعة. 

  إشارة لبدء املحادثة. من املهم   رشديعطي امل ج.
 
ة املرشد لعدم تدخ ملحادثة صراخ والضجيج فارغم ال ،أثناء الفعالي 

 بالفوض ى.ا شعور  وتعطي  صاخبة

عيد.  أعضاء، ويطلب إجراء محادثة في املجموعات  5-4املرشد املجموعة إلى مجموعات صغيرة تتألف من  وز 

ا ل  .ذاتها قواعدلالصغيرة وفق 
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 : جموعة الكاملةاملفي  محادثة

ةكيف كان شعوركم خالل ال الي   حادثة؟امللجراء  سهال أو ا؟ في أي مرحلة كان لكم مريح  فع 

 التجارب السابقة في إدارة النقاش داخل املجموعة؟ بماذا تختلف هذه التجربة عن

دة؟ ما الذي يمكن أن يعرقل إجراء الحادثة املما هي  دة؟ ما الذي يمكن أن يسهم في إجراء محادثة جي  جي 

دة؟  محادثة جي 

دة؟الحادثة املما الذي يجب التشديد واملحافظة عليه في   جي 

ها أن تسهم في  دة في املجموعة.محادإجراء ضعوا قواعد من شأن   ثة جي 

دة الشروط لخلق جو   أحدمجموعة صغيرة  تختار كل   مه بطريقة  ،من الصغاء واملحادثة الجي  وتقد 

 .املجموعة الكاملة، رسم، فيديو( أمام ة )أغنية، عرض مسرحي  إبداعي  
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 الصداقة 

 الهدف

ف  ناتها من خالل محادثة ولعبة  ،الصداقةطرق تكوين لى إالتعر   وعلى مكو 

 أدوات ومستلزمات

از
 
  /دمية قف

 
(، بطاقات 1)يمكن صنعها من الجوارب(، قصيدة مطبوعة بعدد نصف املشاركين )امللحق  كف

 (2مطبوعة )امللحق 

، التلفزيون الفيديو عن:   
 
ة  "صداقة" - تربوي  قلم الرصاص األكثر حد 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Ee_sa7YSCxI
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 الّيةسير الفعّ 

ل القسم  ازاألو   : محادثة مع دمية القف 

از، ويقول يدخل املرشد إلى الفع  
 
ة وبيده دمية قف   :الي 

 
ها ستتحد  إن  الدمية تريد أن تتعل ث مع م عن الصداقة وأن 

 في أجزاء مختلفة من الدرس. شتركينملا

 بماذا نختلف عن بعضنا البعض؟ ا. اسمي رنا وأنا الدمية: مرحب  

 بماذا نتشابه؟  -

ى  ه ليس لدي  أصدقاء. وأريد أن يكون لدي  أصدقاء. ما الذي يمكنني فعله حت  حزينة وباكية.. هل تعرفون ملاذا؟ ألن 

 يكون لي أصدقاء؟

إلى الناس، وتدعوهم إلى البيت، وتعرض عليهم ث ة تكوين الصداقات: أن تتحد  كيفي   ملشتركيناتناقش الدمية مع 

 اللعب، إلخ.
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 الثاني: أغنية ومسرحّية قسمال

 ف مع األصدقاء.: كيف نتصر  ملشتركينااز قف  تسأل دمية ال

ع املرشد على 
، وي1)امللحق  "وأنا سيلين"كلمات األغنية  ملشتركينايوز  ع( ويقرأها بصوت عال 

إلى أزواج،  ملشتركينا وز 

ما هو مكتوب في البطاقة. تمثيل ( ويطلب 2زوج على بطاقة فيها سطر أو اثنان من األغنية )امللحق  ويحصل كل  

ة زوج   ص دقيقتان لتجهيز العروض، وبعد ذلك، يدعو املرشد في كل  تخص   ا مر  فيحاولون  ملشتركون اا للعرض، أم 

 تخمين السلوك الذي تم  عرضه من خالل األغنية.

 القسم الثالث: نقاش تلخيص ّي مع دمية ال 
ّ
 ازقف

 تسأل الدمية: 

 أي من األمور املكتوبة في األغنية تفعلونها مع أصدقائكم؟  -

 ة تقومون بها؟ أي أمور إضافي   -

ة ما هو السلوك األكثر  - ي   في الصداقة؟ أهم 

دين؟ -   في أي املواقف من الصعب أن تكونوا أصدقاء جي 

 ما هو السلوك غير املالئم بين األصدقاء؟  -

 ما هو الش يء األكثر متعة لكم في الصداقة؟  -
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-  

 : كلمات القصيدة 1ملحق

شلوميت راونر  /سيلين وأنا

 انبتكر الفكرة معً 

 نرقص، نغني ونمزح 

 ا،حتّى لو كان الوقت متأخرً 

 عنريد المزيد لنتمتّ 

 
ى لو رأيتم أّن جميع األوالد حتّ 

 متشابهون بالصفّ 

ني وهي واحدة منهم من تخصّ 

 صديقتي، سيلين.

 أسرارها أحافظ عليها 

 وعلى أسراري هي تحافظ  

 وفي عيدي أهدتني سلسلة

 .الدوام وهي تزيّن رقبتي على

 
 تخبرني كم أنا جيّدة 

 حنيت، تصحّ أوإذا أخط

 ولكن بابتسامة وحبّ 

 .لذلك، ال أدافع عن نفسي

 

 األطفال في الصّف  من بين كلّ 

 ستبحث عيوني عن سيلين

مع أّن شعرها ليس بطويل وفستانها 

 ال يلمع.

 
 األطفال فقط هي من بين كلّ 

 امن أعانق صباحً 

سأسألها فقط كيف كان من وهي 

 أمسها 

 وأريد أن أعرف. فقط بها أنا أهتمّ 

 

 وإذا بكيت لوحدي

 هي من تواسيني بصمت 

 تقبل اعتذاري  -وإذا جرحتها

 وإذا تخاصمنا نتصالح على الدوام.
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عة(2ملحق
 
 : بطاقات القصيدة )مقط

 

 

  
 األطفال فقط هي كلّ من بين 

 امن أعانق صباحً 

 
 سأسألها فقط كيف كان أمسها من وهي 

 وأريد أن أعرف. فقط بها أنا أهتمّ 

 وإذا بكيت لوحدي

 هي من تواسيني بصمت

 األطفال في الصّف  من بين كلّ 

 عيوني عن سيلينستبحث 

 مع أّن شعرها ليس بطويل وفستانها ال يلمع.

 

 وفي عيدي أهدتني سلسلة

 .وهي تزيّن رقبتي على الدوام

 
 تخبرني كم أنا جيّدة

 حنيت، تصحّ أوإذا أخط

 بّ حولكن بابتسامة 

 .لذلك، ال أدافع عن نفسي

 

 نرقص، نغني ونمزح

 انبتكر الفكرة معً 

 

 ا،متأخرً حتّى لو كان الوقت 

 عنريد المزيد لنتمتّ 
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 تالميذ الصفوف الثالث والرابعل -الصداقة 

 (.1)امللحق  اكلماته ويعرض"Friends in all types of colors"أغنية  فعيلبت رشديقوم امل. 1

ع. ي2
مجموعة على مقطع من األغنية وتناقش القضايا التي  إلى خمس مجموعات، وتحصل كل   ملشتركينا رشدامل وز 

 من خالل املقطع، ما هي الصداقة، وكيف ُوصفت في املقطع؟ ظهرت

ع املرشد على كل  . 3
ة للصديق املثالي  صورة فن   تصميمرسم و  مويطلب منه 3Aورقة بحجم نصف ورقة  مشترك يوز   ي 

ة )صحف، صفحات ملو  وسائل الصناعة الفن  عة من . من املستحسن تقديم مجموعة متنو  مفي عينه نة، أقمشة، ي 

ي  التعبير في  من الضروري   ختلفة، إلخ(.م، علب معجونةألوان، غواش،   .  ي  عن صفات ومزايا الصديق املثال النتاج الفن 

 ة ويشرحونها.ي  األعمال الفن   ملشتركون ايعرض . 4

 نقاش في املجموعة الكاملة:. 5

دة وتكر  الصفات التي حد   هي ما أ. ة للصداقة الجي  ها ضروري   رت؟   دتموها بأن 

 عرضها؟ ب. ما امليزات الفريدة التي تم  
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ا؟. ج  كيف نختار صديق 

 ة؟ اشرحوا د. هل يمكن للصداقة أن تكون سلبي  

 هـ. ما هي الصداقة السليمة؟

 كيف تحافظ على الصداقة مع الوقت؟. و

 : قصيدة1ملحق 

 تلحين: يوني روعي -كلمات: حانا جولدبرغ -أصدقاء بكّل األنواع

 

    

                       

 تةالشوكوال مثلبنّي لدي صديق 

 اا لطيف  حزينة يكون دائم  عندما أكون 

 اي كثير  يختلف عنّ 

 ؟عن صديق مثله يلكن كيف يمكنني التخلّ 
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 بنفس ي 
 الهدف

 طلبها.إلى نقاش حول الصعوبة بطلب املساعدة والحاجة 

 سير الفعالّية

  : عرض قصيدةاألّول القسم 
ا، بحيث  القصيدة ملشتركون ا يقرأ املرشد و  .ملشتركون انهاية الكلمات يقرأها بينما يقرأ املرشد كل  القصيدة، مع 

 مثال: املرشد: فقست البيض في وعا... )يرفع يده(

 !"اء"املشاركون: 

  للوعاء وليس باملخبا.. السكر وأضفت: املرشد

 ات قليلةي  املقصود بكم   -"مخبار"املخبار هو وعاء لقياس السوائل.  :"مخبار"يشرح املرشد معنى كلمة 
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 شلوميت راونر -لوحدي تماًما 

 كنت أرغب في بناء خيمة مظلمة.

 

 عصا المكنسة

 للسقف

 اأضأت فانوسً 

 لإلضاءة.

 ايلكن لألسف، يد

 ،ن ُشغلتاياالثنت

 ،الشرشفمن سيضع 

 سقف؟لل

 بعيدمن 

 وقفت صديقة،

 لكنّي

 لست بحاجة إلى أي مساعدة!انا 

 

 ،هذا ما قالته األمّ 

 لست بحاجة إلى أي مساعدة!لكنّي 

 

 بحر.بتركيب بازل  ترغب

 ها هي الزاوية

 ،ةرماديّ اءزرق

 لكن أين المجذاف،

 أين كان القارب؟

 ، لقد علقتيوحد

 آخر، بعد خطّ 

 هنا تركيبليس من السهل ال

 .قطعة لقطعة

 "اتعالوا معً "

 ابتسمت أختي الكبرى

 لست بحاجة إلى أي مساعدة!انا  لكنّي

 رت عندما نهضت هذا الصباح، قرّ 

 بنفسي. شيء بكلّ أن أقوم اليوم 

 ا،ى لو كان صعبً ، حتّ ةساعدأطلب ملن 

 ا.ا وتكرارً وحدي سأحاول مرارً ل

  

 كعكة الشوكوالتة.دت إعداد أر

 البيض فقستأنا 

 في وعاء

 للوعاءالسكر ضفت أو

 .المخباروليس ب

 ،طحينأيضا الكاكاو وال

 أجدلكن لم 

 بالجارور مسحوق الخبز

 جار،عند ال يوجد
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 القسم الثاني:

 نقوصةممناقشة وقراءة 

 يسأل املرشد املشاركين: 

ث األغنية؟ -  عم  تتحد 

 ش يء بمفرده؟  أن يعمل كل   لقصيدةحسب رأيكم، ملاذا يريد الولد في اب-

 ملاذا لم ينجح الولد في نهاية األمر أن يقوم باألشياء التي -
 
 طها؟ خط

 ؟"اء"معي ولم تقولوا  تتعاونوا فيما لو لم سيحدث ماذا كان -

ا دون أنبيت   بعد ذلك يقرأ املرشد  :ملشتركينايجيب  ا واحد 
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 فقست البيض

 ..وعفي 

 ..للوعوأضفت السكر 

 ..باملخبوليس 

 ...والطحيأيضا الكاكاو 

 لكن لم أجد

 ..بالجارمسحوق الخبز 

 هذا ما قالته األم، عند الجار، يوجد

ي  ...!مسالست بحاجة إلى أي  -لكن 

 حلقة( ّي/)بشكل دائر لإلجمالالقسم الثالث: مناقشة 

ث عن ش يء قام به لوحده وعن ش يء كان بحاجة فيه إلى مساعدة )صديق، أن يتحد   مشترك : على كل  بشكل دائري 

 أخ، أهل الخ..(.

  يسأل املرشد: 
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ا في عمل األشياء بمفردنا؟  -  ملاذا نرغب أحيان 

نا نستطيع القيام بذلك وحدنا؟ أن   هل حدث وأشركنا اآلخرين بما نقوم به أو طلبنا مساعدتهم رغم -

 ماذا نكسب من املشاركة؟

 هل حدث واحتجنا مساعدة اآلخرين ولم نطلب؟ ملاذا؟  -

  اآلخرين من حولنا حين نطلب منهم املساعدة؟  فعل رد   يكون كيف  -

-  

 :رابعال -ثالث اللتالميذ 

   : 1اإلمكانية 

أنا أطلب "األخرى مكتوب عليها على و  "أن أفعل بنفس ي أحب  "، مكتوب على إحداها بطاقتينعلى  شتركم يحصل كل  -

وش يء ما يطلبون فيه  ،ون القيام به بأنفسهممع الشارة إلى ش يء ما يحب   بإكمال النص   شتركون امل. يقوم "املساعدة

 املساعدة.

عيُ  -   وز 
 
 قان املالحظات في الغرفة.املشاركون إلى أزواج، ويتشارك الزوجان بما يكتبان ويعل
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 اإلمكانّية الثانية: 

 يحتاج  شتركم يرسم كل  
 

 يحب  القيام به بنفسه، وعمال
 

في كومتين  البطاقاتإلى مساعدة. يجمع املرشد فيه عمال

 من كل   كومة. ثم  يأخذ كل   ويخلط كل  
 
 واحدة

 
 كتب كل   شتركينكومة ويحاول تخمين أي من امل مشارك بدوره بطاقة

 واحدة من البطاقات.

 ة: جموعة الكاملفي امل

 يسأل املرشد: 

-  
 
ة ومتى نطلب مساعدة؟ )نكون استقالليين حين نثق بأنفسنا، وحين ندرك بأن نا متى نكون أكثر استقاللي 

 
 
بناه في املاض ي( قد ا كن  إعادة نجاح  ق النجاح أونستطيع أن نحق   جر 

ا طلب املساعدة؟  -  ملاذا يصعب أحيان 

ة، القدرة على  وما هو املهم   في التجربة وحدها ما هو املهم     - في الحصول على املساعدة؟ )خبرة شخصي 

 
 
 م، وما إلى ذلك(التعل
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 جميعنا مختلفون، جميعنا متشابهون.

 الهدف

زون وعيهم  كل   أن   شتركون يدرك امل رون تعاطفهم تجاه اآلخر املختلف، ويعز  زه عن اآلخر، فيطو  واحد لديه ما يمي 

ة وثيقة احترام اآلخر.   للسلوك املبني على احترام الغير، ويصيغون بصورة جماعي 

 مساعدة دّ موا

قية أو مطبوعة( )حقي طاووس، منديل، القبعة، جورب، بحر، قبعة، منقوشةريش ، عات بأنواعها املختلفة )قش  قب  

 والتوقيع عليها. اتفاقية \(، بريستول، ألوان، ألوان غواش لصياغة معاهدة1)امللحق 

 الّية: سير الفعّ 

 مة وأغنية افتتاحّيةالقسم األّول: مقّد 

ا عن اآلخر، يحصل كل  مشترك )أو زوجين أو ثالثة بحسب  من 
 

ز كال ث اليوم عن املزايا التي تمي   يقول املرشد سنتحد 
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 (،1مللحق ا -عة املدرجة تحته ن )مع اسم القب  عة من نوع معي  نة أو صورة لقب  عة معي  ( على قب  شتركينعلى عدد امل

ذ طبع األغنية لكل     (. 2)ملحق       . شتركينامل وعليه أن يقف ويرفع قبعته عند ذكره في األغنية. من املحب 

 القسم الثاني: مناقشة 

ز ( عرض شتركين)أو مجموعة من امل شتركم من كل   : يطلب املرشدبشكل دائري   التي حصل  للقبعةما هو املمي 

 عليها.

 أسئلة للنقاش

ث -  ؟ القصيدةعم  تتحد 

  ا في الحصول على املنديل؟ برأيكم؟ كيف شعرت؟عات أبد  ملاذا لم ترغب القب  -

  ؟لقصيدةعات في نهاية اماذا شرحت للقب  -

ا جي   الحقيقة بأن   - عات تختلف عن بعضها البعض، تخلق واقع  ا؟ القب  ئ  ا أم سي   د 

ه به حسب رأيكمعن القب   القصيدة- ه. ما هو املشب   عات هي ملشب 
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ةأين تكمن األ   ي  زه بشكل خافرد  بأن يكون لكل   هم    ؟ص  ما يمي 

ا عنكم؟ بماذا يختلف؟ هل تعرفون أحد  -  ا مختلف 

 أعضاء مجموعتكم؟ كيف شعرتم؟ هل حدث وكنتم مختلفين عن معظم-

- 
 
ه  هل يحدث في الصف

 
ا ما على أن ه مختلف؟ "جغريب/ مهر  "أن نعامل شخص 

 
 ونسخر منه ألن

  طالبكيف يشعر ال-
 
ه مختلف عن الجميع في صف

 
 نا؟ كيف كان يرغب بأن يعاملوه؟أن

 القسم الثالث: كتابة معاهدة مشتركة

أولئك الذين  احترامدون بمعاهدة مشتركة على بريستول، فيها يتعه  ، ةحر   صياغة، بفي الختام، يكتب أعضاء املجموعة

ع امل ،يختلفون عنهم
 
ا مختلفة ولكل   - األصبعببصمة  املعاهدةعلى شتركون وعدم إلحاق األذى بهم. يوق واحد  وهي أيض 

ة.  بصمته الخاص 

ه غير مإ. "اآلخر هو أنا": هنا رابط لـ للمرشد) في الصفوف الدنيا، ولكن يمكنك الحصول على أفكار  شتركينملل عد  ن 

 
 
ة االتفاقية \د عليها في املعاهدةتؤك    (الجماعي 

http://meyda.education.gov.il/files/Yam/2013/AmanaAcher.jpg 

http://meyda.education.gov.il/files/Yam/2013/AmanaAcher.jpg
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 عات: قبّ 1ملحق 
  

عة بيسبولقبّ  بوننعة بوقبّ  قبّعة قش   قلنسوة 

رباط رأس -باندانا كسكت عةبّ ق  

بحر عةقبّ  جورب عةقبّ    

عة وهميةقبّ   

 بيرت

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSuY-K1-TbAhXENJoKHb7zDyQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bgood1.co.il/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%94&psig=AOvVaw0BMqngB14rlQxFyGrKh-Pt&ust=1529667785102764
https://www.aliexpress.com/item/Fashion-Men-Straw-Hats-2017-Brand-New-Women-Summer-Beach-Hat-Wide-Brim-Sun-Hat-For/32816288708.html
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEjrqc1-TbAhWoyKYKHT3-AiUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.castro.com/he/SALE/Women/perD7per9BperD7per95perD7per91perD7perA2-perD7perA4perD7per95perD7perA0perD7perA4perD7per95perD7per9F-154869.html&psig=AOvVaw1P9CUSw4W6r3lGx_qKYZ6a&ust=1529667922328002
https://www.hagorshops.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A1/%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C/
https://www.kovale.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%A7%D7%A1%D7%A7%D7%98-507-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A7-%D7%A7%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C/
http://www.g-bikes.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%94-4fun
https://www.decathlon.co.il/iw/p/8388274_baby-mesh-swim-cap-blue-orange.html
https://www.jr360.co.il/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%92%D7%A8%D7%91/%D7%92%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C/
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  : قصيدة2ملحق 

 "عاتالباندانا في خزانة القبّ "
 القلنسوة وقبعة الجورب أيضا،

غضبتا، كل القبعات غضبت حقا، 

 القش.من قبعة 

 توقفوا، قالت باندانا.

 انظروا إلى المرآة.

، صغير وتميّز كل قبعة لديها تفّرد

 وإال لما كنا هنا.

 أحدانا للصيف، واألخرى للشتاء

 هذه رمزية، وهذه حتى الرقبة

 -وهذه للرحلة، للتنزه وللحديقة 

 ما أجمل هذا التنوع!

 حسنًا، أنا أيًضا،

 قالت قبعة الكسكت

 حقا... هاغطيأال 

 ولكن، كسكت، السيدة قبعة القش،

 فقط هي عليها أن تخجل،

 تواجه الشمس وبدون غيوم،

 أين الظل على الوجه؟

 عة البحر،فغضبت قبّ 

 إذا كان األمر كذلك، فأنا مثلها أيًضا،

 ي أيًضا، ال أعطي ظالً،ألنّ 

 ذات يوم قفزت باندانا

 عات.إلى خزانة القبّ 

 ،يعى بونبونال يمكن! يدّ 

 وبيرت بصوت عال:

 نت لست مثلنا،أ

 وجودك هنا غير لطيف!

 لماذا؟ فوجئت باندانا.

 لدينا جميعا هدف:

 تغطية الرأس جيدا

 من برد أو حر!
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 ؟خجللكن لماذا يجب أن أ

 أنا جميلة هكذا، أطوي نفسي

 كد قش، ال يهمّ وفقط أنت سيّ 

 تأخذ مساحة وال تسأل!

 صحيح، هذا صحيح، قال الجميع 

 وقبعة البيسبول أوضحت

 قبعة نت لست حقاأ

 غريبة الشكل والمظهر،

 واألذن ال تغطيها أيضا ...
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نا متشابهون لصفوف الثالث والرابع 
ّ
نا مختلفون، كل

ّ
 أنشطة كل

 املرحلة أ

ة  "بحيرة"يضع املرشد في وسط الغرفة . 1 مثل سمكة في ")من قماش أو ورق أزرق( ويقرأ من خالل معروضة قص 

 (1)امللحق "املاء

2 . 
 
ة، يضع املرشد أسماك ة، )يجب أن تكون معد   ا في البحيرة حسبخالل قراءة القص   ما جاء في القص 

ُ
ا(. من ة مسبق

ذ إضافة املزيد من أنواع األسماك، بغض   ة، والتي سوف تخلق مجموعة كبيرة ومتنو   املحب  عة من النظر عن القص 

 ا عن االختالف. األسماك تعبير  

ة بالس. 3 زه. من املهم   مشترك . يطلب املرشد من كل  "أي سمكة أنت"ؤال تنتهي القص  وضع صفحة  أن يختار سمكة تمي 

  شتركامل -فارغة أو قالب من السمك 
 
 له يمكنه أن يصنع مثل هذه السمكة.الذي ال يجد سمكة تمث

 زته هذه السمكة؟ يعرض السمكة التي اختارها ويشرح بماذا مي   شتركم املشاركين إلى مجموعات. وكل  وزيع يتم  ت. 4

 :رشديسأل امل املجموعة الكاملةفي . 5

-  
 
 ماذا تمث

 
 ل األسماك؟ل البحيرة؟ ماذا تمث
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-  
 
ة من خالل عرض كل  ماذا نتعل زه؟ بماذا نتشابه وبماذا نختلف عن  م عن البحيرة الجماعي  منكم السمكة التي تمي 

 بعضنا البعض؟

 ع للحياة في البحيرة؟بماذا يساهم االختالف والتنو   -

 ل االختالف؟قب  تا بكرامة وأن نأن نعيش مع   ملاذا من املهم  

  ب:املرحلة 

عي-1
ة مثالي   إلى ثالث مجموعات. كل   شتركينامل رشدامل وز  دخل إليها مجموعة تقوم بإنشاء نموذج لبحيرة جماعي 

ُ
ة وت

 
 
 ر املجموعة عدد األسماك التي ستعيش في البحيرة،املجموعة. وستقر  ل أعضاء األسماك التي تمث

مجموعة بصياغة خمس قواعد للحياة  وأنواعها، وتحت أي ظروف وغير ذلك.. وفي النهاية يقوم أعضاء كل  -2

 املشتركة الكريمة في بحيرة املجموعة.
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ا ألعمال املجموعات. يشاهد امل-.2 ة  ارون مع  املعرض ويقر   شتركون يقيم املرشد معرض  القواعد التي تعتبر مهم 

ة )يجب كتابة القواعد املختارة على ورقة أو على بريستول  في نظرهم للحياة املشتركة في البحيرة الجماعي 

  واستخدامها كأساس ملعاهدة مشتركة(.

                                                     

التي وضعتها وزارة التربية  : عرض فيديو أو مقاطع فيديو من سلسلة "اآلخر هو أنا"آخر لهذه املرحلة قتراحا

زهم ويجعلهم مختلفين عن اآل ث املشاهير والتعليم، والتي فيها يتحد   ا يمي  . من املمكن استخدام مقاطع خرينعم 

  الفيديو في املعرض وإضافة جوانب مختلفة إليها:
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ل املختلف  اآلخر هو أنا                              على السلكعصافير  -تقب 

 

                                   

 

 

 يوفال شمطوف -اآلخر هو أنا                                           باز    عودد -اآلخر هو أنا

    

   

           

طيطي  -خر هو أنااآل                     ةعمسليم ط -هو أناخرآلا                              ايناو

                               

https://www.youtube.com/watch?v=6K9wv4zBxKg&feature=youtu.be
https://youtu.be/6K9wv4zBxKg
https://youtu.be/6K9wv4zBxKg
https://www.youtube.com/watch?v=XU4EM15Q2uo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XU4EM15Q2uo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zjofJ55YQj4
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،   يتّفقون على جميع القواعد ويسألهم عّما إذا كانوا يطلب المرشد من المشتركين التمعّن في القواعد المختارة،   -3

لقواعد في الحياة وإذا كانوا على استعداد العتماد هذه ا  وفيما إذا كانوا يرغبون بإضافة قاعدة لم تكن موجودة، 

                                                                                        الجماعيّة. يُفّضل كتابة نّص التزام ألعضاء المجموعة باالمتثال للقواعد.
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  : قصيدة1ملحق 

 حياتها أسماك تسبح كل   هنالك

 ،نفس السوسنةحول 

 من كثر السوسناتوأسماك 

 منتفخة. هاتبقى عيون

 هناك أسماك تعيش بين الصخور 

 وسط البحيرة.من تسبح ب -هناكو 

ا مةاهناك سمكة رائعة، ولكنها س  ،جد 

 وهناك أيضا أسماك ذهبية

 

 علو على السطحمن وقت آلخر ت

 ،وعادةجمع الهواء. لت

 ار،يسبح مع التي  كثيرها 

 مختلف.وقليلها 

 في مكان ما في العالم

 بحيرة ضخمة.

 ويعيش في البحيرة

 الكثير من األسماك من جميع األنواع:

 تعيش وحدهاأسماك 

 وأسماك تعيش في مجموعة

 أسماك كبيرة، أسماك صغيرة

 .ةطمتوس   هاوكثير من

 

 كثيرة القفزهناك أسماك 

 وهي تقفزفي بعض األحيان و

 في الشبكات، اجد نفسهت

 -ى خر أوهناك 
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 في مكان ما في العالم بحيرة ضخمة.

ا أصغوإذا وصلت إلى هناك،  د   إلى املاء جي 

 واسأل نفسك:

 أي األسماك أنت؟ 

 ت
 
 تر و فك

 
 ر ...فك

 .يتم  اصطيادهاى حت  

 صباح تخرج األسماك كل  

 بحث عن طعامت

 البعض يجده بمفرده

 البعض على حساب اآلخرين، يأكلو 

 .اجائع  يبقى والباقي 
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ة  -ا مختلف، أنا مشابهأن
ّ
لاليجارشق  

 الهدف

ة لإلنسان ور ماأل  أن   شتركون يدرك امل ة الداخلي  ه هالذاتي 
 
ة وأن  الناس يختلفون عن بعضهم البعض وأن ، خاص  ي األهم 

 إنسان كإنسان.  يجب احترام كل  

 املجموعة الكاملةمع : لعبة األولىاملرحلة 

ت الريح"لعبة  ا على كل  هب  "جملة تبدأ بالكلمات  رشدعلى الكراس ي، يقول امل شتركون : يجلس امل"هب  من  ت الريح يمين 

ة الجملة  اأن ينتقلوا إلى املجموعة اليمنى أو اليسرى وفق  شتركين وعلى امل"من ...  ت الريح يسار ا على كل  ... أو هب   لصح 

   دقيقة.  15 حوالي شتركون يلعب املبالنسبة لهم. 

ا على كل  ت الريح يمين  هب  )أمثلة لبعض العبارات:   (:   ..من ا أو يسار 

 يحب  كرة القدم-
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ا أسود -   يرتدي قميص 

 الرقص  يحب   -

 الفالفل  يحب   -

   يعرف برنامج... -

   يعرف لغة أخرى  -

  شعره أشقر -

 : شتركينيسأل املرشد امل

 بماذا نختلف عن بعضنا البعض؟ 

 بماذا نتشابه؟  -

عبة مع نفس امل -
 
ن لألطفال شتركينهل كنتم في جميع مراحل الل  في املجموعة؟ )الغرض من السؤال هو أن نبي 

ا من األغلبي  أن   ا نكون جزء  ا تكون هناك موافقة بالجماعنا أحيان  ة، فأحيان  ا نكون من األقلي  ا  ة وأحيان  وأحيان 

ا احترام آراء اآلخرين وقبول اآلراء املختلفة عن آرائنا(.  أخرى ال تكون، ولكن علينا دائم 
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   مع املجموعة الكاملةاملرحلة الثانية: قّصة 

ة    "يجارشقة لإل "يقرأ أو يعرض املرشد قص 
 
ا ألربعة من السك ق صور 

 
 ان املقيمين وأربعة من الضيوف على اللوح.ويعل

 املرشد:يسأل 

ة؟ ملاذا؟  -   من أحببتم في القص 

ة؟ ملاذا؟ َم  - وا في القص   ن لم تحب 

رنا؟  أي   -
 
ها تنف  الصفات تجذبنا وأي 

 ن الضيوف احترم اآلخر؟ َمن م   -

 ملاذا لم يستأجر الضيوف )النملة والخنزير واألرنبة والعندليب( الشقة؟ -

ة؟ ملاذا قر     رت الحمامة استئجار الشق 

ا يتصر فون كما تصر  هل تعرفون  - فت الحمامة؟ كيف يشعر البعض حين يتعاملون معهم كما أشخاص 

 تعاملت الحمامة مع الحيوانات؟ 
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 ماذا ترمز الحمامة برغبتها للعيش مع الجيران؟  -

ة والسلوك املرغوب فيه؟ - م من القص 
 
  ماذا يمكن ملجموعتنا أن تتعل

 املرحلة ج: رسم

ة )ساكن أو ضيف(، ويعرضون  شتركون يحصل امل بوا منها في القص  ة تقر  على ورقة بيضاء ويرسمون شخصي 

ة أو تلك.ويوض  املجموعة الكاملة، رسوماتهم في   حون سبب اختيارهم لهذه الشخصي 

   نقاش

ا عنهم؟-  هل واجهتم حاالت لم يتقر ب فيها األطفال مع شخص ما لكونه مختلف 

 ال يتقر ب منه اآلخرون؟ برأيك، كيف يشعر الطفل الذي -

 كيف يجب أن تتعاملوا مع األطفال املختلفين عنكم؟-
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  للتلخيص

 هميأن يعامل أحد ون يرغب واكيف كان :كتابة جملة أو جملتين مويطلب منه ،بمتدر   صورة حمامة لكل   رشديعطي امل

 
 
ة. يؤك تب إلى املعاهدة الجماعي 

ُ
ةد املرشد على اآلخر في املجموعة. يجب تعليق الحمام وإضافة ما ك ي  ى أن نتبن   أهم 

  
شخص، وأن نفسح املجال  ف إلى كل   من املستأجرين. يجب أن نتعر  سلوك الحمامة في حياتنا، حيث رأت الخير في كل 

ده، وأن نحترم اآل  لكل   ا يطيب العيش فيه.   خر.شخص بالتعبير عن تفر   هكذا نخلق مجتمع 
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 .O.D.Tفعالية 
 

http://www.odter.co.il/PAGE69.asp
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 جماعيّ  قيميّ  –إلنشاء وتطوير عمل اجتماعيّ  .O.D.Tفعالية 

نشاء عالقات ووحدة ، نشاطات تجرى في الخارج، في املساحات املفتوحة )وهي طريقة رائعة لO.D.Tألعاب وتمارين 

ة بهدف حل  والتطر ق إلى  ،ة ألعضاء املجموعة ولتطويرهااملجموعة، لتعزيز نقاط القو   بين أعضاء  حاالت جماعي 

وتخطيط مسبق وعة عن طريق التجربة واملغامرة. الشرط للنجاح في هذه التمارين هو تفكير ممشاكل بين أعضاء املج

ذمدروس.  أو ملجال يريد املرشد ( ل واملتعةلضافة إلى التكت  با) اختيار التمارين املالئمة للهدف الجماعي   من املحب 

. (املشاكل، العمل كطاقم وما إلى ذلك قيمة الثقة، تحسين قدرة حل   )تطوير رعايته أو االهتمام به في املجموعة

دارة نقاش مفتوح وعميق إ ،ةانعكاس الفترة التدريبي   واملتعة: ضافة إلى التجربةإ، نشاطات من هذا النوعتساهم 

 
 
ة، إ، توضيح العالقات في املجموعة وبين أفراد املجموعة خالل الفكري  -م االجتماعي  بالنسبة للتعل جراء املهم 

 تعزيز سلوك مرغوب به على مستوى الفرد وعلى مستوى املجموعة. لمشتركة تترجم لقوانين نتائج  استخالص

 ةعكسي  ب بمشاعر وردود فعل ومعالجة التجربة واملواضيع التي طرحت فيها قد يتسب   جراء رد  فعل انعكاس ي،إعدم 

اتحدى الإ)صراعات، ال مباالة، معارضات وما إلى ذلك(. قبل اختيار  الي  ذ أن يفحصفع  ما هي املرحلة  املرشد ، محب 

ةستخلصه من الفع  أن ي ما الذي يود   ؟يات تواجههاأي تحد   ؟ة التي تتواجد فيها املجموعةالتطوري   قيم يريد  أي   ؟الي 

ة بذلك؟ تها باملجموعةأن يذو   نشاء إموضوع، ويمكن دائما  تمارين كثيرة قد تساعد بكل   ؟وكيف تساعد الفعالي 

 تمارين جديدة. 

http://www.odter.co.il/PAGE69.asp
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 لوحة الظ

ّ
 هر بات

 
 هرجاه الظ

عي -
ذ ت انجهزوجين يجلسان على األرض وظهرهما مت   املرشد املجموعة إلى أزواج. كل   وز   وزيعإلى بعضهما البعض. محب 

 يحصل على ورقة وأدوات كتابة.  2 ورقمطة، على صورة شكل أو لوحة مبس   1يحصل رقم . 2و 1األزواج حسب األرقام 

رسم الشكل أو اللوحة من دون تفصيل ما هو الشكل وما ي حتى 2 رقما فقط( يرشد )كالمي   1 رقم أن   داملرش شرحي -

ة. الذي تصفه اللوحة. يج  ب تحديد زمن لتنفيذ املهم 

 ها. اة وتلك التي رسمزوجين مقارنة بين الشكل أو اللوحة األصلي   يطلب املرشد من كل   -

-  
 
 هذه األسئلة: املجموعة الكاملة بتوجيه ا في يجري املرشد نقاش

  ة؟  هل نجحت األزواج باملهم 

  ؟2للرقم  1ما جودة وصف الصورة من قبل الرقم 

 في نقل الصورة؟ 2ح رقم الى أي مدى نج 
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   يها؟ نة في نقل الرسالة وتلق  هل كانت مشاكل تواصل معي 

  ة؟  ماذا كان على الشريكين أن يفعال لينجحا أكثر بتنفيذ املهم 

 

 
ّ
 ر بصراع البقاءنفك

ة كخلفي   - ة عن طريق زينة أو عن طريق ة. في أعمار مبكرة يحب  يروي املرشد للمجموعة قص  وسائل ذ توضيح القص 

ة: يبحرون على متن سفينة في عرض البحر، والجو  مرئي   السفينة  تركطلب منهم عاصف. يُ  ة أخرى. مثال لقص 

 قوارب ال  بواسطةواالنتقال 
 
ا فقط. عليهم اختيار غرض   12-سع القوارب للجميع، ول نقاذ إلى جزيرة نائية. تت

 
 
 نوا من البقاء على الجزيرة. األغراض التي سيحتاجونها ليتمك

 ر أي أغراض ستأخذ. على املجموعة أن تناقش وتقر  -

 ة اختيار األغراض )ملاذا وكيف اختاروا(.عن عملي  في املجموعة الكاملة ا يجري املرشد نقاش   -
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      ة وآراء مسبقةنمطيّ حفل صور 
ااملرشد بطاقات، سالسل، ملصقات أو ت يعد   -  ات ويلصق لكل  ، يكتب عليها أسماء أشخاص أو شخصي  يجان 

 ا بحيث ال يمكن للطالب نفسه أن يرى االسم الذي حصل عليه. طالب اسم  

ة: أنا رجل اسم حصلوا عليه عن طريق طرح أسئلة نمطي   أن يكتشفوا أي   شتركينيطلب املرشد من جميع امل -

؟ أنا أعمل في صناعة الترفيه؟ وما إلى ذلك. يمنع سؤال املشترك أكثر من سؤال واحد. أم امرأة؟ أنا رياض ي  

ة وذلك لزيادة المنح وقت محد   فقط. من املهم   "ال"أو  "نعم" ب الجابات عن االسئلة تكون  ةد للمهم  . دافعي 

ل شارة، اء ال عطإمع  في الغرفة ويحاولون طرح أكبر عدد من األسئلة للمشتركين الكتشاف  شتركينامل كل  يتجو 

 معلومات واكتشاف من يكونون. 

ة التي قد  إ ساعده للتعر فماذا قيل له وما  شتركم : يروي كل  في املجموعة الكاملة - ويعرب  ،مت لهلى الشخصي 

ة. يطلب املرشد من الجميع أن ينظروا إلى البطاقات ويفحصوا فيما  كان التخمين اذا عن رأيه حول الشخصي 

ر االكتشاف. :ا حول السؤالا، ويجري نقاش  صحيح  
 
 ما الذي ساهم بالتخمين الصحيح وما الذي أخ
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 زمميّ  صوت بشرّي 

ع املرشد املجموعة إلى أزواج.  - النغمة  بواسطة. أحد الشريكين يكون القائد كزوج زهنغمة تمي   يختار كل  زوجيوز 

 تكون عيناه مغمضتين.و  والثاني يتبعه

ع املرشد -
ض ي العينين ) يوز    دةالقا يقفو  الغرفةالتابعين( في مغم 

 
 واحد في طرف الغرفة.  في صف

صوب  التابعون ليهم. يمش ي إل زهم ليرشدوا شركاءهم للوصو شارة املرشد، يصدر القادة النغمة التي تمي  إمع  -

 شركائهم وفق السمع.

 . كائهمغطاء العينين ويروا أين هم بالنسبة لشر  التابعون دة، يطلب املرشد أن يتوقفوا. يزيل ة محد  بعد فترة زمني   -

صغاء، تعاون، تواصل ناجع وما إق للمواضيع: ثقة، التجربة ويتطر   املجموعة الكاملة حول ا في ش  يجري املرشد نقا -

 إلى ذلك. 
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 حقل ألغام

 أغراض صغيرة أخرى. و من كرات، كراس ي، علب  "حقل ألغام"ا املرشد مسبق   يعد  -

ي، وبه مساحة للمرور بين العراقيل.  يحتوي ع يجب التشديد على بناء مسار عراقيل متنو    على الكثير من التحد 

عي-
يجب تي لمرشد: هذه فرصة للوصل بين أعضاء املجموعة الل عين.املرشد املجموعة إلى أزواج أو يطلب متطو   وز 

 معالجة العالقة بينهم. 

  أحد الزوجين-
 
 يغط

 
ه صديقه على شريكه البقاء خارج مجال حقل األلغام وأن يوج  و م. ي عينيه، وال يسمح له بالتكل

ى   ليمر  عبر املسار من بدايته وحت 
 
ن إوذلك عن طريق الكالم فقط.  -ر واالصطدام بالعراقيلنهايته من دون التعث

 اصطدم الشريك بحاجز، عليه أن يبدأ من البداية. 

صغاء، طريقة تمرير رسائل وتواصل مساعد، نقاط إق للمواضيع: ثقة، التجربة ويتطر  حول ا يجري املرشد نقاش  -

 ى ذلك. وتعاون وما إل ة، عمل جماعي  ضعف ونقاط قو  
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 املقلوب الشرشف 

 ا. أعضاء املجموعة الوقوف على القطعة مع   تتيح لكل   صورةب -"قماش"على األرض أو قطعة  ايضع املرشد شرشف  -

ويمنع الدوس على أطرافها أو خارجها. على  ،املشتركين الوقوف على القطعة. يمنع النزول عنها يطلب املرشد من كل  -

 املجموعة أن تقلب القطعة من دون أن ينزل أحد من أعضائها عنها. 

ة ولتخطيط تنفيذها بالتعاون.  بطرق إبداعيةذ تشجيع املشتركين بالتفكير يحب  -  لتنفيذ املهم 

- 
 
ة ويتطر  حول  في املجموعة الكاملةا يجري املرشد نقاش ة يع: عوامل للنجاح أو عدم النجاح، قو  ق للمواضاملغامر 

ة وما إلى ذلك إاملجموعة )تفكير وتخطيط مشترك(، أدوار في املجموعة، قيادة، مساعدة متبادلة،  بداء مسؤولي 

 )تعاون، تسلية وتجربة رابطة(. 

 جسر فوق املاء
ع املرشد امل - ة مجموعة ثالثة ألواح خشبي   ة أعضاء، يعطي لكل  نة من ست  مجموعات مكو  إلى  شتركينيوز 

ذ تة مسطحة( )عوارض خشبي   ها نهر هائج. محب  د على األرض مساحة تعرف على أن 
املجموعات  وزيعويحد 

 بحاجة لتحسين عالقة التواصل والتعاون بينهم.  شتركينممجموعة  بحيث يكون في كل  
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بناء جسر من العوارض. يمكن  بواسطةأعضائها عن طريق النهر الهائج  مجموعة هو نقل كل   هدف كل   -

ا املراحل التي اجتازها أعضاء املجموعة ونقلها قدم   ة فقط، ولذلك يجب فك  الدوس على العوارض الخشبي  

 ستالوقوع ي -النهر فيمشترك  لألمام. يحظر أن يقع أي  
 
 البداية.  وجب العودة إلى خط

-  
 
ة أو التي كبحتها. إا حول الظروف التي سمحت بيجري املرشد نقاش  نجاز املهم 

 

 الراعي والغنم

ق الثقة بين املشتركين ة، بل هي تجربة تعم  د تسلية ترفيهي  األلعاب األكثر تسلية، وال تعتبر مجر   ىحدإالراعي والغنم هي 

 د قدرات القيادة، التكت  وتحد  
 
ة مالئمة للمساحات املفتوحة وتتطل العينين لعدد ب تغطية ل والتعاون. وهذه الفعالي 

 من املشتركين.

 "راعي األغنام"حد املشتركين ليكون أيختار املرشد  -
 
 ون أعينهم بغطاء عينين. . باقي أعضاء املجموعة يغط

 ألون بأعضاء املجموعة هم القطيع وهم املخو   -
 
 فقط.  "لغة األغنام" موا ويتواصلوا فيما بينهم بن يتكل

ه حظيرة، والتي على راعي الغنم أن يقود املجموعة بواسطة جرس. يمكنيشير املرشد على مكان يعر ف على  -  أن 
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ن انفصل واحد أو أكثر عن املجموعة، ال يمكن للمجموعة إأعضائها فقط ) م عندما يجتمع كل  للمجموعة التقد  

 قبل بداية اللعبة، يخص   -م(. التقد  
 
ة:طوا طريقة تنفيذ اص املرشد للمجموعة خمس دقائق ليخط  ملهم 

ى مدخل الحظيرة بالسرعة القصوى. ل مع  البقاء متجمعين والتكت    ا حت 

 

 القردة الثالثة

ة للمجموعة )على سبيل املثال  عطيي - ع من ا وفق وصفة أو تركيب مرب  مع   تةعداد كرات شوكوالإاملرشد مهم 

ذ أن تكون  -ا أجزاء أعدت مسبق    مكان(. قدر ال كبيرة  القطع محب 

عي - د بقيد مختلف: واحدة ال يمكنها مجموعة تقي   ثالث مجموعات، كل  إلى  الكبيرة املرشد املجموعة وز 

 التحر  
 
 م واألخيرة ال يمكنها أن ترى. ك، أخرى ال يمكنها التكل

ة مع   -  على املجموعات أن تتواصل بينها لتنجز املهم 
 
ع بين بات املنتج أو أقسام املرب  ا )يمكن تقسيم مرك

 املجموعات(. 

التعبير عن أنفسهم، التواصل في املجموعة وتطوير طرق عن قدرة ال على املشتركينتساعد اللعبة تدريب  -

 املجموعات. مع و  ة للتواصل الذاتي  بداعي  إ
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 ألعاب
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 ألعاب تعارف

 دورة أسماء
 نة. له اسم حيوان، حلوى أو فاكهة أو حركة معي   يذكر اسمه ويضم   مشارك كل  

 األسماء التي ذكرت أمامه واألسماء أو الحركات التي أرفقت لها.  ترديد كل  مشارك  على كل  

 املناداة باألسماء 
 ويلقي بغرض تجاهه. شتركينأحد املشتركين في الوسط، ينادي اسم أحد امليقف يقفون في دائرة، 

 الذي نودي باسمه أن يمسك الغرض قبل أن يالمس األرض.  شتركعلى امل

 

 غرض ي
ا به. يروي املا مهم  في وسط الدائرة غرض   شتركم يضع كل   عن هذا الغرض بضع كلمات.  شتركا بالنسبة له أو متعلق 

ة ذلك ليس ا آخر من وسط الدائرة )غرض   شتركم بعد أن ينهي الجميع، يأخذ كل    الغرض.غرضه( وعليه أن يروي قص 
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 تشابك

 
 
ة. يمسك املرشد بطرف الخيط، يرمي الكرة إلى في دائرة ويمسك املرشد بيده كرة صوفي   شتركون امل يصطف

التالي شارك مة للبطرف الخيط بيد واحدة، يرمي الكرة الصوفي   شارك، ويناديه باسمه. يمسك املشاركامل

ى يمسك كل  شاركامل ذلكوينادي باسم  أعضاء املجموعة بالخيط. وهكذا ينتج تشابك  ، وهكذا دواليك، حت 

ر الخيط ملن سبقه ويذكر اسمه، وهكذا : يمر  ة ولكن بترتيب عكس ي  ر العملي  من الخيط. في هذه املرحلة نكر  

 
 
ى نفك التشابك ونلف  ة ثانية. الكرة الصوفي   دواليك حت 

 

 بطاقات تعارف
 بطاقة يكتب أو   . على كل  شتركينا بطاقات بعدد أكبر من عدد املق  املرشد مسب يعد  

 
وايتي ه" جملة تعارف، مثال: ال

 ، وما إلى ذلك. "هو... ي  لدل الطعام املفض  "، "أنا ابن..."، "..أنا أحب  "، "هي...

مشترك بطاقة ويقرأ ما كتب عليها  . يرفع كل  مقلوبةفي دائرة، توضع البطاقات في وسط الدائرة  شتركون يجلس امل

 ا عن نفسه. شيئ   يرويوبذلك  -ويكمل الجملة 

 
 

ة بدرجة كبيرة. مالحظة: يجب التشديد أال   تكون األسئلة شخصي 
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 إيقاع -إيقاع
ة واحدة باليدين على الركبتين، بالحركات بإيقاع مشترك: يرب   مون . يقو ي  دائر  بشكل شتركون امل يجلس تون مر 

 
 
تين بأصابع اليد )بال قون يصف ة واحدة وينقرون مر  جمال أربع طرقات(. بينما يجري املشتركون الحركات مر 

ل بتناغم واحد، ينادي  ة واحدة أثناء التربيتة على الركبتين ومر ة أخرى أثناء التصفيق(  األو  تين )مر  باسمه مر 

ة واحدة مع كل   تين باسم مشترك آخر )مر  شترك الذي يذكر اسمه يقوم باملثل: ينادي صابع(. املنقرة باأل  ومر 

تين باسم مشترك آخر، وهكذا دواليك. املشترك الذي يفشل يقد   تين ومر   م عربون  باسمه مر 
 
ى نقطة ا أو يتلق

 ا من دون عربون أو نقاط.ئة، يمكن اللعب أيض  سي  

 

 ورقة تطير في الهواء
آخر ويلقي الورقة لألعلى. على املشترك الذي ذكر يقف أحد املشتركين في وسط الغرفة، ينادي باسم مشترك 

ن وصلت الورقة األرض، املشترك الذي نودي إمساك بالورقة قبل أن تقع على األرض. اسمه النهوض وال 

مساك الورقة ينادي باسم مشترك آخر إن نجح في إباسمه يقطعها إلى قطعتين وينادي اسم مشترك آخر. 

 من دون قطع الورقة. 
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 تعارف بينغو 
ع املرشد لكل   ل في التجو   شتركيناملخانة مكتوب قول تعارف. على  ( وفي كل  3*3 -خانات  9مشترك ورقة بينغو ) يوز 

  . في كل  ويطلب توقيع من يالئمه القول الغرفة 
 
الخانات يصرخ  ع كل  خانة يجب أن يكون توقيع صديق آخر. من وق

 . "بينغو"

  فوض ى
يجلس في الوسط. املشترك الذي يجلس في الوسط يسأل أحد  شتركينامل وأحداملجموعة في دائرة  تجلس كل  

جابة خاطئة، إن أجاب بإه(، الجالس على يسار من يسأل عليه أن يجيب. بالسؤال يخطر في أي املشتركين سؤاال )

 ون اللعبة من جديد. أ، يستبدلون األماكن ويبد"فوض ى"يصرخ الجميع 

 التي على الحائطاملرآة 

ن خط البدايةامل يقسم املرشد  مجموعة في الجانب اآلخر من الغرفة. كل   كل  تقف ، شتركين إلى مجموعتين ويعي 

 
 
ق البداية.  مجموعة تصطف في طابور خلف خط

 
الواقف  شتركامل وعة ورقة صحيفةممج على الحائط أمام كل  تعل
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ل اسمه على الورقة شارة من قبل املرشد عليه أن يسج  عطاء ال إوبن )توش(، ال في الطابور يحصل على قلم ملو  أو  

 
 
 األسماء أو   واضح والعودة إلى نهاية الطابور. املجموعة التي تنهي كتابة كل   بخط

 
  وبشكل صحيح هي الفائزة. ال

 
ّ
 ةست

بطاقة اسمه بطريقة مختلفة: رسمة، لغة مختلفة،  ل على كل  بطاقات. عليه أن يسج   على ست   مشترك يحصل كل  

بطاقات. يقول  ا ست  مشترك عشوائي   لون مختلف وما إلى ذلك. توضع البطاقات في الوسط وتخلط، يأخذ كل  

ه على كل  
 
  واحد أن يمسك بيده ست   املرشد أن

 
م ويجب بطاقات والتي تحمل اسم الجالس على يمينه. يحظر التكل

 بطاقات طيلة اللعبة.  ست  شترك م أن تكون بيد كل  

 مقابلة شخصّية

ة متشابهة لكل  إيجب  بينامل عداد بطاقات أسئلة شخصي  توزيع املجموعة إلى أزواج.  يتم  في وقت مسبق.  تدر 

واحد من  زوج على بطاقة أسئلة والشريكان يجريان مقابلة مع بعضهما البعض. بعد ذلك، كل   يحصل كل  

مالشريكين   شريكه أمام باقي املجموعة.  يقد 
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 جاهالريح باالتّ  تهبّ 

 
 
وأن يضيف "جاه...الريح بات   تهب  "أن ينادي:  شتركفي الوسط. على امل شتركيناملة وأحد تجلس املجموعة في دائرة مكتظ

 انتعل ن َم  ا )كل  صفة أو تعريف  
 

ن ن يبقى م  نهم. َم اتغيير مك ميالئمهم التعريف عليهَمن شقر والخ(، أن هو َم  ، كل  صندال

 عبة. لال دون مكان يقف في الوسط وتستمر  

 

  كورسوال  /امةدوّ 

ة يجلس مقابل مشترك في مشترك في الدائرة الداخلي   دائرتين، دائرة بداخل دائرة. كل   فيشتركون امليجلس 

ن ة. يعلن املرشد عن موضوعالدائرة الخارجي   بعضهما البعض أن  مقابل، وعلى زوج املشتركين الجالسين معي 

بة على قلبي، أصدقائي، هواياتي والخ(. ا للموضوع املعلن )عائلتي، املهنة املحب  يرويا لبعضهما عن بعضهما وفق  

ة بعد عد    ا لليمين، وكل  ا واحد  ك مقعد  ة تتحر  ى والدائرة الداخلي  األولة دقائق، يعلن املرشد عن نهاية املهم 

 آخر. ونعلن ثانية عن موضوع وهكذا دواليك.  متدر بطالب ينتقل للجلوس مقابل 
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 حجارة ةسبع

 وأكثر.  10عدد املشتركين: 

 ة املطلوبة: الدهاء وعمل الطاقم. املهارات األساسي  

ات املطلوبة: كرة، سبع   ةاملعد 
 
 حة يمكن وضعها فوق بعضها البعض. حجارة مسط

 اللعبة:  ى مجر 

 املرشد يرسم 
 
عيثم في امللعب،  اخط إلى مجموعتين، تقف املجموعتان قبالة بعضهما البعض من طرفي  شتركينامل وز 

 
 
 حجارة على بعد عشر خطوات تقريب   ةا من سبع. مجموعة واحدة تبني برج  الخط

 
. املجموعة الثانية تحاول ا من الخط

ن أصابت الكرة، إن لم تصب الكرة، تستبدل املجموعات األدوار. إلقاء. إصابة برج الحجارة بالكرة بثالث محاوالت إ

د. يحظر فإن  على أعضاء املجموعة التي بنت البرج إمساك أعضاء املجموعة الثانية بلمسة واحدة في وقت محد  

 
 
عليه، ن يقبض ل إلى الحجارة ومحاولة بناء البرج. مَ الخروج من حدود امللعب. على أعضاء املجموعة الثانية التسل



 

 98 
  

ى يلمسه أحد أعضاء مجموعته. عندها فقط يسمح له بالعودة إلى اللعب. يحظر اعليه أن يقف مك نه وأن ينتظر حت 

 يقاف حارس دائم قرب الحجارة. إني ويحظر عليهم ى ملس الحجارة وهدم البرج الذي بُ األولعلى أعضاء املجموعة 

 أسئلة للنقاش

 كيف كان شعورك خالل اللعبة؟  -

 أ شترك كل  هل ا -
 
 ؟ عن نفسكمت عضاء املجموعة؟ ماذا تعل

 

 كرة الكراس ي

 8-25عدد املشتركين: 

 ة.ة املطلوبة: العمل ضمن طاقم، سرعة جسدي  املهارات األساسي  

اةة معدد املشتركين، كرة ورقي  ب: كراس ي تحضير ة لالستبدال(، مرميان عداد كرة اضافي  إل بورق الصق )مفض   قو 

ى مسافة متر واحد، يجب تحديد مساحة.  ا، من حول كل  بعرض مترين تقريب    مرمى، حت 

 مجرى اللعبة
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مشترك يضع كرسيه في مكان  دخال الكرة ملرمى الخصم. كل  إمجموعة  إلى مجموعتين. على كل   شتركين املاملرشد  عز وَ يُ 

رون الكرة بينهم عن طريق الدحرجة عضاء املجموعة يمر  أالقيام عنه.  يحظر عليه -ن في الغرفة ويجلس عليه معي  

ك نه أو حر  او أحد املشتركين قام من مكأباأليدي فقط. وفي حال ارتكاب مخالفة )ملست الكرة قدم أحد املشتركين 

ة كل   ثانية لتغيير  15ة دقائق، يعلن املرشد عن عد   كرسيه(، تنتقل الكرة إلى حارس املرمى في مجموعة الخصم. مر 

لت عدد األهداف ساحة املرمى يكون كرس ي حارس املرمى فقط. املجموعة الفائزة هي تلك التي سج   مكان الكراس ي. في

 األكثر في وقت محدد. 

 سئلة للنقاشأ

  كيف كان شعورك خالل اللعبة؟ هل اشترك كل   -
 
 ؟ عن نفسكت مأعضاء املجموعة؟ ماذا تعل

 تعاون 

 30عدد املشتركين: 

 بداعإة مطلوبة: عمل ضمن طاقم، مهارات أساسي  

 مجرى اللعبة

 ا إلى ظهر، وأيديهم مشبوكة ببعضها البعض. يجلس املشتركون في أزواج ظهر   -
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 : قيام!بكلمة اللعبة يبدأ املرشد -

 ا من دون فصل األيدي. زوج القيام مع   كل  يحاول  -

ى يت  ة مع  عليهم القيام كرباعي  ة ا ملجموعة رباعي  حدان مع  ال يت  الزوجان اللذان يقومان أو  -  كل   حدا. وهكذا دواليك حت 

 املشتركين في مجموعة واحدة. 

 سئلة للنقاشأ

  كيف كان شعورك خالل اللعبة؟ هل اشترك كل   -
 
 ؟ عن نفسكمت أعضاء املجموعة؟ ماذا تعل

 

 الكرات قادمة 

 وير الخيال طفعل، ت ة املطلوبة: تركيز، سرعة رد  هارات األساسي  امل

  عبةلمجرى ال
 
الكرة، يقف في  عبارة عن والذي هو شتركيناملفي جهة واحدة من امللعب. أحد  شتركون امل يصطف

، وعلى املشتركين االنتقال إلى الجانب الثاني من امللعب من دون أن "الكرات قادمة"وسط امللعب. عليه أن يعلن 

 ا. ك في امللعب يصبحوا كرات أيض  َس م  كوا. من يُ َس م  يُ 
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 ةكرة قدم صينيّ 

 كان واالمتناع من تلقي هدف محراز أهداف كثيرة قدر ال إاألهداف: 

 ة املطلوبة: تركيز، تنسيق حركات. هارات األساسي  امل

 مجرى اللعبة

  تدر بون امليقف 
 

 في دائرة وأقدامهم متباعدة قليال
 
ل قدم   )كف   األو 

 
قدم جاره في الدائرة(. املسافة بين  تالمس كف

  القدمين لكل  
 
مشترك أن  يدهم أو بقبضتهم. على كل   مشترك هي املرمى. يدحرج املشتركون الكرة على األرض بكف

 يحرس مرم
 

 ل قدر ال تتجاوزه الكرة وأن يسج  اه وأال
 
ا بمرمى اآلخرين )يمنع تسجيل هدف بمرمى الواقفين مكان أهداف

 .ى عدد األهداف األقل  ل عدد األهداف األكبر ويتلق  الفائز هو من يسج  (. نجانبيالمن 
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 شمعة إلى داخل زجاجة دخالإ

 ة املطلوبة: تنسيق الحركاتهارات األساسي  امل

 ة للشرب، شموع، أشرطة أو خيوط للربطأدوات مطلوبة: زجاجات بالستيكي  

 اللعبة: مجرى 

 مشترك مربوط خيط في طرفه شمعة.  صر كل  خعلى 

 ة فارغة. على األرض، بين قدميه، وضعت زجاجة بالستيكي  

 الشمعة إلى داخل فتحة الزجاجة من دون االستعانة باليدين.  إدخالمشترك أن يحاول  على كل  

 الفائز هو من يدخل الشمعة إلى داخل فتحة الزجاجة أو  
 

 . ال

 

 ديجتالّية- ةألعاب رقميّ 

 ة. كر هذا الرابط تجدون عشرات األلعاب املبتفي 

  املالئمة لكل   اللعبةيمكنكم بناء 
 

ات  طال  ب النويدي 



 

 103 
  

 خّمن من أكون 

ة الشائعة. هدفها أن نعرض من دون كلمات مصطلح  إة، وهي يمائي  إلعبة  ا، ا، غرض  ا، تعبير  حدى األلعاب االجتماعي 

 ثانية.  60ة مقدارها ف عليه خالل فترة زمني  ش يء آخر والتعر   ا أو أي  ا سينمائي  ا، فيلم  ا مشهور  شخص  

في شاشة البداية للتطبيق نختار الفئة املالئمة للعمر، بعد ذلك، يحمل الالعب الذي يعرض، وفق اختيار املشتركين 

خرين. على املشتركين هة إلى الالعبين اآل ووفق القوانين التي يعرفونها، الهاتف الخليوي بعلو جبينه، بينما الشاشة موج  

ذ عدم استخدام الكلمات أبد  غير كالمأن يعرضوا ما يظهر على الشاشة من   ا. ، محب 

ة، عليه أن يدير الجهاز إلى األسفل. هذه الحركة ستنقل  بينما الالعب الذي يحاول تخمين التعابير، وينجح باملهم 

 
 
ة ألعلى. هذه العملي  ى الإه الجهاز املصطلح، عليه أن يوج  ف على ن لم ينجح بالتعر  إا. للمصطلح التالي وتمنحه نقاط

 ضافة نقاط. إستنقل للمصطلح التالي من دون 
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بداعإ   
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 بني بناء دمية من كيس ورقيّ 

 املواد املطلوبة

ادات، قماش، نة، سد  ، مواد  للزينة )أوراق ملو  ، مقص  بني، قلم رصاص، ألوان مختلفة، صمغ بالستيكي   كيس ورقي  

 وما إلى ذلك(. خرز 

 طريقة اإلعداد

عن طريق تحريك األصابع. نلصق ونرسم على  وتشغل تستعملبهام ة بين األصابع والندخل اليد إلى الكيس، الطي  

 ا، ربطة عنق والخ. ا، يدين، شعر  الكيس عينين، لسان  

 دمى من مالعق خشبّية

 املواد ّاملطلوبة

، صمغ  ة، ورق، ألوان توش، مقص  نة(مالعق خشبي  ، مواد  للزينة )ورق ألومنيوم، صوف، أوراق ملو   بالستيكي 

 طريقة اإلعداد

ة.  ا وما شابه. نلصق الرسمة على ملعقة خشبي   نضيف الشعر ، قبعة ومالبس نرسم على الورق عينين، فم 
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 دمى أصابع مضحكة

 املواّد املطلوبة

 ، مواد  للزينة، مثل: خيوط صوف وقطع قماش. ورق بريستول، أقالم رصاص، ألوان، صمغ، مقص  

 طريقة اإلعداد

 ات. ا أو شخصي  ا، أزهار  ا، شجر  نرسم على ورق البريستول حيوانات، أشخاص  

 ات من الورقة. الشخصي   نقص  

 نها. نها ونزي  نلو  

 صبع. منها خواتم لأل  ة من البريستول ونعد  شرائط ورقي   نقص  

 ا للرسمة من الخلف. نلصق خاتم  

ة. ندخل األ   صبع ونبدأ برواية قص 
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 األحالم ّيادص

ادص ت  ةاألحالم هي أداة هندي   ي  لتصطاد بشبكتها الكوابيس واألحالم  -وفق التقاليد للسيطرة على األحالم أعد 

دة فقط تمر  السي   اد. صئة وأن تترك األحالم الجي  من دائرة كبيرة تخرج منها ريشة، بداخلها شبكة  األحالم مبني   ي 

 
 
ادز األحالم. ليعمل صوبمركزها خاتم مستدير أو كرة، وبها تترك ا من مواد  طبيعية األحالم، عليه أن يكون مصنوع   ي 

 
 
ادق صفقط. ُيعل  األحالم فوق سرير النائم. ي 

افة ص  األحالم ّيادخر

يوم العنكبوت بينما هو يعمل،  كل   تراقب  ة. نوكوميسالجد   نسج عنكبوت شبكته بهدوء قرب سرير نوكوميس،

نسج شبكته بهدوء. ذات يوم، بينما كانت تنظر إلى العنكبوت، وصل حفيدها، كيغفا، وعندما شاهد العنكبوت، 

 ."ه بسوءال كيغفا، ال تمس  "ة :اقترب منه وأراد أن يقتله. فهمست الجد  

 الولد الصغير.  سأل"نوكوميس، لم تحمي العنكبوت؟"

 ها لم تجب. ابتسمت نوكوميس، لكن  
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قين منذ أي  "نقاذها لحياته. قال لها: إة وشكرها على عندما رحل الولد، حضر العنكبوت إلى الجد   ام طويلة وأنت تحد 

رين عملي. مقابل 
زة مي  ة امل. ابتسم االبتسامة العنكبوتي  "ةنقاذك لحياتي، سأعطيك هدي  إبي وأنا أنسج شبكتي وتقد 

 على النافذة.  ببطءكت ة الساحرة والتي تحر  له. وبعد ذلك على الفور، ملع القمر على الشبكة الفضي  

 "؟ سأل العنكبوت. "هل ترين كيف أنسج"
 
ئة. واألحالم شبكة باألحالم السي   مي، وهكذا ستمسك كل  انظري وتعل

دة فقط ستمر   ى تي لك. استخدميها عبر الثقب الصغير. هذه هي هدي   الجي   حت 
 
دة فقط، واألحالم تتذك ري األحالم الجي 

 . "ئة ستعلق بخيوط الشبكةالسي  

 األحالم ّيادإعداد ص

 املطلوبة  املوادّ 

 
 
 ف مبخرة، خرز، ريش، خيوط نسيج.منظ

 طريقة اإلعداد

 سم. 12وا الخيط حول خاتم بقطر . لف  1
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لوا دوائر حول الخاتم. 2
 
 . بعد ذلك، بخيط آخر، شك

3 
 
 . عندما يصبح الخاتم كل

 
ا. دوا أن يكون الخيط مشدود  وا بنسج الخيط عبر الدوائر، شد  ا بالدوائر، استمر  ه محاط

ى يمتلاستمر     ئوا بالنسج حت 
 
 ه مثل شبكة العنكبوت.الخاتم كل

 . في الوسط سيبقى فراغ بسيط. أدخلوا به خرزة.4

 خرز   ادخلوا بطرف الخيوط. اربطوا في أسفل الخاتم ثالثة خيوط، 5
 
 ا.ا وريش

 أ. 6
 
اص هو  وها –ا في األعلى، للتعليق ضيفوا خيط  د أحالمكم جاهز. ي 
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 كياس محافظ نقود من أ
ّ
 فارغة ياتمسل

 املواّد املطلوبة 

 
 
 ودبابيس أو خيوط وإبر.  اساتورق جدران شفاف، دب  يات فارغة، أغلفة مسل

 طريقة اإلعداد

  عة(. من املهم  رة، مستطيلة، مرب  من األغلفة شكل محفظة النقود التي نريدها )محفظة مدو   نقص  
 
نا االنتباه أن

 الغالفين، نلصق النايلون عن طريق ورق الجدران الش نقص مساحة كافية لصناعة جانبي املحفظة. نمد  
 
اف ف

 ونكبسها أو نحيك الزوايا. 
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  قنانيأزهار من ال

 املواّد املطلوبة 

 . مشترك، ألوان غواش وريش، مقص   بالستيك بحجم لتر ونصف لكل   قناني

 طريقة اإلعداد

  قنينة. في ثلثي القنينةمن ال نقص الثلث السفلي  
 
ى ية نقص  املتبق سنتيمترات من  5 خمس شرائح بمسافة تصل حت 

  قناني) قنينةالفتحة 
 
 مؤش

 
 ر بها بخط

 
ى الخط  ا(.تقريب   ، حت 

 
 
 ن الزهرة. ل أوراق التويج ونلو  نقلب طرف األشرطة لنشك

 خشخاشة

 املواّد املطلوبة 

 أو عدس، ألوان توش، أوراق كريب
ة االستعمال )بالستيك(، حبوب أرز   كؤوس أحادي 
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 طريقة اإلعداد

ن بألوان التوش ونلصق أشرطة كريب   في الكأس. نلصق فتحة الكأس إلى فتحة كأس أخرى، نلصقهما، نلو 
نضع األرز 

 على الجوانب.

 
ّ
 يات من أكياس جن

 املواّد املطلوبة 

 الكثير من أكياس النايلون بألوان مختلفة

 طريقة اإلعداد

 . الوسطفي  عقدها ونا واحد  . نأخذ كيس  1

 أيدي الكيس.  . نقص  2

3 
 
ى نحصل على كرة تشبه الرأس، من املهم  ا ونلف  . نأخذ خيط  . ا من الخيطرك بعض  أن نت ه حول العقدة، حت 

 . نأخذ اليدين التي قصصناها، نلصق بعضها ببعض من الطرفين ونربط األطراف. وهذه ستكون اليدين. 4
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ه ا آخر، نقوم بفتحه ومن ثم  . نأخذ كيس  5 ى نحصل على ربطة عنق. ندفع يدي الكيس إلى في الوسط  نضم  حت 

 ة. وهذه ستكون األجنحة. الداخل، حيث ال تكون مرئي  

ن ياليدان ملتصقتتكون  ية، بينما ذين يخرجان من رأس الجن  لا بين الجزئين الم. نأخذ اليدين والجناحين وندخله6

 .إلى الجهة األطول واألجنحة خلفها

 قالم رصاصأحامل 

 املواّد املطلوبة 

 ، صمغ ساخن، ألوان، زينة، مقص  ممو جسطوانات ورق تواليت )ورق مرحاض(، كرتون أ

 طريقة اإلعداد

ح   نعطي لكل  
 
ح نلصق اسطوانة عامودي  ا كرتوني  مشترك مسط

 
سطوانات جاهزة، يمكن ا إذا لم يتبَق ة )ا. على املسط

 ن. ن ونلو  (. نزي  ممو جعداد اسطوانة من كرتون إ
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 حامل أوراق

 املواّد املطلوبة 

 ، صمغ ساخن، ألوان وزينة. ممو جكرتون 

 طريقة اإلعداد

بات، نترك جانب   نعد   ب مفتوح  ا واحد  من الكرتون مكع  ةا )مثل علبة صغيرة( ونلصق با من املكع  الجوانب،  قي 

 الورقة إلى بطاقات ونضعها في الداخل.  ن. بالنهاية يمكن أن نقص  ن ونزي  نلو  

رات
ّ
 معط

 املواّد املطلوبة 

ان، عيدان قرفة.   قماش، صابون مبشور، خيط كت 

ة صغيرة، نربط الصرر بخيط وبينها نربط عيدان القرفة. طريقة اإلعداد  نضع الصابون بين القماش، نربط صر 
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 تدوير وجوه – رةوجوه مكرّ 

 املواّد املطلوبة 

ى كرتون  نة، أغطية، عيدان ثقاب، خيوط، أزرار، عيون، عيدان ملو  ، صمغ وأغراض صغيرة ال حاجة لها: مقو 

 . اصات صحفألعاب صغيرة، قص  

 طريقة اإلعداد

ى، و كرتون قطعة واحد على  يحصل كل   ا من األغراض الصغيرة. النتيجة هي أشبه عليه أن يرسم عليه وجه  مقو 

ة وجوه أو هوي   وفن   ي  بدمج بين الكوالج الفن   ذ أن نوص ي النحت. يمكن تسمية هذا العمل قص  ات. ومن املحب 

 املشتركين برسم صورة لوجههم أو لشخص آخر واختيار مواد  وفق  
 

 الطبيعة لذا سأعد   : أحب  ا لذلك، مثال

  شعري من األوراق.
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 من الصحف وعاء

 املواّد املطلوبة 

 بالونات، صحف، صمغ، ألوان.

 اإلعدادطريقة 

 ا ونلصق عليه عد  ننفخ بالون  
 
ى تجف ن ر البالون في الداخل ونلو  . يوم غد نفج  ة طبقات من الصحف. ننتظر حت 

 الصحف. 
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 أدوات عزف

 املواّد املطلوبة 

 بأحجام من البالستيك )يمكن قناني 
 
 ، صمغ ساخناط، مقص  مختلفة( مط

 طريقة اإلعداد

 بحجم لتر ونصف. نشد  املطاط إلى الثقب.  القنينةجانب  نثقب على شكل بيضوي   رة:تاغي

صدار نغمات ات مختلفة. وعندها نضرب عليها بالعصا ل ي  ا ونملؤها باملاء بكم  ة قوارير مع  نوصل عد   يقاع:إأدوات 

 مختلفة. 

 



 

 118 
  

 

ةعداد بوظة بيتيّ إ  

 األهداف: 
 املتعة

 تجربة في إنتاج أطعمة ومذاقات. 

 دمج البداع مع العلم. 

 املواّد املطلوبة 

 ة فارغة )علبة "شوكوليت"، علبة نسكافيه، علبة ماتيرنا...(علبة معدني  

 ة )غيربر، مربى...(، أصغر من العلبة املعدني  مرطبان زجاجي  

 يمكن استخدام كيس ي سحلب )واحد كبير وآخر صغير( كبديل

 نصف كوب من الحليب 

 نصف كوب من القشدة

 ملعقة "شوكوليت"
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 جليد

 كأس ملح خشنثلث 

ذ  : منشفة ملسك الوعاء.محب 

 

 تعليمات اإلعداد: 

 بالحليب مع ملعقتي "شوكوليت"ونغلقه.  نمأل نصف املرطبان الزجاجي   -

 ندخل املرطبان في العلبة الكبيرة.  -

 نمأل العلبة بالجليد.  -

 امللح من فوقها. ونرش   -

 ونغلق العلبة. 

ى  15ا قرابة د  ونخلط جي   نهز   -  دقيقة.  20حت 

 مساك العلبة بمساعدة منشفة. إعند الحاجة يمكن -
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  قّصةي كيف نرو 
ة يساهم في تكت   ةألعضائها تجارب مشتركة ورموز   حيث أن  ،   جموعةاملل سرد القص  انظروا على  بهم. ا ولغة خاص 

ة املشهورة "ليلى والذئب". ة بشكل مشو   ثيرون من املرشدينك    سبيل املثال القص  ش، يختارون رواية القص 

ة وهي تروى بشكل مشو  وتسميتها "الذئب وليلى".  ش، وأعضاء املجموعة يسمعون الكلمات بعد تجربة سماع القص 

    ا يدور األمر ويستمتعون بذلك."ذئب وليلى"، سيفهمون عم  
 
ة هي وسيلة )وليست هدف  ا( لنقل رسالة، إذ أن  القص 

ة ليس هو ا يماءات والتواصل بين فقط، بل كذلك نبرة الرواية، وتيرة الكالم، تعابير الوجه، ال  ملهم  فحوى القص 

ة ناجعة أكثر من املحاضرات ومن املواعظ. بعد أن يسمع  الراوي واملشتركين. يمكن القول إن   القصص هي أداة تربوي 

ة، يمكن إجراء نقاش عم    املشتركون القص 
 
ة ا يتعل  اختيارها.  التي تم  ق بتحقيق هدف الفعالي 


