
ישראלמדינת

החינוךמשרד

نامج ال وم  يتخطيط البر

  الخدمات النفسّية االستشارّيةمرشدة 
 
ف

منظومة بَّث قُطريّة

ّودوا   تب  
ْ
بألوان، قلم وممحاةنرجو منكم أن

بوّية هدبةرني   أبو : مع المستشارة الب 



..لحظة، قبل أن نبدأ

شعرونإليكم درس المهارات الحياتّية عن ُبعد، ولكنكم ست▪
!بالقربمن خالله

كيف تتدّبرون أموركم؟-جديدحياةمجرى▪

اقات إنها القدرات والط: نحن جميًعا نملك مهارات حياتّية▪
الكامنة فينا

!!!هّيا بنا، سننطلق اآلن



 ماذا 
 
م اليوم؟سنتعل

" .أشعر الملل"سنستمع ونقرأ أغنية •

 ماذا •
 
ّ مون اليوم؟ أفكار لستتعل نامج اليوم  .تنظيم البر

 خدمسنست: باختصارتلخيص الدرس •
 
نامج الطر ونخطالخيال ك  نفك ّ البر ، الذي يوم 

".وحش الملل"سيساعدنا مع 

ّ : دّربمهمة للت• ".وحش الملل"، رسم بناء برنامج يوم 



?ماذا نحض  للدرس



....أشعر بالملل

!شعر بالملل، مع بعض الكسلأ

ال أعرف لماذا، يا ترى ما العمل؟

.نكتة تروي  ها لألصدقاءأكتب 
أو أغنية تهديها ألحد األحباء

.ومن أشكال الغيم  ا ل قصًص تخيّ 
 
ّ
 ب رت

 
.مف غرفتك عند اللزو ونظ

،أشعر بالملل
.مع بعض الكسل

جميع الحقوق محفوظة لقناة كرزة

أغنية الملل

https://www.youtube.com/watch?v=cacnXYbtvTo


.....أشعر ملل

!اشعر بالملل، مع بعض الكسل
؟ال أعرف لماذا، يا ترى ما العمل

.اءاكتب نكتة تروي  ها لألصدق
األحباءأو أغنية تهديها ألحد 

.وممن أشكال الغيا ل قصًص تخيّ 
 
ّ
 ب رت

 
.زومف غرفتك عند اللونظ

،أشعر بالملل
.مع بعض الكسل

جميع الحقوق محفوظة لقناة كرزة

أغنية تهديها 
.اءألحد األحبّ 



...أشعر بالملل

!اشعر بالملل، مع بعض الكسل
ال أعرف لماذا، يا ترى ما العمل؟

.اكتب نكتة تروي  ها لألصدقاء
األحباءأو أغنية تهديها ألحد 

.وممن أشكال الغيا ل قصًص تخيّ 
 
ّ
 ب رت

 
.ومف غرفتك عند اللز ونظ

،أشعر بالملل
.مع بعض الكسل

جميع الحقوق محفوظة لقناة كرزة

منا قصًص ل تخيّ 
. أشكال الغيوم



...أشعر بالملل

!اشعر بالملل، مع بعض الكسل
ال أعرف لماذا، يا ترى ما العمل؟

.اكتب نكتة تروي  ها لألصدقاء
أو أغنية تهديها ألحد األحباء

.ممن أشكال الغيو ا تخيل قصًص 
 
ّ
 ب رت

 
.زومف غرفتك عند اللونظ

،أشعر بالملل
.مع بعض الكسل

جميع الحقوق محفوظة لقناة كرزة



نتأمل للحظة

  سمعناها، يقوم األوالد بالعديد من األمور
  األغنية الت 

 
:ف

 
 
  يكتبون نكات، يؤل

 و فون األغان 
ّ
بون غرفهم،القصص ويرت

!يشعرون بالمللهم ما زالوا لكن

ا؟ا لنفحص، هل تشعرون بالمللهيّ 
ً
أيض

  دفاتركماأكتبوا أو 
 
:رسموا ف

أمور تقومون بها( 6-10)عشر ىلإمن ست 

.ن الصباح حت  المساءخالل اليوم، م  

.



نتأمل للحظة

  سمعناها، يقوم األوالد بالعديد من األمور
  األغنية الت 

 
:ف

 
 
  يكتبون نكات، يؤل

 و فون األغان 
ّ
بون غرفهم،القصص ويرت

!يشعرون بالمللهم ما زالوا لكن

ا؟ا لنفحص، هل تشعرون بالمللهيّ 
ً
أيض

  دفاتركماأكتبوا أو 
 
:رسموا ف

أمور تقومون بها( 6-10)عشر ىلإمن ست 

.ن الصباح حت  المساءخالل اليوم، م  

.



.ن أم الفحمم  ن أصيل، إليكم مثال وصلنا م  



 
ّ
ب األمورنرت

 
ً
  لنا أيض

نامج األسبوع  ونحض ّ .ا البر
افقنا، طيلة اليوم، نامج سب  هذا البر

ب عىلوسيساعدنا 
 
  التغل

 
.المللف

ا إف سنتعرّ 
ً
"وحش الملل"ىلأيض

 
 
 م كيف وسنتعل

 
دة ب عليه بمساعسنتغل

 ّ نامج اليوم  .البر



 
ّ
ب األمورنرت

 
ً
  لنا أيض

نامج األسبوع  ونحض ّ .ا البر
افقنا، طيلة اليوم، نامج سب  هذا البر

ب عىلوسيساعدنا 
 
  التغل

 
.المللف

ا إف سنتعرّ 
ً
"وحش الملل"ىلأيض

 
 
 م كيف وسنتعل

 
دة ب عليه بمساعسنتغل

 ّ نامج اليوم  .البر



ف 
ِّ
....مًعاهّيا نصن

:أمامكم نموذج لكيفية تلوين قائمتكم

  يجب أن نقوم بهااألمور ال
ف، ترتيب ، العناية بحيواننا األليستحمامتنظيف األسنان، تناول الطعام، اال : ت 

. ةمهام تعليميّ الالغرفة، القراءة، 

 أمور م  
ّ
  البيت، اال : ل القيام بهان المفض

....ـ  تصال بالمساعدة ف 

.اللعب، األشغال اليدوية،...مشاهدة التلفاز، الحديث مع: هافيأمور أرغب 

  
  القلباألمور الت 

  اليومياتإرسالرسمة لشخص ما، كتابة معايدة، : ف 
.رسالة، الكتابة ف 

.القفز، الّرقص، الغناء، اللعب: أمور الجسد

كة: ةأمور عائليّ  .محادثة مع أفراد العائلة، رسائل، وجبة مشب 



ف 
ِّ
صن

ُ
.....مًعاهيا ن

ي  ىلِمن جديد إعودوا 
:اليةحسب األلوان الترسمتوها أو كتبتوها قائمتكم، أحيطوا بدائرة األمور الت 

.األصفرأحيطوها بدائرة باللون –واجب القيام بهااألمور ال

 أمور م  
ّ
األخض  أحيطوها بدائرة باللون -ل القيام بهان المفض

ي أحيطوها بدائرة باللون –هافيأمور أرغب  البنفسج 

ي القلب
 
ي ف

األحمرأحيطوها بدائرة باللون –األمور الت 

الكحلي أحيطوها بدائرة باللون –أمور الجسد

األزرق الفاتحأحيطوها بدائرة باللون–أمور عائلية



ف 
ِّ
صن

ُ
.....مًعاهيا ن

ي  ىلِمن جديد إعودوا 
:اليةحسب األلوان الترسمتوها أو كتبتوها قائمتكم، أحيطوا بدائرة األمور الت 

.األصفرأحيطوها بدائرة باللون –واجب القيام بهااألمور ال

 أمور م  
ّ
األخض  أحيطوها بدائرة باللون -ل القيام بهان المفض

ي أحيطوها بدائرة باللون –هافيأمور أرغب  البنفسج 

ي القلب
 
ي ف

األحمرأحيطوها بدائرة باللون –األمور الت 

الكحلي أحيطوها بدائرة باللون –أمور الجسد

األزرق الفاتحأحيطوها بدائرة باللون–أمور عائلية



بهّيا ن
ّ
ّ -رت نامج اليوم    البر

نبت 

كيبيّ  ةتنظيف األسنان، اللعب باأللعاب الت 

.مشاهدة التلفاز، تحضتر المهمة المحوسبة

ستحمامقراءة كتاب مع أحد أفراد العائلة، ال 



 
ُ
طلق الخيالن

.....أشعر بالملل

ع  لعبة و  إخب 
 
أنت القواني   عْ ض

 
فكرة لمساعدة المساكي   حض ّ

 أبطاله ه  األلعابصّور
ً
فيلما

ف
 
لألصحاب" حارب مللك"كتاب أل

ها؟ ما رأيك؟ 
المللذهبقد 

العملهذا بفضل 
.األمللن أفقد 

ةجميع الحقوق محفوظة لقناة كرز 

 
ن األغنية م  هيا لنقرأ ما تبق ّ

.يحاول الطالب تشغيل عقلهم وخيالهم ك  يجدوا حال للملل
 تخدموا ساأنتم أيضا 

 
احات ألمور جديدةخيالكم وفك يذها، تنفبإمكانكمروا باقب 

 
 
. عىل مللكمبواك  تتغل

  كتبتم بها مثالي   لكل
ضيفوها  للقائمة الت 

َ
، أ   الدفب 

ة من اليومأكتبوها ف  .فب 



 
ُ
طلق الخيالن

.....أشعر بالملل

ع  لعبة و  إخب 
 
أنت القواني   عْ ض

 
فكرة لمساعدة المساكي   حض ّ

 أبطاله ه  األلعابصّور
ً
فيلما

ف
 
لألصحاب" حارب مللك"كتاب أل

ها؟ ما رأيك؟ 
المللذهبقد 

العملهذا بفضل 
.األمللن أفقد 

ةجميع الحقوق محفوظة لقناة كرز 

 
ن األغنية م  هيا لنقرأ ما تبق ّ

.يحاول الطالب تشغيل عقلهم وخيالهم ك  يجدوا حال للملل
 تخدموا ساأنتم أيضا 

 
احات ألمور جديدةخيالكم وفك يذها، تنفبإمكانكمروا باقب 

 
 
. عىل مللكمبواك  تتغل

  كتبتم بها مثالي   لكل
ضيفوها  للقائمة الت 

َ
، أ   الدفب 

ة من اليومأكتبوها ف  .فب 



طلق الخيال
ُ
ّ ضيف إىلنو ن نامج اليوم  البر

م، 
ُ
 تحضب  لعبة، تصميم مشح د

 
يب الغرفة ن خالل درس محوسب، ترتم  م التعل

كيبيّ  .ةوالصالون، اللعب باأللعاب الب 

يوانات ، مشاهدة التلفاز، اللعب بالمعجونة وتشكيل حلةة مسّج ستماع لقّص اال 
.الهاتفبات بناء عىل األفالم، الرقص، التحدث مع األصدقاء وشخصيّ 

 
 
لعائلة لوجبة فراد العائلة طرق للهدوء، قراءة كتاب، االستحمام، تحضب  شطائر لأم نعل

 
ّ
أقارب بعيدينث بالهاتف معالعشاء، اللعب بالحاسوب، التحد



طلق الخيال 
ُ
ّ ضيف إىلنو ،ن نامج اليوم  البر



طلق الخيال 
ُ
ّ ضيف إىلنو ،ن نامج اليوم  البر

م، 
ُ
 تحضب  لعبة، تصميم مشح د

 
يب الغرفة ن خالل درس محوسب، ترتم  م التعل

كيبيّ  .ةوالصالون، اللعب باأللعاب الب 

يوانات ، مشاهدة التلفاز، اللعب بالمعجونة وتشكيل حلةة مسّج ستماع لقّص اال 
 وشخصيّ 

ّ
.الهاتفبث مع األصدقاء ات بناء عىل األفالم، الرقص، التحد

 
 
لعائلة لوجبة فراد العائلة طرق للهدوء، قراءة كتاب، االستحمام، تحضب  شطائر لأم نعل

 
ّ
أقارب بعيدينث بالهاتف معالعشاء، اللعب بالحاسوب، التحد



ص
ّ
نه  ونلخ

ُ
ن

قبل اللقاء شعرنا بالملل، 
....واالن
هن خالل الخيال الُموّج م  " وحش الملل"نواجه 

 
ً
.ا لرسم وحشكمندعوكم أنتم أيض



..قبل أن ننهي لقاءناكلمة 

.آمل أن تكونوا قد شعرتم بالقرب بالرغم من الُبعد▪

ال تبقوا بمفردكم/ال نبق  وحيدين ▪

مي   ▪
 
.تواصلوا مع العائلة، األصدقاء، المعل

ن تجارب، ونبدي اهتم▪ ه م  طلع اآلخرين عىل ما نختبر
ُ
امنا باآلخرينن

ي درس المهارات الحياتّية القادم
 
!إىل اللقاء ف
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ישראלמדינת

החינוךמשרד

 
ّ
!شكًرا لكم عىل مشاهدة هذا البث


