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 املقدمة

شائق وممتع. سنوات، بأسلوب 8-3إلطالة اليوم التعليمي  لألجيال  طار تربوي ّهو إ "ניצנים"برنامج  براعم   

يّ البكنامج يتشاروو  بتشركوو  ي  التالميذ امل ات إثراء ي  املجال الحس   الي  القيمي  مع أبناء  -االجتماع ّ  -فع 

. ة لبكنامج التعليم الرسمي   جيلهم كتتم 

ع بالبكنامج  ن التوس 
 
ات بعد دوام التعليم ثابت ومتواصل وُيمك الي  الحوار حول القيم عن طريق ألعاب وفع 

.  الرسمي 

ّ
ُ
ات اإلثراء التي ت الي  ذفع  سهّ من خالل  نف 

ُ
، ت ع التعبيك الشخص ي  والجماع   شج 

ُ
م ي  حوار مراقب، والتي ت

ّ ل.التعارف بي  التالميذ وترس  خ شعور االنتماء والتكت   

ة ات اجتماعي  الي  م،  -نضع بي  أيديكم اقركاحات لفع 
 
ال ي  التعل ع التالميذ إلجراء حوار  فع  ة  تشج  قيمي 

تشغلهم ،ع القيموممارسة اللعب والتجربة بالتناغم م
ُ
ة ت ، لها إلتاحة فرصة التعبيك عن أفكار اجتماعي 

، عالقة مباشرة ب ، ول  هذا يكو  من خالل التجربة ي  العمل مع املجموعة، التفكيك اإلبداع   عاملهم الخاص 

. اء وحضاري  ة وإدارة حوار  بن   املتشاركة االجتماعي 

ه ال اتمن املهم  أ  ُيالئم املوج  الي  زات املجموعة املقركح فع  ة لجيل التالميذ، حجم املجموعة، ممي 

ها.  واملواضيع التي تهم 

م املحيطة، واستعمالها خالل اليوم التعليميّ 
 
ات ودمجها ي  بيئة التعل الي  ل توثيق نتاج الفع   ،من املفض 

ة  . -لحوار االجتماع ّ لبهدف خلق متابعة واستمراري      القيمي 

                                     

ا أيمن ّر                                                                      صالح طه                                  ي   

ّ
 
ّمفت

 
ة -ةاالجتماعيّ للركبية  قطري ّ مرشد                   للتعليم االبتدائي ّي  قسم "أ"  ز التعليم العربي ّش، مرك ّللتعليم االبتدائي ّ "أ"قسم  القيمي 

ّ

ر واملؤنث على حّد سواءالكتابة  مالحظة:
ّ
ر من باب التيسير فقط وهي تشمل املذك

ّ
ّبصيغة املذك

ّ
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ّنفوز مًعااسم الفّعالّية: 

ّأهداف الفّعالّية:

ّمجموعة.ضمن ي  العمل  أ  يتشركك التالميذ .1

ّته.ظروف العمل ي  مجموعإلى  ف التالميذأ  يتعرّ  .2

ّالالزمة: املوادّّ

ة بحسب ما هو مطلوب ي  ول ّ الي  لة الحًقا. .فع  ّمفص 

ّسير الفّعالّية:

1. ّ
ً

ببعضها  صلةد، سلسلة من األوراق املتّ محد ّزمن ،  ضمن كك ي  املجموعةرمتش ول ّيصنع  -السلسلة األكثك طوال

د، يجمع املعند ، البعض ة مًعا بسلسة واحدة، املجموعة الفائزة  تشركووّ انتهاء الوقت املحد  السالسل الشخصي 

ة.أتكو   ه  التي  ّطول سلسلة ورقي 

نة أو أي  مواد أخرى،  اهارًّأّزمجموعة أ  تصنع  على ول ّ -الحديقة الزهرة .2 من أوراق، ورق كريب، أوراق ملو 

ّأكبك مجموعة من األزهار. تصنعاملجموعة الفائزة ه  التي 

من الخرز ا كبيكًّا مجموعة على وعائي  متتشابهي ، أحدهما فارغ واآلخر يحوي عددًّ تحصل ول ّ -خرز ي  الوعاء .3

اآلخر مسافة  وعاء عن أو قنينة بالستيكية(.  يبعد ول ّأو صناديق بأحجام متساوية  ا)يمكن أ  يكو  الوعاء دلوًّ

دة عبارة عن ة بمد ّ ،مجموعة أ  تمأل الوعاء الفارغ بأكبك عدد من الخرّز خطوات، على ول ّ عتشر  خمسمحد 

ّدقائق.

من الوعاء الذي يحتوي خرًزا إلى  ،هاملجموعة أ  ينقل خرزة واحدة بكف ّ ول  متشركك ي  وعلى  املتشركوو ، يصطف 

ّوإعادة املحاولة من جديد.، ة أخرى إلى الوعاءأ  يرجعها مرّ  ،الخرزة على األرض عليه سقوطالوعاء اآلخر، وي  حالة 

ّمن الوعاء املل ء إلى الوعاء الفارغ. ،أكبك عدد من الخرّز تنقلاملجموعة الفائزة ه  التي 

ّة:في أعقاب الفّعاليّّ للنقاش أسئلة

ّكيف شعرتم عندما عملتم كمجموعة؟ ملاذا؟ ماذا أعجبكم؟ ماذا لم يعجبكم؟ ملاذا؟ .1

ّما الذي ساعد العمل ي  املجموعة؟ ما الذي أعاق العمل ي  املجموعة؟ .2

ة؟ متشركك ي  بماذا ساهم ول ّ .3 الي  ّاملجموعة لنجاح الفع 

ّنقاط مركزّية للنقاش:

ة، تشجيع اآلخرين، تسامح، مساهمة الفرد ي  العمل الجماع   )تنفيذ  .1 الي  ة، احركام قواني  الفع  املهام بمسؤولي 

ّفرد ...( إعطاء فرصة لكل ّ

2. ّ ّاالنتماء، القدرة، والصحبة( مساهمة املجموعة للفرد )مثل: تقوية حس 

ّمساهمة العمل الجماع   للمناخ وللمنتوج. .3

ّ
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لدّي ما أجّدد لكم...اسم الفّعالّية:   

ّأهداف الفّعالّية:

ّعلى املتتشابه واملختلف بي  أعضاء املجموعة. تشركووّ أ  يتعر ف امل .1

ّ يفهم التالميذأ   .2 ّاالنتماء ألعضائها. تأثيك املجموعة على حس 

ّاملواد الالزمة:

ّبطاقات، أقالم ملونة، ألوا .

ّسير الفّعالّية:

ه من املتشرككي  التفكيك  .1 وج 
ُ
ارات، التجارب ق للعائلة، الهوايات، املهم عنهم )التطرّ ؤهأصدقا بأمور يعرفهايطلب امل

ة...( ّالشخصي 

ّه عنه، ويضع البطاقة ي  وسط الغرفة.ّؤال يعرفه أصدقاا واحًدّا  متشركك يرسم على البطاقة أمرًّ ول ّ .2

ّحول البطاقات التي رسموا عليها ملعاينة األمور التي كتبت. حلقةيجلس املتشركوو  بتشكل  .3

عت .4 حول  ّ عضو يعرض أمام صديقه األمور التي رسمها ي  البطاقة ويتحاورّو ول ّ -أزواجإلى املجموعة  توز 

ّاملتتشابه واملختلف بينهم.

ّفي أعقاب الفّعالّية:للنقاش أسئلة 

هذه أسعدتكم ليها عن أصدقائكم؟ ما ه  األمور املفاجئة بالنسبة لكم؟ وهل إما ه  األمور الجديدة التي تعرفتم  .1

 األمور؟

 ة نواٍح؟عد ّمن لى بعضنا إ فنتعرّ أ   ملاذا من املهم ّ .2

3. ّ
 
 متم عن املتتشابه واملختلف بينكم؟ ماذا تعل

 واحد وي يتشعر باالنتماء واألمن باملجموعة؟ كيف ُيمكنكم أ  تساعدوا ول ّ .4

ّنقاط مركزّية للنقاش:

ق بالتعر ف  .1 ة ي  التعم  م اآلخرين، حلى أعضاء املجموعة: ُيسهم ي  اإّلإاألهمي  التعاو ، التقارب ساس بالتقارب، تفه 

 بوجهات النظر.

2. ّ ّاالنتماء بي  أعضائها. تأثيك املجموعة على حس 

ّ 
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ماسم الفّعالّية: 
ّ
نتج ونتكل

ُ
ّن

ّأهداف الفّعالّية: 

 لى بعضهم بتشكل أعمق.إأ  يتعر ف أعضاء املجموعة  .1

ك التالميذ عن أنفسهم بواسطة ُمنتج. .2  أ  ُيعب 

 : إشراك وُمتشاركة، احركام.أ  يتحاور وُينتج التالميذ ُمنتجات بحسب قيم "مفتاح القلب" .3

اء.إأ  يخوض التلميذ تجربة  .4  عطاء مردود بن 

ّالالزمة: املوادّّ

نة. كرتو  )بريستول(، موادّ  ّأشغال، مثل: ألوا ، صمغ، مجالت وأوراق ملو 

ّسير الفّعالّية:

ر ول ّ .1 عندما أكبك، موحاتي مختلفة )مواضيع مقركحة للُمنتج: هواية، ط من موادّ  اشخصيّ ا متشركك ُمنتًجّ يحض 
ة محبّ  الي   ة لدي ي  وقت الفراغ...(بفع 

 توضع ي  الوسط. ث عنه، ويضعه على لوحة كرتوّ متشركك منتجه أمام املجموعة ويتحد ّ يعرض ول ّ .2

بتشكل  / عنهماأو اثني  ُيود الحديث عنه اواحد منهم يختار ُمنتًجّ وو  ي  منتجات أصدقائهم، وول ّرّكل املتشيتأم ّ .3

اء )كتابة  ك عن متشاعر(. طراء،إبن  عب 
ُ
 ولمات تقدير، ولمات شكر، ولمات ت

ة أخرى ويكتبّوي  وو  رّكل املتشيتأم ّ .4 ة مهمّ  ّ جميع املنتجات مر   ة لهم كمجموعة.فكرة قيمي 

ّفي أعقاب الفّعالّية: للنقاش أسئلة

ث  .1 ّنامل من خاللبه عن أنفسكم  عن أي أمر مهم  تريدو  التحد   ؟ ملاذا؟تج الخاص 

متم  .2
 
 ؟ ما الذي فاجأكم، أسعدكم، أحزنكم؟عن أصدقائكمشيًئا ماذا تعل

هونه لطلب ؤال أو أي ُسّو  القول ألصدقائكم؟ ماذا تودّ  .3 ّالتطرّ مع هم؟ )توج  الذي عرضوه، أو  ق للُمنتج الخاص 

 .ملا عرفتم عنهم، أو للعالقات بينكم(

4. ّ
 
 متم عن أنفسكم كمجموعة؟ماذا تعل

ّماذا ستفعلو  لتطبيق الفكرة التي كتبت .5
 
 طبيق هذه الفكرة؟من أجل تق األمر موها؟ بماذا يتعل

ّنقاط مركزّية للنقاش:

ة التعرّ  .1  فهم اآلخرين، التعاو ، التقارب بوجهات النظر.لى أعضاء املجموعة: ُيسهم ي  التقر ب، إف أكثك أهمي 

ة  .2 ة ي  الصف.املجموعة ي  تطبيق سلوكيّ  أعضاءمسؤولي  ة ي  الحياة اليومي   ات قيمي 

ّ

ّ

ّ
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بطاقة "أن تكون نجًما"*  

ّصف شعورك عندما كنت نجًما؟

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

ّ

ّ؟ماذا توّد أن تقول لزمالئك

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

ّعلى املسرح نجوماسم الفّعالّية: 

ّأهداف الفّعالّية:

 بتشكل أعمق. البعض لى بعضهمإأ  يتعر ف أعضاء املجموعة  .1

ك التالميذ عن أنفسهم  أ  .2  مجال اهتمام لديهم.عرض مهارة أو  من خاللُيعب 

اء.إأ  يخوض التلميذ تجربة  .3  عطاء مردود بن 

ّالالزمة: املوادّّ

ل مهارات ومجاالت اهتمام أ  تكو  نجًما"، أقنعة ّوأبطاقة "فة، الفتة "الئحة عروض"، ة لبكنامج استضامنصّ 
 
دوات تمث

ة(. الي  لة ي  الفع  ّمختلفة )مفص 

ّسير الفّعالّية:

ه املتشركك1 ه دور ي. يدعو املوج    أ  يعرضوا مهارات أو مجاالت اهتمام من خالل برنامج "نجوم على املسرح". يلعب املوج 

ّلعرض املهارة أو مجال االهتمام. "وقت عرض" ى املتشركك م البكنامج"، ويتلق ّ"مقد ّ

عة: آالت عزف، قبعات،    أدوات مساعدةييكو  تحت تصر ف املتشركك ة، "واميكة ، أقنعة، كرات، منصّ شاالتمتنو 
ّ... من املفضّ ك صوتتلفزيو "، مكبّ 

 
ّق بموضوع عرض املهارة أو مجال االهتمام.ل االستعانة بلباس، أداة، منتج يتعل

ص 2 ه وقتًّ. يخص  ل اسمه بـ"الئحة العروض".التحضر للعرض، املتشركك الذي يجهز ويكو  مستعد ّا املوج  ّ، ُيسج 

رها بوقت مد ّ . عرض البكنامج "نجوم على املسرح": يعرض ول 3ّ  ءهزمالدقائق، ويسأل  ته ثالثمتشركك األمور التي حض 

ّ"الجمهور ي  البكنامج" أسئلة أو يعطوا رأيهم فيما شاهدوه من عرض.

ّمتشركك بطاقة "أ  تكو  نجًما"*. نهاية البكنامج، يمأل ول ّ. ي  4

ّ

ّ

ّ  
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ّأسئلة للنقاش في أعقاب الفّعالّية:

ّكيف شعرتم عندما شاركتم املجموعة بمهارتكم أو مجال اهتمامكم؟ .1

ّكيف شعرتم عندما اصغوا لكم خالل عرضكم؟ .2

ّكيف شعرتم عندما استمعتم إلى املردود من أعضاء املجموعة؟ .3

ّم؟مه زمالؤكاألمور التي حرصتم عليها عندما أعطيتم رأيكم بما قد ّما ه   .4

ّتم أ  توصلوه لزمالئكم؟ ملاذا؟ما هو األمر الذي اهتمم .5

ّماذا فكرتم؟ ماذا تعلمتم؟كيف شعرتم عندما أصغيتم لزمالئكم؟ ب .6

7. ّ
 
ّة، منتج أنتجته؟املتشاركة بهواية، تجربة شخصيّ  خاللها يمكنكم، خالل العام الدراس يّ  ،روا عن فرص أخرّىفك

ّنقاط مركزّية للنقاش:

ة التعرّ أهم ّ .1 ة، واملتشاعر التي ترافق  لى أعضاء املجموعةإف أكثك ي  عن طريق متشاركة اآلخرين باألمور الشخصي 

ّهذه املتشاركة من تقوية الروابط واالنتماء للمجموعة.

اء.ة إيّ أهم ّ .2  عطاء مردود بن 
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 قطار مسؤولّيتياسم الفّعالّية: 

ّهدف الفّعالّية:

ة ومفهومها. محادثة حوّل ّاملسؤولي 

ّاملواّد الالزمة:

م، أصدقاء، عائلة، 
 
ة، مثل: تعل با  إبداء املسؤولي 

 
 أو زمًنا يتطل

ً
ل مجاال

 
بطاقات بتشكل قاطرات القطار )ول  قاطرة تمث

ّدورة، عطلة، ساعات فراغ(.

ّسير الفّعالّية:

ه مع .1 ث املوج  ة ومفهومها.التالميذ حول املسّؤ يتحد   ولي 

 ؟(ما ه  املس
ً

ة بحسب رأيكم؟ )ماذا يعني أ  تكو  "ولًدا مسؤوال  ؤولي 

 .)ة، أثناء االسركاحة، أثناء ساعات فراغ ة: ي  البيت، ي  الحص  ّأعطوا أمثلة لحاالت أظهرتم فيها مسؤولي 

 ة ي  القيام بهذه األدوار؟ . كيف يمكن إظهار املسؤولي 
 

 أعطوا أمثلة ألدوار لكم ي  الصف

م، أثناء االسركاحة، ي  املجتمع، ي   .2
 
ة ي  التعل ة" ماذا يعني إظهار املسؤولي  يكتب ول  متشركك ي  "قطار املسؤولي 

ة ي   : ي  القاطرة املسماة "مسؤولي 
ً

العائلة )من املمكن إضافة أو تقليل املجاالت بحسب قدرات الصف(، مثال

ة ي  رفقة األواّلاملجتمع"   د؟يكتب كيف ُيظهر املسؤولي 

تي كتبها أو رسمها ي  أحد املجاالت. .3
 
 يعرض ول  متشركك األمور ال

ّأسئلة للنقاش في أعقاب الفّعالّية:

ة" الخاص  بكم؟ ملاذا؟ .1  من يقود "قطاراملسؤولي 

فوّ  .2 ة؟ ملاذا؟ كيف تتشعرو  حي  تتصر   املسؤولي 

ة؟ َمن وماذا يي  أي  مجاالت أو حاالت تتشعرو  بصعوبة إظهار امل .3    يساعدكم؟مكن أسؤولي 

ّنقاط مركزّية للنقاش:

م، املجتمع، العائلة، ساعات الفراغ. .1
 
ة ي  املجاالت املختلفة: التعل  من املهم  إظهار املسؤولي 

2.  ، د بالجدول الزمني  ة" هو: القيام بكل  األمور املطلوبة من الدور، املتابعة، التقي  معنى "تنفيذ الدور بمسؤولي 

ّاحركام التشرواء ي  الدور...

ّ

ّ

ّ  
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ّموهبة خاّصة لكّل واحداسم الفّعالّية: 

ّهدف الفّعالّية:

ة، مواهب، هوايات( .1 ة )صفات إيجابي   تعزيز التعارف من خالل التطر ق لنقاط القو 

ة، االحركام.محادثة  .2  وخبكة بقيم "مفتاح القلب": االختالف، العمل ضمن طاقم، املسؤولي 

ّاملواّد الالزمة:

ة ة ،بطاقات على شكل هدي  ي   مواد  فن 

ّالفّعالّية:سير 

ة .1 ه بوضع بطاقات ي  مركز الحلقة. تعرض البطاقات الصفات اإليجابي  )مثل:  واملواهب والهوايات يقوم املوج 

رياضة، ، رقص كرم، الرزام باملواعيد، مسؤولية، نظام، ، اجتهاد،اهتمامة، ، حساسيّ حب  استطالعحكمة، 

ّقراءة الكتب، الرسم،  شغف  (.الطبخ فن 

ث أصدقاءه عن ما كتبه  .2 ة. ُيحد  زه، ويكتبه على بطاقة الهدي  يختار ول  متشركك صفة واحدة، هواية أو موهبة تمي 

ى مردوًدا منهم.   ويتلق 

 .. أريد أ  أثني عليك على 

 ّلقد اكتتشفُت ّ
 
 ...عليك ك ... وأريد أ  أقركحأن

 أ  أدعوك إلى ... ودّ أ 

  سألك...عن نفسك، أريد أ  أهاالتي قلت موّربعد اأّل 

 أ  أشكرك على ... ودّ أ 

 وألصدقائه وينتجو  مًعا صندوق  .3
 

يستوضح املتشركوو  كيف يستطيع ول  واحد منهم املساهمة بموهبته للصف

ة.  الهدايا وبه يضعو  "الهدايا" الشخصي 

ّ أسئلة للنقاش في أعقاب الفّعالّية: 

ةأثناء ال مكيف شعرت. 1 الي   ؟منفسكأعن  م؟ ماذا عرفتفع 

 ؟بماذا تختلفو  وبماذا تتتشابهوّ . ماذا عرفتم عن أعضاء املجموعة؟ 2

 ؟ها تحقيق مواهبواحد منّ  . كيف يمكن لكل 3ّ

 حركام صفاتهم ومواهبهم؟نزمالءنا ّو نراع . كيف يمكننا أ  4

ق هذاماذا يوبمن بّ
 
ّ؟تعل

ّنقاط مركزّية للنقاش:

ز ي  ا ة بهة خاصّ نقاط قوّ  واحد هناك لكل ّ•ّ  لقيام بها.ويتمي 

 ّ تحقيقهاللهم  إتاحة الفرصةتهم ّواآلخرين، واحركام نقاط قوّ  مراعاة من املهم.ّ

ّ
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وحدة التربية للحياة في املجتمع، للتعليم االبتدائّيّ "أ"قسم ، اإلدارة التربوّية، وزارة التربية والتعليم   

ّالتواصل مع اآلخريناسم الفّعالّية: 

ّهدف الفّعالّية:

 من جوانب مختلفة.
 

ّممارسة تحديد املختلف واملتتشابه بي  أوالد الصف

ّسير الفّعالّية:

ة مرحلة أ: ّنتتشابه ونختلف من الناحية الخارجي 

ة متشرككةيدعو  .1 ه خمسة متشرككي  ملركز الحلقة بحيث يكو  ألربعة منهم ميزة خارجي   .املوج 

ة املتشرككة لألربعة .2 ن املجموعة ما امليزة الخارجي  خم 
ُ
ز املتشركك الخامس متشرككي ، ت : أربعة ؟ أو ماذا ُيمي 

ً
)مثال

ارت وواحد ال، أربعة يلبسو  بلوزة غامقة وواحد ال(. 
 
 يضعو  نظ

د املجمّو .3  عة ميزة متشرككة للخمسة املتشرككي .تحد 

ّمتتشابهو  ومختلفو  من جوانب مختلفة مرحلة ب:

ه خمسة متشرككي  آخرين ملركز الحلقة بحيث يكو  ألربعة منهم صفة ما متشرككة، مثل: يبدأ اسم ول   .1 يدعو املوج 

 الدورة...واحد منهم بحرف األلف، أو يسكن أربعتهم ي  نفس التشارع، أو يتشركك أربعتهم ي  نفس 

ن املجموعة ما الصفة املتشرككة لألربعة .2 خم 
ُ
ز املتشركك الخامس؟  ت  متشرككي ، أو ماذا ُيمي 

ي حيواًنا أليًفا(. .3 : اثنا  هما بكرا  ألهلهما، واحد يرب 
ً

د املجموعة صفات تفر ق بي  أعضاء املجموعة )مثال  تحد 

أوجه التتشابه واالختالف من أجل إيجاد دقائق،  3ة ملد ّيطلب من املتشرككي  توجيه أسئلة لبعضهم البعض   .4

 )هوايات، مواهب، عدد األخوة واألخوات، صفات...(.بينهما 

إعطاء الفرصة للمجموعة من أجل تتشكيل متشرككة أو صفات دعوة مجموعة أخرى ومحاولة العثور على  كنيم

ّمجموعات أخرى.

ّ أسئلة للنقاش في أعقاب الفّعالّية:

1. ّ
 
 ؟معن أوجه التتشابه واالختالف بينك ممتماذا تعل

ةت أثيّكتشاعر واألفكار التي ما ه  امل .2 الي   ؟لديكم أثناء الفع 

كممتى تتشعّر .3
 
ة من املمكن )اآلخرين؟ ملاذا؟  مختلفو  عن و  بأن ة أو اجتماعي  ة تعليمي  الي  التطر ق لحاالت أثناء فع 

هم مختلفوّ   (.عن اآلخرين يتشعر خاللها التالميذ بأن 

 ؟حاالتنك أ  تتشعر بالرضا ي  هذه الكيف يمك هل هذا شعور لطيف؟ .4

ّا؟  عنّ ّومختلف رغم أنهمنا ءم أصدقاحرّكملاذا علينا أ  ن .5

ّنقاط مركزّية للنقاش:

ة.)املظهر، الصفات، السلوك، التفضيالت الشخصية،  ختالف. من املهم احركام ااّل1  عادات أسري 

ه متتشابه مع بعض الحاالت، يتشعر ال. ي  2           
 
ه وي  حاالت أخرى يتشعر ، زمالئهشخص أن

 
 .مختلفأن

 

ّ
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وحدة التربية للحياة في املجتمع، للتعليم االبتدائّيّ "أ"قسم ، اإلدارة التربوّية، وزارة التربية والتعليم   

ا أنا مختلفاسم الفّعالّية: 
ً
ا أنا متشابه، وأحيان

ً
ّأحيان

ّهدف الفّعالّية:

 تعميق التعارف بي  التالميذ من خالل التطر ق للتتشابه واالختالف. .1

 شركاك واملتشاركة.محادثة وخبكة بقيم "مفتاح القلب": االحركام، االختالف، ااّل .2

ّسير الفّعالّية:

دو  مساحة تعر ف باسم "البحر" ومساحة تعر ف باسم حلقة يقف املتشركوو  ي   -بر" /ألعاب "بحر .1 ويحد 

 تحديد املساحة بواسطة حبل أو طبتشورة(."اليابسة" )من املمكن 

زات مختلفة، مثل: .2 ه ممي   يذكر املوج 

ّبر"البكر لوالديه فليقفز إلى"بحر/ َمن هو 

َّمن لديه عيو  الزرقاء فليقفز إلى"بحر/ بر"

ي حيواًنا أليًفا... َّمن يرب 

ات... َّمن يحب  الرياضي 

َد ي  فصل الصيف... َّمن ُول 

ه يقفزو  "بحر/ بر" بحسب التعليمات. تي ذكرها املوج 
 
زات ال ّاملتشركوو  الذين يجيبو  عن املمي 

 بتوجيه أساليّ خالل الفعّ  .3
ً
ه عادة ئلة لكل  مجموعة )من املجموعتي : "بحر" أو "بر"( ويسأل ة يقوم املوج 

 املتشرككي  عن أوجه التشبه واالختالف بينهم كمجموعة وبي  املجموعة األخرى.

ات و  الرياضي  كم تحب 
 
كم دخلتم إلى "بحر" ألن

 
: ول

ً
ّولكن بماذا أنتم تختلفو ؟ ،مثال

و  حيوانات أليفة كم ترب 
 
كم دخلتم إلى " بر" ألن

 
ّكن بماذا أنتم متتشابهو  مع املجموعة األخرى؟ول ،ول

  "ة مع املجموعة الكاملة من املمكن توزيع املتشرككي  ملجموعات وتمكينهم من اللعب "بحر/ بر الي  بعد الفع 

ّبتوجيه من أحد أعضاء املجموعة.

ّ أسئلة للنقاش في أعقاب الفّعالّية:

1. ّ
 
 ؟معن أوجه التتشابه واالختالف بينك ممتماذا تعل

ةت أثيّكما ه  املتشاعر واألفكار التي  .2 الي   ؟لديكم أثناء الفع 

كممتى تتشعّر .3
 
ة من املمكن اآلخرين؟ ملاذا؟  مختلفو  عن و  بأن ة أو اجتماعي  ة تعليمي  الي  التطر ق لحاالت أثناء فع 

هم مختلفوّ  ّ(. عن اآلخرين يتشعر خاللها التالميذ بأن 

 ؟حاالتكيف يمكنك أ  تتشعر بالرضا ي  هذه ال لطيف؟هل هذا شعور  .4

 ا؟  عنّ ّومختلف رغم أنهمنا ءم أصدقاحرّكملاذا علينا أ  ن .5

ّنقاط مركزّية للنقاش:

ة.ة، )املظهر، الصفات، السلوك، التفضيالت الشخصيّ  ختالفاحركام ااّل . من املهم 1ّ  عادات أسري 

ه متتشابه مع . ي  بعض الحاالت، يتشعر ال2           
 
ه وي  حاالت أخرى يتشعر ، زمالئهشخص أن

 
 .مختلفأن
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ّألعاب على السريع( (ات أخرّىاليّّألعاب وفعّّ

ّصندوق الفرح. 1

ر ول  واحد لآلخر "صندوق الفرح"  ّا.إعداده مسبًقّ الذي تم ّيجلس املتشركوو  ي  حلقة ويمر 

ّتعليمات: يوجد ي  الصندوق ش يء يجعلك فرًحا. 

ث املجموعة عن أمٍر ُيفرحه. ول  متشركك يستلم ّالصندوق بحسب دوره ويحد 

ل أ   الصندوق يحتوي على هدايا غيك محسوسة مثل: التعر ف إلى أصدقاء جدد،  ذ تشجيع املتشاركي  على تخي  محب 

ٍ ما، زيارة ما، النجاح ي
، تأدية دور معي  ، تحقيق تحد   ...، تحقيق حلم أو أمنية، تطوير موهبة، االنتشغال بمجال هام 

ني....
 
ّإثبات أن

ق شعور الفرح؟ كيف يمكننا إسعاد أنفسنا؟ كيف 
 
ي  املناقتشة من املمكن التطر ق ألحد هذه املواضيع: بَمن وبماذا يتعل

ّيمكننا إسعاد اآلخرين؟

ّ

 جديدة بدايةأي ظرة على السنة الجديدة أو ن. 2

ّرّكمتش يقوم ول ّ
 
ّجديدة.البداية أو الجديدة، اللسنة تجهيًزا لارات ك بإعداد زوج من النظ

ّرمتش ول ّ ضعي 
 
 :بحسب رؤيته ارات ويصفكك النظ

ّ  أو البداية ستكو  ... ةالجديد سنةال أرى أ  

 أشعر بأ  ...

ّ
 
 ني سأنجح ي  ...أنا أعلم أن

 لقد قررت تغييك ...

ّ... دأ  أج من ذاتي أطلب

ّ

ّإشارة املرور. 3

ّيجلس املتشركوو  ي  حلقة. 

ع املي ه وز  ّأحمربالوًنا ا إلى جنب يجلسا  جنبًّ للمتشرككي  اللذينوج 

ّ املتشرككي البالونات بي   نتقل تّو
 
  يتلقى بالوًنا جاهات املعاكسة. ي  االت

 
قد يسيئ  أحمر يتشيك إلى السلوك الذياملتشركك ال

 يتشعر باالرتياح. هيقأخضريتشيك إلى السلوك املحركم الذي يجعل صدا ى بالونًّتلق ّيك الذي رّكويجب تجنبه، واملتش هصديقل

ّر(.أحم ابالونًّ ي  البداية ىتلق ّسبق ّو بالوًنا أخضر )بحيث ّلكك األوّ رى املتشتنتهي الجولة عندما يتلق ّ
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ّكروسيال تدوّر. 4

لوا أزواًجا. يعرض 
 
ة، ووجوههم مقابل بعضهم البعض، ليتشك ة وحلقة خارجي  يجلس املتشركوو  بحلقتي : حلقة داخلي 

ه موضوًعا  ة املوج  ه إشارة يتحر ك ول  متشركك ي  الحلقة الداخلي  ة دقيقة. عندما يعطي املوج  للمتشاركة السريعة ملد 

ه موضوًعا جديًدا للمتشاركة السريعة )القصيكة(. ّليجلس مكا  واحد لجهة اليسار، ويعرض املوج 

ّ

5 .ّ
ُ

ّلو كنت

تي تبدأ ب "لو كنُت...". عباراتيكتب املتشركوو  على اللوح عدًدا من ال
 
ّال

 ،.... ة أو فيلم كنُت سأوو .... أل   ة من قص  : لو كنُت شخصي 
ً

ّمثال

....، لو كنُت حيواًنا  ّلو كنُت سأوو .... أل  

 ،.... ّلو كنُت قائًدا كنُت سأوو .... أل  

 ،.... ط.... أل  
 
ّلو كنُت مخركًعا كنُت سأخط

 ،.... ّلو كنُت قادًرا كنُت سأريد.... أل  

ة حول تقديم الفكرة ردود فعل إيجابيّ  كك التال رة. ويعطي املتشأحد العبارات ويكمله بطريقة إبداعيّ ل كك األوّ ريختار املتش

ّكملها.أ  ي يودّ  يختار أي عبارة ّو

 

ّدوري في البيت. 6

يرة، صورة،  ة )بانتوميم(، رسمة، حز  لقى عليه ي  بيته بواسطة: حروات إيمائي 
ُ
ول  متشركك يخبك أصدقاءه عن الدور امل

ة. ّقص 

ّمكن التطر ق لألسئلة وللنقاط التالية:ي

 ن؟متى أفعل ذلك؟ مع َمّما هو دوري؟  -

 ؟ضمن هذا الدوّرتني ا ه  مسؤوليَّم -

 هذا الدور؟ كيف يساهم هذا ل  ولعائلتي؟أقوم بأ   ملاذا من املهم ّ -

ّ

ّمتعة ساعات الفراغ. 7

ثي تيوو  عرّكاملتش تحد 
 
ّي  العطلة، بعد الظهر(.أوقات فراغهم )ين خالل مع اآلخّر القيام بهايرغبو  ي   ن األمور ال

ّيمكن التطر ق لألسئلة وللنقاط التالية:     

 ماذا أحب أ  أفعل مع اآلخرين ي  أوقات الفراغ؟ ملاذا؟  -
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 ن أستمتع القيام بذلك؟مع َمّ -

 ؟اماذا أريد أ  نفعل معًّ  -

ر   ممتعة.ة ترفيهيّ قائمة لنتشاطات وو  رّكاملتشيحض 

 ا خالل النتشاط املتشركك )مثل:مراعاته القيم التي من املهم ّويكتبو  ويرسمو  داخل القائمة 
ّطاء(.العة، )املسؤوليّ 

ّ

ّعائلة تتنزه أو نزهة العائلة . 8

ة لزيارة قاموا بها مع أحد أفراد العائلة. ث املتشركوو  عن تجربة أو ممارسة إيجابي  ّيتحد 

ّيمكن التطر ق لألسئلة وللنقاط التالية:

 ؟بالزيارةرافقني ما هو املكا ؟ من  -

 ذكرها من هذا املكا ؟أتما ه  التجربة التي  -

ّ بماذا -  ؟استمتعت بتشكل خاص 

ثوا عنها التجربة التي برسم كوو  ريقوم املتش أفراد ة مع ألبوم صور من التجارب الخاصّ  ينتجو  مًعاّوتحد 

ّ.املدرسةالصف ّوعرض األلبوم ي  معرض ف . يتم ّتهمئالعا

ّ

ّعائلة تحتفل أو احتفال عائليّّ. 9

ة، عطالت. ة ذكرهم لألحداث واألوقات املختلفة ي  أسرتهم: أعياد ميالد، مناسبات عائلي  ث املتشركوو  عن كيفي  ّيتحد 

ّيمكن التطر ق لألسئلة وللنقاط التالية:

 ما هو الحدث أو الوقت؟ -

 عائلتي هذا الحدث أو الوقت؟ / تذكّركيف تسجل -

 كه؟أ  أغيّ  أودّ  كنُت  ما الذيالوقت؟  وأالحدث  ي  هذابتشكل خاص بني ما الذي أعج -

ّتهم.رسالة إلى أسّريكتبو  كوو  لحظة من الحدث أو الوقت الذي وصفوه ّوراملتش يرسم 

ّ  
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ّهذا عطائي. 10

ات أوقات الفراغ، أثناء تأدية دور  الي  م، ي  فع 
 
يكتب ول  متشركك ي  بطاقة عن عطائه )ي  العائلة، ي  اللعب، ي  التعل

ّاحة...(.معي  ، ي  الدورات، ي  االسرّك

ّيجلس املتشركوو  ي  الحلقة ويضعو  ي  املركز قنينة فارغة:

ف لوحدها. -
 
 ول  متشركك بحسب دوره يدير القنينة إلى أ  تتوق

ًبا ويتبع التعليمات: - هة نحوه يأخذ مكع  ف القنينة واتجاه القاعدة موج 
 
ذي تتوق

 
 املتشركك ال

ب: إيماءات )بانتوميما( يعرض عطاءه  1رقم  -   كتبه ي  البطاقة من غيك كالم.ي  املكع 
 
 ال

 يعرض عطاءه من خالل التشرح. -: عرض2رقم  -

ل عطاءه بمساعدة صديق متشركك ي  الحلقة. -: صديق3رقم  -
 
 يمث

ة أخرى. -: انتقال الدوّر4رقم  -  يدير القنينة مر 

 يحصل على ملصق "مبتسم" -: ملصق5رقم  -

 ..يعطي إصدقاءه تلميًحا: عطائي يرتبط بـ. -: رمز6رقم  -

ّواملتشارك الذي يتجه غطاء القنينة نحوه عليه أ  يعرف العطاء املقصود.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ


