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 ب األصدقاء؟كيف أكس

 ( فعاليات للصغار حسب قصة ملفوفي  رايح على المدرسة) 

 

 :الهدف

 على الصعوبات في , الحديث في الحاجة لكسب األصدقاء

 االنخراط في مجتمع جديد وعلى طرق جديدة للتواصل وكسب

 .أصدقاء ُجُدد

 

 : المواد

 . قصة ملفوفي رايح على المدرسة-

 . القصةبطاقات مقاطع من  -

 

 :سير الفعالية

 . المرشد يقرأ القصة ملفوفي رايح على المدرسة-

كل زوج يأخذ بطاقة ويقرأ المقطع .  يجلسون كل زوج من المشتركين مع بعض -

 . المذكور فيها

ماذا ,  ماذا يشُعر؟,  كل زوج يجب أن يقول ماذا يقول لبملفوفي في المقطع؟ -

 .  ماذا يريد أن يحدث؟,  ُيفكر؟

كل زوج يشارك ماذا يشعر ملفوفي في المقطع الذي ,   نرجع إلى المجموعة -

 . بحوزته

 :  نفتح نقاش مع المجموعة والذي يتضمن النقاط التالية -

 ما هي الطريقة المناسبة لكسبا أألصدقاء ؟ 

 هل يجب أن أتنازل عن شيء جيد لكسب األصدقاء؟ 

 نازل دائًما؟هل أكون اقل شعبية إذا أصريت على رأي وال أت 

 متى بكل األحوال ممكن التنازل العالقات األصدقاء الوفيين؟ 

من الممكن أن نطلب من األوالد بمسار النقاش أن يتحدثوا عن قصص  -

 . حقيقية حدثت لهم

 أنا والمجموعة
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 قصة ملفوفي رايح على المدرسة

 اليوم يوم كبير

 . هذا أول يوم في التعليم /.  هذا هو يوم التعليم األول

 !! لملفوفي

 ملفوفي حاضر للذهاب

 . حتى قبل طلوع الشمس

 أمه أعطته

 , مقلمة جديدة

 , علبة ألون جديدة

 , كيس من الساندويشات مع الُمربى

 . وصمت هو أعطته قبلة الوداع

 أنا الولد الوحيد بالصف" 

 . قال ملفوفي" .من شارع ُسْمُسم قال ملفوفي

 "  ماذا سيحصل إذا لم يحبني احد؟" 

 " . كلُنا نتوافق طمأنت ملفوفي"  : فأجابته أمه

 " .  أنت جًدا لطيف: "  وقالت

 . ملفوفي لم يكن واثًقا جًدا

 . ملفوفي ذهب إلى المدرسة بطيء بطيء

 , سوف أحاول جاهًدا" 

 . قال ملفوفي" ,  أنا يحبونني ُكلهم

 , المعلم استقبل جميع األوالد,  في المدرسة

 . بابتسامة عريضة

 . قال المعلم" ,  ليزراسمي السيد " 

 "  وما أسمائكم؟" 

 :  كل واحد قال اسمه
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 " احمد" , "  ريهام" , "  جميلة" , "  طوبية" 

 .  قال ملفوفي لنفسه"  يا الهي" 

 " هناك الكثير من األوالد" 

 , في النهاية جاء دور ملفوفي

 وقفو قال بصوت خافق

 ينادونني ملفوفي وانأ أريد" 

 " . حون أصدقائيأن كل األوالد يصب

 ,  بعد أن قالوا كلهم أسمائهم

 طلب المعلم أن يرسموا

 وزع على كل األوالد أوراق للرسم

 وأقالم تلوين

 "  استطيع استعمال األلوان الجديدة خاصتي" 

 . قال ملفوفي

 ,  طوبية نظر إلى أقالم تلوين ملفوفي

 ,  قال طوبية"  ملفوفي" 

 ,  خاصتكإذا أعطيتني أقالم التلوين " 

 " . أعطيك لعبتي الشاحنة

 نظر ملفوفي إلى الشاحنة خاصة طوبية

 .  وكان ينقصها ثالث دواليب

 !!  وغير ذلك ملفوفي أحب ألوانه
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 ,  فكر ملفوفي"  يا أمي" 

 " . إذا لم أوافق فان طوبية لن يحبني" 

 فأعطى طوبية ألوانه

 وحاول أن يلعب في الشاحنة

 .  كرك,  كريك,  كريكالشاحنة أخرجت صوت 

 . وهذا لم يكن ممتع

 

 : بعد قليل قال المعلم ليزر

 ,  أالن سوف نذهب لنشرب الشوكو مع الكعك" 

 ,  ولكن قبل أن نذهب

 " .  يجب أن ننظف ونرتب الصف

 :  فجأة خطر لملفوفي فكرة

 "  انتم اذهبوا لشرب الشوكو واكل الكعك" 

 :  قال لألوالد الذين جلسوا بجانبه

 " . أنا سأرتب كل شيء" 

 . فركضوا األوالد ألكل الكعك

 .  خرجوا األوالد".  ملفوفي,  شكًرا" 

 ,  ملفوفي رتب األقالم

 ,  وجمع األقالم المكسورة

 . وكل األوساخ واألوراق من األرض

 "  أالن سأكل كعكتي" 

 . قال ملفوفي بفرح

 . ولكن كل الكعكات نفذوا

 ة واحدةنسينا أن نبقي كعك!!  أوه" 

 . قالوا األوالد" ,  لملفوفي
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 " ,  ال يهمني,  ال تقلقوا" 

 . قال ملفوفي بغضب

 

 . بعد ذلك خرجوا لالستراحة

 . األوالد خرجوا ليلعبوا في الساحة

 سأطلب من أصدقائي الجدد" 

 " ,  أن يلعبوا معي لعبة

 . قال ملفوفي

 . ولكنهم قد بدؤوا يلعبون لعبة الحبل

 ... تمسك الحبل وتشدهبإمكانك أن " 

 " . حسًنا: "  ولكنه قال

 

 وهنا قد جاء وقت الغذاء

 . فتح ملفوفي حقيبة الطعام

 طوبية نظر إليه

 ,  إذا أعطيتني خبزه مع المربى" 

 " سأعطيك خبزه مع النقانق

 . ملفوفي بالمرة ال يحب النقانق

 " . حسًنا: "  ولكنه قال

 فجأة دموعه بدأت تسيل

 . غيرة لملفوفيعلى خدوده الص

 "  لماذا تبكي يا ملفوفي؟" 

 . سألته ريهام

 , وبكى ملفوفي..."  ألنه" 

 .أنا ال أحب الشاحنة المكسورة هذه" 
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 وأنا أريد الواني

 ولم احصل على كعكة

 وأنا ال أحب لعبة الحبل

 " . وأنا اكره النقانق

 . ملفوفي بكى وبكى

 

 . قالت ريهام"  ال تبكي ملفوفي" 

 "  أن تلعب بالطابة؟تريد " 

 . ملفوفي توقف عن البكاء

 " . أنا أحب اللعب في البنانير أكثر...  أنا" 

 . قال ملفوفي

 "  أنا ال اعرف اللعب بالبنانير" 

 . قالت ريهام

 . فبدا ملفوفي بالبكاء مجدًدا

 . ولكن بإمكانك أن تعلمني اللعب بالبنانير" 

 .  قالت ريهام

 . لبكاءوأالن ملفوفي توقف عن ا

 "  أنا أريد أن أعلمك هذه اللعبة,  أكيد" 

 . قال بفرح وسعادة

 ,  تعلم تريها ما نتلعب بالبنانير

 وعندها كان عليهم ان يوقفوا اللعبة

 صار وقت تعلم القراءة والكتابة

 

 . ملفوفي فتح المقلمة الجديدة

 ,  قال احمد" ,  ما أنظف المقلمة,  يا هللا" 
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 "  أتريد المبادلة؟" 

 ,  نظر ملفوفي إلى مقلمة احمد

 أعاد النظر في مقلمته

 ,  فكر للحظة

 :  وهز برأسه وقال

 . " أنا أحب مقلمتي أكثر,  ال" 

 . قال احمد"  مئة بالمائة" 

 !!  ولم يغضب أبدا

 ملفوفي كان سعيًدا جًدا

 :  ابتسم ألحمد وقال له

 "  أتحب اللعب بالبنانير؟" 

 . قال احمد"  هذه أكثر لعبة أحبها" 

 . قال ملفوفي"  أنا أيضا" 

 بعد الدراسة ذهب ملفوفي

 . للعب بالبنانير مع احمد وريهام

 . وبعدها رجع ملفوفي إلى البيت

 

 !! "  عندي صديقين ُجُددْ " 

 . حكي ملفوفي المه

 ! " صديقين جدد في يوم واحد؟" 

 !! "  هذا كثير: "  قالت أمه

 .  قال ملفوفي"  الكثير" 

 
 


