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 مجموعة داخل اطار 
 

 الهدف من الفعالية :

 حدة او بين عدة مجموعات مع بعضها البعض . : تحديد اهمية القوانين ضمن اطار افراد المجموعة الوا1

: التعرف على مميزات وصفات تخص افرادالمجموعة الواحدة تفيد وتساعد المرشد في التقرب والتواصل مع 2

 االوالد في المجموعة الواحدة .

 

 الجيل المناسب لهذة الفعالية :

 .سنوات + 9ممكن ان نقوم بهكذا نوع من الفعاليات من جيل 

 

 االدوات الالزمه : 

 .+ الوان توش مختلفة A3ورق ابيض 

 

 سير الفعالية :

م المرشد وكل مشارك بحوزته قلم توش بلون مختلف عن االخرين يقو A3يجلس اربع مشاركين وبينهم ورقة 

برسم اطار داخل الورقة , كل مشارك يكتب اسمه باللون الذي بحوزته على طرف خارج االطار حتى يتسنى 

للمرشد معرفة كل مشارك حسب اللون الذي يستعمله ,المرشد علية اعطاء التعليمات ولكن في بداية الفعالية 

 علية ان يبين عدة تعليمات مهمه  وثابته ...

 مل لون مختلف عن باقي المشاركين . : كل مشارك يستع1

 : كتابة االسماء خارج االطار .2

 : عدم الخروج من االطار او الكتابة علية .3

 : التقيد حرفيا بما يقوله المرشد .4

 

 االن كل مشارك يكتب ما يقوله المرشد على سبيل المثال : 

 بير . من حجم صغير الى ك 10-1: يقول المرشد عليكم كتابة االرقام من 1

 : تكرار شكل دائره  خمس مرات .2

 : رسم ثالثة اشكال من فاكهة الصيف . 3

 :كتابة احرف اسم بلدك .4

 : تمريرخط بين االشكال .5

: 

: 

 : عمل شكل وجه ضاحك ..................الخ 10
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هم حتى يتسنى عند االنتهاء من مجموعة ال بأس بها من التعليمات يقوم المرشد بعرض االوراق على لوح امام

 الفراد المجموعة او المجموعات رؤية النتيجة وحتى يسهل لهم النقاش حول النتيجة .

هنا يقوم المرشد في بداية نقاشة حول النتائج بتوجيه االسئلة , كيف استقبل االوالد التعليمات التي قالها ؟؟ هل 

من من االوالد تقيد والتزم بعدم الخروج من كان مهم عند االوالد التقيد بالتعليمات وسماعها حتى النهاية ؟؟

االطار ؟؟؟ من منهم تعدى على حدود ومنطقة المشاركين االخرين ) مع العلم ان المرشد لم يحدد ان لكل 

 مشارك منطقته الخاصة به ( ..

 وهنا يبدأ النقاش حول الحدود بين االفراد في المكان  وفي االدوات  وما هو مسموح وما هو غير مسموح

 ومقبول عند افراد المجموعة  حتى لو لم يصدر تعليمات من المرشد بذلك اي ما هو مفهوم ضمنيا ..

 مالحظات للمرشد :

مثال  هنالك الولد ذو الشخصية  من خالل هذة الفعالية يتمكن للمرشد من ان يميز نوعية االوالد في فرقتة

 الطاغية او القوية الذي يحب ان يفرض وجوده , الولد المنطوي , الولد المسالم , .................. الخ 

 

 

 نتمنى لكم وقت ممتع من طاقم المركز التربوي 

 ياسمين سالمه .

 


