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  حراءتائهون بالص
  

 :الفعالية أهداف

 : ثلمختلفة لها عالقة بالعمل الجماعي،منقاط بحث ألمور  إثارة   -

 .....الخ عطاء الفرد و, عمل جماعي للجماعة , الموافقة لتلقي مساعدة 

 :مواد مساعدة

 . األيديمحرمتان لرباط , غطاءان للعينين , شفاف  الصق ,  كرتونبقايا 

  (.2ملحق رقم )قصة تائهون في الصحراء 

 .وبجانب كل طاولة كرستا, تحضير مسبقا لطاولتين  :سير الفعالية

 .واجب عليهم الخروج خارجا, المرشد يختار زوجان من الفرقة  (1

الذين بقوا بالغرفة لمراقبة الزوجين بحاله تنفيذهما للمهمة  األوالدالمرشد يرشد  (2

الفرقة مهمة  أعضاءمراقبة . وليشاهدوا كيف قاموا بها, عليهم أوكلتالتي 

 بعد الفعالية  سيأتيبالنسبة للحوار الذي 

 (.1ملحق رقم )

, الطاولتين  إحدىكل زوج يقف بجانب , المرشد يطلبان الزوجان الدخول للغرفة  (3

 .شكل فيه يستطيعون مشاهدة عمل الزوجينبالفرقة يجلسون  أعضاءة وبقي

قبل  الشروع بالعمل يجب (. 2ملحق رقم )المرشد يقص على الفرقة القصة  (4

. والثاني من الزوجين بالفرقتين تربط يداه , الزوجين  أعضاءتغطية عيون احد 

. اآلخراحد حيث ال يرى الو, بجانب الطاولة  اآلخركل زوج يجلس منفردا على 

لهذا العمل .  أطولأيا منها تستطيع احتواء الماء زمنا  األداتانبالنهاية يختبر 

 .العمل هيا  إلى, خصص عشر دقائق فقط 

 أنمن المهم ,  أعالهالنقاط  إلىانهوا العمل يجري نقاش وفيه يتطرقون  أنبعد  (5

 . وع وهكذا يجب تحديد الموض(  األزواجمجموعتان من )بحث عمل الزوجين 

 األداتين أو اآللتينامتحان المياه ورؤية أي من بين  إجراءبالنهاية من الممكن   (6

 .  أكثريستطيع احتواء الماء زمنا 

 

 تعاون    
 



 

 مجلس أوالد الداخلية  –ذوي االحتمال  جميع الحقوق محفوظة ألوالد ©

 

 1ملحق رقم 

  األزواجنقاط مراقبة الغرفة لمجموعتي . 

  قام كل واحد من الزوج  أوهل عمل كل زوج بحسب االستشارة العمل المشترك

 بشكل فردي للنجاح؟

  المساعدة ؟ إمكانيةهل كانت هناك 

 

 هل كانت هناك موافقة لقبول المساعدة ؟ 

 هل كل واحد قدم ما باستطاعته ؟ 

 ما هو الجو الذي ساد بين الزوجين؟ 
 

 : " قصة تائهون بالصحراء" 2ملحق 

كنتم في رحلة طيران , هبت رياح الصحراء قوية, سيني اكان يوم صيفي حار وخم

 . لكل زوج بطائرة , فوق الصحراء 

وفجأة بدأت الطائرة تترنح من جهة ألخرى والطيار فقد , الرحلة كانت جميلة 

 .السيطرة على الطائرة 

الصعبة  األرضيةاستطعتم الهبوط هبوطا اضطراريا ولكن بسبب  األخيرةبالدقيقة 

نجحتم لترك الطائرة . ئرة بصخرة كانت موجودة على طول الطريق اصطدمت الطا

 .قبل اندالع الحريق وكل واحد بقي معه حقيبة شخصية فقط

بيديه  أصيبالواحد منهما , بكل زوج , الزوجين  إصابة إلى أدىالهبوط الصعب 

بقيت كمية  أيديكمبين . بعينيه وال يرى  أصيب اآلخروالزوج , وال يستطيع استعمالها

 .....قليلة من المياه والحم مثل بالصحراء 

يوم غيمه وتمطر مطرا  أربعينلكل  من المعلوم لديكم بان منطقة الهبوط يمر بها

قليال من حيث الكمية تريدون جمع اكبر كمية من المياه من اجل البقاء حتى تستطيعوا 

 كرتون والصق يا في حقائبكم الشخصي هناك بقا, الخروج من الصحراء الحارة 

 .بواسطتها تستطيعون التقاط مياه الغيم 

 

 

 


