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 ث على العمل المشتركدمثل وح

 

 : األهداف

 .ضرورة العمل المشترك بمهمات جماعية من اجل النجاح فهم  (1

 .فهم ومعرفة بان الفرد والمجتمع  (2

 .استغالل وتطوير المسؤولية المتبادلة  (3

 

 :المواد

  (.ملحق")مثل وحدث على العمل المشترك"نص القصة 

  (.ملحق)مجموعة بطاقات كبيرة للقصة 

 5-6(.ملحق) مجموعات للقصة ببطاقات صغيرة للعمل في المجموعات 

 

  :سير الفعالية

تعطى كل فرقة مجموعة من  أوتمنح . مشتركين  3-2تضم عدة فرق  إلىيوزعون المجموعة 

يطلب من المجموعة ترتيب القصة بحسب ". مثل وحدث على العمل المشترك : "بطاقات القصة 

 .حدث مالئم  وإنشاء, معقول  أوترتيب عقالني 

المرشد في هذا المقطع يعرض القصة , رض قصتها نطلب من كل فرقة لع, بعد االنتهاء 

 . حسب عرض كل فرقة لها ببطاقات كبيرة 

بصدق للقصة  إقناع وإمكانيةفرصة لألوالد للحوار والنقاش للشرح  إعطاءنقطة مهمة وهي 

 .القوها  أوالتي كتبوها 

 .المرشد يعرض الصور بشكل عرض ويشرح المثل  بالنهاية

 

 : البحث  أونطاق للنقاش 

  العمل المشترك وكيف يفيد لجو اجتماعي جيد ولذيذ  أهميةما. 

  التقيد بواسطة العمل المشتركوطاء فرقة باستطاعتنا الع أوكيف نحن كمجموعة. 

 منه  واالستفادة وأهميةللعمل المشترك  أمثلة. 

 

 

 تعاون    
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 وذاك هذا يلبُط .5 هناك في ساحة منعزلة . 1

 هذا يقفز , ينطح  ُمقامة كومتان من العشب 

 ,وذاك يصرخ  بعيدتان عن بعضهما البعض

 .وبقيا جائعان  حلت ساعة المساء .بانتظار المخلص 

  

  يقترب حماران .2

 باختصار وبدون. 6 بوقت الظُهيرة ينهقون

 قصد مجبران البحث يسرعون بجٍد كي يلتهمون

 (.تفاهم)مخرج عن  .القش وينهونه 

 

 هناك في ساحة . 7 وقعت مصيبة المصائب .3

 نصيحة والُمخرج منعزلة ُكران جلسامشكلة عويصة حدثت 

 .وجد حال  مرتاحان فكروا االثنان مرتبطان هذا بذاك 

 واقترحوا , فكروا !من يفك األسيرين ؟

  

 قليال قليال.8 لجهة اليمين يُشد الواحد.4

 كل كومة  وبحكمةنأكلمعا الثاني ينهق خائفًا 

  , بكل قواه يشد لليسار 

 هذا الموضوع بسيط,نعم .9 . باألكل مهتم كذلك هو

 وفكرة لالنسانية في مكان بحث 

 العناد وانتصرت على ,التنازل نجح  

  (.المصاعب) 
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 ( كيف)لهو  :الفعاليات أهداف 

 الفرقة أعضاءتقوية العالقة بين  أوالفرقة  ضحك وتكاتف. 

  هلمسار منافسات مسلي األلعابعددا من  أونقدم لكم كمية . 

 .ألنكم سوف تبكون( ...المناديل)حضروا المحارم 

 

لعاب مسليه أ

 مسليه منافسات
 


