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 فقط انا وحيواني 
 

 هدف الفعالية : 

إظهار الميزة الخاصة بكل شخص بالمجموعة بواسطة التعرف على الصفات المختلفة الموجودة 

 بالحيوانات . 

ان نعيش ونستفيد من العالقة بين النوعية والقدرات المختلفة . كيف يستطيع كل عضو من 

 المجموعة أن يعطي من قدراته للمجموعة . 

 

 : اللوازم

 بطاقات لصور حيوانات  -

 موسيقى للخلفية   -

 A3أوراق بحجم   -

 ألوان توش  -

 

 سير الفعالية :

 نوزع بطاقات لصور الحيوانات على أرضية الغرفة . -

نطلب من المشتركين التجول في الغرفة , التمعن بالبطاقات واختيار حيوان من بين  -

 الحيوانات . 

 اختيار الحيوان . مفضل إسماع موسيقى هادئة أثناء  -

 نجمع المشتركين ونطلب من كل واحد عرض الحيوان الذي اختاره .. -

 

 من الممكن توجيه  األسئلة التالية للمشتركين 

 . لماذا قمت باختيار هذا الحيوان .؟ 

 . ما الذي يميز هذا الحيوان ؟ 

 . صف الحيوان الذي اخترته ....

 الموجودة لدى حيوانك وال توجد بأي حيوان آخر ؟  . ما هي الصفة

  ؟ن تكون بك ؟ هل تعرف حيوان كهذ. أي صفة توجد للحيوان الذي اخترته كنت تريد أ

 يجب التوجه لكل مشترك بسؤال يختلف عن المشترك اآلخر . 

 3بعد انتهاء جولة عرض الحيوانات يقسم المرشد المشتركين إلى مجموعات مكون من 

 ء ........لكل مجموعة مهمة إنتاج الصفات القائمة عندهم ....أعضا

 مهمة كل مجموعة : 
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 خلق حيوان جديد خاص بصفات التي كانت موجودة لدى الحيوانات التي اختاروها ..

 على المجموعة عرض المهمة على الشكل التالي : 

 رسم حيوان جديد .  -

 إعطاء اسم للحيوان .  -

 

ة : نشدد مع المشتركين حقيقة كون كل فرد من أفراد المجموعة هو لتلخيص الفعالي

 خاص ومميز بطريقته وبصفاته , بقدراته ومهاراته . 

المجموعة التي تعمل بشكل أفضل هي التي تعرض تقييم وتعطي مكان لمجمل القدرات  

 –الكاذب  –والمهارات لكل عضو من أعضائها بالصفات المختلفة " الرياضي 

الرسام  –الناضج  –النشيط  –االجتماعي  –المسامح  –الهادئ  –القوي  –المضحك 

هاوي الموسيقى  –الخبير بالحاسوب  –هذا الذي يستطيع تصليح كل شئ  –

 "........الخ ............

 

 

 

 
































