
 فعاليات ترفيهية

  فعالية الصابون : (1

 

 :أالدوات المطلوبة 

 فلق صابون )من القاسي (. 7أو י( הוו)  صابون .1

 مبرشه  .2

  قليل من الماء .3

 

  : طريقة التحضي

 تبرش الصابون في الماء . .1

 نضع القليل من الماء. .2

 بكمية كبيرة .نخلط الصابون والماء بالخالط حتى تظهر رغوة  .3

 * اذا دعت الحاجة أن نزيد من كمية الماء يمكننا ذلك .

 

 سير الفعالية :

 حسب الحاجة ,ونوزعهم حول طاوالت.  نضع على كل طاولة كمية من الرغوه .نقسم االوالد الى مجموعات 

 نطلب من االوالد كترفيه أن يلعبوا في الرغوه ويوزعونها على كل الطاولة.

 .بعدها نبدأ بطلب مهام من المجموعات متال: أرسموا البيت 

 

 هدف الفعالية :

 .الترفيه والعمل المشترك 

 

 

 فعالية حبة الملبس والقشة : (2

 

 المطلوبة: أالدوات

 صحن  .1

 قشتان .2

 ملبس سكر بيضوي /مستديرة .3

 فرد سليكون  .4

 

 طريقة التحضير :

 بشكل عامودي . نوسط الصححدة( بواسطة السلكون في )قشه وا القشه نلصق .1

 نعطي الولد قشة التانية. .2

يمسك الملبس بواسطة القشة بسحب الهواء وأن يضع الملبس على قمة ان سير الفعالية:على الولد 

 .القشة أالولى بدون أن تقع

 

  هدف الفعالية :

 .الترفيه

 

 

 



 الشعر: فعالية فرد  (3

 

 االدوات المطلوبة :

 فرد شعر  .1

 كرات خفيفة وصغيرة من البالستيك  .2

 .سلة  .3

 

 سير الفعالية :

 وعلى الطالب ان يوقف الكرة على الهواء الخارج منه وأيصالها الى السلة .يوضع فرد الشعر في الكهرباء 

 *ممكن أحضار فردان ونجعلها منافسة بين فريقان من يوصلها أسرع .

 

 الهدف : 

 الترفيه 

 

 -غسالة:دخال طابة في ا( 4

 

 أالدوات المطلوبة :

 غسالة أو كرتونة كبيرة بها فتحة دائرية . .1

 عدد من الكرات  .2

 

 سير الفعالية :

 على االوالد المحاولة الدخال الكرات في الغسالة / الكرتونة ومن يدخل أكبر عدد خالل وقت معين هو الفائز .

 

 الهدف: 

 الترفيه

 

 :( فعالية الذوق5

 

 المطلوبة :أالدوات 

 صحون بالستيكية غير شفافة  .1

 ورق الومنيوم لتغطية الصحون  .2

 منديل لتغطية العيون  .3

: بهارات ,سكر ,بيض , كمون , صابون , تراب , عسل , جبنة , لبن ,)ما يخطر أطعمة متعددة مثل .4

 على البال (.
 

 سير الفعالية :

 . بتسيلوفانشيء من النكهات ويغطي يوضع في كل صحن 

موجود نغطي عيونه وعليه أن يميز ما هو  صحون مثال دون أن يعرف ما بها ثم 5نعطي كل واحد أن يختار 

 في الصحن بواسطة اللمس أو التذوق 

 *الفائز هو من يميز أكبر عدد من أالطعمة بشكل صحيح .

 

 الهدف :

 .الترفيه وتمييز أالطعمة باللمس أو بالذوق 
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