الشتاء

"بوكس" بالمربع
فعالية لفصل الشتاء
هدف الفعالية :
الحصول على معلومات وظواهر فصل الشتاء بطريقة متعة وترفيه عن طريق لعبة .

ألمواد المطلوبة :
 لوح بوليجال .  9علب أو كراتين أحذية بنفس الحجم . ورق משי بألوان مختلفة . سكين تابيت . -دبق باتجاهين ( سكوتش ) .

سير الفعالية :
 نخطط ونرسم على لوح البوليجال  9شبابيك بأبعاد مختلفة ( لوح البوليجال . ) 3/3 خلف كل شباك ندبق علبة األحذية  .في كل علبة أو كرتونه نضع بداخلها مهام أو سؤال أوأحجية لفصل الشتاء ُ .نغطي وجه العلبة ( علبة األحذية ) بورق משי بمساعدة الصق ذو
اتجاهين ( سكوتش )  .الغطاء من ورق أل משי ممكن أن نجدده بعد كل لعبة .

تقسم الفرقة إلى فرقتين
تبدأ أللعبه كلعبة أل  Xبدائرة كل مجموعة تأخذ رمز من رموزها ( مظلة  ,غيمة . ) ...الرمزُنعرضه أو نضعه بال  Xالدائري  .كل فرقة تأخذ  9من الرمز التي لها بعدد علب األحذية (
الشبابيك ) ( أي تسع مظلة للفرقة األولى وتسع غيمة للفرقة الثانية ) .
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 كم ب لعبة أل  , Xالفرقة عليها الحوزة ب  3صناديق متتاليات ( عامودي  ,أفقي ومائلي ) .حتى يفوز  .الفعالية تندمج فيها مهمات للتسابق بين الفرقتين .

سير الفعالية :
 يعرض المرشد أحجية المتعلقة بالشتاء  .الفرقة التي تقول الجواب اأوال هي التي تبدأ باللعبة .
 مندوب الفرقة يتقدم نحو لوح البوليجال  .بعدما استشارة فرقته" أي من الشبابيك تريدون أنأفتح"  .المندوب يفتح الشباك بطريقة البوكس باليد " نمزق ورق الميشي لنفس الشباك المختار"
.
 " البوكس " يفتح الشباك ويأخذ بداخله ورقة المهام األولى  .المرشد يخرج المهام من العلبة ,ونضع في داخلها الرمز التابع لنفس الفرقة ( مظلة أو غيمة ) .
 الفرقة الفائزة تأخذ دور إضافي لكشف شباك أخر  .مرة أخرى مندوب الفرقة يختار شباكويضرب " بوكس " ويخرج المهام التي في العلبة  ,ويضع مرة أخرى بدل المهام الرمز الذي
يرمز لمجموعته  ,وهكذا نستمر حتى أحد الفرقتين تحصل على المتتالية للعبة أل . X
 -ممكن باالستمرار حتى نكشف جميع الشبابيك .

أمثلة للمهمات
* أطول شال من الورق (على المرشد تجهيز قطع الورق المقصوصة بشكل مربعات متوسطة
الحجم أي ورقة  A4مقسمة ألربع مربعات ,بعدد كافٍ للفرقتين  +تحضير دبق للصق الورق
والحصول على شال ) .
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* مغلفات تحوي في داخلها على صور ترمز للشتاء موزعة بشكل مخفي في القاعة أو المكان
الذي فيه الفرقة.
*الفرقة الفائزة هي التي تجد أكثر عدد من المغلفات المخفية .
* اكتب اكبر عدد من الكلمات لمصطلح " الشتاء البارد "
* بازل ( صورة ترمز للشتاء ) .
* الفرقة الفائزة التي تعصر أوال كمية من حبات البرتقال التي تساوي كأس من عصير
البرتقال .
* الفرقة الفائزة التي تأكل حبات الحامض المقطعة بشكل أسرع .
* الفرقة الفائزة هي التي تصنع قبعات لجميع أفراد فرقتها من الجرائد .
* الفرقة الفائزة هي التي تجيب بصورة صحيحة عن  6-5أسئلة متعلقة بفصل الشتاء.
والى أخره من األمثلة المتنوعة ...

حل األسئلة التالية بتمعن:
 -1ما هي أشهر فصل الشتاء؟
 -2ماذا نعني بكلمة تجمد؟
 -3ما هو الشيء الذي يصفر بدون فم ويطير بدون أجنحه؟
 -4ما هو أقصر شهر وأبرد شهر؟
 -5متى يمكن أن نرى قوس قزح؟
 -6نبتة ملكة المستنقع وهي رمز ألناس أنانيين؟
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