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 مساء الجوارب

 الشتاء ألياممساء ممتع 

 مواد:لا
 

 . اكثر كمية جوارب ممكنه 

 . جورب مليئة بالحلوى المغلفة 

  صفاره  أوموسيقى. 

  . سلة من البالستيك 

 لوحة نقاط 
 
 

 سير الفعالية :
 نقسم الفرقة لفرقتين متنافستين وعليهم تنفيذ المهمات التالية :

 
لحقون يالالعبين  طالة جورب ,كانها ذنب من الخلف .امسك الذيل _كل مشارك يثبت لبن .1

 كل فرقة تجعل اعضاء الفرقة الثانية بدون اذناب . أنالهدف بعضهم البعض ، و
 

 لسل .الهدف ل على إدخالوالتنافس يحضروا كرات من الجوارب = السلة  -جورب  . 2
 
وخلطهن والمهمة هي ،  من الجوارب المفرقة أزواجاعطاء لكل فرقة عشرة  - المالئمه  . 3

 بين االزواج المتشابة خالل دقيقتين ... المالئمة
 
 .21جوارب وحيدة ويلعبون  6كل فرقة تحضر كرة اكبر من  – (21) .4

 حبل من الجوارب .... أطولة من يحضر ابقمس –حبل من الجوارب . 5

 

 لعبة لكل المشاركين .......وللنهاية 

 

 جورب الحلويات

كل دائري ويختاروا مندوب عنهم ويجلسونه في وسط الدائرة ويغطوا له يجلس االوالد بش

 الموسيقى ( إيقاف أو صفاره) اإلشارة إعطاءعينيه . ويمرروا الجورب من واحد لالخر ومع 

المشترك الذي وصلت عنده الجورب يسحب حلوة ويزيل عنها . يتوقفوا عن تمرير الجورب 

لذي يجلس بالوسط الصوت ,اذا نجح المندوب بتمييز الغالف بنعومةحتى ال يسمع المندوب ا

الصوت واشار الى من اخرج الحلوة يزال الغطاء عن عينيه ويكافئ بحلوة...االن الذي سحب 

 الحلوة وتم كشفة هو من يجلس بالوسط ..........

 الشتاء    

 



 

 

 الداخلية أوالد مجلس  – االحتمال ذوي ألوالد محفوظة حقوقال جميع © 

 "السيدة جورب المتخفية"شتائي من الجوارب :  إبداع–للنهاية  أخرى إمكانية

 

 المواد:

 . الجوارب التي فقدت الفردة الثانية ..

 . ارز :حفنة مليئة من االرز الغير مطبوخ ..

البديل الوان توش  أو..احمر ، اخضر  ، ازرق،  ، ذهبيابيض  : مختلفة لألقمشة ألوان. 

 ..برمننت.

 ، أشرطة ملونة ,بواقي خيوط للزينةنجوم  األقمشة ،صغيرة من ، قطع مغاغيط للشعر ملونة  .

 مختلفة ... بألوانالصوف  من

 

 سير الفعالية :

 ليس اكثر من مستوى الكعب . –.نملئ الجورب بالرز 1

 )كذيل الشعر للسيدة جورب (.ونترك طرف الجورب متدلي  نغلقهلكي كون عقده ن

.بواسطة االلوان نعمل خطوط الوجة للعبة :على جورب لونها فاتح ممكن استعمال توش 2

 .. لألقمشةالمخصصة  ألواننستعمل أن غامقة اللون ممكن بيرمننت , على جوارب 

الشكل صغيرة نقص قطع التي  ةبيضاويقطعة قماش  قماش يمكن عمل شعر للعبة :ال. من 3

ونلفها على االلتقاء الذي عملناه بواسطة المغاغيط الملونة ,وهكذا نحصل على أجزاء تنتج 

او االشرطة  رف الجورب المتدلي بالنجومنضيف ونزين ط أنممكن   ..شعر ذيل الفرس للعبة 

 الملونة .... الخ . 

 
 اختراع عالمي !!!!!!!! أالن

 ندخل اللعبة لدقيقة او اثنتين لميكروويف .

 ..تسخن السرير بليل شتائي بارد .. لعبة التي ،لمس لوعند اخراجها تكون ساخنة ولطيفة 

 

 
 

 


