الشتاء

أمسية شتاء
وهكذا  .بالنهاية لقد جاء الشتاء واصبح من الممكن إخراج فعالية " أمسية شتاء" من الخزانة..

بهذا المساء  ,عندما نسمع صفير الرياح ونقير االمطار على النوافذ عندنا بالفرقة يتكون شعور
بالدفء واللطف ,واهم شئ الشعور باالنبساط !!!!.....
األهداف :
تسلية ممتعة للفرقة  ,التي يتخللها مهمات مسلية  ,مسابقة معلومات عامة ,وتحلية لتلطيف جو
الفعالية ....
ممكن بناء مهمات متسلسلة من داخل االختيارات المعروضة ومتناسبة مع جيل المتشاركين .
المواد :
-

خمسة انواع من االصقات لها عالقة بفصل الشتاء :الغيوم الشمسية ,الفطر  ,ألجزمه ,
قوس قزح .

-

الصافرة ( الصفيره)

-

لوح النقاط (انظر المثال بالملحق ),من المفضل وضع عليه نايلون لالستعماالت المتكرره.

-

 02بطاقة لصور متعلقة بفصل الشتاء  ,داخل مغلفات ( انظر الملحق ) .قبل االجتماع
لبدء الفعالية يجب تشفير المغلفات بكل أرجاء الغرفة .

-

 00بطاقة ممكن بشكل نقاط الماء داخل سلة او علبة..

-

ورقة المسابقة (انظر الملحق ) .

-

ادوات للكتابة وورق .

-

مالبس وأدوات مختلفة للشتاء  ،بقايا مالبس تنكر  +أدوات للتجميل .

-

اوراق كرب والصق شفاف .

-

موسيقى خلفية = أغاني للشتاء أو موسيقى مرح.

-

بقع ماء مقصوصة من ورق أو كرتون تكون اقل من عدد االوالد بواحدة .

-

كريمبو (راس العبدة ) وصحن لالستهالك لمرة واحدة .

-

تضييف شتائي مثل الشاي او الشوكو الساخن او حتى التوست ..
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سير الفعالية :
تقسيم لمجموعات :المرشد يلصق على مالبس كل مشترك الصقة مع رمز  .الفرقة تقسم
لمجموعات صغيره حسب الرمز الذي على مالبسهم .
واالن لدينا امطار من المهمات ...
 .1كلمة المرور
كل فرقة تحضر لنفسها كلمة مرور لها عالقة للرمز التابع لها .
النقاط المعطاه على هذة المهمة هي  122نقطة .
 .0المغلفات
بالمرحلة االولى االوالد يبحثون عن المغلفات المشفرة .كل فرقة تحصل على نقاط مناسبة
لعدد المغلفات التي وجدتها  .كل مغلف يستحق عشرة نقاط .
 .3صور للشتاء
بالمرحلة الثانية الفرقة تؤلف قصة قصيرة من الصور الموجودة في البطاقات والتي تميزها
.
 .4اختبار أألبجديه
مندوب من كل فرقة يسحب حرف من داخل السله و يجيب عن سؤال من أسئلة االختبار .
بحسب األحرف  ،اإلجابات الصحيحة تعطي الفريق النقاط .
يمكن تكرار هذه المهمة ا ثالث أو أربع مرات خالل الفعالية
 .5عرض أزياء
كل فرقة تلبس مندوب عنها مالبس شتائية تعبر عن شتاء ... 0215المندوبين يظهرون
عندما يعرض مندوب أخر "عارضة أزياء المنزل " للفرقة ويفصل جودة واخصية
المالبس...
 .6بقعة ماء او ال تكون
نوزع على االرض بقع الماء  ,ونلعب مثل لعبة الجرس والكراسي .نسمع موسيقى ذات
إيقاع واألوالد يدورون ا بين البقع ،عندما يوقف المرشد الموسيقى كل ولد يقف على بقعة
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ماء  ،من يبقى بال بقعة يخرج من اللعبة  .بكل جولة تخرج بقعة ماء واحدة  ،الفرقة الفائزة
التي يمسك مندوبها باخر بقعة بقيت ....
 .7رجل الشتاء
كل فرقة تحصل على كيس به طقم من مالبس الشتاء  .مع إعطاء اإلشارة يلبس ولد كل
إكسسوارات التي كانت بالكيس ,ثم يخلعهن ويمررهن لولد التالي بالدور  ,يمكن لألوالد أن
يقوموا بمساعدة رجل الشتاء على اللبس حتى يسرعوا انتهاء المهمة  .الفرقة التي تلبس كل
افرادها وتنهي المهمة اوال هي التي تفوزا ب 52نقطة ....
 .8مهمة الكرمبو (رأس العبدة )
يوجد امكانيتان .1:نختار زوج مندوبين من كل فرقه ونجلسهم واحد مقابل الثاني  :واحد
يأكل والثاني يطعم  ،عيون الذي يطعم مغمضتين ويدا الذي يأكل مقيدتين من الخلف .الفرقة
الفائزة من ينهي مندوبها اكل الكرمبو اوال (.مفضل استعمال مريوله ذات االستعمال لمرة
واحدة )  .0ندعوا مندوب من كل فرقة .على االرض امام كل مندوب نضع كرمبو في
صحن لالستعمال مره واحدة .عليهم اكل الكرمبو الذي امامهم بدون استعمال االيدي .الفرقة
الفائزة التي ينهي مندوبها االكل اوال ...
 .9مهمة مكتوبة
الكلمات المتقاطعة ,الحصول على اكبر عدد ممكن من الكالمات .من جملة لها عالقة
بالشتاء ...وهكذا .
 .01القفز بين النقاط
سباق رسل بين النقاط  :نحدد مسار لكل فرقة  .على المسار نوزع نقاط معرقلة ( عقبات) .
كل فرقة تقف في بداية المسار الخاص بها الولد األول يلبس قفازات ويفتح الشمسية ويمشي
في المسار بدون أن يدوس على النقاط  ,وعلية أن يرجع ويمرر القفازات والشمسية للولد
الذي بعده بالدور .الفرقة الفائزة التي تنهي باالول .
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 .00ما هي الشمسية ؟؟؟
مجموعة افكار مضحكة – ماذا ممكن ان نعمل بالشمسية (بيت للقطط  ،قارب في بقعة
ماء.) .......
 .01جوقة الشتاء
جوقة موسيقية من اصوات العطس والسعال لتكوين أغنية لموضوع الشتاء .
 .01إبداع
تحضير العاب من الجوارب المملوءة باالرز لتسخينها بالميكروويف,او شال من قماش
الفليز.

المهام
كلمة المرور
 011نقطة
المغلفات 01
نقاط
صور للشتاء
 01نقطة
اختبار أألبجديه
 01نقاط للجواب
مهمة الكرمبو
 01نقطة
بقعة ماء
 01نقطة
مجموع النقاط
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اختبار أألبجديه
القراءة ليست حسب الترتيب

ع -بالشتاء حيث إنني مصاب بالرشح  ,من فمي يخرج لي كل الوقت (.العطس)

ب_الغيوم تصادمت –ضوء بالسماء !ها هو يتساقط الماء كأمطار (.البرق).

م-عندما يتساقط جميل التجول ,مع شمسية وجزمه ومعطف للتدفئة (.المطر)

د-عند بداية الشتاء –هو ينام ،وفقط في فصل الصيف – هو يستيقظ (.الدب )

ج ش -اعلى قمة جبل في دولة إسرائيل  ،بالشتاء يتساقط عليه الثلوج – عليه نتزلج وننبسط بال
حدود (.جبل الشيخ)

ف -كائن صغير وصغير جدا ,ينقض علي ويجلب االمراض (.الفيروس)

ب -برياح الشتاء هم يتوزعوا  ،وباألرض ينبتوا وبالربيع يزهروا (.البذور )

ح -يوجد لدي قوقعة ,وال يوجد لدي ارجل  ,بعد االمطار انا اتجول بكسل ( .حلزون )

ن  -مبللة وصغيرة تهبط وتسقي كل حقل وبستان ( .نقطة ماء )

ط  -بحيرة الماء الكبيرة التي تقع في دولة اسرائيل تمتلئ بالشتاء ونفرح كثرا المتالئها (.بحيرة
طبريا )
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ل -في الشتاء يظلم باكرا جدا ولهذا يكون طويل ويمتد لعدة ساعات (.الليل)

ش – معنا في الشتاء تتنقل  ,وبسببها نبقى جافين حتى لو يتساقط مطر االن ( .الشمسية)

ش – في الشتاء احيانا عند انقطاع الكهرباء ,نشعلها عند عدم تمكننا من الرؤيا (.الشمعة)

خ – الفصل الذي ياتي قبل فصل الشتاء  ,عندما يبدأ هبوب الرياح ونبحث عن المعاطف في
الخزانة( .الخريف)

س– اسم مرادف لكلمة غيمة هي ( .....سحاب )

ل – هو ناعم ويدفئنا كثيرا  ,أنا بداخله أتلفلف (.اللحاف )

ط – من بالد البرد هم يهربون وياتون لبالد اكثر دفئ ( .الطيور المهاجرة )

ص – في الشتاء الماطر عند سماع الرعد نشتاق له ونحلم ان يعود ( .الصيف )

ر – تهب بقوة وتقتلع اوراق االشجار ( .الرياح)

ث – بخار الماء المتجمد من البرد القارص  ,ناعم وبلون ابيض يتساقط على األرض ( .الثلج )

ص ا – ندعو بها من كل القلب  ,حتى ال يكون جفاف واألمطار كثيرة ( .صالة االستسقاء)
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