الشتاء

نقطة صغيرة من الشتاء
فعالية على اثر قصة
الهدف:
اثراء وتطوير القدرة على التعبير.
المواد :
 الكتاب نقطة ماء صغيرة للشتاء لبول ستيوارت وكريس ريدل .
 أدوات لعمل" كرة ثلج" (مرفق طريقة العمل)
سير الفعالية :





نقرأ القصة لالوالد .
نسالهم ماذا يمثل الشتاء لهم  ,اي االشياء يحبونها بفصل الشتاء
نطلب من كل ولد ان يقول ماذا كان يختار لو كان ممكن االحتفاظ بنقطة صغيرة من
الشتاء.
نحضر معا كرة ثلج بها نحتفظ بنقطة صغيرة من الشتاء لاليام الحارة .

تحضير كرة الثلج
المواد:
 مرتبان من الزجاج بعدد االوالد
 طابات من الكلكر صغيرة الحجم _اثنتان لكل ولد ,عيون متحركة  ,منظف انابيب
برتقالي وملون ,دبابيس االلتصاق من البالستيك ,معجونة  ,برق باللون الفضي...
 اغطية قناني البالستيك ,بواقي اقمشة .....
 الدبق الحار ,الدبق السائل ,الوان توش احمر ,مقص ,
 ماء لملئ المرتبان.
التحضير:
 كل ولد يحصل على كرتان من الكلكر  :كرة للراس والكرة الثانية للجسم .على كرة
واحدة نغز الدبابيس بخط واحد ممثل االزرار وعلى الكرة الثانية نلصق العينين نرسم
ونلصق انف الجزرة من قماش اللذي يستعمل للتنضيف االواني ويكون باللون
البرتقالي..
 موجة الفعالية يلصق الراس للجسم بواسطة الدبق الحار .
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كل ولد يقص لفحة من االقمشة ويلصقة لرقبة رجل الثلج بدبق سائل .االن  ,يضيف
لرجل الثلج ايدي من منظف االنابيب (يجب ان يغرزه جيدا داخل الكرة حتى ال يتفكفك
من الماء )
 بمساعدة الدبق الحار موجه الفعالية يلصق لكل رجل ثلج قبعة من االغطية البالستيكية
..
 االن ندخل رجل الثلج للمرتبان .نوزع المرتبانات وقطعة معجونة على االوالد ,يلصق
المعجونة على الجزء الداخلي للغطاء بالدبق الحار (حتى يرتفع رجل الثلج) ومن عليه
نلصق رجل الثلج...
 نملئ ماء الشتاء بداخل المرتبان ونضيف البرق كثلج (الكمية حسب حجم المرتبان )
لللنهاية نغلق الغطاء باحكام بواسطة الدبق الحار وكل مرة نقلب المرتبان يتساقط ثلج
من البرق ونشعر بنقطة صغيرة من الشتاء ...........
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