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 ليلة شتاء 

 

 الفعالية :  هدف

ختيار مهام من بين مجمل اتمضية وقت ممتع برفقة مهام مسلية وألغاز. من الممكن 

 المهام المقترحة بحسب جيل المشتركين.

 أدوات مساعدة :

  خمسة أنواع الصقات بمواضيع الشتاء : غيوم , مظلة , أحذية شتوية , قوس

 قزح ...

 .)لوحة نقاط )أنظر الملحق 

 61  بطاقة تقريًبا تختص بصور تتعلق بموضوع الشتاء مرفقات بالغالف )أنظر

 الملحق(. 

 قبل بداية الفعالية علينا إخفاء الغالفات بزوايا القاعة/الغرفة.*

 22  بطاقة من ألف حتى ياء )ممكن بشكل قطرات( بداخل صندوق أو سلة

 صغيرة .

  أنظر الملحق(. أسئلة - حزا زيرورقة( 

 ة وأوراق .أدوات كتاب 

 . مالبس وأغراض شتاء مختلفة + أدوات تجميل 

 סלוטייפ(.) صق شفافأوراق كريب وال 

 . ُمسجل مع موسيقى وأغاني ترمز لفصل الشتاء 

 . شاي/ شوكو/ كعك 

 

 

 

 الشتاء    
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 سير الفعالية :

: يلصق المرشد لكل مشترك على مالبسه الصقة مع رمز. لمجموعاتاتقسيم 

 .التي لصقت على مالبسهمسب الرموز مجموعات صغيرة بح إلىالمجموعة تقسم 

 األولىمة المه - 

نقاط لهذه  61 -. بحوزتها يذرمز الالكل فرقة تربط لنفسها شعار متعلق ب

 . -المهمة

 ةالثاني مة المه - 

كل تأخذ . ى الغالفات المستترة داخل الغرفةيبحث المشتركون داخل الغرفة عل

 لكل مغلف.ه نقط 2 –بحسب عدد المغلفات التي وجدتها  افرقة نقاط

 ةالثالث مة المه - 

 القة مركزية بحسب الصور الموجودةعلى الفرقة أن تؤلف قصة صغيرة لها ع

 .نقطة للمهمة نفسها 01في المغلف. داخل البطاقات 

 ةالرابع مة المه - 

 من داخل السلة الصغيرة. امندوب كل فرقة حرفيسحب 
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الحرف الذي حصل عليه  بحسب الحزازيرمن  قائمة  أحجيةالمرشد يختار 

 المشترك من سلة األحرف.

 تفوز بعشر نقاطهي التي الفرقة الفائزة 

 . مرات في سير الفعالية 4-3همة من ممكن إعادة هذه الم

 ةالخامس مةالمه - 

 .2162لشتاء  -كل فرقة تلبس مندوبها لعرض أزياء الشتاء

  المهام السادس- 

. عند نلعب مثل لعبة الكراسي مع موسيقىقطرات الماء و األرضنوزع على 

د حتى يوقف المرش لمشتركين أن يتجولوا بين القطرات،بدء الموسيقى على ا

. لى كل مشترك أن يقف على قطرة ماءع إيقاف الموسيقى،. عند الموسيقى

في كل دور . يقف على أي قطرة يخرج من اللعبة المشترك الذي يبقى بدون أن

يقف مندوبها على القطرة  الفرقة الفائزة هي التي نخرج قطرة أخرى إضافية،

 . األخيرة

 ةالسابع همة الم - 

. يجب على كل مشترك من الفرقة ة تحصل على كيس فيه مالبس الشتاءكل فرق

أن يرتدي كل المالبس الموجودة في الكيس. عند االنتهاء يمرر المالبس 

الذي يليه وهكذا حتى يرتدي جميع أعضاء الفرقة جميع  اآلخرللمشترك 

 المالبس. 

 . نقطة 05تي تنهي أوًلا وتحصل على الفرقة الفائزة هي ال

 

 ةالثامن مةالمه - 

 كلمات السر،استخراج، : كلمات متقاطعةاآلتيةمكن أن نختار إحدى المهام م

 ...آخرهخالل جملة متعلقة بالشتاء وإلى  أكبر عدد ممكن من الكلمات من

 

 ةالتاسع همةالم - 

قارب ، ما يمكن فعله بالشمسية ) بيت القطط مضحكة حول آراءجولة 

 ...( للتجديف
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 ةالعاشر همةلمأ - 

نا أن كل مسار علي في. : نحدد مسار لكل مجموعةالمندوبين بين نقاط الماءسباق 

 .نوزع عراقيل من نقاط الماء

يلبس كفوف ويفتح الشمسية  األولالمشترك  كل فرقة تقف في بداية مسارها،

بداية المسار ويمرر  إلىيرجع مسار بدون السير على نقاط الماء، الويسير في 

 .أوال" المهمةي تنهالتي هي الفرقة الفائزة  .اآلخرللمشترك  األدوات

 خالل الفعالية من المستحسن عرض شاي, شوكو ومشروبات خفيفة دافئة...

 أفكار إضافية لمهمات الشتاء : 

 الرقص بالمظالت. 

 مسابقة تصليح جوارب صوفية. 

 + الصق  دبق  تحضير شال طويل خالل دقيقتين من أوراق مربعة الشكل

 .شفاف

  للكرةعجل صوف. 

  من داخل كومة كبيرة مختلطة األحذيةزوج من . 
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 ورقة حزازير وأسئلة حول موضوع الشتاء

 الياء إلى األلف من

 . أمراض :ثر في فصل الشتاء ونعالجه بأدويةيك -  أ

 َبَرد.: األرضالشديد بشكل كتل ثلجية على قطرات من الماء هطلت من البرد  -ب 

ضوء في السماء! وهكذا يهطل وسطع ال، من بعضها البعض اقتربتالغيوم  -

 .برق: المطر

 . تمر: ذكرت في القران مفيدة ثمرة–ت 

 األرضض يسقط على جدا" ولونه أبيباردة ودرجة حرارته  بخار الماء المجمد -ث 

 .ثلج: يدعى

 .جبل الشيخ: يدعىويكسى بالثلوج في فصل الشتاء أعلى جبل في إسرائيل  -ج 

 .جوارب: الشيء السميك الذي يدفئ القدمين ما هو -

 . حساء: شتاء يدفئ أجسامنا من البرد يدعىغذاء نتناوله بكثرة في فصل ال -ح 

 .حلزون: ظهرها ليحميها من البرد والمخاطرتحمل بيتها على  -

 . حرام: جسامنا به يدعىلتدفئة أاء نستعمله دائما في فصل الشت -

 . خريف: يدعى الذي يأتي قبل الشتاء الفصل –خ 

 . دب: مه كبير وينام بسبات طيلة الشتاءحج -د 

 .ذبابة :حشرة يقل وجودها وقت البرد -ذ 

 . ربيع: بعد الشتاء يدعى يأتي الفصل الذي -ر 

 .زًلجة: نستعين بها لنلعب على الثلج تدعىعند الذهاب لجبل الشيخ  -ز

 . سائل: إلىارتفاع درجة الحرارة يتحول عندما ينصهر الثلج عند   -س

 .سحاب: مرادف غيمة -

 .شموع: انقطاع الكهرباء نشعلفي فصل الشتاء عند  -ش

 .شال: ع من الصوف ونلفه حول رقبتنامصنو -
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 .صوف:ستعمله من جلد الخروف للتدفئة ن -ص

عيق يبسبب بخار الماء و األرضسطح  ما الذي يتجمع قريًبا من -ض

 .ضبابالرؤية:

 .ظالم: عكس كلمة ضوء -ظ 

 .فيراصعبسبب البرد الشديد يتم هجرة: -ع

 .عاصفة: ريح قوية تسمى -

 .غيوم: الماء المتجمع في الجو هو بخار  -غ

 .فيروس: تدعى األمراضبكتيريا صغيرة تظهر في فصل الشتاء وتجلب   -ف

 .فطر: ينبت بعد هطول المطر -

 .قوس قزح: تجلب النظر تدعى ألوانء ظهر في السمات األمطاربعد هطول   -ق

 . لليلا: يقصر النهار ويطول في فصل الشتاء  -ل

 .كفوف: صل الشتاء لتدفئة كف اليدين يدعىنستعمله في ف  -ك 

 .كستناء: األعيادكلها في الشتاء وخاصة في نأ -

 .مطر: يهطل بكثرة في فصل الشتاء يدعى  -م

 .موقد: مع حوله في ليالي الشتاء الماطرةنتج -

 .نار:ا للتدفئة، تدعىُنشعله -ن

 .نملة: الشتاءحشرة نشيطة تعمل طيلة فصل الصيف لترتاح في  -

 .هواء: تزداد سرعته وبرودته في الشتاء -ه 

 .ورق المحارم: له بكثرة في فصل الشتاء في حالة زكام يدعىنستعم -و

 . الوقود: الكاز هو نوع من -

 . يوم: في الشتاء هو قصير جًدا، يظهر وفجأًة يختفي، يدعى -ي 

 .يهطل: مرادف للفعل ينزل -
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