
  وم الذرة
 

 الهدف من الفعالية :

 قوم على فعاليات مختلفة تدور حول موسم الذرة .يبناء يوم مسلي مشترك بين عدة فرق 

 

 المواد المطلوبة :

 اكواز من الذرة +ادوات للكتابة والتزيين .

 

 سير الفعالية :

نقوم بتهيئة الفرق لموضوع هذا اليوم قبلها بعدة ايام . كل فرقة تختار لها رمز او شعار له عالقة بالذرة.االن  

 في الساحة نقوم بتحديدعدة محطات او مراحل .

 : على كل فرقة ان تقوم برسم رسمه للذرة مع كتابة شعار لها على برستوله .1

 لها نقطة . : تاليف اغنية دعائية للذرة اجمل اغنية2

: كل فرقة تقوم بسحب كوز ذرة واحد ويقوم اعضاء الفرقة بتخمين كم ورقة تحيط بكوز الذرة الفرقة التي 3

 يكون تخمينها اقرب للحقيقة هي الفائزة . ولها نقطة .

: يقوم اعضاء الفرق بتخمين كم حبة ذرة يوجد على الكوز ,الفرقة التي يكون العدد اقرب للحقيقة تحصل على 4

 نقطة ....... الخ   

دقائق مثال تقشير كمية محددة من االكواز والفرقة التي تنهي التقشير قبل انتهاء الوقت  3: على الفرق خالل 5

 .المحدد لها نقطة

 م من القشور خالل دقيقة لها نقطةرقة التي تعمل اطول خط مستقي: بعد التقشير الف6

من استعمال القشور والشعر ومخلفات االكواز على كرتون : على الفرق ان تقوم بعمل لوحة فنية او مجسم 7

 , العمل االكثر جماال له نقطة. معاد استحداثة ممكن احضار من مخلفات المطبخ

 ة الفرقة التي تبني اكبر واطول هرم لها نقطة.: بناء اكبر هرم من اكواز الذر8

 : اختيار مندوب من كل فرقة ومن ينهي اكل كمية محددة من اكواز الذرة خالل الوقت المحدد يفوز بنقطة.9

 : تاليف اغنية دعائية للذرة اجمل اغنية لها نقطة 10

 : عمل مهفة من قشور الذرة مع استعمال الكرتون وعيدان خشبية. 11

يالحظ المرشدون ان هناك كمية ال باس بها لعمل فعاليات تدور حول موسم الذرة يمكن لكل مرشد ان يضيف ما 

يقوم المرشدين بشوي  الذرة  ,في نهاية يوم مشابه بالتاكيديراه مناسب للفرق المشتركة وحسب االدوات المتاحة 

 .. واطعام االوالد  بجو من المرح .
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