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 كاس واكثر 
 

 االهداف : 
 دمج صفات وخصائص عيد غرس االشجار في فعالية ابداع وترفيه....

 
 وسائل مساعدة:

 . كاسات من الفلين على حسب عدد المشتركين . 
 . الصق شفاش عريض.

 . ازهار من الطبيعة جزء منها جاف واوراق خضراء .
 . حلويات بطعم الفواكه .
 للكتابة .. بطاقات فارغة وادوات 

 . بطاقات مجهزة مسبقا للحزازير .
 . مكعبات لللعب كبيرة .

 
 سير الفعالية :

 . نزيين الكاسات : 1
 كل مشترك يزيين كاسة من الفلين بالطريقة التالية :

نضع على الطاولة قطع من الالصق , ويجب ان يكون الجزء الالصق من الجهة العلوية . 
 نرفع  قطع الالصق المزيين باالزهار ونلصقه حول الكاس . وعلية نلصق االزهار واالوراق .

 .(فق بالفعالية مجموعة من الحزازير. كل مشترك يربط حزرية عن عيد غرس االشجار )مر 2
 . كل ولد يدخل في داخل الكاس بطاقات الحزازير ... 3
ى ولكل كاس ندخل قطعة من الحلو–. كل الكاسات توضع على االرض بترتيب متوالي  4

 بحيث يكون ثابت وطعمه لذيذ.
. هكذا كل ولد يتقدم حسب دوره ويقوم برمي المكعب او حجر الزهر ويتقدم بالمسار حسب 5

 الرقم الذي حصل علية . 
عند الوصول للكاس حسب الرقم يسحب البطاقة الموجودة في داخل الكاس ويقوم باالجابة على 

 س ومحتواه . اذا اجاب بالجواب الصحيح ياخذ الكا –السؤال 
 علية االنتظار للدور القادم . –اذا لم يستطيع االجابة 

 خالل اللعبة يقصر المسار في كل مرة اكثر واكثر .
 . الفائز في اللعبة هو من يحصل على اكبر عدد من الكاسات . 6
 

 * في الفرق الصغيرة ممكن اعطاء لمن يرغب كاسان وعلية ان يدمج الحزريتين معا . 
على المرشد ان يحضر معه الكثير من الحزازير . باالضافة لما احضر االوالد حتى ولذلك 

 يكون المسار غني اكثر واكثر ..........
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 قائمة بالحزازير المقترحة 
 
 كلمة مرادفة لشجرة )            ( : 1
 من هم جيران شهر شباط . )شهر قبله وشهر بعده (. : 2
 اذكر اسم شجرتين من اشجار الفواكة واسم شجرتين من اشجار الزينة .  : 3
 اكمل الصديق وقت .............  : 4
 ما يتم التخلص منه من الثمرة وهو يستعمل في زراعة وتكاثر الثمرة ) البذور ( . : 5
 : شجرة اغصانها متشابكة واسم ثمارها البلوط  .  6
 شجرة عريقة ترمز للسالم .   :7
 شجرة نقطف ثمارها في فصل الشتاء .  : 8
 : خضار ناكل ازهاره  ) الملفوف والبروكلي (  9

 : فيه ينمو العنب . ) الكرم (  10
 : كلمة مرادفة لكلمة مطر ) غيث ( .  11
 : احيانا يكون اخضر او احمر او اصفر واحيانا يكون حار او حلو . ) الفلفل ( .  12
 شمسية . ) الفقع ( : في الشتاء ينمو كشكل ال13
 : زهرة تنمو بين الصخور  . ) النرجس (  14
 : اكمل المثال التالي التفاحة ال تسقط بعيدا عن ...........) الشجرة (  15
 : مشروب يصنع من البرتقال .. ) عصير البرتقال ( 16
 : عائلة الثمار التي تنمو في البيارات .. ) الحمضيات (  17
 : تعتبر من الزهور البرية المحمية لونها احمر .. ) شقائق النعمان (  18
 : شجرة تعطينا ثمار البلح . ) النخيل ( ) شجرة التمر (  19
 : ماذا نسمي التين المجفف .)  قطين ( 20
 : ماذا نسمي العنب المجفف .  ) الزبيب (  21
 يتون ( : من االشجار التي ذكرت بالقران . ) التين والز 22
 : ماذا نسمي الصبغة التي تعطي النبات اللون االخضر ...) الكلوروفيل ( .. 23
 : اين توجد اكبر كمية من الفيتامينات في الفواكه .. ) القشور (  24
 : ما النبات الذي يقتل اعداؤه ؟ ) النرجس ( .  25
 : ما هو اقدم نوع من الخضار عرفة االنسان . ) البازيالء (  26
 : عطر الليمون يستخرج من ..... ) القشور ( .  27
 : ما اكبر محاصيل الفواكه في العالم .. )الموز (  28
 : من النباتات التي تدخل في صناعة العطور .. ) الثوم (  29
 : ذكر اليقطين في القران الكريم فما هو اليقطين ) القرع ( .  30
 الزيتون ( : ما اول شجرة خلقها هللا في االرض . )  31
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 من هم جيران شهر شباط كلمة مرادفة لشجرة

اذكر اسم شجرتين من 

اشجار الفواكة واسم 

 شجرتين من اشجار الزينة

اكمل الصديق وقت 

............. 

ما يتم التخلص منه من 

الثمرة وهو يستعمل في 

 زراعة وتكاثر الثمرة

شجرة اغصانها متشابكة 

 واسم ثمارها البلوط

 شجرة عريقة ترمز للسالم
شجرة نقطف ثمارها في 

 فصل الشتاء
 خضار ناكل ازهاره

 كلمة مرادفة لكلمة مطر فيه ينمو العنب

احيانا يكون اخضر او احمر 

او اصفر واحيانا يكون حار 

 او حلو
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في الشتاء ينمو كشكل 

 شمسيةال
 زهرة تنمو بين الصخور

اكمل المثال التالي التفاحة ال 

 تسقط بعيدا عن ..........

 مشروب يصنع من البرتقال 
عائلة الثمار التي تنمو في 

 البيارات

تعتبر من الزهور البرية 

 المحمية لونها احمر

 ماذا نسمي العنب المجفف ماذا نسمي التين المجفف شجرة تعطينا ثمار البلح

من االشجار التي ذكرت 

 بالقران

ماذا نسمي الصبغة التي 

 تعطي النبات اللون االخضر

اين توجد اكبر كمية من 

 الفيتامينات في الفواكه
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ما النبات الذي يقتل اعداؤه 

 ؟

ما هو اقدم نوع من الخضار 

 عرفة االنسان
 عطر الليمون يستخرج من

ما اكبر محاصيل الفواكه في 

 العالم

من النباتات التي تدخل في 

 صناعة العطور
ذكر اليقطين في القران 
 الكريم فما هو اليقطين

ما اول شجرة خلقها هللا في 

 االرض
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


