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 الفافيات  في بالد

 االهداف : 

 تحسين الجو والعالقات االنسانية بين افراد المجموعة . 

 االدوات : 

 قصة الفافيات .  -

 برستول والوان توش لتعلق على الحائط .  -

 

 سير الفعالية : 

ء االوالد الى انهم سوف يستمعون الى قصة . ومطلوب منهم ان يستمعوا دون ان يوجهوا االسئلة ىنهي -

 . 

 ) الملحق للقصة يتبع ( . القصة عليهم نقوم بسرد  -

على يمينه وان يعطيه فافية واحدة , يجب التذكر  نطلب من كل مشارك ان يتوجه للمشارك الذي يجلس -

 انه مازال ممنوع عليهم توجيه االسئلة . 

ما الذي حصلوا عليه ؟ )  -عن الفافيات ؟  مع المشاركين حول : ما الذي نعرفهنقوم بتحرير نقاش  -

 عبطة , مديح , ابتسامه , ......( كل هذة تسمى فافيات والمشاركين يجيبوا . 

 قوم باخراج قائمة مشتركة لكل ما يمكن ان نحدده كفافيات ونكتبه على البرستولة . ن -

( في الفرقة في نقاش المساء مع االوالد نسألهم من حصل على اسبوع الفافيات ) نحدد اسبوع نسميه  -

 فافيات خالل اليوم وممن . 

للنهاية ممكن ان نسالهم عن االحساس الذي رافقهم خالل اسبوع الفافيات وما الذي كانوا يريدون ان  -

 ياخذوه معهم لحياتهم في الفرقة . 
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 في بالد الفافيات 
 

, كل طفل يولد . بالد الفافياتاش ملك ذو قلب طيب وشعبه المحبوبفي بالد بعيدة ع

. احساس رائع لمن يتلقاها وايضا لمن يعطيها تيحصل حلى حقيبة مليئة بالفافيا

. كل الناس في بالد الفافيات دائما قاموا بتوزيع الفافيات من نتهيابدا ال ت والفافيات 

. ن الفافيات وللجميع كان ممتع جداكل قلبهم ولذلك هم ايضا حصلوا على الكثير م

. حتى في يوم من الحياة  رائعةالناس في بالد الفافيات كانوا سعداء جدا وكانت 

ولذلك قامت بنشر اشاعة االيام جاءت امرأة الى بالد الفافيات التي لم تكن ولدت بها 

ن يوزعوا منها اكثر حتى ال ان الفافيات على وشك االنتهاء ولذلك ليس من الحكمة ا

لطبيعي الناس في بالد الفافيات ذعروا كثيرا وتوقفوا عن توزيعها ومن ا..... تنتهي

, الناس توقفوا عن كونهم ها وتدريجيا اصبح الوضع غير ممتعوا عليايضا لم يحصل

 .وعم الحزن في بالد الفافياتلطفاء 

ملك الفافيات احس باالمر وبحث واستقص واطلق طاقم من التحريين ليبحثوا عن 

الملك . قام مرأة هي التي قامت بنشر االشاعة. ومنها اكتشف ان االالمشكلة مصدر

لقد احسست بالغيرة  : "اجابت بخجل لماذا قمتي بذلك ؟: بأستدعائها لقصره وسألها

لي ال يوجد واحدة , ولينةمن اهل الفافيات الن لديهم حقيبة الفافيات الناعمة وال

 ".كذلك

سوف اعطيك حقيبة ناعمة ومليئة . "مل اتفاق معك هكذا قال لها الملكسوف اقوم بع

انت , مثل باقي الناس بالمملكة بالمقابل انت تذهبي للناس وتخبريهم بانها كاتبالفافي

 ."اشاعة وان الفافيات لن تنتهي

ت الجميع بأنها نشرت وافقت المرأة على هذة االتفاقية وحصلت على الحقيبة واخبر

عا دوا لتوزيع الفافيات وعاد الجو ممت................لقد سامحوها وعاهذه االشاعة

  ........ف  في كل البالدولطي


