
 هدية سعادة 

 الهدف : 

 .خلق جو من األلفة وتعميق العالقة بين األوالد في المجموعة 

 

 األدوات : 

بحسب عدد  األوالد في المجموعة , مجموعة من المغلفات حسب عدد من البطاقات _لكل ولد في المجموعة 

مغلفات  10بطاقات و 12كل ولد يحصل على  10عدد أفراد المجموعة مثال إذا كان عدد أفراد المجموعة 

 وعلى كل مغلف مكتوب اسم ولد من أوالد المجموعة . 

 

 سير الفعالية : 

بب بالسعادة ألفراد المجموعة عن طريق أمور بسيطة ". كل ممكن أن نبدأ بالقول "أحيانا نحن ننسى أن نتس: 1

مشترك يعطي هدية من السعادة لكل ولد من أفراد المجموعة عن طريق كتابة شئ ايجابي على البطاقة بشكل 

سري , ويضعها داخل المغلف ويكتب على المغلف هدية من السعادة .البطاقات تكتب بصورة رسمية ومحددة 

أنا استلطفك ... أنت لطيف ( ولكن ...لديك أعين جميلة , أحب أن استمع لرأيك , لديك وليس شئ عام مثل )

 أفكار مهمة , أنا أحب أن أتشارك معك باللعب , أنت كأخ لي , ....................... 

: كل مشترك يحصل على بطاقاته التي سجل عليها اسمه , يقوم بقراءتها  ويتحدث مع أفراد الفرقة حسب 2

تياره عن واحد من المواضيع  التالية ماذا أحس عندما حصل على هداياه ؟, ماذا تعلم منهن عن نفسه ؟ هل اخ

كانت متناسبة مع توقعاته ؟ هل قامت بتذكيره بأمور أوشك على أن ينساها ؟ هل قامت بتغيير فكرته عن نفسه ؟ 

.....  

ولكن التطرق للموضوع بشكل عام حتى ال على المرشد أن يشدد على عدم تفصيل ما كتب داخل البطاقات 

 يتسبب باإلحراج لمن حصل على اقل مديح من غيره . وحتى ال يخلق جو من التنافس والمقارنة فيما بينهم ...

: المرشد يطلب من األوالد أن يوصفوا شعورهم عندما أعطوا الهدايا وهل استصعبوا بذاك ؟ إذا كان الجواب 3

؟ وكي تلبوا على الصعوبات ؟ وماذا تعلموا من ردة فعل  من حصل على الهدية  نعم ؟ بماذا كانت الصعوبة

 ؟؟؟؟؟
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