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 كيف أشعر
 

 .مصطلحات تعبر عن مشاعر مختلفةفة معر هدف الفعالية :

 

 المواد :

  من ورق الجرائد، مسجل، كاسيت موسيقى كرهتحضير. 

 

 .مطابقة لعدد أعضاء المشتركينالتي تعبر عن مشاعر مختلفة  عدد المصطلحات -مالحظة 

 

 سير الفعالية :

مكونة  كرهالمرشد بتفسير الفعالية وشرحها بأن هنالك يقوم و ،بشكل دائريون المشتركيجلس 

ة أو صورة تعبر عن من عدة طبقات من ورق الجرائد وبداخل كل طبقة يوجد مصطلح أو كلم

 .،مضجر، قلق،..."كئيب مشاعر " حزين، فرحان،

عند توقف الموسيقى  خرى ولكنأ إلىالمشتركين من يد بين  كرهفعند بدء الموسيقى يتم تمرير ال

صحيفة العليا اليقوم بإزالة طبقة من ورقة  كرهالته زوالمشترك الذي بحوكره يتم توقيف تمرير ال

هل أم ال،  هل يملك هذا الشعور ي له شيًئا،هل يعن: عنه ويقرأ الشعور الذي حصل عليه ويعبر

 يتخلص منه ...  أنيحب أن يملكه أو 

 . حتى يلعب ويشترك أغلب المشتركين وهكذا دواليك يتم تكرير الفعالية عدة مرات

 

 

 

 

 

 الى نفسي
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 ر الفعالية:ــسي

 بالشكل التالي: الفعاليات ترتبقاعة 

جانب كل طاوله بحيث "في  نضع كرسيا فة،الغر مركزفي ن ي. نضع طاولت1

 خر.بظهر اآلا" كرسي ملتصقاليكون ظهر 

 تجلس حول الطاولة. ةالكاملة لمجموعتين وكل مجوع المجموعة. نقسم 2

 واألشكال. األلوان. على كل طاوله نضع عدد المكعبات من حيث 3

 ن من المجموعتين.يختار مشترك.  ن4

 :تعليمات للمشتركين

مجسمات مختلفة بمساعدة المكعبات التي بحوزته  /يبدأ كل مشترك بناء أشكال

يعطي تعليمات للمشترك الجالس على  أنعلى الطاولة وعلى هذا المشترك 

متلقي التعليمات يجب عليه تنفيذ تعليمات البناء لكن ليس  .هءالطاولة األخرى ورا

 للمشترك األخر. أسئلةيسال  أنبإمكانه 

 **المشاهدة/ فقط بإمكانها الفعالية**ممنوع أن تتدخل المجموعة بسير 

 :عاليةــئج الفــنتا

ن وإنما يلدى المشترك اللعبةمن غير الممكن الحصول على نتيجة مطابقة في نهاية 

 -مختلفة المدرجة على النحو التالي: أحداث

 /متلقي التعليمات يبني نفس المجسم ،تصال جيدأو اال في حال كانت العالقة -

االتصال سيئ ال  /المثال الذي بناه معطي المعلومات. في حال كانت العالقة

تظهر درجات مختلفة للخيال وبين الحالتين ين أو يكون أي تطابق بين المجسم

 .مستوى االتصال بين الزوج بسواالختالط بح
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 بالتدخل ويرغبونأمامهم  خالل اللعبة الوضع القائمالمشتركون مشاهده  يتابع -

 بإعطاء التعليمات ومساعدة المنفذ لكن المرشد يمنع ذلك.

 .للمغامرة يرغب الكثيرون بالمشاركة بالدور التالي -

األخطاء التي كانت في األدوار  عام تصليح لبشكلجدد ا ونالمشتركيحاول  -

 السابقة.

تصحيح األخطاء من دور إلى آخر يؤكد بان فحص معين وبطيء لمرحله  -

 معينه تشير إلى نقطه الحسم. 

 التصحيح يتم بواسطة اإلصغاء ومعالجة التعليمات لتوقع العقوبات.

 ن وظيفة المسمع والسامع. ون والمشتركونتيجة لهذه الفعالية يدرك المرشد -

مثال هل يعرف معنى  ,ن يفهم وضع السامعأالمسمع عليه  -معطي التعليمات -

مثال كلمة طريق  /عطاء التفسير يضيف ويسهل أو يصعبإخالل  / كلمة أفقي

ال لذلك  "ملتوييعني "وبالنسبة لشخص آخر  "مستقيم"بالنسبة لشخص ما يعني 

 عطاء تفسير واضح أكثر.إ يجب

 

 :لمرشدل

 كم من التعليمات واإلعالنات نوصل كل يوم لطالبنا؟

  3332 و 2332الغسيل يوم الثالثاء بين الساعة  مالبسالحصول على. 

 .الدورة نقلت ليوم األربعاء 

  الجمعةيوم نوزع الدفاتر. 

؟ نحصل على العديد من اإلجابات واألسئلةحاولوا اإلعالن عن هذه المعلومات 

 قسم لم يفهم وقسم لم يذكر. ،قسم لم يسمعالتي تبين لنا بان 



 

 مجلس أوالد الداخلية  –جميع الحقوق محفوظة ألوالد ذوي االحتمال  ©

 

 

 لماذا حصل هذا الشيء؟

في حال  -لإلعالن ثرثر ولم ينتبهآخر قسم  -ببساطه قسم من الطالب لم يسمع

 بأنهم ال يعرفوا أو ينسوا. المفاجأةفهمنا ذلك نوفر على أنفسنا 

نغلق اإلعالن  ،تأكد بان األوالد يعرفون الكلماتذكر اإلعالن ونننعود و إنعلينا 

 .والخ ....في النادي, نذكر األوالد في اليوم ذاته 

لنهاية في اوإذا فهمنا ذلك نوفر الكثير من النقاشات والمشاحنات والغضب 

 يتذكرون.سوف األوالد 

 

 

 

 

 


