
 "يراخبإلالمشهد ا" فعالية
 

ا ثر  تركت أ انها ، من الممكنحداث صعبةأل ناطالبض تعر   ،خالل العطلة الصيفية

، داث وعدم تجاهلهاعن هذه االح ا التحدثمن المهم جد  لذلك،  في نفوسهم.

 ا.قدم   في المضي  مساعدتهم ل

 

 : هدافاأل

 احداث  حولفكارهم أن مشاعرهم ور علتعبيلالفرصة الطالب  إعطاء

 .الحرب

 ها لمساعدتهم زيزعتبداخلهم و الكامنة همطاقاته الطالب للتواصل مع توجي

 .حداث الحربأعلى تخطي 

 .ساعة ونصف الساعة :مدة الفعالية

ملونة  بطاقات، " )ورقة من القاطع الكبير من الورق المقوى(برستول": المواد

 .لوانأ ،مقصات، صمغ ،صغيرة

 

 :سير الفعالية

اث الحرب خالل العطلة الصيفية من خالل وسائل لقد واجهنا احد :"بي للطالب قائاليتوجه المر

تلك االحداث بشكل  تابع قد منكم بعض قد يكونو  ،و المسموعةأالمقروءة  ، االعالم المرئية

 ."تجربة شخصية او تداخل اقربائه ومعارفه في االحداث من خالل، شخصي

 

له عالقة  ااخباري    ااو تجربة او مشهد   احدث  ان يتذكر  طالب يطلب المربي من كل -

ا أو يمكن أن يكون الحدث) هفي أث ربالحرب  ا أيجابي   .(سلبي 

 

 على الطالب.توزع البطاقات الصغيرة  -

 

جملة  كتابة بواسطةالحدث  حولهم يطلب من الطالب التعبير عن افكارهم ومشاعر -

 البطاقة الصغيرة.على  رمزرسم و أ/و



 

 .يدقص بطاقته بالشكل الذي يربلكل طالب  عطى المجالي  -

تجربته ويقوم به ئصدقابمشاركة أكل طالب . يقوم على االرض "البريستول" وضعي -

 .على "البريستول" ختارهالذي ي مكانالفي  بطاقته لصاقإب

 تأملعلى الجدار وي بريستول"ال"ق عل  يي الطالب مشاركتهم لبعضهم البعض بعد ان ينه -

 .بدعوهأ الذي المشهد" الجديد"الطالب 

 تسميتها لمن يرغب بذلك من الطالب. تاح امكانية وصف اللوحة أوت   -

 

 

في المرحلتين اإلعدادية والثانوية الفعالية  ختتمت   :مالحظة

 .المرفقة األبيات الشعريةبقراءة 

 الوان  أ ن نعطي الطالبفيمكن أ المرحلة اإلبتدائية،ما في أ

ا  ىها معن  تنسيقها وإعطاء وحة،إتمام اللنهم ونطلب م ايجابي 

 .أكثر
 

 

 :ليا ابو ماضييللشاعر إمن قصيدة  المختارةبيات لمربي األيقرأ ا -

 

ما كئيـبة ُ السمـاءُ : قال   السَّما في التجهٌّم يكفي ابتسم: قلت وتجهَـّ

 

بـا األسف يرجعُ  لن ابتسم :له فقلت ،ولَّى الصبا: قال ما الصِّ  المتصـرِّ

 

 جهنـما الغرام في لنفسـي صارت الهوى في سمائي كانت التي: قال

 

 أتبـسَّما أن أطيـق فكيـف قلبي، ملَّكتـها ما بعد عهودي خانت
 

 ؟الحمـى في حولي واألعـداء أأ سرُ  صيحاتهم علتُ  حولي ىالِعدُ : قال

 

 وأعظـما أجلَُّ منهم تكـن لم لو بذمِّهم يطلبوك لم ابتسم،: قلت

 

ع الليالي: قال  العلقما جرعـت ولئن ابتسم: قلت علقـما ُ تـنيجرَّ



 

ُاألنجـما نحـبُ  ولذا متالطـم، والدجــى تضحك الشهب فإن اضحكُ ف

 

 مرغــما ُ ويذهب الدنيا إلى يأتي كائنا ُ تسعد ليس البشاشة: قال

 

د ى بينك دام ما ابتسم: قلت ، والرَّ ـك شبر   تتبـسَّما لن بعدُ  فإنَـّ

 

 

 واحدة. ا تعلموه بكلمةم  عالتعبير  يطلب المعلم من الطالب -


