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  ُمقّدمة للمعلمة
  

بعض الطالب . إّن هدف هذا اللقاء هو مساعدة الطالب لعيش تجربة حريق الكرمل الهائل
بالّنسبة لغالبّية . ثتفاعلوا مع الَحَدث بحساسّية آبيرة وبعضهم ال يزال ُمستعرًا جّدًا من الحد

ات الذين لم يترآوا بيوتهم ال نتكّلم عن تجربة بمستوى صدمة لكّنها حّقًا تجربة ُمخيفة /الطالب
درسين (إّن اللقاء اآلتي يستمر ساعة ونصف . تحمل في طّياتها تهديدًا وفقدان للّثقة بالّنفس

ات، آلٌّ حسب ُمتطّلباته /ُمخّصص لتمكين الطالب) ُمتتاليين بينهما استراحة حسب الحاجة
الّشخصّية، عيش تجربة الحريق وحفظها آذاآرة يمكن تحّملها وأيضًا الّتعّلم منها والحصول منها 

ات إشراك اآلخرين وأن يشترآوا آل واحد حسب رغبته / مهم جّدًا الّسماح للطالب.على القّوة
لكن لجميعهم إمكانّية للّتعبير خالل ال يمكن الّسماح لجميع الطالب الكالم في هذا اللقاء و. وقدرته

  .اللقاء بواسطة رسمه أو رسالة
انتبهي أّنه يمكن إنهاء اللقاء . إقرأي اللقاء وتمّرني على الّتمارين بنفسك قبل تنفيذه في الّصف

  .اختاري األنسب لصّفك. على صورتين
اللقاء، هدفها تعليم الطالب إّن لعبة الّتلفاز، إحدى أقسام . من الُمفّضل تنفيذ جميع أقسام اللقاء

لو لمسِت أّن مستوى الّتوّتر في الّصف من تجربة الحريق ليس آبيرًا، . الّتحّكم بالّتصّورات
 في هذا اللقاء لتقصيره قليًال، بينما لو آان مستوى الّتوّتر عاليًا، فإّن اتستطيعين االستغناء عنه

  .تمرين الّتحّكم بالّتصّورات مهم جّدًا
  .ديكم أسئلة عن هذا اللقاء فاستشيروا المستشارة الّتربوّية في المدرسةإن آانت ل

  -:مالحظة لمرّبيات الّصفوف الّدنيا
يمكن االختيار أو الّدمج بين برنامج المدرسة االبتدائّية وبرنامج رياض األطفال، لكن في جميع 

   .الحاالت يجب الّتأّآد أّن المضامين تالئم الجيل
  

 

 

 

 

 

 

 



 
أهداف اللقاء:-

الّتعّرف على ردود فعل حسّية، رمل الهائل ُمجّددًا بشكل ُمنّظم وعيش تجربة حريق الك •
 .فكرّية وجسمّية لتجربة حريق الكرمل الهائل

إآساب تقنّيات شخصّية وجماعّية لالّتزان والّتحّكم لتساعد على عيش الّتجربة ُمجّددًا  •
 .واألداء الحقًا

 . وتطّورمو حالة نعوبة إلى حالة صمنجربة الّتتحسين القدرة لمواجهة هذه  •
  

  -:المواد المطلوبة
يمكن أيضًا بدون فقاعات صابون (أوراق، ألوان أو أقالم تلوين، فقاعات صابون، بالونات 

  ).وبالونات
  .رسالة آدم لصف يتعّلم برنامج حوسن

  
  مبنى اللقاء والوقت الالزم لذلك

 ). دقيقة20ُيقارب (لة آدم أقوال المعلمة االفتتاحّية ورسا -ُمقّدمة .1
 ). دقيقة15(رسم أو رسالة ُتعّبر عن تجربة الحريق  .2
 20-15( تنّفس بطيء وتحّكم بالّتصّورات بواسطة لعبة الّتلفاز تمرين -تقنّيات تحّكم .3

 ).دقيقة
 ). دقيقة30-20(الّتجربة ُمجّددًا بواسطة الّرسومات والّرسائل حوار لعيش  .4
 ). دقائق10(ل لعبة الّتلفاز  استعما-تحّكم بالّتصّورات .5
 ). دقائق5" (قال الملك: "لعبة اّتزان وتحّكم .6

  ). دقائق10(أو استعمال بالونات أحاسيس 
 ). دقائق5(تلخيص  .7
 ). يمكن تنفيذه في لقاء آخر- دقائق10(تحضير لعمل إبداعي جماعي  .8

  
  . تحديد الوقت هو بمثابة توصية فقط-:مالحظة

  
  -:معلمة االفتتاحّيةأفكار رئيسّية في أقوال ال

 ).الخوف مسموح اآلن وفي الماضي(مررنا بتجربة قاسية ال يزال تأثيرها علينا  .1
 .إّن تشكيلة األحاسيس واألفكار واسعة والمطلوب إصغاء واحترام أحدنا لآلخر .2
  .اآتشفنا مخاوف في داخلنا، ولكّننا لو تمّعّنا في داخلنا لوجدنا أيضًا طاقات .3
 .ا اختيار اإلصغاء أيضًامكننالكالم ُمهم، ولكن ي .4
 .يجب إفساح المجال للجميع وللّتجارب المختلفة .5
 ).إمكانّية(إشراك الجميع بتجربة المعلمة  .6

  



  
  

  :شرح للمعلمة
  . إّن المقدمة بمثابة اقتراح ويمكن توسيع الّنقاط المذآورة أعاله

  .ات/ل الطالبتتعّلق فترة الُمقّدمة بجي
إشراك . بعضها فقط ُيذآر ويوّضح خالل اللقاء. خالل الُمقّدمة ال ضرورة لذآر جميع األفكار

ات في تجربتك يتعّلق برغبتك للقيام بها وبشعورك أّنك تستطيعين القيام بها بشكل ُمنّظم /الطالب
  .لو آان صّفك يتعّلم برنامج حوسن تستطيعين استعمال رسالة آدم. وخالل معرفة المكان بسرعة

  
 على شكل دائرة أو ،عادي، مجموعات: لمعلمة صورة جلوس الطالب ُتقّرر ا-:صورة الجلوس

  .بالعبرّيةח حرف 
  .خالل اللقاء ُننّفذ عمل جماعي، رسم وحوار

ات بعضهم بعضًا، هنالك أيضًا فعالّيات إضافّية ويجب /خالل الحوار ُمفّضل أن يرى الطالب
  .فعالّيةاالستعداد ُمسبقًا لمنع الّضجيج وتغيير ترتيب الغرفة خالل ال

  
  ُمقّدمة: الجزء األّول

   آيف تشعرون في بداية اليوم الّتعليمي بعد عطلة حريق الكرمل الهائل؟:المعلمة
  .مالئم لصف تعّلم برنامج حوسن ولصف لم يتعّلمه :رسالة آدم
   :" للّتربيةحوسن"يتعّلم برنامج لصف : المعلمة

  .لحريق وقبل إخمادها نهائّيًافي البداية سأقرأ لكم رسالة آتبها آدم خالل أّيام ا
  :" للّتربيةحوسن"لصف ال يتعّلم برنامج 

آدم . في البداية سأقرأ لكم رسالة، آتبها طالب اسمه آدم، خالل أّيام الحريق وقبل إخمادها نهائّيًا
. يتعّلم آدم برنامج حوسن، فيه يتعّلم ُطرق لمواجهة توّترات يومّية. ابن جيلكم يسكن في منطقتنا

  . ّلم الحقًا عّما يحكي في رسالتهسنتع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  مرحبًا يا أصدقاء،
  .هذه فترة صعبة بالّنسبة لي وأظن أّنها صعبة بالّنسبة لكم أيضًا

  .الهائل ولكّني أسكن في مكان قريبال أسكن في منطقة حريق الكرمل 
. تستطيع الوصول إليناأشاهد من بيتي الّدخان الُمتصاعد وهذا ُيذّآرني دائمًا أّن الّنيران 

شاهدت في الّتلفاز جميع المشاهد الّصعبة وأنا حزين ِلما حدث لآلخرين وأخشى أن تصل 
  .الّنيران إلينا ونضطر لمغادرة بيتنا

  ).ليس في هذه المّرة(فهمت فجأة أّن هذه األمور ُيمكنها أن تصل عائلتي مّرة ما 
  أهذا ُيخيفكم؟

اآلن والّجميع .  برنامج حوسن بما يتعّلق بالمصاعب اليومّيةفجأة يبدو لي آل ما تعّلمناه في
 رّبما أستطيع من حولي مذعورون، أسأل نفسي عّما يمكن االستعانة به من برنامج حوسن؟

  .مساعدة إخوتي الّصغار وأهلي المضغوطين جّدًا
 التي لم ، وبين مخاوفي وأفكاري)وهو ُمذهل(فّكرت فيما لو حاولت الَفصل بين ما حدث حّقًا 

عندما سمعت عن . ،هكذا أستطيع أن أحّسن شعوري قليًال)على األقل في هذه المرحلة(تتحّقق 
لكّني عندما أفّكر في هذا اآلن . الحريق شعرت ألّول وهلة أّن آل العالم ينهدم وفزعت جّدًا

ًا، آان لم ينهدم العالم حّق. أعرف أّن هذا آان فقط فكرة أو خوف وعلي اآلن أن أواجه مخاوفي
  .هذا فقط في أفكاري ومخاوفي

. نحن اآلن في بداية برنامج حوسن وتعّلمنا خاّصة استعمال الّتنّفس البطيء لتخفيف الّضغط
هل تذآرون آيف نفعل هذا؟ ضعوا يدآم على البطن، أدخلوا . عملُت هذا لنفسي وأيضًا لعائلتي

أحضرت ألخوتي الّصغار . لبيتلعبنا هكذا في ا.... الهواء بال ُجهد وأخرجوه ببطء، طس
ال أعرف إن تنّفسوا بشكل .  هذا أضحكهم.فقاعات صابون وعّلمتهم الّتنّفس آما في الّصف

  .صحيح لكّني ُمتأّآد أّن هذا َلَفَت انتباههم قليًال من الخوف وشعروا أّن لديهم ما سيفعلونه
وإدخال جميع ) د ميالديبقيت من عي(بعد أن تنّفسنا ببطء، طلبت من عائلتي نفخ بالونات 
بعدئذ رمينا البالونات معًا آما فعلنا في . األحاسيس الغير ساّرة التي بنيت لدي لداخل البالون

  .درس حوسن وهكذا عادت البسمة للعائلة
لم أآتِف بتهدئتهم وإّنما طلبت منهم أن يفحصوا مدى جاهزّيتنا لحريق في البيت ولو آان 

  .وجدت في بيتنا جهاز إلخماد الّنامسؤولّية ويبدو أّن لدى أهلي . صغيرًا
أعرف أّنه ال ُيطفئ حرائق آحريقة الكرمل الهائلة، لكن أحيانًا توجد حرائق صغيرة وهذا 

سألت أهلي عن استعدادهم إلمكانية وصول الحريقة إلينا وقالوا . منحني شعورًا أآبر باألمان
  .ألغراض المهّمة لوقت الّضرورةأّننا نستطيع ترك البيت خالل دقائق مع قليل من ا

  .وحان الوقت للوداع اآلنحسنًا، ثرثرت آثيرًا اليوم 
أنا متأّآد أّن . آمل أن تكون الّنار قد ُأخِمدت عندما تصلكم رسالتي وجميعنا نكون هادئين

ُتشّجعنا لنحكي عن تجاربنا في درس حوسن آما تعّلمنا وعندها نشعر " نوعا"معلمتنا 
  .أنينةبالهدوء والّطم

  .صديقكم آدم
  



  
  

):لصف ال يتعّلم برنامج حوسن (-:المعلمة
سنتعّلمها . وصف آدم في رسالته تجربته الّشخصّية، خوفه وتقنّيات مختلفة عّلمها أيضًا لعائلته

  .في البداية أود أن نترّآز في تجاربنا. في لقاءنا اليوم
   ماذا مّر عليكم خالل فترة الحريق؟-:المعلمة

  .لمة لبعض الطالب إشراك اآلخرين في تجاربهم التي مّروا بهاتسمح المع
ال حاجة لقراءة آل ما ُآتب وإّنما االآتفاء بتمرير (ات /عندئذ تتوّقف وُتمّرر عّدة أفكار للطالب
 ).الفكرة وفقًا للّنقاط المذآورة في المقّدمة

  .ب آثيرة من الحريق أشعر أّنه لديكم، آما لكل واحد من منطقتنا، تجار-:أقوال المعلمة
 ظّن أّن حريقًا يؤدي إلى خسائر ال أحد مّنا. خالل العطلة مررنا بتجربة قاسية وغير متوّقعة

آخرون . بعضنا آان قريبًا من الحريق وبعضنا ُأجبروا على ترك بيوتهم. فادحة ويكون ُمرعبًا
ُمصابين، الّناس الذين فقدوا آّلنا حزينون بسبب آثرة ال. سمعوا فقط أو شاهدوا الحريق في الّتلفاز

خفنا جميعًا من وصول . آانت هذه تجربة ُمخيفة جّدًا.  والّطبيعة التي تضررت بشّدة.بيوتهم
  .الحريق لبيوتنا

نعرف من أحداٍث . إّن اإلحساس بأّن شيئًا سّيئًا يمكن حدوثه رّبما ال يزال عند قسٍم آبيٍر مّنا
 وغالبًا ال يختفي ادث، أّن األوالد والكبار يخافون،صعبة سابقة، حروب، أعمال تخريبّية وحو

رجال إطفاء، رجال شرطة، طّيارين، : الخوف تلقائّيًا، خالل هذه الفترة صادفنا آثير من األبطال
رجال نجمة داوود الحمراء، عاملين اجتماعيين، أخّصائيين نفسيين وآثير من المتطّوعين، بينهم 

مّما أثلج صدري . قّوه هائلة، لم نكن نعرف عن وجودها بداخلناشباب وطالب، عّلمونا أّن لدينا 
عائالت من جميع أنحاء الّدولة . هو رؤية آل الّدولة تتطّوع لمّد يد المساعدة للّنازحين من بيوتهم
  .اقترحت للّنازحين اللجوء إليهم حتى يتمّكنوا من العودة لبيوتهم

  
  . مررنا بتجربة ال ُتنسى بسرعة، ورّبما لن ُتنسى أبدًا-نعود اليوم للمدرسة، لكّننا تغّيرنا قليًال

  
في نهاية عطلة عيد األنوار انتظر بعضكم لقاء األصدقاء ليحكي لهم وليسمع منهم عّما حدث له 

  .بعضكم يشعر بأّنه يريد وقتًا إضافّيًا للبقاء مع نفسه ومع عائلته. ولهم
لقاءًا خاّصًا آي نحكي عّما حدث، آل / يوم درسًاقبل العودة للحياة العادّية الّجّيدة سُنخّصص ال

  .واحد لوحده وآّلنا معًا آمجموعة طالب في مدينتنا
هذه فرصة لنا، لكن ليس بالّضرورة، أن ُنشرك بعضنا يعضًا بالّتجارب التي مررنا بها وعّما 

  .تعّلمنا منها
نا آي نخُرج من هذه الّتجربة هذه أن نفهم أآثر ما مررنا به وأن نكتشف طاقات إّن هدف فّعالّيتنا

  .أقوى
  .ُنحاول أن نفعل هذا بشكل شّيق، وآمل أن نستفيد

 خاّصة ،احترام الواحد لآلخر وأن نتعّلم من بعضناإّن الفعالّية التي سنبدأها تتطّلب مّنا جميعًا 
حريق تذّآروا أّنه عندما تحكون عّما تشعرون اليوم وعّما شعرتم به وقت ال. عند اختالف آرائنا

  .هذا سيساعد أصدقائكم، لذا ُيستحسن أن تشترآوا لو آان عندآم ما تحكونهالهائل، 



تشعرون أحيانًا .  لآلخرينأصغوا من فضلكم على الكالم لكن أّنكم غير ُمجبرينأوّد أن تعرفوا 
  .ربما لم تستطيعوا قول آل ما أردتم قوله، لكن يجب اإلصغاء لآلخرين

مهم في هذه الفعالّية . نتعّلم الكثير عن أنفسنا عندما ُنصغي لآلخرينستكتشفون أّنه يمكننا أن 
  . نجلس على شكل دائرة لنتمّكن من رؤية وجوه الّجميع لذاجّدًا أن نرى بعضنا بعضًا،

  .هّيا نبدأ بقبول الحقيقة أّن آًال مّنا عاش تجربة الحريق بشكل ُمختلف
. من بيته والبعض اآلخر لم يكن تحت تهديد مباشرواضح، أّن بعضنا آان أقرب للّنيران وُأجِلَي 

أحيانًا يعيش الّناس عّدة أحاسيس في الوقت ذاته مثل خوف . هذا بالّطبع يؤّثر على أحاسيسنا
القطعة الّتالية تتطّرق إلمكانية فيها . (وأحيانًا تجارب ُمتناقضة مثل خوف وفرحوغضب، 

  ).هاالّصف باختصار في أحاسيسقّررت المعلمة إشراك 
خالل وبعد الحريق أشرآت أبناء عائلتي . لي أيضًا تجربتي الخاّصة من الحريق الهائل

حديث، آتابة وأحيانًا تعبير . أشعر أّن مخاوفي خّفت إلى حدٍّ ما ولم تختِف. وأصدقائي بأحاسيسي
  .فّني يساعدونني في فهم أحاسيسي بشكل أفضل

  
  ربة الحريقرسمه أو رسالة آتعبير عن تج: الجزء الّثاني

سنحاول وصف تجربتنا بواسطة .  نستطيع اآلن الّتفّرغ لتجاربنا من الحريق-:أقوال المعلمة
  .رسمه أو رسالة

 يمكن أن تتطّرق رسمتكم للخوف، للحزن، للغضب، لّليل والّنوم، :تستطيع المعلمة االقتراح
  .لصور تذآرونها، لمواجهتكم الوضع، ألحالمكم

  
نحن . ُيعّبر الّرسم عّما نشعر، وهو رسم خاص بنا. لّرسم لهذا الغرضال حاجة ألن ُتجيدوا ا

 بعد أن نرسم، من يرغب يستطيع الكالم عن هذه الّرسومات وعن .نختار أن نريه لآلخرين أم ال
  . التي أثارتها عندهاألحاسيس واألفكار

  
  . ُيمكن آتابة رسالة أو تعليق في الفيسبوك-:رسالة

 من جيلكم يسكن في مدينة أخرى أو خارج البالد ولم يمر بتجربة الّرسالة موّجهة لطالب
  .ُمشابهة

  .في هذه الّرسالة تستطيعون وصف تجربتكم عن الحريق الهائل
  

إقرأوها . جمعنا ُجمل أولى وجدناها في فيسبوك أوالد آتبوا عن تجاربهم عن الحريق الهائل
 وبعدها ي حاالت آالتي مررتم بها،واحصلوا على انطباع عن تشكيلة األحاسيس التي تظهر ف

  ).تعطي المعلمة ورقة أو تكتب على اللوح(أآتبوا تعليقكم في الفيسبوك 
  

 ..........الّشيء األّول الذي أذآره ويتعّلق بالحريق هو .1
 .........آلمني وأحزنني جّدًا مشاهدة .2
 ..........أصعب شيء بالّنسبة لي آان .3
الذي أغضبني جّدًا آان ًال، إّن أحد األمور مث. آانت هناك أيضًا أمور أغضبتني .4

 ........عندما



 .........هنالك صور وأصوات سأتذّآرها لعّدة سنوات .5
 ..........أذآر أّن . ألهلي أيضًا لم يكن سهًال .6
 ...........َخِجلُت أن  .7
 ..........أحد األمور التي أخافتني جّدًا هي  .8
 ..........ما ساعدني جّدًا لمواجهة الخوف هو  .9
 ...........فرحُت جّدًا عندما  .10
 ..........شعرُت بالّذنب  .11
 ..........هناك أمور أفتخر بها، لكن خاّصًة بـِ  .12
 سنوات، عندما أفّكر في الّتجربة التي مررت بها، أظّن أّنني سأتذّآر 5بعد   .13

 ...........خاّصة 
  

آل ويكتب، آل طالب ورسِمه، الّصف يرسم ....  نبدأ الّرسم أو الكتابة-:ات/تعليمات للطالب
  ). عندما ُينهي الطالب الّرسم والكتابة ننتقل لتمرين الّتنّفس:شرح للمعلمة. (طالب ورسالته

  
 وتحّكم بالّتصّورات تمرين تنّفس بطيء بواسطة فقاعات صابون -تقنّيات تحّكم: الجزء الّثالث

  بواسطة لعبة الّتلفاز
سيكون ُمسلٍّ . قوم بمراجعة تمرين الّتنّفس البطيء في صف يتعلم برنامج حوسن ن-:للمعلمة

 بعد تعّلم الّتنّفس وتمّرن أّولي يتطّرق للّتحّكم بالجسم، نتعّلم ونتمّرن .استعمال فقاعات الّصابون
هكذا نمنح .  لعبة تحّكم بخيالنا عن تجربة ُمتعادلة غير ُمتعّلقة بالحريقعلى لعبة الّتلفاز التي هي

   .ضل ونمنعه من أن يكون مغمورًا عندما نتحّدث عن الّتجربةالطالب تحّكمًا أف
  

 قبل أن نتكّلم عن رسوماتنا ورسائلنا، وبعضها سُيثير أحاسيس قوّية، سنقوم -:أقوال المعلمة
  .بتحضير ُمعّين، آي يكون رّد فعلنا ُمريح أآثر

  
  :تنّفس بطيء  . أ
  :آان لدينا فقاعات صابونلو 

حاولوا . نحاول إنتاج فقاعات جميلة وآبيرة. اج فقاعات صابونستلم اآلن جهاز إلنتيآل منكم 
  ....إنتاج فقاعات آبيرة

أخرجوا . آي ُننتج فقاعات آبيرة من الُمستحسن أن ُنخِرج الهواء ببطء شديد :بعد فترة ما
. عندما تفعلون هذا، انظروا لفقاعات الّصابون.... أوتس.... فو: الهواء من خالل الّشفتين هكذا

  .عوا باأللوان الُمختلفة التي تشاهدونهاتمّت
 ال ترفعوا الكتفين .بعدما سمحتم لكل الهواء بالخروج، أدِخلوا الهواء بهدوء، بدون أي ُجهد

  .والّصدر عند إدخال الهواء
هّيا نفعل . بعدئذ أخِرجوا الهواء ببطء، ببطء شديد، وأنِتجوا ثانيًة فقاعات جديدة، جميلة وآبيرة

عندما ُنخِرج الهواء ببطء، فإّن الفقاعات .  بالهدوءتمّتعوا من الّشعور.  ُمتتاليةهذا عشر مّرات
  .تكون أآبر وأجمل

  ).يمكن أن نريهم أّنه عند إخراج الهواء بسرعة، نحصل على فقاعات آبيرة وصغيرة(



  
  

  . هّيا نحاول هذا بدون فقاعات صابون-:المعلمة
  :في صف بدون فقاعات صابون نبدأ من هنا

  -:لدينا ثالثة أسس لتنفُّس ُمّتزن. ه لسهٌل جّدًاإّن
  .وتنّفس بوتيرة ثابتة، إخراج الهواء ببطء وأعمق قليًال، إدخال هواء عادي

 ال ترفعوا الكتفين والّصدر عند .على الّتنّفس أن يكون بدون ُجهد، لذا ال ُتدِخلوا هواًء عميقًا جّدًا
عندما تفعلون هذا، ..... فو.... طس: ل أسنانكمأخرجوا الهواء ببطء من خال. إدخال الهواء
. أدِخلوا هواًء بدون جهد. أرخوا عضالت بطنكم واسمحوا للهواء بالخروج. تنكمش بطنكم

.... طسو: اآلن أخرجوه ببطء. الهواء يمأل الّرئتين وبطنكم ُيصبح آالكرة الّصغيرة، ويرتفع قليًال
اآلن انتبهوا لتنّفسكم واستمّروا في الّتنّفس .... طنيخرج الهواء من الّرئتين وتنكمش الب.... فو

  .بهذا الّشكل لمّدٍة ما
إذا لم ترفعوا الكتفين . أدِخلوا الهواء بهدوء، بدون ُجهد. ضعوا يدآم على بطنكم عند الّتنّفس

 اآلن اسمحوا للهواء الخروج ببطء .والّصدر، فتشعرون أّن الهواء يمأل الّرئتين والبطن ترتفع
انتبهوا لحرآة البطن عند . أشعروا آيف تنكمش البطن.... فو.... طس: ل أسنانكممن خال

. تستطيعون إغماض عيونكم، إذا رغبتم بهذا.  دقائق3-2هّيا نفعل هذا لمّدة . استمرارآم بالّتنّفس
  .تمّتعوا من حالة الهدوء الجديدة

  
واء ببطء وإدخال الهواء  عند ظهور صعوبة ما، أعطي تعليمات إلخراج اله-:مالحظة للمعلمة

الوتيرة يجب أن تكون ُمريحة، والّنسبة بين إدخال الهواء وإخراجه تكون الّنسبة . بدون ُجهد
  .المريحة لكل طالب

  .عند ظهور صعوبة ما، يمكن إرشادهم للّتنّفس أبطأ من الُمعتاد، أو حتى اإلصغاء فقط للّتنّفس
في حالة آهذه يجب ترك هذه الّتقنّية والّطلب . ّفسهمات يتعّذر عليهم الّترآيز في تن/سيبقى طالب

إذا َصُعَب  .يجب االنتباه لردود فعل الطالب. من الطالب استعمال طريقته الخاّصة به للتهدئة
على الطالب الّتنّفس، ويكون رد فعله شاّذًا ويّدعي أّنه ال يستطيع الهدوء أبدًا يمكن إرساله 

  ).ّنسبة لكل صعوبة تظهر الحقًاهذا صحيح بال(الحقًا للمستشارة 
  

ما أهمّية تعّلم الّتنّفس البطيء؟ في حاالت الّضغط تحدث أمور شّتى لجسمنا  -:أقوال المعلمة
 يقوم جسمي على سبيل المثال، عندما أغضب أو أخاف وعندي أفكار آثيرة ُمزعجة،. ونفسّيتنا

 أآون مضغوطة، تنّفسي أآثر سرعة، عندما. هذا نراه في الّتنّفس. برد فعل ويصبح أآثر توّترًا
  .ويمكن أن نشعر بنفاذ الهواء

أحيانًا " (ُيَجّن"في حاالت آهذه جسمي أيضًا . تعرفون هذا في االمتحانات، االنفعال أو الخوف
  .، وأفكاري ُتصبح غير ساّرة)يدق قلبي آطبل إفريقي سريع

، وإّنما أن أآون )دًا عند خلودي للّنوميجب أن أآون هادئة ج( ال حاجة ألن أآون هادئة جّدًا عادًة
 ألّنه عندما أآون مضغوطة جّدًا ال أمجح -أن أآون ُمّتزنه معناه أّال أآون مضغوطة جّدًا ،ُمّتزنة

في عمل أي شيء، وأيضًا ال أآون هادئة جّدًا، ألّنه في حالة هدوء تام ال رغبة لي بعمل أي 
ُنسّمي . ناه أن أستطيع تنفيذ أمور بشكل أفضلالّتوازن معناه أن أآون في الوسط، مع. شيء



. عندما أآون ُمّتزنة، ُأقّرر آيفّية سلوآي، أشعر أّن هذا ُمتعّلق بي .هذا الوضع بحالة الّتحّكم
نريد الوصول إلى االّتزان والّتحّكم أيضًا بكل ما يتعّلق بتجاربنا من الحريق الهائل، آي نستطيع 

  .تذّآرها وال نخاف من تذّآرها
 رغم الغرابة في تعّلم الّتنّفس ألن جميعنا يتنّفس، .الّتنّفس يساعد للوصول إلى االّتزان والّتحّكم

. إّن الّتنّفس البطيء الذي تعّلمناه للّتو يساعد على الّتحّكم بجسمنا. هنالك تنّفس وتنّفس آخر
وهذا يؤّدي إلى مواجهة أفضل لدورنا آطالب آذآرى الحريق ولذآرياتنا وعلى الّشعور األفضل 

  .الّصعبة آذآريات الحريق
يمكن استعمال تمارين الّتنّفس في آل حالة نشعر فيها مضغوطين، آي نواجهها بشكل أفضل، 

  .ونحن دائمًا نتنّفس
  

 :لعبة الّتلفاز  . ب
 الّتشغيل في هذه اللعبة نتعّلم". لّتلفازلعبة ا" سنلعب اآلن لعبة لذيذة ُتدعى -:أقوال المعلمة

  .الحقًا نستطيع مشاهدة تجربتنا من الحريق في هذا اللقاء، والّتحّكم بها. والّتحّكم بتلفاز خيالي
 .اجلسوا براحة وأغمضوا عيونكم لو آان هذا ُمريحًا لكم  . أ

... .إدخال هواء بدون جهد وإخراج الهواء ببطء.... نبدأ بعّدة مّرات تنّفس بطيء
  .تخّيلوا أّنكم جالسون في غرفة هادئة. اسمحوا لخيالكم بالعمل

 .اآلن نتخّيل تلفاز في الّطرف اآلخر للغرفة. استمّروا في إغماض عيونكم. حسنًا  . ب
ماذا . اآلنشّغلوه . تستطيعون رؤيته؟ حّرآوا رأسكم لألسفل إذا نجحتم في رؤيته

. حة، اختاروا برنامجًا ُمحّببًا عليكمتشاهدون على الّشاشة؟ إذا لم تشاهدوا صورة واض
....  حاولوا اآلن تكبير الّشاشة ومشاهدة صورة أآبر.خّصصوا بعض الوقت لمشاهدته

 .حّرآوا رأسكم لألسفل لو نجحتم في فعل هذا. العبوا هكذا لبضع لحظات. وأصغر
بيل المثال اضغطوا زّرًا آخرًا في جهاز الّتحّكم بالّتلفاز واختاروا قناًة أخرى، على س  . ت

حّرآوا رأسكم لألسفل لو . تخّيلوا أّنكم تشاهدون لعبة رياضة ُمحّببة عليكم. قناة الّرياضة
 ....تستطيعون طبعًا اختيار أي قناة أخرى... رأيتم هذا

". األنا"هذا هو زر . اآلن أريد أن أريكم زّرًا آخرًا ُمستترًا في جهاز الّتحّكم بالّتلفاز  . ث
". قناة األنا"عندما تضغطون عليه تحصلون على . ونًا ُمحّببًا عليكماختاروا لهذا الّزر ل

في هذه القناة سترون ليس فقط صورًا من ماضيكم، وإّنما تستطيعون إنتاج صور 
أتستطيعون رؤية أنفسكم . اضغطوا اآلن على هذا الّزر الخاص في جهاز الّتحّكم. جديدة

.  بين أحداث مختلفة من ماضيكملتنتقلوا  في الّضغط على الّزر على الّشاشة؟ استمّروا
عندما تشاهدون صورة ال تحّبونها، انتقلوا ألخرى بواسطة ضغطة إضافّية على الّزر 

حّرآوا رأسكم لألسفل ... الخاص، أو اختاروا قناًة عادّية في تلفازآم، حاولوا هذا قليًال
 ...إذا نجحتم فعل هذا

ليس جيدًا وليس . نًا حدث لكم سابقًا ُتعّرفونه حيادّيًاعّيحدثًا ُم" قناة األنا"اختاروا اآلن في   . ج
ات الّصف من /حاولوا مشاهدة طالب. تستطيعون اختيار الّدرس الّسابق ببساطة. سّيئًا

شاهدوا ثانيًة ما . شاهدوا الطالب اآلخرين على الّشاشة. الّدرس الّسابق على الّشاشة
أي . ورآم الّجسماني خالل الّدرسآيف آان شع. من تكّلم، ماذا قال. حدث عندئذ

أخفضوا الّصوت وشاهدوا ما حدث . حاولوا اآلن اللعب بهذا. الّروائح آانت في الّصف



صّغروا . اجعلوا الّصورة غامضة ومن ثم واضحة. أبطلوا األلوان وأعيدوها. بهدوء تام
 ....الّصورة حتى اختفائها وأعيدوها ثانيًة

 .لة اليقظة العادّيةيمكنكم فتح عيونكم والعودة لحا  . ح
  

 هل شعرتم أّنكم استطعتم الّتحّكم بالّصورة؟ لبعض الطالب سهل ولآلخرين -:أقوال المعلمة
  .سنستعمل لعبة الّتلفاز عندما نعيش تجربة الحريق. صعب

  
   حوار لعيش تجربة بواسطة الّرسومات-:الجزء الّرابع

يجب القول ُمسبقًا ( أو رسائلهم تطلب المعلمة من الطالب إشراك المجموعة في رسوماتهم 
عنّي بإشراك آل طالب ال يستطيع إشراك الّصف وم) أّنه ال ُمّتسع من الوقت ليتكّلم الجميع

في صفوف يستطيع فيها (المعلمة، يستطيع آتابة بضع آلمات على الّرسمة وعن إحساسه 
  .، وتسليمه للمعلمة للقراءة)الطالب الّتعبير بالكتابة

  
 والّرسالة أو إجراء حوار د الّرسم أو الّرسالة يجب بدء حوار ُحّر عن الّرسم بع-:للمعلمة

  ). أدناهيأنظر(بواسطة أسئلة موّجهة 
للفصل بين الحقائق، األفكار حوار بواسطة أسئلة موّجهة يساعد في بناء الّتجربة بشكل أرتب، 

  .ّتحّكم وهكذا نمنع حالة إغراق ونزيد من الّشعور بالواألحاسيس المختلفة،
 تقوم خالل األيام القادمة. من المستحسن أن يكون هذا فقط ُمقّدمة لمراحل عيش تجربة الطالب

ال حاجة إلطالة هذا الجزء لنمّكن المعلمة من . المعلمة بالّسماح للطالب بالحديث عن تجاربهم
  .تنفيذ اللقاء بكامله

نفس (ذا بشكل غير إجباري  يفعل هَمن يرغب من الطالب أن يكشف عن رسمته ويشرح عنها،
يمكن إنهاء الحوار عن رسمة طالب ُمعّين واالنتقال للحوار حول ). الّشيء بالّنسبة للّرسائل
  .رسمة طالب آخرين

ات /يمكن أن نسأل الطالب.  يرسم الطالب حريق في بيت والمشاعر التي يثيرها عنده-:مثال
  .اآلخرين مع رسم مشابه عن أفكارهم وأحاسيسهم

  
  ة موّجهة للمعلمة في حوار مع الطالبأسئل

في حالٍة .ات في حديثهم النتقاد عدم وجود وسائل آافية إلخماد الحريق/يمكن أن يتطّرق الطالب
آهذه حاولي الّتطّرق لأللم والمشاعر المختلفة التي يثيرها انتقادهم، وخاّصًة الغضب، وليس 

  .االنتقاد نفسه
  

  بة والفشل في المواجهةأسئلة موّجهة لجمع الّتجارب الّصع
 ماذا حدث لك؟ •
 ما هي األفكار التي جالت بخاطرك؟ •
 ماذا شعرت عندئذ؟ •
 آيف تشعر اآلن وعّما ُتفّكر؟ •

  



آل سؤال ال يالئم آل جيل، مالئمة الّسؤال (من اآلن فصاعدًا األسئلة ُتوّجه لمواجهات إيجابّية 
  ):للجيل
  ما الذي ساعدآم جّدًا في لحظات خوفكم؟ •
 م آخرين في هذه الفترة؟هل ساعدت •
تعّلمت عن قواي أو عن القّوة التي حصلت (أي األمور الّساّرة حدثت في أّيام الحريق؟  •

 ).عليها من عائلتي
 هل هنالك أمور تفتخرون بها؟ •
 هل تعّلمتم شيئًا ما من هذه الفترة؟ •

  
   استعمال تمرين الّتلفاز- تحّكم بالّتصّورات-:الجزء الخامس

إّن .. لعبة الّتلفاز آي نعيش تجربة الحريق ونرى أّننا نتحّكم بهاع اآلن استعمال  نستطي-:للمعلمة
الهدف أن يستطيع الطالب عيش الّتجربة بال مخاوف ألّنه يستطيع الّتحّكم بها ويمنع غمر نفسه 

  .عن تجربة الحريق" قناة األنا"حكي في س اللعبة تمامًا لكن هذه المّرة ننلعب نف. باألحاسيس
 نلعب اآلن ثانيًة في لعبة الّتلفاز لكن هذه المّرة نحكي عن الّتجربة الّشخصّية، -:ل المعلمةأقوا

  "قناة األنا"عن الحريق في 
 نبدأ بتنّفس بطيء لعّدة .اجلسوا بارتياح وأغمضوا عيونكم لو آان هذا ُمريحًا لكم  . أ

تخّيلوا . ملاسمحوا لخيالكم بالع... إدخال هواء بدون جهد وإخراجه ببطء... مّرات
 .أنفسكم جالسين في غرفة هادئة

 .تلفازًا في طرف الغرفة اآلخرنتخّيل اآلن . استمّروا في إغماض عيونكم. حسنًا  . ب
ماذا . شّغلوه اآلن.  حّرآوا رأسكم لألسفل إن نجحتم في مشاهدتهأتستطيعون رؤيته؟

. حّببًا عليكماختاروا برنامجًا ُمتشاهدون على الّشاشة؟ إن لم تشاهدوا صورة واضحة، 
آّبروها . حاولوا اآلن تكبير الّشاشة ومشاهدة صورة أآبر.  ما لمشاهدتهخّصصوا وقتًا

حّرآوا . العبوا هكذا لعّدة لحظات. أصغر.... واآلن صّغروا الّشاشة.... أآبر..... قليًال
 .رأسكم لألسفل لو نجحتم بهذا

أتستطيعون ".  األناقناة"لفاز، زر هاز الّتحّكم بالّتلخاص في جاضغطوا اآلن على الّزر ا  . ت
 مشاهدة أنفسكم على الّشاشة؟

حاولوا اللعب بما .  في الّدرس الّسابق في الّصفاي شاهدناهالت" قناة األنا"شاهدوا اآلن   . ث
. امحوا األلوان وأعيدوها. أخفضوا الّصوت وشاهدوا ما حدث بهدوء تام. تشاهدون

صّغروا الّصورة حتى اختفائها . والياجعلوا الّصورة غير واضحة وواضحة على الّت
 ....وأعيدوها

لو آان هذا صحيحًا فأنتم مدعوون لالنتقال . هل شعرتم أّنكم تتحّكمون بالّصورة 
 لو آان صعب تستطيعون القرار االستمرار للمرحلة الّتالية والّتوّقف. للمرحلة الّتالية

  .ب حتى انتهاء الّتمرينعليكم، أو تستطيعون الّتوّقف اآلن وانتظار باقي الطال
اختاروا صورة تتذّآرونها من . عن صورة من الحريق" قناة األنا"سنبحث اآلن في   . ج

حاولوا اللعب . تمّعنوا بالّصورة لفترة ما. شاهدوا الّصورة وتمّعنوا بها. الحريق
أخفضوا الّصوت لو آان هناك صوت ُممّيز وشاهدوا . بالّصورة على شاشتكم الّشخصّية

اجعلوا الّصورة غير واضحة ومن ثم . امحوا األلوان وأعيدوها. ث بهدوء تامماذا حد



اآلن، آّبروا الّشاشة بشكل تدريجي وبعدئذ . يمكنكم إبعاد الّشاشة وتقريبها ثانية. واضحة
 .صّغروا الّشاشة ببطء حتى اختفائها

 .حّببة عليكمتستطيعون االنتقال لقناة أخرى ُم. غّيروا القناة لقناة أخرى في الّتلفاز  . ح
 .أنهوا الّتمرين بعد أن عشتم الّتجربة واستطعتم الّتحّكم بها وأخيرًا أطفئوا الّتلفاز  . خ

  
 هل استطعتم عيش الّتجربة من جديد والّتحّكم بها أيضًا بواسطة لعبة الّتلفاز؟ -:أقوال المعلمة

حتى لو بقي عندنا . يمكن الّتمّرن على هذا الحقًا. بعضنا ينجح أآثر والبعض اآلخر أقل نجاحًا
      .الحريق أؤمن أن هذه الفعالّية ُتحّسن شعورنا بعض الّشعور السّيئ من

  
  "لكقال الم "-لعبة اّتزان وتحّكم: دسالّجزء الّسا

الذي يظهر في آخر اللقاء بدًال من لعبة  " بالونات األحاسيس"الختيار تمرين هنالك إمكانية 
" بالونات األحاسيس"على لعبة " قال الملك"لعبة ُنفّضل في الّصفوف الّدنيا  ("قال الملك"

  ).ألّنهم ال يستطيعون نفخ البالونات
  

  -:خلفّية للمعلمة
على المشترك أن يصل إلى تناُغم ما بين ردود فعله وتجربة . لعبة ُمعّقدة" قال الملك"إّن لعبة 

 فيها عندنا أضعف بسبب ضغط  في حاالت ُمختلفة أجهزة المواجهة، ُننّفذ اللعبة.اّتزان وحيوّية
في حالة آهذه يقّل إصغاء الطالب لنطاق ضّيق، وعندها ال يستطيع األداء في فعالّيات . ُمعّين
  . في األداء بخلل ُمرفقةفي حالة آهذه إصغاء الطالب يترّآز فقط على أزمة ُمعّينة وضّيقة. ُمعّقدة

  
يذ تمارين جسدّية، ُمرفقة بحرآات ُينّفذها في هذه اللعبة يحصل الطالب على تعليمات شفهّية لتنف

أآثر من هذا، على الطالب تجاهل آل . أحيانًا الحرآة ُتطابق الّتعليمات وأحيانًا ُتناقضها. الُمرشد
لفت ستطيع قسم آبير من الطالب ال ن".  الملكقال"الّشفهّية لفعالّية ال تبدأ بالكلمات الّتعليمات 
 في تفاصيل الّتعليمات الّشفهّية، وهكذا يفشلون ونرّآزمغلوطة وُيون الحرآة التجاهلي وانتباههم

  .في أداء المهّمة
  

ليس ( استعمال بمستوى توّتر إيجابي، -إّن الّتمرين نفسه يؤّدي إلى االّتزان في مستوى الّتوّتر
  .وفي فيزيولوجيا الجسم، وشعور بالّتحّكم أيضًا في ترآيز اإلصغاء )ُمنخفضًا وليس زائدا

كرة ما وراء اللعبة هي الّتحّكم، االّتزان والتالؤم مع الحالة، وليس استرخاء ال يالئم حالة الف
  .مواجهة الّضغط

  
  -:أقوال المعلمة
  -:تعليمات اللعبة

قال " اسم اللعبة .حّكم واّتزان تتعّلق بالعضالتتأرغب أن نلعب لعبة ًا، قبل أن ُننهي اليوم، حسن
ُتعّلمنا اللعبة أال نكون هادئين أآثر من اللزوم أو . البستانربما تذآرونه من صف ". الملك

في غالبّية الحاالت ". حالة اّتزان"حالة آهذه سّميناها  .متوّترين أآثر من اللزوم في لحظة ما
، لذا فهذه اللعبة اليومّية يجب أال نكون هادئين أآثر من اللزوم أو متوّترين أآثر من اللزوم



آي تنتصروا في هذه اللعبة يتوّجب . ول للحالة األفضل لنا في غالبّية الوقتستعّلمنا آيفّية الوص
، أو غير جاهزين )متأّهبون(لو تحّضرتم أآثر . عليكم أن تكونوا جاهزين بالمستوى الّصحيح

  .انتبهوا لتعليمات اللعبة. ، ستخسرون اللعبة)مسترخين(
  :أجاهزون؟ تستمر اللعبة هكذا

. ال تنّفذوا تعليماتي" قال الملك"إذا لم أقل .. فقط" قال الملك" بعد قولي مهمتكم متابعة تعليماتي
تخرجون من ه، فال نّفذوا ما قلت، "ل الملك اقبضوا آف أيديكمقا: "على سبيل المثال، إذا قلت

، أو "قال الملك"انتبهوا، سأحاول بلبلتكم، وسأقول لكم  تنفيذ أمور بدون أن أقول لكم . اللعبة
" قال الملك" عليكم أن تكونوا متيقظين واالنتباه إذا قلت .ات لشيء آخر مما قلته لكمتنفيذ حرآ

َمن يبقى حتى نهاية .. مهّمتي أن أسّبب لكم الخطأ وتخرجون من اللعبة. وماذا قلت لكم فعله
  .المّرة األولى تكون لالستعداد. نلعب لبضعة دقائق. اللعبة هو الّرابح

  
  -:شرح للمعلمة

يمكن اختيار عضالت مختلفة من الجسم يمكن . ّتعليمات المعّينة بشكل شخصياختاري ال
مثال، قبض آف اليد، رفع الكتفين، تقليص الفّكين، تقليص العينين واألنف، (تقليصها وتمديدها 

دفع المرفقين للخلف، تقليص عضالت البطن، رفع الّرجلين مع آفوف اليدين لألمام أو للخلف 
لعبة سريعة، حرآة مالئمة : ات بشكل ُمتعّمد بواسطة/يمكن بلبلة الطالب ).وهكذا، حسب خيالك

قبل الجملة، حرآة الجسم ُمغايرة للّتعليمات الّشخصّية " قال الملك"للّتعليمات الّشفهّية، أال نقول 
  ").قال الملك اقبضوا آف اليدين"مثال، رفع الكتفين عندما نقول (

. ترون أّن هذا ليس سهًال: ك فشل آبير، تقول المعلمة وال يزال هنابعد المحاوالت األولى
هكذا سيكون . اسمعوا ما أقول وأيضًا انظروا إلي، وليس على ما أفعل. حاولوا الّترآيز فيا أقول

  .نستمر في اللعبة. قبل الجملة" قال الملك"أسهل لكم للّترّآز واالنتباه متى أقول 
  

   -:أقوال المعلمة في الّنهاية
ة جّدًا لسماعكم تضحكون وتأّآدت من ُقدرتكم على تقليص وتمديد عضالتكم أنا مسرور

  .والّشعور بتخفيف الّضغط، والبقاء ُمترّآزين فيما أقول
  .هذا ُيعطينا قّوة هائلة

  
  تلخيص: الجزء الّسابع

 تعلمنا مالحظة األحاسيس المختلفة والمشاعر المختلفة التي ظهرت بعد الحريق -:أقوال المعلمة
بدأنا نقبل ونحترم الحقيقة أّن آل واحد مّر بتجربة ُمختلفة، ونستطيع اإلصغاء لبعضنا . ائلاله

في الحوار بعد (مفيدة عشنا تجربتنا من جديد وتطّرقنا في حديثنا عن طريق المواجهة ال. البعض
  تعلمنا الوصول الّتزان وتحّكم أفضل في جسمنا وفي ترآيزنا وسلوآنا).بداعّيةاألعمال اإل

أؤمن أّنه يمكن أن نتعّلم من هذه الممارسة أيضًا ". قال الملك"بواسطة تمارين الّتنّفس ولعبة 
الكالم عن الّتجربة الّصعبة، والّتعّلم منها أيضًا واالستمرار ُقُدمًا أآثر تحّررًا ومع تجربة هاّمة 

رة جدًا بكم أنا فخو... أشكرآم على قدرتكم على اإلشراك واإلصغاء. لحفظها في الّذاآرة
  .للمسؤولّية والّجدّية التي أبدوتموها

  بالّنجاح لكم جميعًا



  تحضير لفعالّية صفّية إبداعّية: الجزء الّثامن
ُيطلب من آل .  طالب5 قبل الوداع بوّدي تقسيم الّصف لمجموعات تحتوي على -:للمعلمة

ن الّرسم أو الّنحت يمك. مجموعة رسم رسمة أو إنتاج عمل إبداعي في موضوع يتعّلق بالحريق
  .سنقوم في األسبوع القادم بجمع هذه اإلبداعات في الّصف ونتكّلم عنها. أو إبداعات بيئّية مختلفة

  
  -:أهداف الفعالية

 .إظهار القّوة التي يمنحها العمل الجماعي •
 . والّتواصل مع أشكال مواجهة للطالب اآلخرين،الكشف عن •

  
ننقسم لعّدة . كم اإلبداعّية أن نحكي تجربتكم الّصعبة نحاول بواسطة أعمال-:أقوال المعلمة
وآل مجموعة ترسم أو ُتنِتج عمل إبداعي في موضوع ُمعّين ونكتب عنه عّدة مجموعات، 

  .جمل وحتى قصيدة
أذّآرآم أّنه ال حاجة إلنتاج عمل إبداعي بمستوى فّني عاٍل، وإّنما أن ُتبّينوا عن طريق العمل ما 

  .ُتفّكرون وتشعرون به
  

  . حريق بيت للّسكن:مجموعة أ
   

  . أضرار الحريق للّطبيعة:مجموعة ب
  

  . وصف ردود ِفعل األهالي:مجموعة ج
  

  .ات/ وصف ردود ِفعل الطالب:مجموعة د
  

  . ُنحارب الّنيران:مجموعة ه
  

  . الّشعور ُبعيد إخماد الّنيران:مجموعة و
  

 لذلك قليًال من الوقت في درس لهذا  وفي األسبوع القادم سُنخّصص،اعملوا خالل هذا األسبوع
  .الخصوص

  
  -:بعد أسبوع

 ُتعّلق المعلمة جميع الّرسومات على جدار واحد -عندما تكون جميع األعمال اإلبداعّية جاهزة
هذا الجدار ُيعّبر وُيلّخص . أو تعرض األعمال اإلبداعّية حسب المواضيع، وما مكتوب عليها

  .ات/تجربة الحريق الهائل عند الطالب
  
  
  



   هل تريدون قول شيء عن تجربة الّرسم الُمشترك عن الحريق الهائل؟ -:حوار قصير
ات، في فهم الوضع وردود أفعالهم، آما / مهم جدًا فهم الفوارق بين الطالب-:شرح للمعلمة

مهم جدًا تلخيص ومشاهدة القاسم المشترك واالختالف في . يظهر هذا في األعمال اإلبداعّية
  .ات أيضًا/طالباستيعاب ال

  
  "بالونات أحاسيس"

استعملنا االّتزان للحديث عن . تمّرّنا على االّتزان والّتحّكم بالجسم حتى اآلن -:شرح للمعلمة
  .قدرة الّتحّكم للّتعبير عن أحاسيسنا القاسيةاآلن سنتمّرن على  .تجارب حّسّية ُمعّقدة

ات /الُمتبّقية عند الطالب بقايا األحاسيس في الواقع، بعد الحديث عن الّتجربة نريد اآلن مواجهة
ُنريد أن يخرجوا من الّصف وشعورهم أّنهم أقفلوا الّتجربة اآلن وأّنهم عملوا مع . بعد الّتجربة

  .أنفسهم وهم مرتاحون للعودة ألدائهم اليومي
ة آل تعبير عن إحساس بحضور إنسان آخر أو باّتجاهه يتطّلب ُمداراة ُقدريجب أن ُنشّدد أّن 

آي ال ننفجر من األحاسيس (" إّن البالون ُيعّبر عن أنُفسنا .اآلخر على االستيعاب والمواجهة
على نفخ البالون  لذا فالّترآيز ").آي ال ُنفّجره("اآلخر القريب مّنا عن وأيضًا ") الكامنة بداخلنا
يسنا الّصعبة ويجب ِفعل  ُندِخل للبالون أحاس..تعود فكرة االّتزان والّتحّكمهنا أيضًا  .دون تفجيره

ُمحّبذ أن نعمل هذا الّجزء من اللقاء مع بالونات، لكن ال تنازل عنه (هذا بتحّكم آي ال ينفجر 
حتى لو لم يكن بحوزة المعلمة بالونات أو أّن الطالب صغار وال يستطيعون نفخ البالون، أو 

بأال ه نكون حذرين أيضًا في حالة آهذه تقترح المعلمة إمكانّية بالون خيالي، ومع. خائفين
  .)"ينفجر"
  

.  أظّن أّن لكلٍّ مّنا ال تزال بقايا أحاسيس غير ساّرة، اآلن بالّتحديد أو في ذاآرته-:أقوال المعلمة
نعم ، ! لهذا الغرض نستعمل بالونات. َمن ُيريد يستطيع محاولة الّتخّلص منها، على األقل اآلن

  ....بالونات
توّتر، خوف، حزن، غضب، شعور بالّذنب، أو دقيقتين في أحاسيسنا مثل اآلن نترّآز لمّدة دقيقة 

حافظوا على الهدوء من فضلكم . والتي ال نزال نشعر بها أو موجودة في ذاآرتنا خجل أو َحَسد
ات دقيقة أو /تمنح المعلمة الطالب(... عندما يترّآز آل واحد في نفسه وأحاسيسه الُمتبّقية

  ). األحاسيسدقيقتين للّترآيز في هذه
  

  -:تتّمة أقوال المعّلمة
. ال تربطوا البالونات. أنفخوا بالونًا آبيرًا آأحاسيسكم التي شعرتم بها أو ال تزالون تشعرون بها

حتى .  ببطء لداخل البالون-عند نفخ البالون، تخّيلوا أّن جميع أحاسيسكم الغير ساّرة تدخل ببطء
  . تصلوا لحالة انفجار البالونحاولوا أاللو آان اإلحساس صعبًا جدًا، 

  ).آي ال ننفجر من األحاسيس الكامنة بداخلنا("فّكروا أّن البالون ُيمّثلنا 
  .لذا مهم أن ننفخ البالون دون تفجيره"). آي ال ُنفّجره("اإلنسان القريب مّنا ُيمّثل وأيضًا 

لو شعرتم أّن .... هخذوا عّدة ثواني آي تشعروا ب. أمسكوا البالونات وترّآزوا في أحاسيسكم
أشعروا آيفّية دخول .... لديكم أحاسيسًا إلضافّيًة، أدخلوها اآلن لداخل البالون عند الّزفير

  .تذّآروا، حاولوا أال ُتفّجروا البالون.... األحاسيس للبالون



؟ جاهزون. ، تفتحوا أيديكم وُتطلقوا البالون!"اآلن"فقط عندما أقول . اآلن ارفعوا البالون لألعلى
  !اآلن...... و..... استعّدوا

  
 إذا انفجر بالون، تستطيعين القول أّنه أحيانًا نحن غاضبون أو مليئون -:شرح للمعلمة

  .باألحاسيس، وصعب علينا آبتها في داخلنا، وعلينا تعّلم طرق لمواجهتها
انًا تجعلنا ات بالوناتهم قبل إعطاء األوامر لذلك، تقول المعلمة أّنه أحي/إذا أطلق بعض الطالب

  .األحاسيس متوّترين جدًا حتى فقدان الّتحّكم وال ننجح باإلصغاء وال ننجح في توجيه أفعالنا
  .يجب أن نتعّلم مواجهة حاالت آهذهأيضًا 

  
 يمكن إطالق البالونات في الّساحة أو في أي مكان مفتوح مع تهوئة، آي -:مالحظة للمعلمة

الهواء مع الطاقات الّسلبّية التي " نتنّفس ُمجّددًا"وال . ( االيجابّيةنتنّفس هواًء نقّيًا وُنجّدد طاقاتنا
  ).خرجت من البالونات

  
.  حاولنا أن نتحّرر اآلن من بقايا أحاسيسنا الّصعبة بواسطة لعبة البالونات-:تلخيص المعلمة

ة ُمستقبًال، بدون يذّآرنا البالون آيفّية مواجهة حاالت متنّوع. أظن أّنه حّقًا آان ُمضحكًا وًمريحًا
      . أتمّنى أن يساعدآم هذا الحقًا ويعطيكم قّوة أآبر وأمًال. تفجيره وبدون أن ننفجر نحن

        
  
  
  


