






وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى، 2016. 

ــأي  ــا ب ــترجاع أو نقله ــام اس ــي نظ ــا ف ــاخها أو تخزينه ــور أو استنس ــذا املنش ــات ه ــل محتوي ــوز نق ــة. ال يج ــوق محفوظ ــع احلق جمي
ــى إذن  ــول عل ــك، دون احلص ــاف ذل ــجيلها أو خ ــا أو تس ــة أو تصويره ــة أو ميكانيكي ــت إلكتروني ــواء كان ــيلة س ــأي وس ــكل أو ب ش
ــال  ــى االتص ــج، يرج ــذا املنت ــن ه ــرى م ــزاء أخ ــص أو أج ــاج الن ــادة إنت ــتخدام أو إع ــن اس ــار ع ــروا. لاستفس ــن األون ــبق م ــي مس خط
ــواد،  ــذه امل ــاج ه ــادة إنت ــتخدام أو إع ــروا اإلذن باس ــاء األون ــد اعط ــروا، info.education@unrwa.org. وعن ــع لألون ــم التاب ــم التعلي بقس
ــة،                                                                                ــواد املستنســخة إلدارة التعليــم فــي الوكال ــى امل ــوي عل ــذي يحت ــروا، وســيتم إرســال نســخة مــن املنشــور ال يجــب نســبها لألون

ــة.  ــراض جتاري ــخ ألغ ــل النس ــوما مقاب ــروا رس ــتوفي األون ــد تس info.education@unrwa.org. وق



مقدمة

يهــدف برنامــج التعليــم فــي األونــروا، الــذي يعتبــر مــزودا هامــا للتعليــم األساســي لاجئــني الفلســطينيني، والــذي يخــدم 
مــا يقــرب نصــف مليــون طالــب وطالبــة فــي جميــع أنحــاء قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وســوريا واألردن ولبنــان، إلــى تعزيــز 
ــني  ــن الاجئ ــباب م ــال والش ــع األطف ــات جمي ــة احتياج ــا تلبي ــن خاله ــم م ــودة يت ــاملة ذات ج ــة ش ــة عادل ــة تعليمي بيئ

الفلســطينيني. 

يعنــي النــزاع الــذي طــال أمــده والتشــريد فــي اجملــاالت اخلمســة التــي تعمــل فيهــا األونــروا أن العديــد مــن األطفال والشــباب 
مــن الاجئــني الفلســطينيني يعيشــون فــي ظــل ظــروف صعبــة تؤثــر علــى جميــع مجــاالت حياتهــم. ولتلبيــة االحتياجــات 
التعليميــة لاجئــني الفلســطينيني فــي حــاالت الطــوارئ، والبنــاء علــى قــوة النظــام التعليمــي لألونــروا، فقــد طــورت األونروا 
برنامــج التعليــم الشــمولي واملبتكــر فــي حــاالت الطــوارئ )EIE(. ويهــدف البرنامــج إلــى توفيــر تعليــم آمــن وداعــم ميتــاز 

باجلــودة، ممــا يعــزز ويتنــاول رفــاه الطــاب. 

الدليــل املرجعــي لألنشــطة الترفيهيــة للدعــم النفســي الــوارد هــو جــزء مــن الدعــم املقــدم فــي إطــار برنامــج التعليــم 
ــم  ــى تنظي ــراد اجملتمــع عل ــروا، واملستشــارين وأف ــي األون ــي حــاالت الطــوارئ وسيســاعد املعلمــني ف الشــمولي واملبتكــر ف
ــروا، وخاصــة  ــع األطفــال والشــباب املســتفيدين مــن خدمــات األون ــة جلمي ــع واألنشــطة الترفيهي ــم اإلبداعــي واملمت التعل
أولئــك الذيــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة. نأمــل أن يجــد املعلمــون واملستشــارون وأفــراد اجملتمــع هــذا الدليــل املرجعــي 

ــة لألطفــال والشــباب.  ــة والتعليمي ــه يشــجع ويدعــم األنشــطة الترفيهي ــدا، وأن مفي

والشــكر موصــول لتعليــم الطفــل، وبرنامــج التعليــم فــوق كل شــيء، علــى التمويــل الســخي لعمليــة اعــداد هــذا الدليــل 
املرجعــي، وإلــى زمائنــا فــي اجملــاالت اخلمســة التــي تعمــل فيهــا الوكالــة، ممــن كانــت خبراتهــم فــي التدريــس وتوفيــر الدعــم 

النفســي واالجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ ال تقــدر بثمــن علــى الــدوام. 

مع االحترام، 

كارولني بونتفراكت 
مدير التعليم 

األونروا – املكتب الرئيسي، عمان 
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المقدمة 

ــا  ــم أيض ــار إليه ــع )ويش ــراد اجملتم ــدين، وأف ــني واملرش ــي للمعلم ــاط الترفيه ــا للنش ــا مرجعي ــة دلي ــذه الوثيق ــر ه تعتب
باســم امليســرين( العاملــني مــع األطفــال فــي النزاعــات أو غيرهــا مــن الســياقات الصعبــة. بالعمــل نيابــة عــن األنــروا، فــإن 
املستشــار ســتيفن ريتشاردســون قــد جمــع األنشــطة فــي دليــل املصــادر هــذا. ويــرد فــي نهايــة هــذا الدليــل قائمــة باملــوارد 

اإلضافيــة للرجــوع إليهــا مســتقبا. 

ومــن املهــم أن ناحــظ أن إجــراء نشــاط ترفيهــي واحــد لــن يــؤدي إلــى »شــفاء« الطالــب علــى الفــور. فالدعــم النفســي 
االجتماعــي هــو مجــال شــامل ينطــوي علــى العديــد مــن اخلدمــات األخــرى تتعــدى التعليــم. ومــع ذلــك، إذا أجــرى امليســر 
أنشــطة الدعــم النفســي االجتماعــي بشــكل متكــرر، فقــد يوفــر ذلــك الدعــم اإليجابــي للطالــب، لكنــه لــن يعالــج بالطبع 
كل التحديــات التــي يفرضهــا الوضــع الراهــن للطالــب خــارج املدرســة. وباختصــار، بينمــا يعتبــر تيســير األنشــطة الترفيهية 
مهمــا للحالــة الســوية والتعلــم، فــا تعتبــر هــذه األنشــطة بــأي شــكل احلــل الوحيــد ملســاعدة الطــاب للتعافــي مــن 

التجــارب الســلبية املترتبــة علــى الصــراع، أو الضغــوط اليوميــة التــي تواجههــم. 

ــر  ــدة جــدا لتطوي ــه مــن املهــم أن ناحــظ أنهــا مفي ــة، فإن ــي حتــدد دور األنشــطة الترفيهي ــود الت ــى الرغــم مــن القي وعل
املعرفــة واملهــارات التــي ميكــن أن تســمح للطــاب املشــاركة بإيجابيــة مــع األصدقــاء والزمــاء والعائلــة ومــع مجتمعهــم. 

مصادر محتوى الدليل المرجعي 

ــي  ــم النفس ــال الدع ــي مج ــج ف ــب واملناه ــة التدري ــف أدل ــن مختل ــة م ــذه الوثيق ــي ه ــواردة ف ــطة ال ــع األنش ــي جمي تأت
ــك:   ــي ذل ــا ف ــات، مب ــراع واألزم ــياقات الص ــي س ــة ف ــات العامل ــا املنظم ــي اعدته ــي الت االجتماع

االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهال األحمر  •

•  )IRC( جلنة اإلنقاذ الدولية

السام أوال  •

انقاذ االطفال  •

حكومة جنوب السودان، وزارة التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا  •

هيئة تير دي زوم •

صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  •

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(  •

وور تشايلد هولندا •

وورلد فيجني  •

ــوارئ،  ــاالت الط ــي ح ــم ف ــوكاالت للتعلي ــني ال ــتركة ب ــبكة املش ــن الش ــا ع ــات، فض ــذه املنظم ــكر ه ــروا أن تش ــود األون ت
إلشــراكنا فــي مكتبــة املــوارد التابعــة لهــا حــول الدعــم النفســي االجتماعــي والتــي تأتــي غالبيــة هــذه األنشــطة منهــا. 

ماحظــة: تــرد فــي جميــع األنشــطة اإلشــارة إلــى املصــدر إلثبــات االعتمــاد. 

المحتويات
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مالحظة توجيهية للميسرين

كيف تستخدم هذه املالحظة التوجيهية ؟ 

كتبــت هــذه املذكــرة إلعــام ودعــم اســتخدامك لدليــل األونــروا املرجعــي للنشــاطات الترفيهية للدعــم النفســي االجتماعي 
)يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم الدليــل(. وتتمحــور املذكــرة التوجيهيــة حــول صيغــة »ســؤال وجــواب«، وتســعى إلــى توفيــر 

بعــض املعلومــات العامــة والتوجيــه العملــي حــول اســتخدام الدليــل املرجعــي. 

ما الغرض من الدليل املرجعي ؟ 

ــي  ــي االجتماع ــاه النفس ــم الرف ــتخدامها لدع ــك اس ــنى ل ــة ليتس ــطة الترفيهي ــول األنش ــع ح ــل كمرج ــداد الدلي مت إع
لألطفــال. وقــد مت تنظيــم محتــوى الدليــل للمســاعدة فــي اختيــار وتنفيــذ األنشــطة املناســبة مــع األطفــال املتضرريــن مــن 

النزاعــات مــن أجــل حمايــة أو حتســني مســتوى رفاههــم. 

كيفية تنظيم الدليل املرجعي ؟

هــذا الدليــل املرجعــي ليــس منهجــا منظمــا، إال أنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن األنشــطة املفيــدة التــي ميكنك اســتخدامها 
لتلبيــة احتياجــات و/ أو اهتمامــات الطــاب، والنظــر فــي الوقــت املتــاح ملثــل هــذه األنشــطة فــي اجلــدول املدرســي. وفيمــا 

يلــي معلومــات عــن طريقــة تنظيــم هــذا الدليــل للمســاعدة فــي توجيــه اختيــارك: 

املواضيع

يتم تنظيم هذا الدليل أوال في ثاثة مواضيع شاملة من األنشطة: 

نفســي: يتضمــن هــذا اجلــزء األول األنشــطة الهادفــة إلــى تعزيــز املهــارات الشــخصية التــي متكــن الطــاب مــن • 
ــز،  ــس، والتركي ــة بالنف ــر والثق ــال والتعبي ــداع واخلي ــذا اإلب ــمل ه ــة. ويش ــاة اليومي ــي احلي ــة ف ــاركة بإيجابي املش
ــني أن  ــي ح ــترخاء، ف ــى االس ــؤدي إل ــة وت ــطة تأملي ــض األنش ــر بع ــف.  وتعتب ــي والتعاط ــي العاطف ــك الوع وكذل

ــارة عــن ألعــاب ممتعــة.  البعــض اآلخــر منهــا عب

أقرانــي: يتضمــن القســم الثانــي األنشــطة املتعلقــة بدعــم األقــران والهادفــة إلــى تعزيــز املهــارات االجتماعيــة • 
التــي متكــن الطلبــة مــن التواصــل مــع أقرانهــم والتفاهــم معهــم ومســايرتهم. وهــذا يشــمل االســتماع الفعــال، 
والتعــاون، وبنــاء فريــق العمــل. وهنــاك بعــض األنشــطة الهادئــة، ممــا يســمح جملموعــات مكونــة مــن فرديــن أو أكثــر 

مــن الطــاب خلــق أعمــال فنيــة، فــي حــني أن البعــض اآلخــر منهــا عبــارة عــن ألعــاب ممتعــة. 

مجتمعــي: يشــمل القســم الثالــث األنشــطة التــي تتيــح للطــاب التفكيــر فــي مجتمعاتهــم األوســع - خــارج • 
الفصــول الدراســية أو املشــاركني فــي جلســة الدعــم النفســي االجتماعي- بهــدف تعزيــز وعي الطاب كمشــاركني 
نشــطاء فــي مجتمعهــم. وهــذا يشــمل، علــى وجــه اخلصــوص، حــل النزاعــات. وتنفــذ بعــض األنشــطة على شــكل 

عمــل اجلماعــي حيــث يقــوم الطــاب بحــل املشــكلة، فــي حــني أن البعــض اآلخــر منهــا عبــارة عــن ألعــاب ممتعــة. 

املدة

ضمــن املوضوعــات املذكــورة أعــاه، يتــم تنظيــم األنشــطة التــي تقــوم بهــا حســب املــدة الزمنيــة التــي تســتغرقها، مــع 
ــن 15-10  ــدة م ــرة امل ــطة قصي ــت أنش ــد وضع ــرين، فق ــة للميس ــات املتنوع ــرا لاحتياج ــطة أوال. وتقدي ــر األنش ــر أقص ذك

دقيقــة، وأنشــطة متوســطة املــدة مــن 20-25 دقيقــة، وأنشــطة طويلــة املــدة مــن 30-40 دقيقــة. 
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املستويات

مــن املهــم أن تكــون األنشــطة الترفيهيــة مناســبة لعمــر الطــاب ومنوهــم. فهنــاك أنشــطة للصفــوف مــن 1-4 )الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بــني 5-9 ســنوات(، الصفــوف مــن 5-6 )الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 10-11(، والصفــوف مــن 7-10 )مــن ســن 
12- 16 ســنة(. وهنــاك بعــض األنشــطة التــي تناســب مجموعــة أكبــر مــن األعمــار، وتشــمل الصفــوف مــن 6-1، 10-5، 10-1. 

أنواع النشاط 

هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن النشــاطات لتلبيــة احتياجــات و/ أو اهتمامــات الطــاب. ويتــم تنظيــم األنشــطة فــي الفئــات 

لية:  لتا ا

ــن أن  • ــي ميك ــة، والت ــال الفني ــكيل األعم ــاب لتش ــواد للط ــن امل ــة م ــة متنوع ــتخدم أنشــطة احلــرف مجموع تس
ــر.  ــم والتصوي ــة والرس ــون البصري ــمل الفن تش

األعمال الدرامية هي التي متكن الطاب من التعبير عن أنفسهم من خال لعب األدوار والتمثيل. • 

ــذه  • ــارس ه ــته. ومت ــوا مبمارس ــاب ليقوم ــى الط ــن عل ــني أو متري ــدي مع ــرض حت ــى ع ــاب إل ــطة األلع ــدف أنش ته
ــرق.  ــات أو ف ــي مجموع ــا، ف ــس دائم ــن لي ــان، ولك ــن األحي ــر م ــي كثي ــطة ف األنش

األنشــطة املوســيقية هــي األنشــطة التــي تنطــوي علــى قيــام الطــاب مبمارســة املوســيقى.  الحــظ أن أيــا مــن • 
األنشــطة الــواردة فــي هــذا الدليــل املرجعــي ال تتطلــب معــدات موســيقية إضافيــة تتجــاوز األصــوات التــي ميكــن 

للطــاب إصدارهــا باســتخدام أجســامهم. 

أنشــطة الدمــى هــي األنشــطة التــي تنطــوي علــى اســتخدام املعلــم لدميــة للمســاعدة فــي تشــجيع الطــاب • 
علــى استكشــاف أفكارهــم ومشــاعرهم. الحــظ أن هنــاك نشــاط واحــد فقــط للدمــى، ممــا يحــدد مقاربــة ملســرح 

الدمــى. 

أنشــطة االســترخاء هــي األنشــطة التــي تهــدف إلــى تهدئــة الطــاب وتشــجيع توفيــر مســاحة آمنــة باســتخدام • 
التنفــس ومتــدد اجلســد، والتأمــل املوجــه. 

أنشطة الفنون البصرية هي األنشطة التي تشمل الرسم والتصوير للتعبير عن الذات أو اجملموعة. • 

ــي  ــم النفس ــة للدع ــاطات الترفيهي ــي للنش ــل املرجع ــي الدلي ــواردة ف ــطة ال ــة األنش ــي قيم ــا ه م

االجتماعــي؟ 

ميكــن أن تلعــب أنشــطة الترفيــه أو اللعــب دورا هامــا فــي تعزيــز رفــاه ومرونــة األطفــال. فاملشــاركة فــي األلعــاب واألنشــطة 
الترفيهيــة األخــرى توفــر لألطفــال الفــرص لتنميــة القــدرات واملــوارد التــي ميكــن أن تســاعدهم علــى التعامــل مــع التحديــات 
ــال  ــن األطف ــادرة م ــون مبب ــذي يك ــر ال ــب احل ــم. اللع ــي حياته ــا ف ــد يواجهونه ــي ق ــة الت ــة والعملي ــة واالجتماعي العاطفي
وبقيادتهــم يــؤدي بالفعــل دورا رئيســيا فــي العمليــات الطبيعيــة املتمثلــة فــي النمــو والتنشــئة االجتماعيــة. ومــع ذلــك، في 
احلــاالت التــي تكــون فيهــا الفــرص املتاحــة لألطفــال للترويــح عــن أنفســهم محــدودة أو عندمــا يعانــون مــن ظــروف حياتيــة 
صعبــة للغايــة، قــد يكــون مــن املفيــد أن يقــوم الكبــار بتيســير أنشــطة أو ألعــاب يتــم اختيارهــا بعنايــة فائقــة. وســتحفز 
هــذه األنشــطة الترفيهيــة تنميــة مهــارات ومــوارد محــددة، فضــا عــن توفيرهــا لفــرص آمنــة وداعمــة لألطفــال الســتيعاب 

وتعلــم كيفيــة إدارة التجــارب التــي يتعرضــون لهــا. 

لقد مت اختيار كل من األنشطة الواردة في الدليل خصيصا لقدرته على حتفيز النمو في اجملاالت التالية: 
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التنظيم واإلدارة العاطفية الذاتية، والنمو الشخصي.  •

القدرات واملهارات للتعاون وإدارة العاقات االجتماعية؛   •

الفهم والقدرة على حل املشاكل في مجتمعاتهم.  •

تتطابــق اجملــاالت الثــاث للنمــو املذكــورة أعــاه تقريبــا مــع الكيفيــة التــي مت فيهــا تنظيــم األنشــطة فــي الدليل: 1( نفســي، 
2( أقرانــي، 3( مجتمعــي. ومــع ذلــك، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه يحتمــل أن تســهم األنشــطة املصنفــة فــي كل قســم مــن 

األقســام فــي أكثــر مــن واحــد مــن مجــاالت النمــو. 

كيف تختار النشاط الواجب تطبيقه ومتى؟ 

فــي حــني أن كل مــن األنشــطة املدرجــة فــي الدليــل ميكــن أن تكــون ممتعــة ومثيــرة ومفيــدة لألطفــال فــي حــال تنفيذهــا 
بشــكل فــردي كأنشــطة قائمــة بذاتهــا، فــإن قيمــة األنشــطة غالبــا مــا تعــزز إذا مت اســتخدامها فــي ســياق مناســب كجــزء 

مــن عمليــة أوســع نطاقــا أو فــي إطــار سلســلة مــن األنشــطة. 

ويجــب دائمــا أن يكــون اختيــارك للنشــاط بنــاء علــى الفوائــد التــي تعتقــد أنهــا ســتتحقق لألطفــال املشــاركني مــن حيــث 
الرفــاه النفســي.  وتــؤدي مطابقــة موضــوع النشــاط ملوضــوع معــني يتــم تناولــه حالــي فــي الفصــول الدراســية، وبرنامــج 
مجتمــع أو جلســة الدعــم النفســي واالجتماعــي إلــى تعزيــز أهميــة ومعنــى وتأثيــر النشــاط علــى األطفــال املشــاركني. 
وبــدال مــن ذلــك، مــن اجملــدي تيســير عــدد مــن األنشــطة املترابطــة موضوعيــا فــي سلســلة متصلــة، بحيــث يكــون كل 
منهــا يعــزز، ويتوســع ويبنــي علــى األنشــطة األخــرى التــي مت تطبيقهــا ســابقا – ممــا يعــزز تأثيرهــا علــى األطفــال املشــاركني. 

واألهــم مــن ذلــك أن عليــك النظــر دائمــا فــي أي تبعــات ســلبية قــد تترتــب علــى تطبيــق نشــاط ترفيهــي معــني. فعلــى 
الرغــم مــن أن األنشــطة الــواردة فــي الدليــل مت اختيارهــا بعنايــة لكونهــا مفيــدة بطبيعتهــا، مــن املهــم أن حتــاول توقــع طرق 
االســتخدام التــي قــد تــؤدي إلــى خبــرات أو نتائــج غيــر ســارة أو ضــارة علــى األطفــال املشــاركني. علــى ســبيل املثــال، يجــب 
أن نتوقــع مــا إذا كانــت مشــاركة أحــد األطفــال فــي نشــاط معــني قــد تثيــر بــدون قصــد ذكــرى مزعجــة تعــرض لهــا مؤخــرا، 
أو أن بعــض األطفــال قــد يســتخدمون نشــاطا جماعيــا معينــا للتنمــر علــى طفــل آخــر أو إيــذاءه. وفــي مثــل هــذه احلــاالت، 
إذا كنــت تعتقــد أن هنــاك احتمــال كبيــر بــأن يــؤدي تطبيــق نشــاط معــني إلــى نتيجــة ســلبية أو إذا كنــت غيــر واثــق مــن أن 

مهــارات التيســير كافيــة للحــد مــن اخملاطــر املرتبطــة بالنشــاط، فعليــك أن ال تختــار هــذا النشــاط. 

كيف ميكنك التحضير للنشاط الذي اخترته؟ 

األنشــطة: مــن املهــم بالنســبة لــك قــراءة جميــع التعليمــات قبــل البــدء فــي األنشــطة ليتســنى لــك فهــم • 

ــر لتيســير النشــاط:  ــدة للتحضي ــح املفي ــي بعــض النصائ األهــداف واخلطــوات، واألســئلة ملناقشــة الطــاب. وفيمــا يل

قراءة مقدمة املوضوع بعناية. ما املعنى، وما الذي تريد حتقيقه؟  •

قراءة خطوات النشاط بعناية. هل تسير خطوات النشاط بشكل واضح؟  •

ــام بتيســير   • ــل القي ــم النشــاط قب ــا نناقــش!  لتقيي ــة ملوضــوع دعن قــم بقــراءة وإنشــاء أســئلة اضافي
لنشــاط. علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن نكــون األســئلة اإلضافيــة متصلــة باألحــداث والقضايــا الســائدة 

فــي مجتمــع الطــاب. 

قــد يكــون مــن املفيــد ممارســة بعــض األنشــطة مــع امليســرين اآلخريــن لضمــان قيــام جميــع امليســرين بإجــراء األنشــطة 
مــع الطــاب بنجــاح. وكذلــك، إذا أمكــن، يجــب عليــك حفــظ سلســلة اخلطــوات للتأكــد مــن ســير النشــاط بســهولة دون 

احلاجــة إلــى التوقــف. 
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املــواد: عليــك النظــر فــي توافــر املــواد الازمــة للنشــاط الترفيهــي املعــني ومــا إذا كان نــوع النشــاط يتناســب مــع • 
اهتمامــات ومهــارات األطفــال املشــاركني. وعليــك معرفــة مــا اذا كانــت جميــع املــواد الازمــة لألنشــطة متوفــرة، 

وفــي حالــة جيــدة، وحتضيرهــا قبــل البــدء بالنشــاط. 

املســاحة املطلوبــة: تتطلــب بعــض األنشــطة توفــر مســاحة معينــة. وعليــك التأكــد مــن التخطيط للمســتقبل • 
ملعرفــة املــكان الــذي ســيتم فيــه إجــراء األنشــطة، وعليــك النظــر إلــى مســتوى الطاقــة والضوضــاء التــي ســتنتج 
ــة، عليــك التأكــد مــن أن تلــك  والتــي يتطلبهــا النشــاط الترفيهــي. مبجــرد البــت فــي مســألة املســاحة املطلوب
املســاحة آمنــة وخاليــة مــن العوائــق احلــادة أو غيرهــا مــن اخملاطــر. الحــظ أن بعــض األنشــطة ميكــن أن تتكيــف 
مــع املســاحات الصغيــرة أو الفصــول املزدحمــة. بإمكانــك قــراءة قســم نصائــح النشــاط للحصــول علــى بعــض 

األفــكار قبــل أن تقــرر مــا إذا كان النشــاط مناســبا أم ال. 

كيف تشرح األنشطة التي يتم اختيارها بصفتك ميسر؟ 

ــل  ــن األفض ــوات، م ــن اخلط ــد م ــن العدي ــا ويتضم ــة طوي ــرح اللعب ــإذا كان ش ــدى. ف ــر امل ــاب قصي ــاه الط ــون انتب ــد يك ق
ــة.  ــراءات ذات الصل ــح اإلج ــع توضي ــرة م ــزاء صغي ــى أج ــرح إل ــيم الش تقس

يجــب عليــك التأكــد مــن فهــم جميــع الطــاب للتعليمــات. وإذا الحظــت أن بعــض الطــاب لــم يفهمــوا متامــا النشــاط، 
فبإمكانــك: 

لعب جولة واحدة جتريبية وتقدمي شرح اضافي أثناء اللعب.  •

بدء التمرين، والتجول وشرح القواعد.  •

دعنا نناقش!  تقييم النشاط 

كجــزء مــن كل نشــاط، هنــاك قســم يســمى دعنــا نناقــش! تقييــم النشــاط، وهــو أمــر ضــروري لتحقيــق أهــداف التعلــم 
فــي هــذا الدليــل املرجعــي. وهــذا يتيــح للطــاب تبــادل ومناقشــة مشــاعرهم وجتاربهــم، وتصوراتهــم، وكذلــك: 

يســاعد الطلبــة علــى التفكيــر فــي املهــارات التــي تعلموهــا وربطهــا مــع حــاالت أخــرى )علــى ســبيل املثــال، قــد  •
ــي أو مــع غيرهــم فإننــي  ــال أحــد الطــاب بعــد النقــاش: »آه، لذلــك عندمــا أفعــل شــيئا مــع أصدقائ يخطــر بب
ســأجنح بشــكل أفضــل فــي أداء مهامــي«(.  وباإلضافــة إلــى ذلــك، يحــب الطــاب تبــادل جتاربهــم مــع اآلخريــن )علــى 

ســبيل املثــال، »كانــت جتربــة جيــدة، ألنــه عندمــا حــاول ملســي إلعطائــي الــدور، هربــت ومتكنــت مــن اإلفــات! ›(. 

تســاعدك علــى تبــادل اآلراء ومناقشــة مــا ميكــن أن نتعلمــه مــن هــذا النشــاط مــع الطــاب. علــى ســبيل املثــال،  •
قــد تتنــاول أهميــة روح فريــق فــي حتقيــق األهــداف )علــى ســبيل املثــال، قــد تقــول: »رأيــت أنكــم ملســتم اجلميــع 
بشــكل ســريع جــدا بعــد أن تناقشــتم فيمــا بينكــم حــول املــكان الــذي ســيذهب إليــه كل منكــم. وبالتالــي فقــد 

عملتــم معــا وكان هــذا مفيــدا!«(. 

ــة. ويجــب إعطــاء الطــاب الفرصــة  • ــني الطــاب خــال اللعب ــار ب متثــل اللحظــة املناســبة لتوضيــح أي نقــاش يث
للتعبيــر عــن آرائهــم، واالســتماع إلــى تعليقاتهــم / مدخاتهــم عــن اللعبــة. واألهــم مــن ذلــك، االنتبــاه إلــى مــا 

يقولــه كل طالــب، بغــض النظــر عــن وجهــة نظــره، حتــى يشــعروا أن آرائهــم مســموعة. 

في حال أثار أحد الطاب أي تعليق حرج أو سلبي، ال تنسى أن تستمع إليه دون مقاطعة أثناء تعبيره عن رأيه. 
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هل ميكنك تكييف األنشطة مع السياقات اخملتلفة دون »التأثير على ماهيتها«؟ 

مت اســتخدام معظــم األنشــطة الترفيهيــة الــواردة فــي الدليــل فــي بيئــات ثقافيــة متنوعــة وفــي ســياقات عمــل مختلفــة 
ومــع مختلــف الفئــات العمريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفــي حــني أن جوهــر هــذه األنشــطة يتصــل علــى األرجــح بحماية 
وتعزيــز رفــاه جميــع األطفــال، فقــد يكــون مــن الضــروري تكييــف الطريقــة التــي يتــم بهــا تنفيــذ هــذا النشــاط لتتناســب 
ــخ األطفــال  ــرات اعتمــادا علــى وضــع النشــاط وتاري ــى إجــراء التغيي ــاج إل مــع مجموعــة معينــة مــن األطفــال.  وقــد حتت
وخصائصهــم، أو مهــارات التيســير التــي متتلكهــا أو تفضياتــك اخلاصــة. ومــع ذلــك، فــإن ذلــك يعتبــر أمــرا أساســيا لضمــان 
احلفــاظ علــى ســامة الهــدف األساســي مــن هــذا النشــاط. وللتأكــد مــن احملافظــة علــى الهــدف األصلــي مــن األنشــطة 

عنــد تكييــف األنشــطة، ميكــن األخــذ باالعتبــار األســئلة التوجيهيــة التاليــة:  

ــر عــن عواطــف الطفــل أو تنظيمهمــا؟ مــا هــي الطــرق  هــل بقــي النشــاط يســاعد علــى حتســني إدارة التعبي
التــي يقــوم بذلــك مــن خالهــا؟ 

ــز  ــدى الطفــل، أو تعزي هــل بقــي النشــاط يســاعد علــى تنميــة مهــارات العاقــات الشــخصية واالجتماعيــة ل
الدعــم االجتماعــي لهــا/ لــه؟ مــا هــي الطــرق التــي يقــوم بذلــك مــن خالهــا؟ 

هــل بقــي النشــاط يســاعد علــى بنــاء القــدرات علــى فهــم املشــاكل فــي مجتمــع الطفــل والتعامــل معهــا؟ مــا 
هــي الطــرق التــي يقــوم بذلــك مــن خالهــا؟ 

فــي إطــار اإلجابــة عــن األســئلة أعــاه، مــن املهــم النظــر فــي كل مــن الهــدف الصريــح مــن النشــاط وكذلــك األهــداف 
الضمنيــة األخــرى التــي حتققــت مــن خــال الكيفيــة التــي نفــذ بهــا األطفــال املشــاركون النشــاط. ويقــدم قســم النصائــح 
فــي كل نشــاط وارد فــي الدليــل بعــض األفــكار املفيــدة حــول كيفيــة اســتخدام أو تكييــف النشــاط حتــت ظــروف مختلفــة.

ما هي املمارسات اجليدة التي يجب أن يتبعها امليسر؟ 

فيما يلي املبادئ التي ميكن أن توجه عملك كميسر: 

1. ال تســبب أي ضــرر. مســؤوليتك األولــى كميســر هــي التأكــد مــن عــدم مواجهــة األطفــال ألي عواقــب ســلبية 
نتيجــة املشــاركة فــي النشــاط. وكمــا ذكــر أعــاه، فــإن هــذا ينطــوي علــى تقييــم اخملاطــر قبــل اختيــار األنشــطة 
الترفيهيــة، واتخــاذ التدابيــر لتجنــب اخملاطــر املتوقعــة، وأن تكــون متأهبــا ومســتعدا أيضــا لاســتجابة ألي مشــاكل 

غيــر متوقعــة قــد تنشــأ. 

كميســر، يجــب أن ال تضــع األطفــال فــي احلالــة التــي ميكــن أن تســبب لهــم املشــاركة فــي أي نشــاط جتربــة إجهــاد 
ــار وتصميــم األنشــطة.  ــد اختي ــة. وعليــك اســتخدام حكمــك اخلــاص كميســر عن ــات اجتماعي نفســي أو صعوب
وباإلضافــة إلــى ذلــك، للتأكــد مــن أن األنشــطة ال تــؤدي إلــى الضــرر، يجــب عليــك التأكــد مــن املشــاركة الطوعيــة 
ــه،  ــاط ومجريات ــن النش ــدف م ــا باله ــم مقدم ــى عل ــوا عل ــة، وأن يكون ــطة الترفيهي ــع األنش ــي جمي ــال ف لألطف
وينبغــي توفيــر بعــض املرونــة لهــم بحيــث يكــون مــن ال يشــعرون باالرتيــاح إمــا قادريــن علــى املشــاركة بطريقــة 
جتعلهــم يشــعرون باألمــان، أو يعطــون وســيلة لـــ »متابعــة » نشــاط معــني مــن اخلــارج دون تعرضهــم للوصمــة. \

ــر  ــكل مباش ــا بش ــون به ــي تتصرف ــة الت ــر الطريق ــرين، تؤث ــم ميس ــير. بصفتك ــلوب التيس ــى أس ــاه إل 2. االنتب

علــى جنــاح األنشــطة الترفيهيــة التــي يتــم إجراؤهــا مــع األطفــال. وســتتأثر بشــدة كيفيــة اســتجابة األطفــال 
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ــم  ــاط. وإذا ل ــن أي نش ــب م ــير كل جان ــرض وتيس ــا بع ــن خالهم ــوم م ــذان تق ــاس الل ــوح واحلم ــطة بالوض لألنش

تكونــا قادريــن علــى إعطــاء التعليمــات التــي يســهل فهمهــا واتباعهــا، فســيؤدي ذلــك إلــى إربــاك األطفــال وعــدم 

مشــاركتهم فــي النشــاط. وإذا لــم تبــدو مهتمــني حقــا فــي النشــاط ومتحفزيــن لــه، فمــن غيــر احملتمــل أن يشــعر 

األطفــال باالهتمــام واحلمــاس. وبصفتكــم ميســرين، ســيكون دوركــم هــو قيــادة وتشــجيع ودعــم األطفــال مــن 

خــال هــذا النشــاط، وذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان بــأن يكــون ســلوككم قــدوة لهــم.

ــم  ــى أنك ــيره عل ــون بتيس ــذي تقوم ــاط ال ــي النش ــاركون ف ــال املش ــم األطف ــينظر إليك ــني، س ــم بالغ باعتبارك

متلكــون ســلطة أكبــر. ونتيجــة لذلــك، قــد يخلــق دورك أحيانــا بعــض التوقعــات بــني األطفــال حــول الكيفيــة التــي 

يفتــرض أن تتفاعــل بهــا معهــم. وقــد ال تكــون هــذه التوقعــات أو األمنــاط الثابتــة مــن التفاعــل مناســبة دائمــا مــع 

اخلصائــص التــي حتتــاج إلــى تبنيهــا لتيســير كل نشــاط فــي الدليــل.  وعلــى ســبيل املثــال، إذا كان هنــاك توقــع 

اجتماعــي بــأن الكبــار يتصرفــون دائمــا بشــكل جــدي، فقــد يكــون مــن الصعــب القيــام بتيســير لعبــة »ســخيفة« 

بحمــاس. أو، قــد يكــون مــن الصعــب مقاومــة توقــع أن عليكــم ككبــار محترمــني إعطــاء املشــورة أو احلكــم علــى 

ــاوز  ــال لوجهــات النظــر لتج ــادل األطف ــك فقــط بتيســير تب ــن ذل ــدال م ــم ب ــة – ق ــة حــل مشــكلة أخاقي كيفي

هــذه املســألة. لتأخــذ دور امليســر، يجــب أن تــدرك بــأن عليــك أحيانــا أن تخــرج مؤقتــا عــن إطــار الــدور، والســلوك، 

وأمنــاط التفاعــل املعتــادة فيمــا يتعلــق باألطفــال. وفــي حــني أن هــذا قــد يكــون صعبــا، فإنــه يوفــر أيضــا إمكانيــة 

استكشــاف أســاليب جديــدة للتفاعــل مــع األطفــال.

3. قــدم املعاييــر النموذجيــة التــي تريــد مــن املشــاركني اتباعهــا فــي التفاعــالت ضمــن مجموعاتهــم. وتذكــر أن 
األطفــال فــي كثيــر مــن األحيــان يحــذون حــذو امليســر مــن حيــث الســلوك داخــل النشــاط أو اجللســة. وبالتالــي، 
ــز،  ــة، والتركي ــف والرعاي ــة والتعاط ــامح والنزاه ــرام والتس ــر االحت ــلوكك كميس ــح س ــدا أن يوض ــم ج ــن امله فم
ــع  ــا م ــون به ــي يتفاعل ــة الت ــي الطريق ــال ف ــا األطف ــل أن يظهره ــي نأم ــص الت ــن اخلصائ ــا م ــاح، وغيره واالنفت

بعضهــم البعــض. 

ــا،  ــال وتقديره ــن األطف ــة م ــراءات اإليجابي ــى اإلج ــز عل ــرين للتركي ــم كميس ــوا جهدك ــا أن تبذل ــم أيض ــن امله وم
ــا  ــل م ــادتك بطف ــبب إش ــول س ــددا ح ــا ومح ــون صادق ــا. وأن تك ــق عليه ــلبيات والتعلي ــة الس ــن ماحظ ــدال م ب
سيســاعدهم ملعرفــة انــك كنــت منتبهــا لهــم شــخصيا، كمــا ســيعزز ويبنــي علــى مواطــن القــوة لديهــم. ومــن 
املهــم أن تولــي االهتمــام بجميــع املشــاركني، وإظهــار اهتمامــك واحترامهــم مــن خــال دعوتهــم للحديــث، مــع 
ــد أيضــا إشــراك األطفــال فــي  ــرد بصــدق علــى أفكارهــم. ومــن املفي ــون، وال ــاء االهتمــام لهــم عندمــا يتحدث إي
النقــاش ووضــع قواعــد ضمــن اجملموعــة حــول الكيفيــة التــي يجــب عليهــم التعامــل بهــا مــع بعضهــم البعــض.

4. اتخــاذ إجــراءات لصالــح األطفــال املعرضــني للخطــر. باعتبــارك الشــخص البالــغ املســؤول العامــل مــع األطفال، 

عليــك اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة حلمايــة األطفــال إذا كنــت تعلــم أثنــاء عملــك أنهــم يعانــون مــن مشــاكل نفســية 

خطيــرة أو يتعرضــون خلطــر التعــرض لــألذى. علــى ســبيل املثــال، يجــب االســتجابة بشــكل مناســب لوقــف حــوادث 

التنمــر أو ســوء معاملــة األطفــال داخــل اجملموعــة، أو مســاعدة األطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية أو 

نقــاط الضعــف األخــرى. وقــد يشــمل ذلــك، فــي احلــاالت األكثــر شــدة، طلــب املســاعدة املاهــرة مــن اخلــارج. وإذا 

لــم تكونــوا مدربــني أو مجهزيــن للتعامــل مــع املشــاكل الفرديــة أو االجتماعيــة اخلطيــرة التــي يواجههــا األطفــال، 

ــك، باعتباركــم بالغــني موثوقــني، تبقــى عليكــم  ــوا حــل هــذه املشــاكل بأنفســكم. ومــع ذل فعليكــم أن ال حتاول

مســؤولية توفيــر الدعــم العــام للطفــل والتأكــد مــن إحالتــه إلــى مــن هــو أكثــر قــدرة علــى املســاعدة. 

مالحظة توجيهية
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ما إذا واجهتك حتديات أو أسئلة تنشأ عند تيسير األنشطة الترفيهية؟

ليــس مــن املضمــون إجــراء جميــع األنشــطة الترفيهيــة مــع األطفــال كمــا خططــت لهــا متامــا، وهــذا يكــون عــادة فرصــة 
للتعلــم والتكيــف تســتفيد منــه فــي املــرة القادمــة. ومــع ذلــك، إذا واجهــت بالفعــل مســائل خطيــرة وحتديــات فــي ســياق 
عملــك، عليــك احلصــول علــى املشــورة مــن زميــل موثــوق بــه أو مشــرف قــادر علــى التفكيــر وتوجيــه االســتجابة ملثــل هــذه 

القضايــا. ال تخشــوا مــن طلــب املســاعدة أو الدعــم - فذلــك أفضــل وســيلة للتعلــم والتطــور كميســر .

مالحظة توجيهية
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نفسي 

ــم  ــع، فإنه ــم واجملتم ــع أقرانه ــة م ــاركة بإيجابي ــن املش ــوا م ــات. وليتمكن ــن العاق ــدة م ــة معق ــي بيئ ــاب ف ــد الط يتواج
بحاجــة إلــى تطويــر املعرفــة واملهــارات التــي متكنهــم مــن املشــاركة بشــكل إيجابــي فــي حياتهــم اليوميــة. توفر األنشــطة 

فــي هــذا القســم مســاحة آمنــة للطــاب لكــي يتمكنــوا مــن: 

االستمتاع وأن يصبحوا نشطني.  •

الهدوء واالسترخاء. •

التعبير عن مشاعرهم واستكشافها.  •

التعبير عما يدور في مخيلتهم.  •

تعلم وتطبيق مهارات التركيز.   •

البدء في تأسيس اتصاالت مع أقرانهم.  •

 لــن تــؤدي جميــع األنشــطة إلــى حتقيــق هــذه األهــداف فــي وقــت واحــد، ويتــم تشــجيع امليســرين علــى اســتخدام أكبــر 
عــدد ممكــن مــن األنشــطة الــواردة فــي القســم )ذات الصلــة بأعمــار طابهــم( لتوفيــر العديــد مــن الفــرص للطــاب لتعلــم 

وتطبيــق هــذه املهــارات. 

الشــكل 1: رســم بيانــي يوضــح العاقــة بــني الفــرد )نفســي(، واألقــران، واجملتمــع، والتــي يقــوم عليهــا تنظيــم هــذا الدليــل 
املرجعــي.  يركــز القســم التالــي »نفســي« علــى االســتيعاب واملهــارات الداخليــة. 

أنشطة ترفيهية
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نظرة عامة: 

يشارك الطاب في النشاط تصفيق موسيقي قصير دون احلاجة إلى أي أدوات. 

األهداف: 

لتطوير مهارات التركيز واالستماع.  •

املواد: 

ال توجد حاجة إلى أي منها.  •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب اجللوس أو الوقوف في حلقة دائرية. . 1

التصفيق بإيقاع بسيط بحيث يسهل تكراره باستمرار. . 2

أخبر الطاب باملشاركة في بنفس اإليقاع حتى يقوم الصف بأكمله بالتصفيق معا. . 3

ــى . 4 ــق عل ــاع، والتصفي ــن اإليق ــف ع ــك التوق ــا، ميكن ــق مع ــن التصفي ــاب م ــع الط ــن جمي ــد متك عن
ــف.  ــاع مختل إيق

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ما الذي حدث خال هذه اللعبة؟  كيف شعرت عندما كنا نصفق جميعا على نفس اإليقاع؟  •

ما أهمية االستماع إلى اآلخرين لهذه اللعبة؟  •

كيف ميكننا تطبيق مهارات االستماع هذه على أشياء أخرى نقوم بها معا؟  •

 نصائح: 

إذا كان لديــك مجموعــة كبيــرة ومســاحة محــدودة، ميكــن للطــاب املشــاركة وهــم واقفــون بجــوار  •
مقاعدهــم.  

قد يحتاج الطاب إلى التشجيع على االستماع بعناية بدال من التصفيق عشوائيا.  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

موسيقى 10-1 10 دقائق نفسي

1. تقليد اإليقاع

أنشطة ترفيهية
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االختالفات: 

ميكن نقر اإليقاعات على أجزاء مختلفة من اجلسم.  •

ميكن أن تستخدم الكلمات أو أسماء األشخاص ملرافقة اإليقاع.  •

ميكن أن يطلب من الطاب قيادة اللعبة.   •

ميكن استخدام األدوات.  •

ميكن للطاب »تكرار« إيقاعات قصيرة بعد االنتهاء من اللعبة بطريقة النداء واالستجابة.  •

املصدر 

وور تشــايلد هولنــدا. )n.d.( املوســيقى باعتبارهــا تدخــال فــي اجملــال النفســي واالجتماعــي لألطفــال واجملتمعــات 
املتأثــرة: دليــل مرجعــي للنشــاطات. ص. 14. 

أنشطة ترفيهية
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نظرة عامة: 

يسترخي الطاب ويشعرون بنوع من احلماية من خال هذا
النشاط القصير حتت إشراف امليسر.

األهداف: 

الشعور بالهدوء.  •

الشعور باحلماية في مكان آمن.  •

املواد: 

أي مساحة آمنة )مسطحة ونظيفة قدر اإلمكان(.  •

إذا كان حجــم الصــف كبيــرا )أكثــر مــن 35( قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مســاحة أكبــر. تدبــر إيجــاد  •
مســاحة مناســبة. انظــر النصائــح أدنــاه. 

اخلطوات: 

اطلــب مــن الطــاب اجللــوس فــي دائــرة، لثنــي ركبهــم إلــى الصــدر، وعنــاق أرجلهــم، ووضــع رؤوســهم . 1
علــى ركبهــم وإغــاق عيونهــم. اطلــب منهــم أن يتخيلــوا أنهــم بحجــم صغيــر جــدا، صغيــر بحيــث 

ميكــن وضعهــم فــي بيضــة ذات قشــرة قويــة جــدا. 

اطلــب منهــم الــدوران علــى األرض إذا أرادوا أن يشــعروا مبــدى قــوة القشــرة. ثــم اطلــب منهــم العــودة . 2
إلــى وضعيــة اجللــوس. 

حتدث ببطء بلهجة تبعث على التهدئة: . 3

أنتــم صغــار جــدا، داخــل قشــرة البيــض؛ وتتوفــر لكــم احلمايــة فيهــا. ومــن اجلميــل جــدا أن تكــون 
داخــل البيضــة، فهــي دافئــة وميكنــك التنفــس بشــكل جيــد جــدا. أنتــم هنــاك والعالــم موجــود فــي 

اخلــارج، ميكنكــم ســماع بعــض األصــوات، ولكــن القشــرة تخفــف مــن حدتهــا. 

انتــم بخيــر داخــل قشــرة البيــض، ولكــن األصــوات فــي اخلــارج جتعلكــم ترغبــون فــي اخلــروج. ميكنكــم 
ســماع الريــح، واملوســيقى قادمــة مــن بعيــد. كيــف هــو العالــم اخلارجــي؟ مــاذا يحــدث هنــاك؟ 

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

استرخاء 6-1 10 دقائق نفسي

2. البيضة

أنشطة ترفيهية
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تبــدؤون فــي التنفــس أكثــر قليــال، ثــم تفتحــون ذراعيكــم، وتدفعــون أقدامكــم بلطــف. وتبدأ القشــرة 
بالتشــقق بحيــث ميكنكــم مــد الذراعــني والســاقني ببــطء، حتــى تصبحــوا خــارج قشــرة البيض. 

ــعروا  ــة، وأن تش ــب اللين ــة العش ــتمام رائح ــم اش ــراء، وميكنك ــة خض ــي حديق ــكم ف ــدون أنفس جت
ــف.  ــس بلط ــم التنف ــل وميكنك ــيم علي ــب نس ــة. يه ــمس الدافئ بالش

ــروا أن احلديقــة محاطــة مــن جميــع اجلوانــب بســياج مــع بوابــة صغيــرة، وتعرفــون أن  ميكنكــم أن ت
بإمكانكــم الســماح ملــن حتبونهــم ويحبونكــم فقــط بالدخــول. 

جتلســون اآلن، ثــم تقفــوا وتذهبــوا إلــى البــاب. تفتحــوه وتنظــروا حولكــم. ميكنــك رؤيــة بعــض أفــراد 
العائلــة واألصدقــاء يقومــون بأشــياء، وال ميكنهــم رؤيتكــم. 

ــض  ــرة البي ــة قش ــتطيعون رؤي ــم. تس ــث كنت ــى حي ــودة إل ــطء والع ــة بب ــالق البواب ــوا بإغ ــم تقوم ث
ــعروا  ــروا وتش ــم ان ت ــني. ميكنك ــب الل ــى العش ــا، عل ــون بجانبه ــب. وتضطجع ــى العش ــاك عل هن

ــة(.  ــاء 15 ثاني ــكم )إعط ــة رأس ــى قم ــم إل ــع قدميك ــن أصاب ــال، م ــدكم كام بجس

تأخــذون بعــض األنفــاس ثــم تبــدؤون بتحريــك أصابعكــم، ثــم أصابــع قدميكــم، ســاقيكم وذراعيكــم. 
ــح  ــم فت ــم ... 1 ... 2 ... 3 ... ميكنك ــم.  ث ــوا ظهورك ــن، وحتسس ــم األمي ــى جانبك ــطء إل ــول بب وتتح

عينيكــم. 

ــن . 4 ــوان م ــع ث ــاء بض ــطء. إعط ــوس بب ــى اجلل ــم إل ــم، تدعوه ــاب عيونه ــع الط ــح جمي ــرد أن يفت مبج
ــش. ــا نناق ــى دعن ــال إل ــل أن االنتق ــت قب الصم

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ما هو شعورك؟ هل هو مختلف عما كان عليه عندما بدأنا النشاط؟  •

هل تعتقد أن أنشطة االسترخاء هذه مفيدة بالنسبة لك؟  •

هــل تقــوم بــأي شــيء فــي املنــزل يســمح لــك بالوقــت واملســاحة لاســترخاء؟ اطلــب مــن الطــاب  •

تقــدمي أمثلــة إذا رغبــوا بذلــك. 

 نصائح: 

إذا كان لديــك مجموعــة كبيــرة مــع مســاحة محــدودة، ميكــن للطــاب املشــاركة بجانــب مقاعدهــم  •

طاملــا أن األرضيــة نظيفــة وتتوفــر املســاحة لهــم للــدوران دون إيــذاء أنفســهم. 

املصدر: 

جلنة اإلنقاذ الدولية )لبنان(. )n.d.(. األنشطة النفسية املركزة في احلاالت اإلنسانية. ص. 29. 

أنشطة ترفيهية
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نظرة عامة: 

ــر حتــت  ــح فــي هــذا النشــاط القصي ــن بأنهــم أشــجار فــي مهــب الري يقــوم الطــاب باالســترخاء متظاهري
إشــراف امليســر. 

األهداف: 

التعبير عما يدور في اخمليلة.  •

الشعور بالهدوء.  •

تنمية الشعور بالوعي الذاتي.  •

املواد: 

ال حاجة إلى أي منها.  •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب الوقوف مع مد كا الذراعني واملباعدة بني القدمني، وثني الركبتني قليا. . 1

اعــط اإلرشــادات: عندمــا أقــول »تهــب الريــاح« عليــك التحــرك بهــدوء كمــا لــو كانــت الريــح تهــب . 2
عبــر األشــجار، والتلويــح بذراعيــك مــن جانــب إلــى آخــر، وإلــى األمــام وإلــى اخللــف مثــل شــجرة تعــب 

عليهــا الريــح. 

اطلب من الطاب إغاق عيونهم وأخذ نفس عميق عدة مرات. . 3

بدء النشاط. . 4

ــب مــن الطــاب أخــذ التنفــس بعمــق بضــع مــرات، والوقــوف فــي صمــت. . 5 ــق، اطل بعــد بضــع دقائ
ــم.  ــل أيديه ــم وتنزي ــوا أعينه ــم أن يفتح ــب منه اطل

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ما هو شعورك؟ هل هو مختلف عما كان عليه عندما بدأنا النشاط؟  •

هل تعتقد أن أنشطة االسترخاء هذه مفيدة بالنسبة لك؟  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

استرخاء 6-1 10 دقائق نفسي

3. شجرة في مهب الريح

أنشطة ترفيهية

14



هــل تقــوم بــأي شــيء فــي املنــزل يســمح لــك بالوقــت واملســاحة لاســترخاء؟ اطلــب مــن الطــاب  •

تقــدمي أمثلــة إذا رغبــوا بذلــك. 

 نصائح: 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــوا مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •

الطــاب. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر. )2014( التحــرك معــا: تعزيــز الرفــاه النفســي مــن 
خــال الرياضــة والنشــاط البدنــي. ص. 79. 

أنشطة ترفيهية
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

اســترخاء الطــاب بينمــا يتظاهــرون بأنهــم بالونــات، تعبــأ بالهــواء وتفــرغ منــه، فــي هــذا النشــاط القصيــر 
حتــت إشــراف امليســر. 

األهداف: 

التعبير عما يدور في األذهان.  •

الشعور بالهدوء.  •

تنمية الشعور بالوعي الذاتي.  •

املواد: 

أي مساحة آمنة )مسطحة ونظيفة قدر اإلمكان(.  •

إذا كان حجــم الصــف كبيــرا )أكثــر مــن 35( قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مســاحة أكبــر. تدبــر إيجــاد  •

مســاحة مناســبة. انظــر النصائــح أدنــاه. 

اخلطوات: 

ــم . 1 ــر له ــب أن تتوف ــة. يج ــة دائري ــي حلق ــم أو ف ــب مقاعده ــوف بجان ــاب أن الوق ــن الط ــب م اطل
ــهم.  ــذاء أنفس ــى األرض دون إي ــتلقاء عل ــة لاس ــاحة كافي مس

أعطي اإلرشادات: . 2

سنتظاهر بأننا بالونات عائمة في الهواء.  •

فــي بدايــة هــذا التمريــن، تتوســع البالونــات فــي كل مــرة نتنفــس فيهــا لتصبــح جميلــة وكبيــرة،  •
ونقــوم بتمديــد أيدينــا لتشــكل دائــرة كبيــرة فــوق رؤوســنا. 

عندمــا أقــول »تســرب بطــيء«، تتوقــف البالونــات عــن التوســع عندمــا نستنشــق الهــواء، ولكنها  •
تبــدأ بتســريب الهــواء ببــطء، ببــطء، ببــطء، فــي كل مــرة نقــوم فيهــا بالزفيــر.  

نواصل التسريب حتى تصبح البالونات فارغة متاما من الهواء ونحن مستلقون على األرض.  •

طوال النشاط، أريد منك أن تركز على جسمك ومشاعرك.  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

استرخاء 6-1 10 دقائق نفسي

4. التسرب البطيء
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أنشطة ترفيهية

 

اطلب من الطاب أن يغمضوا أعينهم، وقم بتذكيرهم بعدم الكام خال هذا التمرين. . 3

تيسير التمرين بلهجة هادئة. . 4

عندما تفرغ بالونات الطاب من الهواء، ينبغي أن يظل الطاب على األرض لبضع ثوان. . 5

اطلب من الطاب اجللوس. . 6

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

كيف كان شعورك وأنت مبثابة بالون كبير؟ بالون مفرغ من الهواء؟  •

كيف تعتقد أن أنشطة االسترخاء هذه مفيدة بالنسبة لك؟  •

هــل تقــوم بــأي شــيء فــي املنــزل ممــا يتيحــه لــك الوقــت واملــكان لاســترخاء؟ اطلــب مــن الطــاب  •
تقــدمي أمثلــة إذا رغبــوا بذلــك. 

نصائح:

ــوف  • ــاء الوق ــاركة أثن ــاب املش ــن للط ــدودة، ميك ــاحة مح ــع مس ــرة م ــة كبي ــك مجموع إذا كان لدي

ــهم.  ــذاء أنفس ــاف دون إي ــم لالتف ــاحة له ــاك مس ــف وهن ــكان نظي ــا أن امل ــم طامل ــب مقاعده بجان

ــون مــن مشــاكل فــي التنفــس إجــراء هــذا النشــاط بالوتيــرة املناســبة  • ــن يعان ميكــن للطــاب الذي
لهــم. 

عليــك مراعــاة للطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 
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االختالفات: 

قــم بإنشــاء أوضــاع جديــدة: يبــدؤون أوال كبالونــات، ثــم عندمــا يكونــوا علــى األرض، يصبحــوا كــرات  •
تــدور مــن جانــب إلــى آخــر، الــخ. 

ممارسة التمرين في مجموعات مكونة من طالبني.  •

املصدر:

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر. )2014( التحــرك معــا: تعزيــز الرفــاه النفســي مــن 
خــالل الرياضــة والنشــاط البدنــي. ص. 80. 

أنشطة ترفيهية
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

يســتخدم الطــاب مهــارات التركيــز للعثــور علــى كائــن مختلــف مبجــرد أن يطلــب منهــم املعلــم أو الطالــب 
امليســر ذلــك علــى شــكل لعبــة ترافقهــا املوســيقى والرقــص. 

األهداف: 

تنشيط وحتفيز الطاب على املشاركة من خال النشاط البدني.  •

تنمية وممارسة التركيز.  •

املواد: 

املوســيقى )باســتخدام آلــة موســيقية مثــل الطبــل أو باســتخدام هاتــف، كمبيوتــر، قــرص مضغــوط،  •
أو قــرص رقمــي(. 

اخلطوات: 

تقوم أنت أو أحد الطاب بالعزف على آلة موسيقية أو ضبط تشغيل املوسيقى من جهاز.. 1

أخبر اجلميع بأن عليهم التحرك في أنحاء املكان أو الرقص السريع أثناء تشغيل املوسيقى.. 2

ــون األزرق«، أو . 3 ــادي »املــس الل ــذي يضبــط املوســيقى ين عندمــا تتوقــف املوســيقى، فــإن الشــخص ال
»املــس األنــف« أو »املــس احلــذاء« أو أي لــون أو كائــن آخــر فــي الغرفــة. ويجــب أن يلمــس اجلميــع هــذا 

اللــون أو الكائــن املوجــود علــى شــخص آخــر، وليــس املوجــود عليهــم أنفســهم. 

في كل مرة تبدأ فيها املوسيقى، يقوم امليسر بتغيير األمر.. 4

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

كيف تشعر االن؟  •

هل تركز كثيرا على ايجاد ما أمرت بإيجاده؟  •

ــن  • ــاذا ع ــهولة؟ وم ــه بس ــور علي ــن العث ــت م ــر ومتكن ــن األم ــث ع ــت تبح ــا كن ــف شــعرت عندم كي
ــه؟     ــور علي ــم تتمكــن فيهــا مــن العث ــي ل ــرات الت امل

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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5.  لمس اللون األزرق
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هل تعتقد أننا ميكن أن نركز على أمور أخرى باملثابرة التي استخدمناها في هذه اللعبة؟  •

نصائح: 

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

ــة  • ــن ناحي ــب م ــر مناس ــرا غي ــف أم ــي الص ــم ف ــام أقرانه ــص أم ــاب بالرق ــام الط ــن قي ــم يك إذا ل
ــص.  ــن الرق ــدال م ــاب ب ــرعة« الط ــرك بس ــم »التح ــب منه ــة، اطل ثقافي

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــوا مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

ــه إذا كان  • عنــد وجــود طــاب مــن ذوي اإلعاقــة التــي متنعهــم مــن الركــض، أضــف قاعــدة أخــرى بأن
ــن(  ــاب اآلخري ــن الط ــني م ــاعدين« )اثن ــى »املس ــان. وعل ــاعدين بأم ــإن املس ــاعدين«، ف ــم »مس لديه

ــة.  ــوال اللعب ــم ط البقــاء بالقــرب منه

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
ــة الطــالب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 1: البــدء. ص. 52-51. برنامــج مرون
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

ــر  ــل »اجلــدة« فــي هــذا النشــاط القصي ــه مــن قب ــز لتجنــب اإلمســاك ب يســتخدم الطــاب مهــارات التركي
ــع.  املمت

األهداف: 

تنشيط وحتفيز الطاب على املشاركة من خال النشاط البدني.  •

تنمية وممارسة التركيز.  •

املواد: 

ال توجد حاجة ألي منها.  •

اخلطوات: 

اختيار شخص بلعب دور »اجلدة«. . 1

شرح قواعد اللعبة: . 2

يقوم بدور اجلدة ويواجه احلائط في طرف الغرفة / املكان.  •

يذهب بقية اجملموعة إلى الطرف اآلخر من املكان ويحاولوا التسلل بهدوء باجتاه اجلدة.  •

ــب  • ــراك – ويج ــا دون ح ــا مكانه ــت متام ــف وتثب ــة أن تتوق ــى اجملموع ــدة، عل ــتدارت اجل ــا اس كلم
ــم.  ــرك أي منه ــة إذا حت ــى البداي ــودة إل الع

أول شــخص يصــل إلــى اجلــدة ويلمســها برفــق علــى الكتــف، يكــون هــو الفائــز وميكــن أن يأخــذ  •
مــكان اجلــدة. 

ابدأ اللعبة. . 3

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

من أحب لعب دور اجلدة؟ ملاذا؟  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

ألعاب 6-1 10 دقائق نفسي

6.  خطى الجدة
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مــن الــذي لــم متســكه اجلــدة مطلقــا؟  كيــف كان شــعورك بالنجــاح فــي ذلــك؟ باعتقــادك، مــا ســبب  •
؟  حك جنا

هل تعتقد أننا ميكن أن نركز على أمور أخرى باملثابرة التي استخدمناها في هذه اللعبة؟  •

نصائح: 

إذا كان هناك كلمة أخرى أكثر مائمة من الناحية الثقافية من كلمة »اجلدة«، استخدمها.  •

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــوا مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

ــه إذا كان  • عنــد وجــود طــاب مــن ذوي اإلعاقــة التــي متنعهــم مــن الركــض، أضــف قاعــدة أخــرى بأن
ــن(  ــاب اآلخري ــن الط ــني م ــاعدين« )اثن ــى »املس ــان. وعل ــاعدين بأم ــإن املس ــاعدين«، ف ــم »مس لديه

ــة.  ــوال اللعب ــم ط البقــاء بالقــرب منه

االختالف: 

حاول إجراء نفس اللعبة، ولكن بالقفز على ساق واحدة.  •

املصدر:  

وورلد فيجني. )n.d.(. اإلبداع مع األطفال: دليل ألنشطة األطفال. ص 30. 
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أنشطة ترفيهية

نظرة عامة: 

اســترخاء طــاب بينمــا يتظاهــرون بأنهــم بــذور تنمــو لتصبــح أشــجار كبيــرة والتواصــل مــع أقرانهــم فــي 
هــذا النشــاط القصيــر حتــت إشــراف امليســر. 

األهداف: 

استرخاء الطاب.  •

خلق شعور من الوعي بأن الطاب اآلخرين قد يكونوا قد تعرضوا خلبرات مماثلة.  •

املواد: 

أي مساحة آمنة )مسطحة ونظيفة قدر اإلمكان(.  •

موسيقى مسجلة من هاتف، كمبيوتر، قرص مضغوط، قرص رقمي )اختيارية(.  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

استرخاء 6-1 15 دقائق نفسي

7.  البذرة
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اخلطوات: 

1اطلــب مــن الطــاب االســتلقاء علــى ظهورهــم، أو اجللــوس علــى األرض مــع تقاطــع الســاقني ولــف . 1
ــى  ــا حت ــدأ رحلته ــى األرض، تب ــرة عل ــذور صغي ــم »ب ــوا أنه ــي أن يتخيل ــم.  ينبغ ــول ركبه ــم ح أيده
تنمــو لتصبــح أشــجار«. ميكــن إجــراء هــذا التمريــن الوهمــي املوجــه مــع عــزف موســيقى هــادئ جــدا 

فــي اخللفيــة، لكــن يبقــى ذلــك اختياريــا. 

ــن املوجــه. وعليــك تكييــف املصطلحــات واإلرشــادات لتناســب . 2 ــاء التمري طــرح األســئلة التاليــة أثن
العمــر. 

أي نوع من البذور أنت؟  •

بأي لون وشكل وتركيبة؟ •

ما الشجرة التي ستتحول إليها؟  •

ما هي رائحة األرض من حولك وما الشعور الذي تولده لديك؟  •

ماذا يوجد في اخلارج؟  •

ما هي البيئة التي ستنمو فيها؟  •

مــع إعطــاء التعليمــات للطــاب بــأن يكبــروا وينمــو باجللــوس والوقــوف، نطلــب منهــم بهــدوء مراقبــة . 3
البيئــة مــن حولهــم. قــد تكــون األعــني مغمضــة أثنــاء مرحلــة »االســتلقاء/ البــذور« وفتحهــا عنــد 

التحــول لوضعيــة اجللــوس. 

كمــا حتــول الطــاب لوضعيــة الوقــوف فــي مكانهــم، يتــم تشــجيعهم علــى »فتــح أيديهــم، كمــا . 4
لــو كانــت فــروع شــجرة، والســماح للفــروع بالتحــرك فــي مهــب الريــح«. يجــب أن يطلــب مــن أعضــاء 
اجملموعــة أن يتخيلــوا »أنــواع فــروع تلــك الشــجرة وإذا كانــت حتمــل أيــة أزهــار أو فاكهــة علــى الفــروع«. 

ــوا أن . 5 ــاب لـــ »يتخيل ــات للط ــاء تعليم ــم إعط ــت. ث ــاط بصم ــام بالنش ــاب القي ــى الط ــب عل يج
ــيم«.  ــع النس ــف م ــرك بلط ــرى وتتح ــجار األخ ــروع األش ــس ف ــو لتلم ــن أن تنم ــم ميك فروعه

علــى شــكل دائــرة، تتحــرك اجملموعــة بهــدوء فــي مكانهــا، واستشــعار قوتهــم تندمــج وتتوســع ألنها . 6
ــرة، ورفــع أيديهــم، لفهــا  ــن.  اطلــب مــن الطــاب التحــرك معــا فــي الدائ ــى قــوى اآلخري تنضــم إل

حولهــم، ضمهــا وفتحهــا، ورفعهــا إلــى أعلــى وإنزالهــا إلــى أســفل. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

كيف كان شعورك وأنت تنمو من بذرة إلى شجرة؟  •

ما هو شعورك اآلن باعتبارك شجرة مت تشكيلها بالكامل؟  •

كيف تعتقد أن أنشطة االسترخاء مثل هذه مفيدة بالنسبة لك؟  •

هــل تقــوم بــأي شــيء فــي املنــزل يســمح لــك بالوقــت واملســاحة لاســترخاء؟ اطلــب مــن الطاب  •
تقــدمي أمثلــة إذا رغبــوا بذلــك. 
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نصائح: 

إذا كان لديــك مجموعــة كبيــرة مــع مســاحة محــدودة، وميكــن للطــاب املشــاركة املقبــل إلــى  •
مكاتبهــم طاملــا أن الكلمــة هــي نظيفــة وهنــاك مســاحة لهــم علــى االســتلقاء علــى األرض دون 

إصابــة أنفســهم. 

ــا  • ــة )عندم ــي اللعب ــض ف ــم البع ــس بعضه ــان مل ــات والفتي ــب للفتي ــن املناس ــن م ــم يك إذا ل
تنمــو الفــروع(، قــم بإجرائهــا مــع مجموعــات مــن نفــس اجلنــس أو مــع الفصــل بــني اجلنســني 

ــة.  ــن الغرف ــة م ــب مختلف ــتخدام جوان واس

املصدر: 

جلنة اإلنقاذ الدولية )لبنان(. )n.d.(. أنشطة نفسية اجتماعية مركزة في احلاالت اإلنسانية. ص 35-34. 

أنشطة ترفيهية
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

تعبير الطاب عن أنفسهم من خال رسم عناصر أو مشاهد من قصة مألوفة يعرفونها بالفعل. 

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

زيادة الثقة بالنفس في التعبير باستخدام قصة مألوفة بهدف التوضيح.  •

املواد: 

•  .A1 قطعة كبيرة من الورق لكل طالب، ويفضل قياس

أقام الشمع، والباستيل الزيتي، أو الطاء.   •

اخلطوات: 

قم بقراءة أو سرد قصة يعرفها الطاب. . 1

بعد قراءة أو سرد القصة، قم بتسليم الورق والطباشير. . 2

اطلــب مــن الطــاب أن يتحدثــوا عــن األجــزاء التــي أعجبتهــم مــن القصــة )علــى ســبيل املثــال، فــي . 3
قصــة بيــاض الثلــج، يقــول العديــد مــن الطــاب »التفــاح« أو » بيــاض الثلــج« أو »األقــزام«(. 

احلديــث عــن مــا ميكــن أن تبــدو عليــه هــذه األشــياء والســماح للطــاب بالرســم كمــا يشــاؤون. وإذا . 4
لــم يتمكــن بعــض الطــاب مــن االختيــار،  قــم مبســاعدتهم مــن خــال اقتــراح شــيء بســيط، علــى 

ســبيل املثــال، تفاحــة جميلــة، كبيــرة، حمــراء. 

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

كيف كان شعورك وأنت ترسم ما تتخيله عادة؟  •

كيف تشعر حيال نفسك وأنت تعرف أنه ميكنك التعبير عن نفسك من خال الفن؟  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية 6-1 20 دقيقة نفسي

8. قصص توضيحية
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أنشطة ترفيهية

نصائح: 

ــن  • ــن تلوي ــطح م ــزء املس ــال، اجل ــبيل املث ــى س ــتخدام، عل ــات باس ــكيل اخللفي ــاب تش ــن للط ميك
ــاوي.  ــل املتس ــمع للتظلي الش

ــام  • ــتخدام نظ ــا اس ــه/ منه ــب من ــة، اطل ــبب اإلعاق ــم بس ــب الرس ــتطاعة الطال ــن باس ــم يك إذا ل
ــه.  ــم مع ــه الرس ــر ميكن ــب آخ ــع طال ــل م ــاء والعم األصدق

ــد مختلــف املشــاهد  • ــر ســنا، اطلــب متطوعــني مــن بينهــم أو قــم بتحدي بالنســبة للطــاب األكب
ــة، واســتكمال التوضيــح.  ــى النهاي ــة ال الرئيســية مــن القصــة مــن البداي

متى تستخدم هذا التمرين: 

بعد أن يكون الطاب قد تعرفوا على بعضهم البعض.  •

ــر عــن اهتماماتهــم أمــام  • ــت ولديهــم الثقــة فــي التعبي ــز، وأن ــى التركي ــن عل ــوا قادري عندمــا يكون
ــف.  الص

عندما ميكن للتعلم مع التخيل مساعدتهم على التعامل مع مشاعرهم وعواطفهم.  •

املتابعة:

تعليق جميع األعمال الفنية في الصف حسب ترتيب القصة لتكوين عرض فني.

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )n.d.(. دليل الفن ألوغندا. ص 37-36. 
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

ــذه  ــي ه ــص ف ــه والرق ــرات الوج ــتخدام تعبي ــا باس ــاعر وادراكه ــن املش ــر ع ــة التعبي ــاب لعملي ــة الط ممارس
ــة.  ــة املمتع اللعب

األهداف: 

التعبير عن املشاعر بشكل خاق من خال احلركة.  •

التواصل غير اللفظي والبدء في التعرف على تعبيرات اآلخرين.   •

املواد: 

مساحة كافية للطاب للتحرك بأمان وبحرية.  •

اخلطوات: 

وضع إشارة هادئة يعرفها الطاب. راجع النصائح حول اإلشارة الهادئة في الصفحة 9. . 1

عرض النشاط، الرقص املعبر عن املشاعر. . 2

شرح أن الهدف من هذا النشاط هو استخدام الوجه واجلسم ملمارسة مشاعر التعبير. . 3

وضح للطاب أن هذا هو الرقص الصامت، ولذلك سيلعبون باستخدام أجسادهم، ال أصواتهم. . 4

أخبــر الطــاب أنهــم سيســيروا فــي دائــرة وأنــك ســتذكر بصــوت مرتفــع اســم شــعور معــني. وعندما . 5
ســماعهم لذلــك، يجــب أن يبــدأ كل طالــب الرقــص )أو احلركــة( بالطريقــة التــي تظهــر هــذا الشــعور. 

تبــادل األفــكار مــع الطــاب إلعــداد قائمــة باملشــاعر التــي ســتذكرها. بعــض املشــاعر املقترحــة هــي: . 6
ســعيد، حزيــن، وحيــد، خائــف، متفاجــأ، محــرج، هــادئ، خجــول، أو غاضــب. 

اشــرح للطــاب أن عليهــم الرقــص إلــى أن تعطــي اإلشــارة الهادئــة ومــن ثــم عليهــم العــودة إلــى . 7
املشــي بهــدوء فــي حلقــة دائريــة. 

ــاء . 8 ــص، وإعط ــاء الرق ــد أثن ــني واجلس ــن والقدم ــح اليدي ــدم تطوي ــان، وع ــب بأم ــاب باللع ــر الط تذكي
ــة.  ــرك بحري ــة للتح ــاحة كافي ــن مس اآلخري

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

ألعاب 6-1 20 دقيقة نفسي

9. الرقص المعبر عن المشاعر

28



أنشطة ترفيهية

استفسر من الطاب عن أي أسئلة لديهم حول هذا النشاط. . 9

اطلب من الطاب تشكيل دائرة وبدء املشي. . 10

اذكر الشعور األول. . 11

إعطاء الوقت )عشر ثوان( للطاب إلظهار هذا الشعور من  خال الرقص. . 12

استخدام اإلشارات الهادئة جلعل اجملموعة متشي في حلقة دائرية. . 13

اذكر الشعور اجلديد وكرر العملية حتى تكون ذد استخدمت كل املشاعر املقترحة. . 14

وضح للطاب أن عليهم اآلن احلديث عن جتربتهم مع هذا النشاط.. 15

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال النشاط؟  •

هل كان الرقص للتعبير عن بعض مشاعر أكثر صعوبة من غيرها؟  •

ــخصيات  • ــتخدام ش ــك اس ــل )ميكن ــخصا أفض ــاعر ش ــن املش ــر ع ــة والتعبي ــك ماحظ ــف جتعل كي
ــع(؟   ــي اجملتم ــرد ف ــب، ف ــق، طال ــت، صدي ــة، أخ، أخ ــن، ابن ــبا: اب ــك مناس ــة إذا كان ذل مختلف

نصائح: 

اســتخدام هــذا الوقــت لتعزيــز أي مــن التوقعــات الراســخة والتــي مــن املهــم أم يتذكرهــا الطــاب  •
أثنــاء النشــاط. 

ــم  • ــب منه ــا، اطل ــب ثقافي ــر مناس ــف غي ــي الص ــم ف ــام أقرانه ــص أم ــاب بالرق ــام الط إذا كان قي
ــص.  ــن الرق ــدال م ــرعة« ب ــرك بس »التح

ــول  • ــوف ح ــاركة بالوق ــاب املش ــن للط ــدودة، ميك ــاحة مح ــع مس ــرة م ــة كبي ــك مجموع إذا كان لدي
مقاعدهــم، طاملــا أن هــذا ممكــن دون إيــذاء أنفســهم، واألهــم مــن ذلــك، رؤيــة بعضهــم وهــم يرقصــون 

للتعبيــر عــن املشــاعر. 

قبل البدء في النشاط، قم بقيادة الطاب إلجراء عملية إحماء لتعزيز اللعب اآلمن.  •

اطلب من اجملموعة ممارسة الرقص الصامت مع عدم تطويح أيديهم وأقدامهم.  •

إذا كان مــن غيــر املناســب للبنــات والبنــني الرقــص فــي نفــس الغرفــة معــا، قــم بإجــراء هــذه اللعبــة  •
مــع مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. الرقص املعبر عن املشاعر. ص. 2-1. 
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أنشطة ترفيهية

 نصائح حول اإلشارة الهادئة: 

اإلشــارة الهادئــة عبــارة عــن إميــاءة تخبــر الطــالب بــأن الوقــت قــد حــان للتوقف عمــا يقومــوا بــه وتركيــز انتباههم 
علــى امليســر/ املعلــم لســماع التعليمــات حــول اخلطــوة التاليــة. ويحظــى هــذا بأهميــة خاصــة عنــد التنقــل بــني 
األنشــطة واأللعــاب التعاونيــة والعمــل اجلماعــي، والتــي تتطلــب خــروج الطــالب مــن مقاعدهــم، والعمــل معــا 
بنشــاط )وغالبــا مــا تكــون نشــاطات صاخبــة(. قــد يكــون لــدى مدرســتك أو البرنامــج اإلشــارة الهادئــة اخلاصــة 

بــه. إن لــم يكــن األمــر كذلــك، قــم باختيــار إشــارة الســتخدامها باســتمرار مــع طالبــك. 

احــد األســاليب اإلشــارة الهادئــة شــائعة االســتخدام هــي رفــع اليــد مــع مــد اثنــني مــن األصابــع إلــى أعلــى ) 
»الســالم والهــدوء«(. ومبجــرد مالحظــة الطــالب أنــك اســتخدمتها أو اســتخدمها أحــد زمالئهــم، يكــون عليهــم 
ــة أنفســهم. ومــع مالحظــة  التوقــف علــى الفــور عــن احلديــث، والثبــات فــي مكانهــم وإعطــاء اإلشــارة الهادئ
الطــالب اآلخريــن لإلشــارة، ترتفــع املزيــد مــن األيــدي، وتصبــح الغرفــة أكثــر فأكثــر هــدوءا، وبالتالــي تــؤدي هــذه 
ــة ثانيــة ميكنهــا جعــل اجملموعــة  الطقــوس الهــدف منهــا. وقــد ترغــب أيضــا أن تضــع فــي ذهنــك إشــارة هادئ

تهــدأ بســرعة أكبــر. وهــذه بعــض األمثلــة: 

السالم والهدوء: رفع اليد أو أصبعني بإشارة »السام« واالنتظار حتى يصمت اجلميع. • 

إشــارة طلــب الصمــت مــع الصــوت »شششــش«: ارفــع يــدك إلــى مســتوى اعلــى مــن رأســك وغطــي • 
فمــك بأحــد أصابعــك.

التصفيق اإليقاعي: التصفيق بشكل إيقاعي واطلب من الطاب تكرار ذلك. • 

إطفاء أضواء اإلنارة: أطفئ أضواء اإلنارة في الصف لبرهة. • 

املنــاداة واالســتجابة: نــادي بكلمــة مخصصــة أو تعبيــر معــني واطلــب مــن الطــاب االســتجابة – علــى • 
ســيبل املثــال: »األمم املتحــدة« .... »مفوضيــة الاجئــني«.    

املصدر: 

السام أوال. )2012(. ورقة نصائح حول اإلشارة الهادئة. ص 2-1. 
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

استكشــاف الطــاب للمواقــف والعواطــف مــن خــال دميــة قــد يكونــوا أو ال يكونــوا اختبروهــا ســابقا، وإتاحــة 
مســاحة آمنــة لهــم للتعبيــر عــن مشــاعرهم دون احلكــم عليهــم. 

األهداف: 

فهم العاقة بني أفعال ومشاعر معينة.  •

املواد: 

دمية مسبقة الصنع.  •

مواقف مكتوبة مسبقا واملشاعر احملتملة املصاحبة لها •
ليقوم الطاب باستكشاف مشاعر الدمية. 

اخلطوات: 

في املرة األولى التي تستخدم فيها الدمية: . 1

عرض دمية اإلنسان على اجملموعة.  •

اطلــب مــن الطــاب اطــاق اســم علــى الدميــة )تأكــد مــن أن ال يكــون اســم أي شــخص فــي  •
ــة(.  اجملموع

إعطاء الطاب املواقف الستكشافها. مثا: . 2

شرح أن ------------ )اسم دمية( غير سعيدة ألنه / ألنها واجهت يوما سيئا في املدرسة.  •

توجيه الطاب الستكشاف املشاعر من خال الدمية. فمثا: . 3

اطلــب مــن الطــاب محاولــة معرفــة ســبب كــون الدميــة ســعيدة / غاضبــة / وحيــدة – اعتبــر  •
ــم«.  ــة »نع ــا اإلجاب ــه/ عليه ــب علي ــة، يج ــؤال الدمي ــا س ــح، وعندم ــوه صحي ــراح يعط كل اقت
ومثــا، ميكــن للطــاب أن يســألوا »هــل أنــت حزيــن ألنــك وقعــت فــي حفــرة مــاء فــي الطريــق 

ــى املدرســة؟« »نعــم«.  إل

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

دمى 6-1 20 دقيقة نفسي

10. استخدام الدمى
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دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

 مبجــرد انتهــاء اجملموعــة مــن معرفــة ســبب كــون الدميــة غيــر ســعيدة / غاضبــة / وحيــدة، ميكنــك  •
تكــرار هــذه العمليــة، ولكــن بــأن تكــون هــذه املــرة الدميــة واجهــت يومــا ســعيدا!. اطلــب منهــم اآلن 
محاولــة معرفــة ســبب كونــه/ كونهــا تشــعر بالســعادة / األمــان / احملبــة / الــذكاء. مــرة أخــرى، اعتبــر 

كل اقتــراح منهــم صحيــح، وينبغــي أن تكــون اإلجابــة »نعــم«. 

نصائح: 

ميكــن أن تكــون هــذه الطريقــة وســيلة قويــة جــدا للحصــول علــى معلومــات مــن الطــاب ألنهــم  •
غالبــا مــا يطرحــوا األســئلة التــي قــد يكونــوا اختبروهــا هــم أنفســهم ولكــن ال يريــدون الكشــف 

عنهــا. بيــد أنهــم قــد يشــعروا بالرضــا لإليحــاء بــأن هــذا قــد حــدث للدميــة. 

مــن اجليــد أن تظهــر الدميــة بشــرية مــا أمكــن - وتســاعد الطريقــة التــي تصنــع بهــا الدميــة فــي  •
ــون  ــي أن تك ــي ينبغ ــة الت ــي الكيفي ــر ف ــتخدامها - التفكي ــة اس ــا كيفي ــن أيض ــك، ولك ــق ذل حتقي

عليهــا لغــة اجلســد إذا كانــت حزينــة / ســعيدة، الــخ 

كلما كانت تبدو بشرية أكثر كلما زاد جتاوب الطاب مع هذه الفكرة.  •

ــنا أو  • ــر س ــاب األصغ ــن الط ــة م ــدة وخاص ــات جي ــع معلوم ــي جم ــدا ف ــلوب مفي ــذا األس ــر ه يعتب
ــم.  ــات التعل ــن صعوب ــون م ــن يعان الذي

احملتــوى احلــر - ميكــن اســتخدام النشــاط جلمــع أفــكار عــن الصحــة، والتعليــم، والترفيــه، ومســائل  •
الســفر، الــخ علــى ســبيل املثــال، »تشــعر الدميــة بأنهــا فــي حالــة صحيــة ســيئة اليــوم؟ - مــا هــو 

الســبب فــي اعتقــادك؟« 

تأكــد مــن التعامــل مــع جميــع الطــاب خــال هــذا النشــاط، وليــس فقــط مــن يتطوعــون للــرد علــى  •
األسئلة. 

االختالف: 
 ميكــن أن تســتخدم الدمــى املتكيفــة أيضــا الستكشــاف التواصــل والعاقــات - اســتخدام أكثــر مــن  •

دميــة، أو الدمــى احليوانيــة. 

املصدر:

ــة تشــاركية للعمــل مــع األطفــال واليافعــني فــي التخطيــط للبرامــج،  اليونيســيف )تنزانيــا(. )2006(. مقارب
وتنفيذهــا ودراســتها وتقييمهــا: حزمــة مــن األدوات التشــاركية، ص 26. 

أنشطة ترفيهية
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

يلعب الطاب لعبة منافسة ودية، في شكل برنامج ألعاب تلفزيوني، ويربطوا بني املشاعر واألحداث.

األهداف: 

فهم العاقة بني أفعال ومشاعر معينة.  •

فهم كيف يكون لدى طاب آخرين مشاعر مختلفة حول نفس احلدث.  •

املواد: 

ورقة الرسم البياني، وعامات وبطاقات الفهرسة.  •

إعداد عبارات على بطاقات الفهرسة قبل اللعبة )انظر اخلطوة 9(  •

اخلطوات: 

عــرض لعبــة مــا اســم هــذا الشــعور! اســتخدام هــذا الوقــت لتعزيــز أي توقعــات راســخة يعتبــر مــن . 1
املهــم لاعبــني تذكرهــا خــال اللعبــة. 

 إعــداد بنــك كلمــات كبيــر مــن خــال التفكيــر مــع الاعبــني فــي قائمــة مــن الكلمــات املعبــرة عــن . 2
املشــاعر. اكتــب القائمــة علــى لوحــة أو علــى ورق الرســم البيانــي ليراهــا الاعبــون. والكلمــات قــد 
تشــمل: خائــف، غاضــب، شــجاع، هــادئ، مرتبــك، محــرج، متحمــس، محبــط، ســعيد، متفائــل، غيــور، 
وحيــد، غاضــب، عصبــي، فخــور، حزيــن، خائــف، وخجــول. حــاول جتنــب شــمول كلمــات مثــل »اجلــوع« 

أو »التعــب«، حيــث أن هــذه ليســت فــي الواقــع مشــاعر، ولكــن اســتجابات جســدية. 

أخبــر الاعبــني أنهــم متنافســني، أو العبــني، فــي برنامــج ألعــاب تلفزيونــي يســمى: مــا اســم هــذا . 3
الشــعور! 

لتحول إلى شخصية مضيف البرنامج وشرح قواعد اللعب. ونورد النص التالي كاقتراح: . 4

ســيداتي وســادتي، حــان اآلن موعــد برنامــج األلعــاب املفضــل لــدى اجلميــع، مــا اســم هــذا الشــعور! 
وهــي اللعبــة التــي تربطــون فيهــا بــني األفعــال واملشــاعر. 

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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هذا مضيفكم، )اسمك(   

ــعورا  ــد ش ــلوكا يول ــا أو س ــة تصرف ــتتضمن البطاق ــابقني. وس ــع املتس ــى جمي ــة عل ــأقرأ بطاق س
ــل مــا اســم هــذا  ــة مث ــي لعــب لعب ــال: »عندمــا يتســنى ل ــى ســبيل املث ــاس. عل ــدى الن ــا ل معين

ــعر _________«.  ــي أش ــعور، فإنن الش

وبعدهــا، ســيحاول املتســابقون تســمية الشــعور الــذي يولــده ذلــك. وســيبينون لــي أنهــم يعرفــون 
اإلجابــة مــن خــالل رفــع أيديهــم وســأدعو أحدهــم إلعطائهــا.     

ــة، ســتحصل اجملموعــة علــى عشــر نقــاط إذا كانــت صحيحــة.  وبعــد أن يعطينــي املتســابق اإلجاب
والهــدف هــو أن تقــوم اجملموعــة بالعمــل معــا لتكســب أكبــر قــدر ممكــن مــن النقــاط!

تتضمن اجلولة األخيرة سؤال مكافأة اضافية تستحق اإلجابة عليه عددا سريا من النقاط. 5

اسأل الاعبني إذا كان لديهم أي أسئلة عن اللعبة. . 6

ــم أن . 7 ــة، اخبره ــاعر مختلف ــن املش ــن م ــدد ممك ــر ع ــمية أكب ــى تس ــني عل ــجيع الاعب ــل تش ــن أج م
ــدا.  ــعورا جدي ــم ش ــا أحده ــمي فيه ــرة تس ــي كل م ــأة ف ــاط مكاف ــس نق ــى خم ــتحصل عل ــة س اجملموع

تتبــع كل كلمــة شــعور يقولهــا الاعبــون للتعــرف مــن خــال وضــع إشــارة أو عامــة بجانــب كلمــة . 8
الشــعور ضمــن بنــك الكلمــات.  أكتــب أي شــعور جديــد يقولــه الاعبــون. 

فيمــا يلــي بعــض العبــارات املقترحــة الســتخدامها مــع الاعبــني لهــذه اللعبــة. وعليــك أيضــا املزيــد . 9
مــن العبــارات بنفســك )انظــر إلــى املــواد(، وأت تتأكــد مــن تغطيــة مجموعــة واســعة مــن املشــاعر:

عندما يكون عيد ميادي غدا، أشعر ...  •

عندما أكون صديقا جيدا لشخص ما، أشعر ...  •

عندما ال يشارك شخص ما معي، أشعر ...  •

ــم . 10 ــم أنه ــرح له ــة. واش ــا كمجموع ــا مع ــوا عليه ــي حصل ــاط الت ــوع النق ــني مجم ــن لاعب أعل
ــة. ــا اللعب ــرت فيه ــي ج ــة الت ــي الكيفي ــر ف ــيقومون اآلن بالتفكي س

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال املباراة؟  •

كيف ميكننا أن نساعد مجتمعنا من خال فهم مشاعر اآلخرين )أو إظهار التعاطف(؟  •

نصائح: 

بــدال مــن وجــود فريقــني متنافســني، ميكــن للطــاب العمــل معــا بشــكل تعاونــي لكســب أكبــر عــدد  •
ممكــن مــن النقــاط. وبهــذه الطريقــة، يبقــى التركيــز علــى حتديــد املشــاعر. 

أنشطة ترفيهية
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االختالف: 
بــدال مــن قــراءة العبــارات بصــوت عــال، ميكنــك أن تعــرض علــى اجملموعــة صــورا لشــخص ميثل شــعورا  •

معينــا واملتابعــة بقــول: »مــا اســم الشــعور الــذي يظهــر علــى هــذا الشــخص«. وميكــن أن يكــون هــذا 
االختــاف مفيــدا للطــاب الذيــن تدعمهــم اإلشــارات البصريــة. ومــن املفيــد أيضــا توجيــه التركيــز 

إلــى النشــاط، كونهــم بحاجــة إلــى إيــاء املزيــد مــن االهتمــام ليظلــوا منخرطــني فيــه. 

املصدر:

السام أوال. )2012(. ما اسم هذا الشعور! ص 2-1.
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نظرة عامة: 

إشــراك الطــاب فــي الدرامــا التعبيريــة الستكشــاف أكبــر عــدد ممكــن مــن األصــوات واحلــركات اخملتلفــة دون 
احلكــم عليهــم مــن قبــل أقرانهــم. 

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

استخدام احلركة والتقليد للخروج من منطقة الراحة اخلاصة بهم.  •

البدء في فهم العالم من وجهة نظر طالب آخر.  •

تنشيط وحتفيز الطاب على املشاركة من خال النشاط البدني.  •

املواد: 

يجب توفير املساحة. •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب تشكيل دائرة. . 1

ــر . 2 ــة أو غي ــت غريب ــوع مــن احلــركات، ســواء كان ــى الوســط وأداء أي ن اطلــب مــن أحدهــم الذهــاب ال
ــا أنهــا ليســت  ــة بصــوت وإيقــاع مــن ابتــكاره اخلــاص، طامل ــه، تكــون مصحوب ــو ل ــة كمــا يحل عادي

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

موسيقى، دراما 20 دقيقة 10-5 نفسي
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ــعروا  ــث ال يش ــة بحي ــعرون بالراح ــاب يش ــل الط ــي جع ــة. وينبغ ــه اليومي ــي حيات ــه ف ــيئا يفعل ش
ــرف.  ــن التص ــة م ــخف أو الغراب ــوف أو الس باخل

يقــوم اآلخــرون جميعــا بتقليــد الطالــب الــذي يقــود التمريــن، فــي محاولــة إلعــادة إنتــاج احلــركات . 3
واألصــوات التــي يصدرهــا بالضبــط، مــرة بعــد أخــرى دون توقــف. ومــن املهــم أن يحــاول اجلميــع إعــادة 
إنتــاج كل مــا يــروا ويســمعوا، بالتحديــد الــذي يســتطيعونه، نفــس احلــركات ونفــس األصــوات ونفــس 

اإليقــاع. 

ثــم، مــع بقائهــم يقومــون باحلــركات واألصــوات، يقتــرب هــذا الطالــب ويقــف مقابــل شــخص آخــر . 4
فــي الدائــرة، متحديــا لــه/ لهــا بــأن يأخــذ مكانــه. 

ــأي . 5 ــوت ب ــاع والص ــة واإليق ــر احلرك ــطء يغي ــط وبب ــى الوس ــدي إل ــه التح ــذي واج ــب ال ــب الطال يذه
ــده.  ــكل يري ش

يتبع اجلميع هذا القائد الثاني، الذي يتحدى بعد ذلك طالب ثالث وهلم جرا. . 6

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

مــاذا حــدث خــال هــذه اللعبــة؟ مــا الشــعور الــذي ولدتــه لديــك؟ مــا وجــه الصعوبــة فيهــا؟ مــا وجــه  •
ــهولة فيها؟  الس

ماذا تعلمنا هذه اللعبة؟ ملاذا كان للعب هذه اللعبة قيمة؟  •

بالنســبة للطــاب األكبــر ســنا: هــل تعتقــد أنــه مــن الســهل أن تفهــم زميلــك بعــد تكــرار الكيفيــة  •
التــي يعبــر فيهــا عــن نفســه؟ 

نصائح:

مــن الطبيعــي للطــاب أن يضحكــوا عندمــا يقــوم القائــد بحركــة ســخيفة. تقبــل هــذا، لكــن قــم  •
بتحــدي الطــاب حتــى يدفعــوا أنفســهم ليكونــوا »فاعلــني« جيديــن وااللتــزام بالنشــاط. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــوا مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر:

بول، أيه )2002(. األلعاب للفاعلني وغير الفاعلني )الطبعة الثانية(. ص 92. 
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نظرة عامة: 

ــر فــي هــذا  ــد األشــياء التــي ال تســبب لهــم التوت يصبــح الطــاب علــى بينــة مــن بيئتهــم املباشــرة، وحتدي
النشــاط حتــت إشــراف امليســر. 

األهداف: 

التعرف على األشياء غير املؤملة املوجودة في البيئة.  •

الشعور بالهدوء.  •

املواد: 

ال حاجة إلى أي منها.  •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب اجللوس في وضع مريح مع عدم نقاطع الساقني واليدين. . 1

القول في لهجة تبعث على التهدئة: . 2

تنفس وأخرج الهواء ببطء وعمق

ــى  ــراه. عل ــا ت ــر مزعجــة مم ــك، خمســة أشــياء غي ــك وقــم بتســمية، بصمــت وفــي ذهن أنظــر حول
ــا«.   ــخصا م ــي، أرى ش ــة، أرى كرس ــذاء أرى طاول ــة، أرى ح ــل، »أرى األرضي ــال ق ــبيل املث س

تنفس وأخرج الهواء ببطء وعمق. أغمض عينيك ببطء. 

بصمــت وفــي ذهنــك، ســمي خمســة أشــياء غيــر مزعجــة ميكنــك ســماعها. علــى ســبيل املثــال 
ميكــن أن تقــول، »أســمع امــرأة تتحــدث، أســمع صــوت تنفســي، أســمع بابــا يغلــق، أســمع شــخصا 

يطبــع، أســمع رنــني هاتــف متنقــل«.    

تنفس وأخرج الهواء ببطء وعمق.

بصمــت وفــي ذهنــك، ســمي خمســة أشــياء غيــر مزعجــة تشــعر بهــا. علــى ســبيل املثــال ميكــن أن 
تقــول، »أشــعر باملركــى بيــدي، أشــعر بأصابــع قدمــي داخــل حذائــي، أشــعر بظهــري يضغــط مقابــل 

الكرســي، أشــعر بالبطانيــة بيــدي«.  

تنفس وأخرج الهواء ببطء وعمق. أغمض عينيك ببطء.

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ما هو شعورك؟ هل هو مختلف عما كان عليه عندما بدأنا النشاط؟  •

هل كان من السهل بالنسبة لك حتديد األشياء غير املؤملة؟  •

ملاذا تعتقد أن هذا مهم؟  •

هل تعتقد أنك ميكن أن تفعل ذلك وحدك؟ كيف تعتقد ان هذا سيساعدك؟  •

نصائح: 

يحتاج الطاب لفهم مفهوم الشدة واألشياء غير املؤملة قبل ممارسة النشاط.  •

ــذا  • ــراء ه ــل إج ــم، قب ــم عليه ــن احلك ــدا ع ــن، بعي ــكان آم ــي م ــة ف ــاب بالراح ــعر الط ــب أن يش يج
ــاط.  النش

ــا  • ــي يرونه ــة الت ــر املؤمل ــياء غي ــة أش ــمية خمس ــن تس ــرة، ميك ــاب صغي ــة الط ــت مجموع إذا كان
ــال.  ــوت ع ــا بص ــعرون به ــمعونها، ويش ويس

ــذا  • ــى ه ــة عل ــت لإلجاب ــاحة والوق ــم املس ــم أن نعطيه ــن امله ــني، فم ــاب خجول ــك ط إذا كان لدي
ــة.  ــون باإلجاب ــوا ال يرغب ــم إذا كان ــم عليه ــؤال، ودون احلك الس

املصدر: 

جلنة اإلنقاذ الدولية )لبنان(. )n.d.(. أنشطة نفسية اجتماعية مركزة في احلاالت اإلنسانية. ص. 43. 
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

يشارك الطاب في هذا النشاط املمتع الستكشاف العاقة بني التعبير والعاطفة.

األهداف: 

إدخال مفهوم )فكرة( عن املشاعر اخملتلفة.  •

البدء في التعرف على تعبيرات وعواطف اآلخرين.  •

املواد: 

يحتاج إلى املساحة. •

اخلطوات: 

الترحيب باجملموعة. . 1

ــرى الطــرق اخملتلفــة . 2 ــع لن ــة وقــل: لنقــم بنشــاط ممت اطلــب مــن الطــاب الوقــوف فــي حلقــة دائري
ــر مــن خالهــا عــن مشــاعرنا.  ــا التعبي ــي ميكنن الت

ــا« بصــوت . 3 ــال يقــول »مرحب ــى ســبيل املث ــة )عل ــى األمــام مــع صــوت وحركــة معين خــذ خطــوة إل
ــت(.  ــعيد والف س

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

دراما 10-7 20 دقيقة نفسي

14. اتبع القائد
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أنشطة ترفيهية

اطلب من اجملموعة الكاملة تقليد ما فعلت للتو بالضبط. . 4

مواصلــة تقــدمي األصــوات واحلــركات اخملتلفــة باســتخدام املشــاعر اخملتلفــة وتقــوم اجملموعــة بتقليدهــا. . 5
ــزن،  ــب واحل ــل الغض ــة، مث ــة مختلف ــي 100 طريق ــا ف ــول مرحب ــك أن تق ــال، ميكن ــبيل املث ــى س عل
الفخــر، اخلــوف، األمــل، بصــوت عــال، صــوت صغيــر، ومــا إلــى ذلــك. وكلمــا زادت األصــوات واحلــركات 

التــي تقــوم بهــا، كلمــا زاد حتفيــز اجملموعــة علــى التعبيــر واخليــال. 

ــة . 6 عندمــا تســتوعب اجملموعــة الفكــرة، اطلــب مــن طــاب )مختلفــني( املســاعدة فــي القيــام بجول
أخــرى. 

أخبــر اجملموعــة: املشــاعر عبــارة عــن أحاســيس النــاس. وفــي العبــة التــي قمنــا بهــا قبــل قليــل، رأينــا . 7
كذلــك مجموعــة متنوعــة مــن املشــاعر. 

اسأل اجملموعة: . 8

ما هي املشاعر التي أدركتموها؟ )الفرح، احلزن، الغضب( •

هل يشعر أي منكم بالفرح أحيانا؟ احلزن؟ الغضب؟  •

إذا شعرمت بالغضب، هل تبقون غاضبني ملدة طويلة؟  •

أخبــر اجملموعــة: ميكــن أن تغيــر املشــاعر. وهــذا يعتمــد علــى مــا يجــري فــي حياتكــم. ومــن الطبيعــي . 9
ــذا  ــدوام، فه ــى ال ــا عل ــدوام أو حزين ــى ال ــا عل ــت غاضب ــن إذا كن ــاعر. ولك ــذه املش ــا ه ــون لدين أن تك

يعنــي وجــود شــيء غيــر صحيــح. وميكنكــم اعطــاء أمثلــة علــى ذلــك مــن حياتكــم.  

بــني للطــاب أن هنــاك ســتة عواطف أساســية: الفــرح، احلــزن، الغضــب، اخلــوف واالشــمئزاز، واملفاجأة. . 10
ويختبــر النــاس فــي كل مــكان مــن العالــم كلــه ويشــعر بنفــس هــذه املشــاعر األساســية. وهــذه 
طبيعــة البشــر. وميكــن ربــط املشــاعر األخــرى مثــل الشــعور بالوحــدة، واالرتبــاك، واإلثــارة، بالعواطــف 

األساســية الســتة. 

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ــا  • ــم جميع ــم، ألنك ــن امله ــه م ــة أن ــر اجملموع ــاعرك؟ ذك ــرف مش ــم أن تع ــن امله ــه م ــد أن ــل تعتق ه
لديكــم مشــاعر، التفاعــل معهــا. وســيكون ذلــك أحيانــا بطريقــة إيجابيــة، وأحيانــا أخــرى بطريــة 

ســلبية. 

ما الذي تعلمته من هذه اللعبة؟  •

ــن  • ــم ع ــة تعبيره ــال كيفي ــن خ ــن م ــاعر اآلخري ــى مش ــرف عل ــى التع ــادر عل ــك ق ــد ان ــل تعتق ه
ــهم؟  أنفس

نصائح: 

حتديــد معنــى كلمــة »مشــاعر« فــي اللغــة احملليــة مســبقا. وقــد ال تكــون هنــاك كلمــات متعــددة  •
حتمــل نفــس هــذا املعنــى، ممــا يعنــي أنــك ســتحتاج إلــى بعــض الوقــت لشــرح مــا هــي املشــاعر. 

تأكد من مواكبة وتيرة اللعبة.  •

عليك مراعاة رغبة الطاب في املشاركة، وعدم إجبارهم على قيادة اجملموعة.  •
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ــرة مــع مســاحة محــدودة، ميكــن للطــاب املشــاركة بالوقــوف بجــوار  • ــك مجموعــة كبي إذا كان لدي
ــد فــي وســط الصــف.  مقاعدهــم، والتأكــد فقــط مــن وقــوف القائ

متابعة: 

هذا هو النشاط رقم 1 من سلسلة تتضمن 3 نشاطات، وتقترح األونروا الترتيب التالي:  

اتبع القائد، ص. 42-40. . 1

الترحيل العاطفي، ص. 110-109. . 2

تغطية املساحة، ص. 44-43.. 3

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. أنا أتعامل: التعامل مع املشاعر. ص 9-8. 

أنشطة ترفيهية
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

ممارسة طاب بسرعة للتعبير عن مجموعة من العواطف في هذه اللعبة املمتعة. 

األهداف: 

التعبير عن املشاعر بشكل خاق من خال احلركة.  •

املواد: 

ال حاجة إلى أي منها.  •

اخلطوات: 

ــر. . 1 ــخص آخ ــع أي ش ــل م ــدث أو التواص ــكان - دون التح ــول امل ــي ح ــرد املش ــاب مج ــن الط ــب م اطل
ــة  ــة محاول ــم مواصل ــي أن عليه ــذا يعن ــاحة. وه ــة كل املس ــتمرار تغطي ــوا باس ــم أن يحاول اخبره

ــة.  ــاحة الفارغ ــة املس تعبئ

ــع عــن . 2 ــي أن يتوقــف اجلمي ــق. وهــذا يعن ــد التصفي ــات دون حركــة« عن أخبرهــم أن يقومــوا بـــ »الثب
احلركــة علــى الفــور ويثبتــوا فــي املــكان الــذي يكونــون فيــه بالضبــط. وعندمــا تنــادي »حتــرك«، يبــدأ 

الطــاب باحلركــة مــرة أخــرى. 

كرر ذلك عدة مرات، حتى ترى أنهم يفهمون التعليمات. . 3

أضــف اآلن التعليمــات التاليــة. بيــان أنــك ســتنادي قبــل التصفيــق بأشــياء مختلفــة، ليثبتــوا فــي . 4
مكانهــم بطريقــة معينــة دون حركــة. أشــياء مثــل املهــن أو النــاس أو املشــاعر. وعلــى الطــاب الثبــات 

دون حركــة فــي وضــع يعبــر عــن التعليمــات التــي اعطيتهــا. 

تبدأ مع تعليمات سهلة مثل: السائق، العب كرة القدم، الطيار، املدرس، الخ.  . 5

ثم تطرق إلى املشاعر، مثل: سعيد، حزين، غاضب، خجول، متفاجئ، الخ.  . 6

التوسع عن طريق اجلمع بني شخص/ مهنة وشعور، مثل: طالب سعيد، سائق غاضب. . 7

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

ألعاب 10-7 20 دقيقة نفسي

15. تغطية المساحة
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التوســع عــن طريــق إدخــال احلــاالت اخملتلفــة التــي ميكــن أن تتعلــق بالطــاب: فريــق كــرة القــدم الــذي . 8
فــاز باملبــاراة، وأشــقاء يتقاتلــون علــى الغــذاء، الــخ. 

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ــن  • ــك، م ــال وجه ــن خ ــة: م ــرق مختلف ــاعر بط ــر املش ــن أن تظه ــم، ميك ــا رأيت ــة: كم ــر اجملموع أخب
خــال طريقــة املشــي، مــن الطريقــة التــي تتصــرف بهــا. أعــط بعــض األمثلــة مــن مــا رأيــت الطــاب 

يقومــون بــه. علــى ســبيل املثــال عندمــا قلــت »حزيــن« رأيــت بعــض الطــاب »يبكــون«. 

يتبــع املشــاعر ردود الفعــل. فــرد فعــل علــى كونــك حزينــا، علــى ســبيل املثــال، أن تبكــي. إذا كنــت  •
غاضبــا، يريــد بعــض الطــاب القتــال. 

ماذا تعلمنا هذه اللعبة؟ ملاذا كان لعب هذه اللعبة ذا قيمة؟  •

ما مدى سهولة تخمينك لعواطف شخص آخر من خال تعبيراته؟  •

نصائح: 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

متابعة: 

هذا هو النشاط رقم 3 من سلسلة تتضمن 3 نشاطات، وتقترح األونروا الترتيب التالي:  

اتبع القائد، ص. 42-40. . 1

الترحيل العاطفي، ص. 110-109. . 2

تغطية املساحة، ص. 44-43.. 3

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. أن أتعامل: التعامل مع املشاعر. ص 12-11. 

أنشطة ترفيهية
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

يقــوم الطــاب بإعــداد مســرحية قصيــرة فــي مجموعــات وتأديتهــا أمــام الصــف كامــا مــن أجــل فهــم األنــواع 
اخملتلفــة من املشــاعر.  

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

التعاون اخلاق مع األقران.  •

البدء في التعرف على تعبيرات اآلخرين في ما يتصل مع األحداث اليومية.  •

املواد: 

ورق وأقام.  •

االستعداد السريع ملتطلبات النشاط )اخلطوة 2(.  •

اخلطوات: 

تقسيم اجملموعة إلى مجموعات صغيرة تتكون من 3-6 أشخاص. . 1

ــد . 2 ــال – ق ــبيل املث ــى س ــع - عل ــة، وموق ــاعر مختلف ــن 4-5 مش ــة تتضم ــق قائم ــح كل فري ــم من يت
ــاعر.  ــف املش ــط، وخائ ــن، محب ــعيد، حزي ــى س ــل عل ــع، ويحص ــة كموق ــى الغاب ــرق عل ــد الف ــل أح يحص

يقوم كل فريق بإعداد مسرحية قصيرة حتتوي على جميع املشاعر. . 3

يجب أن يكون لكل شخص دور اعدته اجملموعة. . 4

في النهاية، جمع كل اجملموعات، والطلب منهم عرض مسرحيتهم أمام اآلخرين. . 5

يقوم من يشاهد بتخمني املشاعر التي يجري عرضها.  . 6

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

هل كان من السهل أن تظهر عواطفك؟  ملاذا/ لم ال؟  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

دراما، ألعاب 6-1 30 دقيقة نفسي

16. تمثيل المشاعر
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ال يرغــب أي شــخص بإظهــار مشــاعره أمــام اآلخريــن بشــكا أو بآخــر؟ ملــاذا؟ مــا أهميــة أن تــدع اآلخرين  •
يعرفــون طبيعــة مــا تشــعر به؟ 

هل هناك أوقات يكون من األفضل فيها إخفاء شعورك؟  •

ما الذي ميكنك القيام به لتدع اآلخرين يعرفون مبا تشعر؟  •

نصائح: 

ــاعدتهم إذا كان  • ــة، ومس ــى املهم ــني عل ــم مواظب ــن أنه ــد م ــم للتأك ــاء عمله ــات أثن ــد اجملموع تفق
لديهــم صعوبــة فــي الوصــول إلــى أفــكار. تأكــد مــن عــدم منحهــم كل األفــكار، حيــث يجــب عليهم 

القيــام ببعــض العمــل مــن تلقــاء أنفســهم. 

إذا كان عــدد الطــاب كبيــرا، يجــوز متديــد هــذه اللعبــة إلــى مــا بعــد 30 دقيقــة للتأكــد مــن حصــول  •
كل اجملموعــات علــى الفرصــة لتأديــة مســرحيتهم. 

املصدر: 

وورلد فيجني. )n.d.(. اإلبداع مع األطفال: دليل ألنشطة األطفال. ص. 49. 

أنشطة ترفيهية
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

استكشاف الطاب وتعلمهم عن أنواع مختلفة من املشاعر من خال الرسم.

األهداف: 

التعبير عن جزء من هوية الطالب، وخاصة فيما يتعلق باملشاعر.  •

زيادة الثقة بالنفس في التعبير.  •

املواد: 

قطعة كبيرة من الورق لكل طالب.  •

أقام الرصاص، األقام امللونة، ومواد الرسم األخرى.  •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب اجللوس على األرض بشكل مريح حيث ميكنهم رؤية اللوح. . 1

ــر فــي كلمــات العواطــف . 2 اطلــب منهــم العمــل فــي مجموعــات مــن شــخصني مــن أجــل التفكي
ــة الكلمــات التــي يفكــرون بهــا فــي دفاترهــم.  ــاري: ميكــن للطــاب كتاب ــوح. اختي ــى الل واكتبهــا عل

توضيــح: تعتبــر جميــع املشــاعر جــزءا طبيعيــا مــن حياتنــا. وال ميكننــا الســيطرة علــى مــا نشــعر بــه، . 3
أال أنــه ميكننــا محاولــة التعــرف علــى مشــاعرنا والتفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع الصعبــة منهــا 
واالســتمتاع باملشــاعر اجليــدة مــن بينهــا. وســأطلب منكــم اآلن اختيــار واحــدة مــن املشــاعر التــي 

تعتبرونهــا مهمــة لكــم، واستكشــافها مــن خــال الرســم.  

ارســم مســتطيا كبيــرا علــى اللــوح، وقســمه إلــى أربعــة مربعــات. توضيــح: ســيقوم كل منكــم . 4
باختيــار إحــدى املشــاعر ورســم أربــع لوحــات لوصفهــا. 

في املربع األول، ارسم صورة لشيء يولد لديك هذا الشعور.  •

في املربع الثاني، ارسم صورة للطريقة التي يبدو فيها هذا الشعور بالنسبة لك.  •

في املربع الثالث، ارسم صورة لطريقة التي يساعدك فيها هذا الشعور.  •

في املربع الرابع، ارسم صورة تبني كيف ميكن أن يكون فيها هذا الشعور صعبا عليك. •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية 10-7 30 دقيقة نفسي

17. التعرف على المشاعر
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2. بالنسبة لي، يبدو الشعور بـ ..... على هذا النحو: 1. أشعر بأنني .... عندما أكون: 

4. الشعور بـ ..... صعب بالنسبة لي عند: 3. يساعدني الشعور بـ ...... عند: 

إعطــاء الطــاب مــا ال يقــل عــن 20 دقيقــة للرســم، والســماح لهــم باملزيــد مــن الوقــت إذا مــا طلبــوا . 5
ذلــك. مراقبــة رســوماتهم وهــم يعملــون. معرفــة مــا اذا كانــت أي مــن رســومات الطــاب تشــير إلــى 

جتــارب صعبــة، ألنهــم قــد يحتاجــون إلــى دعــم إضافــي. 

ــرض . 6 ــن مع ــزء م ــال، كج ــبيل املث ــى س ــومات )عل ــادل الرس ــي تب ــون ف ــوا يرغب ــاب إذا كان ــأل الط اس
ــك.  ــوا بذل ــم يرغب ــن إذا ل ــى اآلخري ــم عل ــرض أعماله ــم لع ــن ال تدفعه ــدام(، ولك ــى األق ــيرا عل س

دعنا نناقش! تقييم النشاط:

 اطلب من الطاب النظر إلى رسومات بعضهم البعض ومناقشة ما يلي: 

ما الذي يجعلك تشعر ببعض املشاعر؟  •

كيف ميكن التعبير عن هذه املشاعر أو إظهارها؟  •

كيف تكون هذه املشاعر صعبة بالنسبة لك؟  •

كيف ميكن لهذه املشاعر مساعدتك؟  •

ما أوجه الشبه التي ترونها في رسومات بعضكم البعض؟  •

كيف يكون التعبير عن املشاعر مفيدا؟ هل ميكن أن يكون التعبير عن املشاعر مفيدا لنا؟  •

مــا هــي الطــرق التــي تكــون فيهــا هــذه املشــاعر مفيــدة بالنســبة لنــا؟ هــل ميكــن أن تكــون املشــاعر  •
الصعبــة مثــل احلــزن أو الغضــب مفيــدة فــي أي وقــت كان؟ 

متــى تكــون املشــاعر صعبــة بالنســبة لنــا؟ هــل ميكــن أن تكــون املشــاعر االيجابيــة مثــل الســعادة أو  •
اإلثــارة صعبــة فــي أي وقــت كان؟ 

نصائح: 

الســماح للطــاب اختيــار أي مــن املشــاعر يرغبــون فــي استكشــافها مــن خــال الرســم، حتــى ولــو  •
اختــاروا جميعــا نفــس املشــاعر. 

ــور،  • ــم الص ــن رس ــدال م ــا. وب ــي يختارونه ــة الت ــاعرهم بالطريق ــاف مش ــاب استكش ــماح للط الس
ــات.  ــاط أو الكلم ــوان أو األمن ــال األل ــن خ ــهم م ــن أنفس ــر ع ــم التعبي ميكنه

مراقبــة كل طالــب والنظــر فــي رســوماته. الحــظ إذا أظهــر أي طالــب عامــات قــد حتتــاج إلــى دعــم  •
أو خدمــات مثــل تقــدمي مشــورة إضافيــة. وإذا لــزم األمــر، التحــدث مــع الطــاب بشــكل فــردي خــارج 

أنشطة ترفيهية
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الصــف، وربطهــم مــع الدعــم الــذي يحتاجونــه. 

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى الرســم بســبب اإلعاقــة، ميكــن اســتخدام نظــام األصدقــاء والعمــل  •
مــع طالــب آخــر ميكنــه توجيهــه. 

إذا كان الطــاب يتكلمــون لغــات مختلفــة، أو إذا كانــوا قــد وصلــوا مؤخــرا إلــى بيئــة جديــدة تكــون  •
لغتهــا جديــدة عليهــم، قــم بتعليمهــم بعــض الكلمــات اجلديــدة عــن املشــاعر. )ومــع ذلــك، حتديــد 

عــدد املفــردات بعشــرة، للحفــاظ علــى تركيــز النشــاط علــى الفنــون والتعبيــر(.

املتابعة: 

تعليق جميع األعمال الفنية على جوانب الصف لتصبح على شكل معرض فني.  •

املصدر: 

 اليونيسيف. )2015(. مجموعة أدوات اليافعني للتعبير واالبتكار. ص 169-167.  
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نظرة عامة: 

رسم طاب لوحات ألنفسهم مع حتدي إضافي بأن يقوموا بذلك باستخدام أقدامهم بدال من أيديهم.

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

زيادة الثقة بالنفس في التعبير.  •

املواد: 

ورقة كبيرة لكل طالب.  •

أقام تأشير وغيرها من مواد الرسم.  •

اخلطوات: 

الرسم )25 دقيقة(

ــع . 1 ــر واصب ــدم الكبي ــع الق ــني اصب ــا ب ــاة ووضعه ــير أو فرش ــام تأش ــار أق ــاب اختي ــن الط ــب م اطل
ــي.  ــدم الثان الق

اخبرهــم انهــم ســيقومون اآلن برســم لوحــة ألنفســهم. وقــم بتشــجيعهم علــى االســتمرار حتــى . 2
لــو بــدا ذلــك صعبــا. وتأكــد أيضــا مــن رســم لوحــة لــك. 

عندمــا ينتهــون، عبــر عــن تقديــرك للعمــل الــذي قامــوا بــه، ومــن ثــم اســألهم عــن شــعورهم أثنــاء . 3
الرســم وفــي نهايتــه، عندمــا ينتهــون مــن الرســم. 

اطلــب منهــم تلويــن اللوحــة وكتابــة أســمائهم بجانبهــا وقائمــة بالصفــات التــي ميتلكونهــا. وعنــد . 4

كتابــة صفاتهــم، اطلــب مــن الطــاب التشــاور مــع جيرانهــم. 

معرض لوحات )15 دقيقة(  

ــي . 5 ــن ف ــم: نح ــل له ــدار وق ــى اجل ــا عل ــاب تعليقه ــن الط ــب م ــات، اطل ــن اللوح ــاء م ــرد االنته مبج
معــرض لوحــات وتعــود هــذه اللوحــات ألهــم وأشــهر النــاس. وســيقوم كل منكــم اآلن بتعــرف الصــف 

علــى الشــخص املرســوم فــي اللوحــة.    

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية 6-1 حصة صفية واحدة )40 دقيقة(  نفسي

18. رسم نفسي بقدمي
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ــي . 6 ــورة ف ــة واملذك ــي اللوح ــودة ف ــص املوج ــف اخلصائ ــه، ووص ــدمي صورت ــب تق ــن أول طال ــب م اطل
ــة.  القائم

عندمــا ينتهــون مــن ذلــك، اطلــب مــن الطــاب اآلخريــن إضافــة الصفــات األخــرى. قــم بإنهــاء عــرض . 7
كل طالــب بالتصفيــق احلــار. وميكنــك تقــدمي نفســك أيضــا. 

فــي نهايــة اجللســة، تأكــد مــن االحتفــاظ باللوحــات فــي مــكان آمــن، ألنــك ستســتخدمها لنشــاط . 8

»الصــورة اجلماعيــة« فــي اجللســة األخيــرة. 

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

مــا هــو الشــعور الــذي ولــده لديــك حتــدي الرســم بالقــدم؟ مــا وجــه الصعوبــة فــي ذلــك؟ ومــا وجــه  •
الســهولة؟ 

ما الذي يعلمنا إياه هذا النشاط حسب ما تشعر؟ ما هي العبرة الرئيسية؟   •

نصائح: 

إذا اســتغرق النشــاط وقتــا أطــول، ميكنــك تقســيمه علــى مــدى حصتــني صفيتــني، مــع بــدء املعــرض  •
مشــيا علــى األقــدام فــي احلصــة الصفيــة املتاحــة املقبلــة. 

ينبغي عليك، باعتبارك ميسر، أن ترسم لوحتك اخلاصة.  •

ــن  • ــة، ميك ــدام العاري ــم باألق ــة والرس ــع األحذي ــائدة خل ــة الس ــي الثقاف ــب ف ــر املناس ــن غي إذا كان م
أن يتــم هــذا النشــاط عــن طريــق وضــع القلــم امللــون داخــل الــذراع، مقابــل الكــوع، والرســم بهــذه 

الطريقــة. 

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى الرســم بســبب اإلعاقــة، ميكنــه اســتخدام نظــام األصدقــاء والعمــل  •
مــع طالــب آخــر ميكنــه توجيهــه. 

املصدر: 

ــانية. ص.  ــاالت اإلنس ــي احل ــزة ف ــة املرك ــية االجتماعي ــطة النفس ــان(. )n.d.(. األنش ــة )لبن ــاذ الدولي ــة اإلنق جلن
  .44-43
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نظرة عامة: 

ممارســة الطــاب التعبيــر غيــر اللفظــي عــن املشــاعر وتخمــني مشــاعر بعضهــم البعــض فــي هــذه اللعبــة 
التعبيريــة. 

األهداف: 

التعبير عن املشاعر بشكل خاق من خال احلركة.  •

التواصل غير اللفظي والبدء في التعرف على تعبيرات اآلخرين.  •

تشجيع الطاب ملناقشة والتعبير عن العواطف.  •

املواد: 

يحتاج إلى مساحة •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب اجللوس في حلقة دائرية. وابدأ النشاط بشرح ما يلي: . 1

ــف  ــم العواط ــة اجلس ــني وقف ــرق. وتب ــن الط ــر م ــاعر بالكثي ــف واملش ــن العواط ــر ع ــري التعبي يج
ــال:   ــبيل املث ــى س ــخص. عل ــة للش الداخلي

عنمــا يقــف شــخص مــا بشــكل مســتقيم، مفتــوح الراحتــني ويبــدو عليــه االســترخاء، فــإن هــذا 
ــدو  ــا يكــون الشــخص ســائما مــن االتصــال اجلســدي أو يب ــاح والســعادة. وعندم ــى االنفت يشــير إل

بعيــدا عنــد ملســه، فــإن ذلــك يشــير إلــى انعــدام الثقــة باآلخريــن. 

تعطــي تعابيــر الوجــه الكثيــر مــن املعلومــات عــن املشــاعر. فمــن الســهل مالحظــة أن شــخص مــا 
ســعيد، ومبتســم. وعندمــا يكــون حزينــا، فإنــه قــد يبكــي. تســاعدك العيــون علــى وجــه اخلصــوص 

علــى معرفــة مــا يشــعر بــه الشــخص.

تظهــر اإلميــاءات مــا يفكــر فيــه الشــخص. علــى ســبيل املثــال، عنــد اإلميــاء برأســك، فــإن ذلــك يــدل 
علــى أنــك مهتــم فــي احلديــث أو أنــك تتفــق مــع مــا يقــال. وعنــد مقاطعــة األيــدي أثنــاء التحــدث 

إلــى شــخص مــا، فقــد يشــير ذلــك إلــى شــعورك بعــدم االرتيــاح.

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

دراما، ألعاب 10-7 حصة صفية واحدة )40 دقيقة( نفسي

19. التعبير عن المشاعر
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أنشطة ترفيهية

التوضيــح للطــاب أنهــم ســيقومون اآلن بعمــل متريــن حــول التعــرف علــى املشــاعر اخملتلفــة لــدى . 2
اآلخريــن، وكيــف ميكــن أن يظهــر اآلخــرون مــا يشــعروا بــه. تقســيم الطــاب إلــى مجموعــات مكونــة 

مــن ثاثــة أشــخاص. 

اطلــب مــن كل مجموعــة إعــداد متثيــل صامــت عــن ثاثــة مشــاعر مختلفــة ســتقدمها للمجموعــة. . 3
تذكــر أن التمثيــل اإلميائــي هــو نشــاط صامــت. 

ــد تقدميهــا. . 4 ــار كل طالــب املشــاعر التــي يري ــة أشــخاص، يخت ــة مــن ثاث 4فــي كل مجموعــة مكون
ــعور  ــب للش ــذي املناس ــة ال ــه والهيئ ــح للوج ــر الواض ــوا التعبي ــم وميارس ــاب بعضه ــاعد الط ويس

ــاره.  ــذي مت اختي ال

بعــد حوالــي 10 دقائــق، اطلــب مــن الطــاب أن يعــودوا لاجتمــاع مــرة أخــرى فــي دائــرة واحــدة كبيــرة. . 5
وتأخــذ اجملموعــات دورهــا فــي تقــدمي املشــاعر. ويــؤدي كل طالــب متثيليــة صامتــة ملشــاعره، وتســاعده 
ــح  ــا يص ــعور. وعندم ــو الش ــا ه ــرة م ــة الكبي ــن اجملموع ــر.  وتخم ــزم األم ــرة إذا ل ــه الصغي مجموعت
تخمــني شــخص مــا، اســأله كيــف عــرف هــذا الشــعور. واصــل القيــام بذلــك حتــى يــؤدي اجلميــع 

دوره. 

اشــرح للطــاب أنــه مــن املهــم جلميــع النــاس االنتمــاء إلــى مجموعــة حيــث ميكــن لآلخريــن رؤيــة . 6
طبيعــة مشــاعرهم وفهــم بعضهــم البعــض. 

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ما الشعور الذي ولده لديك التعبير عن مشاعر مختلفة؟  •

هل هناك بعض املشاعر التي يصعب التعبير عنها? إذا كان اجلواب نعم، ملاذا؟  •

أي نوع من املشاعر ميكن أن يساء فهمها أحيانا على أنها مشاعر أخرى؟  •

ماذا ميكن أن يحدث إذا اسأنا قراءة مشاعر اآلخرين؟  •

نصائح: 

هــذا النشــاط مفيــد للطــاب الذيــن تعرضــوا حلــدث صــادم أو سلســلة مــن األحــداث والذيــن يجــدون  •
صعوبــة فــي التحــدث عــن مشــاعرهم والتفاعــل مــع هــذا احلــدث. 

ال يشــجع النشــاط الطــاب علــى تبــادل اخلبــرات الشــخصية املباشــرة، ولكــن يشــجع علــى تبــادل  •
األمثلــة مــن التجــارب التــي ميكــن أن تــؤدي إلــى مشــاعر محــددة. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدامنــرك. )2014(. 
برنامــج مرونــة األطفــال: الدعــم النفســي فــي املــدارس وخارجهــا، دليــل امليســر 2: مجريــات ورشــات العمــل. 

ص. 92-91.
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

يقــوم الطــاب بتكويــن رايتهــم اخلاصــة مــن خــال الفنــون البصريــة واحلــرف اليدويــة التــي متثلهــم مــن أجــل 
استكشــاف مــا مييزهــم عــن اآلخريــن ومتكــني الطــاب مــن معرفــة املزيــد عــن بعضهــم البعــض. 

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

زيادة الثقة بالنفس في التعبير وتقدير الذات من خال الفنون البصرية واحلرف اليدوية.  •

املواد: 

الورق أو املواد التي ميكن الرسم عليها.  •

املــواد الفنيــة ألكبــر قــدر مــن اإلبــداع )مثــل األقــام امللونــة، أقــام الكريــون، أقــام الرصــاص، غليتــر،  •
الغــراء، الطــاء، النســيج، املقــص، اجملــات القدميــة، الــخ(. 

اخلطوات: 

اطلــب مــن الطــاب اجللــوس فــي مجموعــات مكونــة مــن 8 أشــخاص، وإعطــاء كل مجموعــة مــواد . 1
فنيــة متنوعــة. أخبــر الطــاب أن كل منهــم ســيقوم بتكويــن رايــة شــخصية. وميكــن أن تكــون الرايــة 

ذات صلــة بتراثهــم وأســرهم، مــا يحبونــه أو يكرهونــه، أو شــيء يقومــون بــه ويفخــرون بــه. 

ــص . 2 ــة اخملص ــه بالورق ــا يريدون ــات. وميكنهــم أن يقومــوا مب ــن الراي ــة لتكوي ــي 15 دقيق امنحهــم حوال
ــن  ــور م ــاق الص ــون، وإلص ــير املل ــا بالطباش ــا، تلوينه ــة، طائه ــكل راي ــى ش ــا عل ــة - تقطيعه للراي
ــوا  ــاب أن يكتب ــن الط ــب م ــة. اطل ــواد الفني ــن امل ــتخدام أي م ــك باس ــى ذل ــا إل ــا، وم ــات عليه اجمل

ــة.  ــف الراي ــماءهم خل أس

عندما ينتهى اجلميع، اطلب منهم اجللوس في دائرة واحلديث عن الرايات التي صنعوها. . 3

اآلن اطلــب مــن الطــاب املســاعدة لتعليــق الرايــات بقطعــة طويلــة مــن احلبــال. إذا أمكنــك ذلــك، قــم . 4
بتعليــق الرايــات فــي الصــف، وعرضهــا فــي االجتمــاع القــادم مــع أوليــاء األمــور ومقدمــي الرعايــة. 

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية، حرف يدوية 6-5 حصة صفية واحدة )40 دقيقة( نفسي

20. رايتي

54



أنشطة ترفيهية

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

ماذا كان وجه السهولة في تكوين الراية اخلاص بك؟ ماذا كان وجه الصعوبة؟  •

هل عرفت شيئا عن زمائك الطاب لم تكن تعرفه من قبل؟  •

ما هو شعورك بعد أن أصبح زمائك الطاب يعرفون اآلن أشياء أكثر عنك؟  •

هل تعتقد أن هذا النشاط يساعدكم في تقدير بعضكم البعض؟  ملاذا و لم ال؟  •

نصائح: 

إذا لــم يكــن الطالــب قــادرا علــى الرســم بســبب اإلعاقــة، اجعلــه يســتخدم نظــام األصدقــاء والعمــل  •
مــع طالــب آخــر ميكنــه توجيهــه. 

كــن علــى بينــة مــن التحيــزات بــني الطــاب مــن اجملموعــات اخملتلفــة، وتأكــد مــن عــدم اســتخدام  •
ــن.  الطــاب لهــذه املعلومــات بطريقــة ســلبية ضــد الطــاب اآلخري

متابعة:

عرض الرايات في االجتماع القادم مع أولياء أمور الطاب ومقدمي الرعاية. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
ــة الطــاب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 1: البــدء. ص. 87.  برنامــج مرون
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

استكشاف الطاب لنقاط القوة واملوارد من خال الرسم. 

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

زيادة الثقة بالنفس في التعبير وتقدير الذات من خال الفنون البصرية.  •

حتديد مصادر الدعم.  •

املواد: 

ورقة رسم كبيرة لكل طالب.  •

أقام رصاص ملونة أو أقام تأشير.  •

أمثلــة معــدة مســبقا ملــا ينتــج عــن النشــاط )ليتــم توزيعهــا فقــط عندمــا يواجــه بعــض الطــاب  •
صعوبــة فــي التمريــن(. 

اخلطوات: 

اطلــب مــن الطــاب اجللــوس بشــكل مريــح علــى األرض. ارســم دائــرة كبيــرة علــى ورقــة رســم. قــم . 1
باإلشــارة إلــى الدائــرة وشــرح مــا يلــي: ســأطلب منكــم بعــد قليــل رســم دائــرة كبيــرة بهــذا الشــكل 

علــى الــورق. الدائــرة الكبيــرة متثلــك، ومتثــل مــن تكــون.

اكتــب: أنــا...  داخــل الدائــرة. شــرح مــا يلــي: ميكــن لــكل منــا إكمــال هــذه اجلملــة بطــرق كثيــرة. مــا . 2
هــي بعــض الطــرق إلكمــال هــذه اجلملــة؟ اطلــب مــن الطــاب التطــوع لإلجابــة.

اكتــب: لــدي ... علــى اجلانــب األيســر أو األميــن مــن الدائــرة. شــرح مــا يلــي: كل منــا لديــه أنــاس وأشــياء . 3
ميكنهــا مســاعدته. لقــد كتبــت هــذا بجانــب الدائــرة ألن مــا لدينــا اآلن هــو فــي متنــاول أيدينــا. مــا 

هــي بعــض الطــرق إلكمــال هــذه اجلملــة؟ يجــب علــى الطلبــة التطــوع لإلجابــة.

ــه . 4 ــا لدي ــرة، نحــو اجلــزء العلــوي مــن اللوحــة. شــرح مــا يلــي: كل من اكتــب: أســتطيع ... فــوق الدائ
أشــياء يســتطيع القيــام بهــا، ليــس فقــط فــي املســتقبل ولكــن فــي الوقــت احلالــي. لقــد كتبــت 
ــا. مــا هــي  ــا وإمكانياتن ــل آمالن ــه ميث ــام ب ــا القي ــوي مــن اللوحــة ألن مــا ميكنن هــذا فــي اجلــزء العل

بعــض الطــرق إلكمــال هــذه اجلملــة؟

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية 10-7 حصة صفية واحدة )40 دقيقة( نفسي

21. أنا، لدي، أستطيع
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أنشطة ترفيهية

ــه. . 5 ــام ب ــتطيع القي ــا تس ــك، وم ــاذا لدي ــون، م ــن تك ــول: م ــياء ح ــة أش ــي ثاث ــر ف ــاول اآلن التفكي ح
عندمــا تكــون مســتعدا، ارســم أفــكارك داخــل، حــول وفــوق الدائــرة اخلاصــة بــك. منــح الطــاب 20 

ــى رســوماتهم. ــي يريدونهــا( للعمــل عل ــدة الت ــى األقــل )أو امل دقيقــة عل

ــي: . 6 ــا يل ــرح م ــدام. ش ــى األق ــيا عل ــرض مش ــم مع ــم بتنظي ــوماتهم، ق ــاب رس ــل الط ــد أن يكم بع
رســوماتك متثــل نقــاط القــوة اخلاصــة بــك. عندمــا ننظــر إلــى كل رســم نــرى نقــاط القــوة فــي كل 
شــخص فــي مجموعتنــا. وعندمــا ننظــر إليهــا معــا، فإننــا نــرى نقــاط القــوة فــي دائرتنــا بأكملهــا.

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

مــن نحــن؟ اطلــب مــن الطــاب إعطــاء بعــض األمثلــة حــول مــن يكونــوا واألشــخاص املمثلــني فــي  •
دائرتهــم. 

ماذا لدينا؟ اطلب من الطاب إعطاء بعض األمثلة.  •

ماذا نستطيع ان نفعل؟ اطلب من الطاب إعطاء بعض األمثلة.  •

ــى  • ــل العضــات. نحــن بحاجــة للحفــاظ عل ــا مث إنهــاء اجللســة بالقــول: تذكــر أن القــوة هــي متام
ممارســتها للمحافظــة علــى قوتهــا. ونحــن نعمــل معــا علــى شــكل دائــرة، دعونــا نركــز علــى االعتراف 

بنقــاط القــوة املوجــودة لدينــا، وممارســتها جلعلهــا أقــوى، واســتخدامها لتحقيــق األهــداف.

نصائح: 

إذا كان الفضاء ميكن للطاب محدود يشارك في مكاتبهم بدال من دائرة على األرض.  •

ــد، مبــا فــي ذلــك  • ــرد علــى األســئلة حــول هويتهــم فــي أي الطريقــة التــي تري الســماح للطــاب لل
ــة.  ــم أو الكتاب الرس

تشجيع الطاب على التركيز على نقاط القوة ومواردها.  •

يجــب أن يكــون لديــك اخلــاص بــك علــى ســبيل املثــال معــدة ســلفا ويجــب علــى الطلبــة صعوبــة  •
فــي التفكيــر فــي مــا ميكــن أن يوجــه. 

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى رســم بســبب اإلعاقــة، ومنهــا اســتخدام نظــام األصدقــاء وزوج لهــا  •
مــع طالــب آخــر الــذي ميكــن أن يوجــه معهــم. 

املصدر: 

اليونيسيف، مجموعة أدوات اليافعني للتعبير واالبتكار. ص. 124-122. )2015(.   
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أنشطة ترفيهية



نظرة عامة: 

ــن  ــد ع ــة املزي ــم معرف ــح له ــا يتي ــة، مم ــون البصري ــال الفن ــن خ ــهم م ــن أنفس ــة« ع ــاب »لوح ــن ط تكوي
ــض. ــم البع بعضه

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

زيادة الثقة بالنفس في التعبير وتقدير الذات من خال الفنون البصرية.  •

معرفة املزيد عن بعضهم البعض.  •

املواد: 

•  .A3 ورقة كبيرة لكل طالب، ويفضل قياس

أقام تأشير وغيرها من مواد الرسم.  •

اخلطوات: 

أخبــر اجملموعــة مبــا يلــي: ســيقوم كل طالــب بتكويــن لوحــة اعانــات شــخصية بهــدف التمكــن مــن . 1
إخبــار اآلخريــن باملزيــد عــن نفســه. 

إعطــاء الطــاب ورق A3. وتقســيم الورقــة إلــى 6 أقســام، عــن طريــق رســم خطــوط عليهــا. ميكنــك . 2
إعــداد هــذا مســبقا أو توجيههــم للقيــام بذلــك خــال التمريــن. 

اطلب منهم أن يرسموا ما يلي في كل قسم على الورقة الكبيرة: . 3

القسم 1: اللون املفضل.  •

القسم 2: املواد الغذائية املفضلة.  •

القسم 3: األسرة.  •

القسم 4: ما حتب القيام به أكثر من غيره.  •

القسم 5: الشيء الذي ال يحبونه على اإلطاق.  •

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية 10-7 حصة صفية واحدة )40 دقيقة( نفسي

22. لوحة اإلعالنات المتحركة
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أنشطة ترفيهية

القسم 6: ما يريدون القيام به في املستقبل.  •

ــك، اجعــل الطــاب يلصقــون لوحاتهــم )الورقــة( علــى صدورهــم باســتخدام . 4 بعــد االنتهــاء مــن ذل
الشــريط اخملفــي. 

اطلــب منهــم التجــول، والنظــر فــي لوحــات بعضهــم البعــض. اجعلهــم يســألوا بعضهــم البعــض . 5
عــن رســوماتهم. وهــذا ســوف يشــجعهم علــى التفاعــل. 

ــاالت . 6 ــتها، ومج ــن ومناقش ــني اآلخري ــم وب ــتركة بينه ــم املش ــي القواس ــر ف ــاب النظ ــماح للط الس

ــم.  ــاف بينه االخت

دعنا نناقش!  تقييم النشاط: 

هل أصبحت تعرف اآلن معلومات أكثر قليا عن اآلخرين في مجموعتك؟  •

هل تعرف أكثر حول أوجه الشبه واالختاف بينك وبني اآلخرين؟  •

لذلك ترى أنك إذا كنت ترغب في معرفة اآلخرين، عليك أن تعرف نفسك أيضا. •

نصائح: 

ــى  • ــم عل ــل لديه ــام املفض ــة الطع ــا كتاب ــم أيض ــم. وميكنه ــن الرس ــاب م ــض الط ــل بع ــد يخج ق
ــم.  ــى الرس ــجيعهم عل ــل تش ــن يفض ــم ولك ــي القس ــال ف ــبيل املث س

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى الرســم بســبب اإلعاقــة، اجعلــه يســتخدم نظــام األصدقــاء والعمــل  •
مــع طالــب آخــر ميكنــه توجيهــه. 

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. أنا أتعامل: التحديد والتقييم. ص. 12-11. 
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أقراني 

ــن  ــاب م ــني الط ــم. ولتمك ــم مه ــام دع ــة نظ ــون مبثاب ــن أن تك ــا ميك ــة ألنه ــم مهم ــع أقرانه ــة م ــات الطلب ــر عاق تعتب
التواصــل مــع أقرانهــم وفهمهــم واالنســجام معهــم، فإنهــم بحاجــة إلــى تطويــر وتعزيــز الوعــي واملهــارات االجتماعيــة. 

ــة للطــاب بهــدف:  ــر األنشــطة فــي هــذا القســم مســاحة آمن وتوف

االستمتاع وأن يصبحوا نشطاء في مجموعات من أقرانهم.  •

التعبير عن خيالهم بطرق إشراك األقران.  •

تنمية الشعور بالتعاطف مع أقرانهم.  •

تطوير مهارات التواصل اإليجابي مبا في ذلك االستماع الفعال، والصدق، واالحترام؛  •

متكني التعاون وتطوير مهارات التعاون.  •

حل املشكات بشكل تعاوني.  •

بناء العاقات والثقة.   •

دعم ومساعدة زمائهم الطاب عندما يكونون في أمس احلاجة إليها.  •

ــر عــدد  ــم تشــجيع امليســرين الســتخدام أكب ــق هــذه األهــداف فــي وقــت واحــد، ويت ــى حتقي ــع األنشــطة إل ــؤدي جمي ال ت
ممكــن مــن األنشــطة الــواردة فــي هــذا القســم )ذات الصلــة بأعمــار طابهــم( لتوفيــر العديــد مــن الفــرص للطــاب لتعلــم 

وتطبيــق هــذه املهــارات. 

الرســم البيانــي 22: شــكل يوضــح الصلــة بــني الفــرد، األقــران، واجملتمــع، التــي يركــز عليهــا قســم أقرانــي إلبــاغ تنظيــم 
هــذا الدليــل املرجعــي. ويركــز قســم أقرانــي التالــي علــى تكويــن العاقــات بــني الطــاب والبنــاء عليهــا. 

نفسي

أقراني

مجتمعي

أنشطة ترفيهية
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نظرة عامة: 

يعمل الطاب معا، ويستكشفوا لغة اجلسد، والتواصل غير اللفظي من خال املوسيقى.

األهداف: 

تطوير وممارسة التركيز، ضبط النفس، والتنسيق •

تعزيز الذاكرة القصيرة.  •

التعاون واللعب بشكل جيد في مجموعات.  •

املواد: 

مساحة كافية جلميع الاعبني للوقوف في الدائرة.  •

ــتخدام  • ــن اس ــد م ــرة. تأك ــات الكبي ــع اجملموع ــا م ــة، خصوص ــة صاخب ــذه اللعب ــح ه ــن أن تصب ميك

ــن.  ــاج لآلخري ــاء اإلزع ــض الضوض ــا بع ــبب فيه ــي ال تس ــاحة الت املس

ــة  • ــي نهاي ــح ف ــرة. راجــع قســم النصائ ــا مقترحــا للمجموعــات الكبي ــة اختاف تشــمل هــذه اللعب
ــك. ــى مجموعت ــق عل ــك ينطب ــا اذا كان ذل ــة م ــاط ملعرف النش

اخلطوات: 

ــن . 1 ــر م ــخة يعتب ــات راس ــز أي توقع ــت لتعزي ــذا الوق ــتخدام ه ــة. اس ــة املطري ــة العاصف ــدمي لعب تق
ــاراة.  ــال املب ــون خ ــا الاعب ــم أن يتذكره امله

ــة . 2 ــوات العاصف ــد أص ــادهم لتقلي ــون أجس ــتخدم الاعب ــو أن يس ــة ه ــن اللعب ــدف م ــرح أن اله ش
ــة.  املطري

اطلب من الاعبني الوقوف في دائرة. . 3

شــرح كونــك مايســترو العاصفــة املطريــة، وهــم األوركســترا. يقــوم الاعبــون بــأداء أربعــة إجــراءات . 4
كأعضــاء فــي فرقــة موســيقية. ومــع ذلــك، فإنهــم يــؤدون ذلــك فقــط بعــد أن تبــني لهــم مــا يجــب 
القيــام بــه )عندمــا تقــوم بـــ »تفعيلهــم«، واحــدا تلــو اآلخــر(.  ســتقوم بـــ »تفعيــل« الاعبــني مــن 
خــال التواصــل بالعــني وااللتفــات نحوهــم. ومبجــرد قيامــك بـــ »تنشــيط« الاعبــني، أنهــا يجــب أن 

يســتمروا فــي اإلجــراءات حتــى تعطيهــم اإلشــارة للتغييــر. 

1. العاصفة المطرية

أنشطة ترفيهية

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

موسيقى 6-1 10 دقائق أقراني
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أنشطة ترفيهية

بــني لاعبــني أن صــوت العاصفــة املطريــة يبــدأ بهــدوء مــع عــدد قليــل مــن قطــرات املطــر، ويتزايــد . 5
ببــطء حتــى ينهمــر املطــر ويقصــف الرعــد، ثــم يعــود الهــدوء مــرة أخــرى مــع انتهــاء العاصفــة. 

اعرض واجعل اجملموعة متارس اإلجراءات األربعة: . 6

فرك يديك معا باطراد.  •

النقر بأصابعك بالتناوب )واحدا تلو األخرى(؛  •

ضرب راحتي يديك على الفخذين بالتناوب.   •

ضرب قدميك على األرض بالتناوب.  •

اسأل الاعبني إذا كانت لديهم أي أسئلة عن اللعبة. . 7

قف في منتصف الدائرة، حتى تتمكن من رؤية كل طالب أثناء قيامك بالدوران والقيادة. . 8

ــيط . 9 ــم تنش ــى أن يت ــرة(، إل ــات صغي ــي مجموع ــردي )أو ف ــكل ف ــني بش ــل الاعب ــة بتفعي ــدأ اللعب اب
ــماع  ــة س ــي للمجموع ــل. وينبغ ــراء املقب ــى اإلج ــال إل ــل االنتق ــراء، قب ــي كل إج ــني ف ــع الاعب جمي
العاصفــة املطريــة تتصاعــد تدريجيــا إلــى أن يقــوم كل الاعبــني بضــرب أقدامهــم علــى األرض، وهــذه 

هــي ذروة العاصفــة. 

ــك . 10 ــرا، ضــع يدي ــر اإلجــراءات بترتيــب عكســي حتــى تهــدأ العاصفــة. وأخي ــادة الاعبــني عب قــم بقي
ــة.  ــة الصامت ــى النهاي ــى جانبيــك إليصــال العاصفــة إل عل

قم باالسترخاء والتمتع بالصمت لبضع ثوان بعد العاصفة. . 11

اشرح لاعبني أنهم سيقومون اآلن بالتفكير في كيفية سير اللعبة. . 12

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال اللعبة؟  •

كيــف عملنــا معــا لتكويــن العاصفــة املطريــة؟ هــل كانــت العاصفــة ســتنجح بهــذا الشــكل دون  •
مشــاركة اجلميــع؟ 

نصائح:  

ــي  • ــس ف ــك )ولي ــوف باجتاه ــني الوق ــن لاعب ــرة، ميك ــة كبي ــع مجموع ــة م ــت تقــود هــذه اللعب إذا كن
ــى آخــر.  ــب إل ــإن اإلجــراءات )األصــوات( تنتقــل مــن جان ــة، ف ــرة(. فــي هــذه احلال دائ

خاصــة مــع اجملموعــة الكبيــرة، النظــر فــي تيســير هــذه اللعبــة مــع »مايســترو« آخــر، يقــوم واحــد  •
بعــرض اإلجــراء واآلخــر بـــ »تفعيــل« الاعبــني )باإلشــارة إلــى أقســام مختلفــة مــن اجملموعــة(. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. العاصفة املطرية. ص. 2-1.



63





نظرة عامة: 

يعمل الطاب معا لتذليل العقبات املادية في هذه اللعبة القصيرة املمتعة.

األهداف: 

التواصل مع أقرانهم بطريقة إيجابية.  •

حل املشاكل بشكل تعاوني.  •

املواد: 

الصخور أو غيرها من املواد ليلتقطها املتعلمون. •

اخلطوات: 

ــك، إذا توفــرت . 1 ــدال مــن ذل ــار 4 طــاب لتشــكيل مجموعــة، وجعلهــم يقفــون أمــام الصــف. وب اختي
ــة مــن أربعــة أشــخاص.  ــى مجموعــات مكون ــة، ميكــن للطــاب االنقســام إل ــواد الكافي املســاحة وامل

ــط . 2 ــض، ورب ــم البع ــم لبعضه ــع ظهوره ــارج م ــه اخل ــرة تواج ــي دائ ــوف ف ــاب الوق ــن الط ــب م اطل
ــني.  ــد املرفق ــدي عن األي

2. التقاط ثمار المانجا

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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وضع صخرة على مسافة 1 متر أمام كل طالب. . 3

اطلــب مــن الطــاب التقــاط الصخــور فــي أســرع وقــت ممكــن، دون افــات مرفقــي الطــاب اآلخريــن، . 4
ودون كام. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ما الوقت الذي استغرقه اجلميع للحصول على الصخور؟  •

هل نعمل كفريق واحد أم أفراد؟  •

هل كان هناك صراع للحصول على الصخور؟  •

كيف قمت بحل النزاعات؟  •

ما الذي منع نشوب النزاع؟  •

اعتبارات أساسية للنقاش:

كان كل متعلم يحاول الوصول إلى الصخرة اخلاصة به.  •

ولكن بسبب ربط مرافقهم، لم يتمكن أي أحد من التحرك وحده.  •

هذا ميكن أن يؤدي إلى النزاع.  •

لكن إذا تعاون املتعلمون، عندها ميكنه حل املشكلة.  •

ال ميكننا حل املشاكل بالكام.  •

نصائح: 

إذا كان لديــك مســاحة محــدودة ومــواد محــدودة اللتقاطهــا، تطــوع أو اختــر أربعــة طــاب عشــوائيا  •
للقيــام بهــذا النشــاط. قــم بهــذا عــدة مــرات للســماح للمزيــد مــن املتعلمــني باملشــاركة، فــي حــني 

يراقــب بقيــة الصــف.

املصدر:

ــة  ــارات حياتي ــكو. مه ــا واليونس ــوم والتكنولوجي ــم، العل ــة والتعلي ــودان، وزارة التربي ــوب الس ــة جن حكوم
ــم  ــل املعل ــوارئ، دلي ــاالت الط ــي ح ــال ف ــي لألطف ــي االجتماع ــم النفس ــة والدع ــارات احلياتي ــال: امله لألطف

لألطفــال، ص. 64-63.
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نظرة عامة: 

يقوم الطاب بتقليد القائد الطابي والتعاون كمجموعة في هذه اللعبة املمتعة.

األهداف: 

تنشيط وحتفيز الطاب على املشاركة من خال النشاط البدني.  •

التعاون اجليد كمجموعة كبيرة.  •

املواد: 

ال حاجة إلى أي منها.  •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب الوقوف في حلقة دائرية. . 1

اطلب من الطاب االلتفاف إلى ميينهم، كما لو كانوا يقفون في صف واحد. . 2

اختيار الطالب ليكون بداية الدائرة وطالب ليكون نهايتها. . 3

يبــدأ اخلــط باحلركــة، ويقــوم القائــد املوجــود فــي املقدمــة باملشــي العــادي، ويجــب أن يكون والشــخص . 4
ــازم.  ــر مــن ال ــده بالشــكل الصحيــح، دون مبالغــة أكث ــة فــي تقلي ــد حــذرا للغاي املوجــود وراء القائ
ــي  ــه ف ــار« كل ــير »القط ــى يس ــرا، حت ــم ج ــيء، وهل ــس الش ــه بنف ــود خلف ــخص املوج ــوم الش ويق

انســجام تــام، وبنفــس الطريقــة متامــا. 

ــه . 5 ــه وقدمي ــوح بيدي ــا أو يل ــد أصوات ــدر القائ ــن أن يص ــكان، وميك ــي أي م ــار ف ــرك القط ــن أن يتح ميك
ــرون.  ــده اآلخ ويقل

يذهب القائد بعد مدة قصيرة إلى اخللف ويتولى قائد جديد مكانه. . 6

تستمر اللعبة. . 7

3. قطار المشي )السخيف(
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دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال هذه اللعبة؟  •

ماذا تعلمنا هذه اللعبة؟ ملاذا تعتقد أن هذه اللعبة مهمة؟  •

نصائح:

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان أن يكونــوا قريبــني مــن بعضهــم البعــض فــي اللعبــة،  •
يتــم تشــكيل اثنــني مــن القطــارات جملموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

ــي  • ــار املش ــام بقط ــاب القي ــن للط ــدودة، ميك ــاحة مح ــع مس ــرة م ــة كبي ــك مجموع إذا كان لدي
ــم.  ــول مقاعده ــخيف( ح )الس

االختالف: 
قم بتجريب القيام بنفس الشيء ولكن مع مشي سخيف وغير عادي.  •

املصدر: 

وورلد فيجني. )n.d.(. اإلبداع مع األطفال: دليل ألنشطة األطفال. ص. 34
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نظرة عامة: 

استكشاف الطاب مفهوم مساعدة زمائهم الطاب )التظاهر بأنهم سمك( في هذه اللعبة املتعة.

األهداف: 

تنشيط وحتفيز الطاب على املشاركة من خال النشاط البدني.  •

دعم ومساعدة زمائهم الطاب.  •

املواد: 

مساحة كبيرة آمنة للركض.  •

كائنني الستخدامهما كقواعد.   •

اخلطوات: 

ــماك . 1 ــوف األس ــي »كه ــة. وه ــاحة مفتوح ــي مس ــض ف ــا البع ــني لبعضهم ــني موازيت ــداد قاعدت إع
ــة«.  اآلمن

اشرح اآلن أن الطاب هم األسماك، وأنهم آمنون عند اتصالهم مع أي من القاعدتني. . 2

وقتما تريد، ميكنها أن تسبح )تركض( من كهف إلى كهف )من قاعدة إلى قاعدة(. . 3

الهــدف مــن ذلــك هــو التنقــل بأمــان دون أن يتمكــن امليســر مــن ملســة بلطــف. ويقــف امليســر فــي . 4
الوســط بــني القاعدتــني. 

إذا ملســت الطالــب أثنــاء وجــوده خــارج القاعــدة، فعليــه اجللــوس مباشــرة حيــث فــي املــكان الــذي . 5
ملســته فيــه، إلــى أن تتمكــن ســمكة )طالــب( أخــرى مــن حتريــره. 

تنتهي اللعبة إما عندما يبدو أن الطاب متعبني، أو إذا مت اإلمساك بجميع الطاب. . 6

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

كيف كان شعورك عند انقاذك أحد زمائك السمك؟  •

كيف كان شعورك عندما قام أحد زمائك السمك بإنقاذك؟  •

4. الدوار
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ملاذا يعتبر من املهم مساعدة بعضنا البعض؟  •

هل تعتقد أنه ميكننا تطبيق هذا الدرس في احلياة اليومية؟ كيف؟  •

نصائح:

كمــا هــو احلــال مــع جميــع األلعــاب العامــات، يجــب علــى امليســر حتقــق، قبــل بدايــة اللعبــة، إذا كان  •
الطــاب راضــني عــن ملــس زمائهــم لهــم. يجــب أن تعــرض كيفيــة ملــس الطالــب. 

إذا كان أي مــن الطــاب غيــر راض عــن ذلــك، اســمح لــه باملشــاهدة. وال يجبــر أحــد علــى املشــاركة إذا  •
كان ال يرغــب فــي ذلــك. 

إذا كان هنــاك أي طــاب مــن ذوي اإلعاقــة التــي متنعهــم مــن الركــض، ضــع قاعــدة إضافيــة بأنــه أذا  •
كان لهــم »مســاعدين«، فــإن املســاعدين بأمــان. ويبقــى »املســاعدون« )طالبــني آخريــن( علــى مســافة 

قريبــة طــوال اللعبــة.  

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدامنــرك. )2014(. 
برنامــج مرونــة األطفــال: الدعــم النفســي فــي املــدارس وخارجهــا، دليــل امليســر 2: مجريــات ورشــات العمــل. 

ص. 15.
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نظرة عامة: 

تغلب الطاب لتحدي بشكل تعاوني وممارسة التركيز والتنسيق مع أقرانهم في هذه اللعبة.

األهداف: 

التواصل مع أقرانهم بطريقة إيجابية.   •

ممارسة التركيز والتعاون مع طالب آخر.  •

التشجيع على احترام بعضهم البعض وبناء •
الفريق.  

املواد: 

قلم رصاص )أو قلم مع غطاء فوقه( لكل طالب.   •

اخلطوات: 

إعطاء كل اثنني من الطالبني أقام الرصاص، ويفضل أن يكون لها نفس الطول. . 1

اطلــب مــن الطــاب الوقــوف فــي مواجهــة بعضهــم البعــض وعلــى نفــس املســافة مــن بعضهــم . 2
البعــض مثــل طــول قلــم الرصــاص. 

ــرف . 3 ــل ط ــاص مقاب ــم رص ــي قل ــدى نهايت ــع إح ــاب: ض ــد الط ــع أح ــاط م ــه النش ــا يتطلب ــرض م ع
ــد  ــن الي ــبابة م ــرف الس ــى ط ــر عل ــرف اآلخ ــب األول والط ــى للطال ــد اليمن ــن الي ــبابة م ــع الس إصب

ــي.  ــب الثان ــرى للطال اليس

احلفاظ على توازن قلم رصاص، على كا الطالبني الضغط قليا. . 4

ــع الســبابة مــن يــد اآلخــر احلــرة. . 5 اطلــب منهــم اآلن وضــع قلــم الرصــاص الثانــي بــني أطــراف أصاب
ــة أخــذ خطــوة إلــى اليمــني أو اليســار أثنــاء حمــل األقــام بثبــات!  اطلــب منهــم اآلن محاول

انهاء املباراة عند متكن اجلميع من احلفاظ على أقام الرصاص ثابتة لفترة من الزمن. . 6

5. العمل معًا
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دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

هل كان من الصعب احلفاظ على أقام الرصاص متوازنة؟  •

ماذا عليك أن تتعلم للنجاح في هذا؟  •

ــر  • ــر، اســألهم: هــل كان األم ــام بالنشــاط فــي مجموعــات أكب إذا حــاول بعــض الطــاب أيضــا القي
ــر؟  ــه عــن التواصــل والصب ــذي تعلمت ــر مــن الطــاب؟ مــا ال ــاك عــدد أكب ــة عندمــا كان هن ــر صعوب أكث

نصائح:

ــة  • ــى األرض. وللمحافظ ــقوط عل ــن الس ــاص م ــام الرص ــى أق ــاظ عل ــو احلف ــة ه ــن اللعب ــدف م اله
علــى ثبــات اثنــني مــن أقــام الرصــاص، علــى الطــاب مراقبــة بعضهــم البعــض عــن كثــب والتجــاوب 

بســرعة. علــى كا الطالبــني تعلــم التكيــف مــع حــركات بعضهــم البعــض. وهــذا ليــس ســها. 

اعتمــادا علــى عــدد مــن الطــاب، ميكــن إجــراء اللعبــة مــع وقــوف الطــاب علــى شــكل مثلــث، فــي  •
صفــني أو فــي حلقــة دائريــن.  تصبــح املبــاراة أكثــر صعوبــة إذا شــارك عــدد أكبــر مــن الطــاب. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدامنــرك. )2014(. 
برنامــج مرونــة األطفــال: الدعــم النفســي فــي املــدارس وخارجهــا، دليــل امليســر 1: البــدء. ص. 87.
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نظرة عامة: 

تغلب الطاب لتحدي بشكل تعاوني وممارسة التركيز والتنسيق مع أقرانهم في هذه اللعبة.

األهداف: 

تنمية وممارسة التركيز  •

تعزيز العاقات بني الطاب من خال اللعب التعاوني.  •

املواد: 

ال حاجة إلى أي منها.   •

اخلطوات: 

وضح ما يلي: سنلعب لعبة بحيث يكون على املتطوع معرفة من هو قائد اجملموعة.  . 1

اطلب من املتطوعني مغادرة الغرفة. . 2

اطلــب مــن جميــع الطــاب االلتفــاف ومواجهــة بعضهــم البعــض فــي شــكل دائــرة، حتــى يتمكنــوا . 3
مــن رؤيــة اجلميــع. 

عنــد مغــادرة املتطوعــني، علــى اجملموعــة اختيــار القائــد. ويقــوم هــذا القائــد بتحريــك جســمه ببــطء . 4
بينمــا حتــاول بقيــة اجملموعــة تقليــد تصرفــات القائــد. 

بــدء التحــرك واملتابعــة كمجموعــة، ودعــوة املتطوعــني مــرة أخــرى إلــى الغرفــة، واخبارهم بــأن عليهم . 5
مراقبــة اجملموعــة بعنايــة، مــن مركــز الدائــرة، ومحاولــة معرفــة مــن هــو القائد. 

كرر ذلك عدة مرات مع متطوعني وقادة جدد. . 6

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

املتطوعون: هل كان من الصعب العثور على القائد؟ ملاذا و لم ال؟  •

االتباع: هل يجب أن نركز كثيرا للعب هذه اللعبة؟  •

6. من القائد؟

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

ألعاب 10-5 10 دقائق أقراني

أنشطة ترفيهية

72



القادة: كيف شعرت عندما كان اجلميع يتبعون ما تقوم به؟  •

هــل تعتقــد أن القــادة يجــب أن يكونــوا معروفــون دائمــا مــن قبــل اجلميــع؟ أو، ميكــن للقــادة القيــادة  •
مــن دون الكثيــر مــن االهتمــام؟ 

نصائح:

احلفاظ على الزخم لهذه اللعبة.  •

قــم بإجــراء ثــاث أو أربــع جــوالت مــن اللعــب فقــط، وهــذا يتوقــف علــى مــدى الســرعة التــي يتــم  •
بهــا العثــور علــى القائــد، حيــث ميكــن أن تصبــح اللعبــة قدميــة بســرعة. 

املصدر: 

جلنة اإلنقاذ الدولية )األردن(. )n.d.(. دليل تخييل جلسات غير الضحايا، ص. 49. 
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نظرة عامة: 

يحــاول الطــاب حــل املشــكلة بشــكل تعاونــي فــي هــذه اللعبــة املمتعــة حيــث يتوجــب عليهــم عبــور نهــر 
وهمــي باســتخدام احلجــارة دون تــرك أي شــخص خلفهــم. 

األهداف: 

رفع مستويات الطاقة وتشجيع التعاون.  •

حل املشكات بشكل تعاوني.  •

املواد: 

يحتاج إلى مساحة.  •

ورقة كبيرة أو الورق املقوى.  •

اخلطوات: 

تقسيم الطاب إلى فرق مكونة من ستة إلى ثمانية طاب. . 1

ترســيم نهــر علــى األرض بالطباشــير أو مــادة أخــرى. اطلــب مــن جميــع الطــاب الوقــوف علــى إحــدى . 2
ضفتــي النهــر الوهمــي.

ــة )أو . 3 ــيح وهمي ــاك متاس ــن هن ــرعة، ولك ــرى بس ــة األخ ــى الضف ــول إل ــاب الوص ــى الط ــرح أن عل ش
بعــض احليوانــات املفترســة األخــرى ذات الصلــة بالســياق( فــي النهــر والتــي ميكــن أن تــؤدي إلــى عــدم 

التمكــن مــن العبــور إال باســتخدام احلجــارة )قطعــة مــن الــورق(.

تسليم ثاث قطع من الورق لكل فريق )وهذا ال يكفي لعبور النهر(، ونطلب منهم االنطاق. . 4

مبجــرد عبــور الطــاب للنهــر، أو إذا وجــد الطــاب أنهــم ال يســتطيعون عبــور النهــر، بــني لهــم أنــه فــي . 5
كثيــر مــن األحيــان فــي حياتنــا ال ميكننــا النجــاح إال إذا تعاونــا مــع اآلخريــن. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال هذه اللعبة؟ ماذا كان وجه الصعوبة؟ ماذا كان وجه السهولة؟  •

7. عبور النهر
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كيف مت ايصال األفكار؟  كيف ميكنك أن تقرر أي فكرة تستخدم؟  •

من الذي حل املشكات داخل كل مجموعة؟  •

هل هناك أي دروس من هذا النشاط ميكننا تطبيقها في احلياة اليومية؟  •

نصائح: 

لــن يتمكــن الطــاب مــن عبــور النهــر مــا لــم يتواصلــوا مــع أعضــاء الفريــق. ال تفســر هــذا للطــاب  •
قبــل بــدء النشــاط - انتظــر لتــرى مــا يفعلونــه. 

إذا كان مــن غيــر مناســب للفتيــات والفتيــان أن يكونــوا فــي نفــس اجملموعــة، قــم بإجــراء هــذه اللعبــة  •
مــع مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــوا مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
برنامــج مرونــة الطــالب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 2: مجريــات ورشــات العمــل. 

ص. 146-145.
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نظرة عامة: 

يقــوم الطــاب بحــل مشــكلة بشــكل تعاونــي فــي هــذه اللعبــة املمتعــة حيــث يكــون عيلهــم فــك أنفســهم 
للخــروج مــن »العقدة البشــرية«. 

األهداف: 

التواصل مع أقرانهم بطريقة إيجابية.  •

تشجيع التعاون بني الطاب.  •

حل املشكات بشكل تعاوني.  •

املواد: 

يحتاج إلى املساحة.  •

اخلطوات: 

وضــح أن اجملموعــة ســتقوم مبشــابكة نفســها لتتحــول إلــى عقــدة ومــن ثــم العمــل معــا لنــرى إلــى . 1
أي مــدى ميكنهــم فــك أنفســهم. 

اطلب من الطاب الوقوف في دائرة. . 2

يجــب اآلن وضــع اليــد اليمنــى فــي منتصــف الدائــرة وأخــذ يــد أي شــخص آخــر فــي الدائــرة، باســتثناء . 3
الشــخص الواقــف إلــى اليمني أو اليســار مباشــرة. 

عندمــا تصبــح اليــد اليمنــى للجميــع متواصلــة، يضعــوا يدهــم اليســرى فــي منتصــف الدائــرة، مــع . 4
يــد أي شــخص، باســتثناء األشــخاص إلــى اليســار أو اليمــني مباشــرة أو الشــخص الــذي ميســكون 

بيديــه بالفعــل. 

يجب أن يحاولوا اآلن فك أنفسهم دون إفات أيدي بعضهم البعض.. 5

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال هذه اللعبة؟ ماذا كان وجه الصعوبة؟ ماذا كان وجه السهولة؟  •

8. العقدة البشرية
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كيف مت حل املشكلة )أو لم حتل(؟  •

هل كان هناك أي قادة؟ ملاذا تبعتهم اجملموعة؟  •

نصائح:

إذا كانــت اجملموعــة أكبــر مــن عشــرة طــاب، يجــب علــى امليســرين تقســيم اجملموعــة إلــى قســمني،  •
بعــد إعطــاء التعليمــات. 

قــد يكــون مــن املناســب تقســيم الطــاب إلــى مجموعــات مــن نفــس اجلنــس، ويتطلــب هذا النشــاط  •
ــر.  احتكاك مباش

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
برنامــج مرونــة الطــالب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 2: مجريــات ورشــات العمــل. 

ص. 93. 
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نظرة عامة: 

ــا  ــي يحملونه ــة الت ــة للكلم ــة املعاكس ــل الكلم ــة حتم ــه بطاق ــر لدي ــب آخ ــاد طال ــاب ايج ــة الط محاول
ــكات.  ــل املش ــتماع، وح ــئلة، واالس ــرح األس ــى ط ــجيعهم عل وتش

األهداف: 

التواصل مع أقرانهم بطريقة إيجابية.  •

ممارسة التعاون من خال حتدي مطابقة جماعية.  •

املواد: 

بطاقات الفهرسة )واحدة لكل طالب( وأقام تأشير.  •

مساحة كافية للطاب للتحرك بحرية.  •

كتابــة كلمــة واحــدة علــى بطاقــة الفهرســة لــكل طالــب. وينبغــي أن تتضمــن الكلمــات مــا هــو  •
عكســها مثــل الســاخن / البــارد، أعلــى / أســفل، ســعيد / حزيــن، الــخ تأكــد مــن أن وجــود بطاقــة 

معاكســة مطابقــة لــكل بطاقــة فهرســة.  

اخلطوات: 

تقــدمي نشــاط البحــث عــن الكلمــة املعاكســة. اســتخدام هــذا الوقــت لتعزيــز أي توقعــات يعتبــر مــن . 1
املهــم أن يتذكرهــا الطــاب أثنــاء النشــاط. 

توزيع بطاقة فهرسة واحدة لكل طالب. . 2

أخبر الطاب بأن شخصا آخر في اجملموعة لديه عكس بطاقاتهم. . 3

وضــح للطــاب أن عليهــم التجــول فــي املــكان والتحــدث مــع بعضهــم البعــض للعثــور علــى عضــو . 4
فــي مجموعــة يحمــل بطاقــة فيهــا كلمــة معاكســة للكلمــة التــي يحملونهــا. 

ضــع منوذجــا للمحادثــة التــي يجريهــا الطــاب بالقــول: لــدي بطاقــة مكتــوب عليهــا كلمــة ناعــم، . 5
وأنــا أبحــث عــن البطاقــة التــي حتمــل كلمــة معاكســة لهــا. 

ــه عندمــا يجــدوا الكلمــة املعاكســة، فــإن عليهــم اجللــوس مــع شــركائها حتــى . 6 ــر الطــاب أن أخب
ــم.  ــة لكلماته ــات املعاكس ــع الكلم ــب اجلمي يج

9. البحث عن الكلمة المعاكسة
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اسأل الطاب إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا النشاط. . 7

إعطــاء الوقــت )خمــس دقائــق( للطــاب للتجــول فــي املــكان والتحــدث مــع األعضــاء اآلخريــن فــي . 8
اجملموعــة إليجــاد الكلمــات املعاكســة لكلماتهــم. 

ينتهــي النشــاط عندمــا يجــد جميــع الطــاب مــن يحملــون الكلمــات املعاكســة لكلماتهــم. وضــح . 9
للطــاب أنهــم ســيفكرون اآلن فــي الكيفيــة التــي ســار بهــا النشــاط. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال النشاط؟  •

كيف كان التواصل يتم مع من يحمل الكلمة املعاكسة والذي كنت تبحث عنه؟  •

مــا هــي املهــارات التــي اســتخدمتها خــال هــذا النشــاط؟  كيــف ميكنــك اســتخدام هــذه املهــارات  •
خــارج اللعبــة؟ 

نصائح:

بالنســبة للطــاب األكبــر ســنا، ميكــن أن يســتخدم هــذا النشــاط كمرحلــة انتقاليــة باجتــاه احملادثــات  •
الثنائيــة حــول أي موضــوع.  حتداهــم أن يجــدوا شــريكا مــن دون احلديــث، ولكــن مــع اإلجــراءات. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. البحث عن الكلمة املعاكسة، ص. 2-1. 
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نظرة عامة: 

تدعــي مجموعــة مــن الطــاب أنهــم أفاعــي )ميثــل أحدهــم الــرأس، والباقــي أجــزاء اجلســم(، ويتــم حتديهــم 
للمــس ذيــل أفعــى أخــرى فــي هــذه اللعبــة التعاونيــة املمتعــة. 

األهداف: 

تنشيط وحتفيز الطاب على املشاركة من خال النشاط البدني.  •

تشجيع التعاون بني الطاب.  •

املواد: 

مساحة كبيرة آمنة للركض.  •

اخلطوات: 

ــد وراء . 1 ــوا واح ــم أن يقف ــخاص. نخبره ــة أش ــن خمس ــة م ــات مكون ــى مجموع ــاب إل ــيم الط تقس
ــاف أو األوراك، لتشــكيل األفعــى. يكــون  ــق األكت اآلخــر واإلمســاك بشــخص أمامهــم، إمــا عــن طري

ــل.  ــد والاعــب املوجــود فــي اخللــف هــو الذي الاعــب املوجــود فــي املقدمــة القائ

وضــح اآلن أن الهــدف مــن اللعبــة هــو أن ميســك رأس كل ثعبــان بالذيــل. ويتــم كل هــذا أثنــاء الركــض، . 2
ولكــن التأكــد مــن أن إمســاك جميــع الاعبــني بالشــخص املوجــود فــي املقدمــة. 

ــرأس( . 3 ــل، يذهــب هــذا الشــخص )ال ــرأس مــن ملــس الذي يجــب أن ال تنفصــل األفعــى. وعنــد متكــن ال
ــل الثعبــان وهلــم جــرا حتــى ميــر كل شــخص فــي اجملموعــة فــي كل املواضــع.  إلــى اخللــف، ويصبــح ذي

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال هذه اللعبة؟ ماذا كان وجه الصعوبة؟ ماذا كان وجه السهولة؟  •

بالنســبة لــرؤوس األفعــى، كيــف شــعرمت وانتــم تتحكمــوا فــي اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا زمائكــم  •
الطــاب؟ 

بالنســبة ألجســاد األفعــى، كيــف شــعرمت وانتــم ال تســتطيعون الســيطرة علــى االجتــاه الــذي تذهبون  •
إليــه؟ مــا الــذي قمتــم بــه بشــكل مختلــف )إذا وجــد(؟ 

10. األفعى
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نصائح: 

إذا لــم تتوفــر  مســاحة كبيــرة، اجعــل مجموعــات أكبــر قليــا )أن تصــل إلــى ثمانيــة طــاب، كحــد  •
أقصــى( وبعــد ذلــك ميكــن أن يتناوبــون فــي لعــب اللعبــة. يحــب الطــاب هــذه اللعبــة كثيــرا، ولكنهــا 
ميكــن أن تفســد بســرعة إذا لــم يضــع امليســر قواعــد صارمــة لســامة الطــاب. وعنــد اندفاعهــم، 
ميكــن للطــاب اإلمســاك ببعضهــم البعــض بهــزل، ومييلــون إلــى اإلفــات بســرعة والوقــوع بســهولة. 
وهــذا ال يــؤدي إلــى حتقيــق الهــدف مــن اللعبــة، وهــو االنســجام والتعــاون فــي اجملموعــة. فمــن أجــل 
ســامتهم، نخبرهــم أن ال ميســكوا مبابــس بعضهــم البعــض، بــل ميســكوا بأكتافهــم، وبــدء العبــة 

ببــطء. 

ــى اإلبطــاء فــي الركــض  • ــاج إل ــان هــو املســؤول عــن عــدم فقــدان اجلســم وميكــن أن يحت رأس الثعب
ــه.  ــن متابعت ــث ميكــن لآلخري بحي

يجب أن يبقى الذيل بعيدا عن الرأس مهما كان الثمن - ولكن من دون التخلي عن اجلسم.  •

على املوجودين في الوسط أن يثقوا بأصدقائهم! •

مــن املهــم جــدا التأكــد مــن قيــام الطــاب بتغييــر املواضــع علــى طــول جســم األفعــى، بحيــث ميكــن  •
للجميــع جتربــة مســؤوليات مختلفــة فــي كل نقطــة. ال يوجــد أي فائــدة فــي بــدء اللعبــة مبشــاركة 
ــتيعاب  ــرد اس ــدا. ومبج ــة ج ــح صعب ــا تصب ــني(، ألنه ــة العب ــن ثماني ــر م ــاس )أي أكث ــن الن ــر م الكثي

الطــاب ملفهــوم اللعبــة، كلمــا ازداد طــول األفعــى، ازداد التحفيــز فــي اللعبــة. 

إذا كان مــن غيــر مناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجــراء هــذه  •
اللعبــة مــع مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــوا مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
برنامــج مرونــة الطــالب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 2: مجريــات ورشــات العمــل. 
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نظرة عامة: 

يعكــس الطــاب بعضهــم البعــض فــي مجموعــات مــن شــخصني ويعبــروا عــن املشــاعر اخملتلفــة فــي هــذه 
اللعبــة. 

األهداف: 

التعبير عن املشاعر بشكل خاق من خال احلركة.  •

حتفيز التعاون والتركيز.  •

املواد: 

يحتاج إلى املساحة.   •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب الوقوف في صفني. . 1

شرح أن أحد الصفوف هو املرايا، والصف اآلخر هم املمثلون. . 2

يقــوم بعــد ذلــك امليســر ومســاعده  بعــرض اللعبــة. وينــادي امليســر باســم عاطفــة ايجابيــة، مثــل . 3
القــوة، والشــجاعة، واجلــرأة، والســعادة، والهــدوء، ويقــوم املمثلــون بتمثيــل هــذه العاطفــة. 

حتاول املرايا تقليد املمثل في كل التفاصيل. . 4

ــزام . 5 ــى الت ــكل املشــاعر - يحافــظ امليســر عل ــرآة ل ــل وامل ــه املمث يأخــذ كل صــف بالتحــول مــن كون
اجلميــع بالنظــام! وينــادي امليســر باســم العاطفــة، وينــادي أيضــا عندمــا يكــون علــى املمثــل واملــرآة 

ــر األدوار.  تتغي

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

هل كان من السهل أن تكون مرآة؟ هل كان ذلك ممتعا؟  •

هل كان من السهل أن تكون الشخص الذي يقدم اإلمياءات؟ هل أحببت ذلك؟  •

هل يعطيك التمرين شعورا جيدا عن شريكك؟  •

11. لعبة المرآة
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هل كان من األسهل العمل مع صديق مقرب أو مع شخص ال تعرفه جيدا؟ ملاذا؟  •

ما الذي حدث خال اللعبة؟  •

صف جتربتك باعتبارك القائد؟ املرآة؟  •

كيف ترى أن هذه اللعبة تساعدك على إياء االهتمام لكيفية شعور الناس؟  •

أخبــر اجملموعــة: ميكــن أن يكــون النظــر عــن كثــب إلــى بعضكــم البعــض هامــا جــدا فــي اجملموعــة.  •
وعليــك النظــر واالســتماع إلــى الشــخص اآلخــر بعنايــة مــن أجــل فهمــه. 

نصائح: 

ــرة مــع مســاحة محــدودة، ميكــن للطــاب املشــاركة بالوقــوف بجــوار  • ــك مجموعــة كبي إذا كان لدي
ــم.  مقاعده

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، فــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس أو ثنائــي مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــوا مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
ــة الطــالب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 1: البــدء. ص. 83.  برنامــج مرون
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نظرة عامة: 

يبدأ الطاب استكشاف الفوائد املترتبة على وجودهم ضمن فريق في اللعبة التعاونية لوضع العامة. 

األهداف: 

استكشاف العمل اجلماعي في لعبة وضع العامة النشطة.  •

رفع مستويات الطاقة وتشجيع التواصل والتعاون.  •

التشجيع على احترام بعضهم البعض وبناء الفريق.  •

املواد: 

مساحة مفتوحة مبا فيه الكفاية لاعبني للركض بحرية.  •

حتديد حدود املساحة التي ال ميكن لاعبني جتاوزها.  •

اخلطوات: 

ــم أن . 1 ــن امله ــر م ــخة يعتب ــات راس ــز أي توقع ــت لتعزي ــذا الوق ــتخدام ه ــة. اس ــة النقط ــدمي لعب تق
ــكان.  ــي امل ــض ف ــيقومون بالرك ــني س ــا أن الاعب ــة، خصوص ــال اللعب ــون خ ــا الاعب يتذكره

شرح لاعبني أن فقاعات كبيرة، غروية، آكلة للبشر قد غزت األرض، وأن إحداها موجودة هنا! . 2

اطلب من أحد الاعبني أن يكون »هي«، واملعروفة باسم »الفقاعة«. . 3

اشــرح لاعبــني أن هــذه اللعبــة هــي مثــل لعبــة وضــع العامــة، ولكــن عندمــا تضــع الفقاعــة عامــة . 4
عــل الاعــب، يتــم امتصــاص هــذا الاعــب ومــن ثــم ربــط يديــه بالفقاعــة، ممــا يجعــل الفقاعــة أكبــر. 
أخبــر الاعبــني أنــه مبجــرد حتولهــم إلــى جــزء مــن الفقاعــة، فإنــه ال ميكنهــم االنفصــال عنها. واشــرح 

أن هــذه العمليــة تســتمر حتــى يتــم وضــع عامــة علــى اجلميــع وتقــوم الفقاعــة بامتصاصهم. 

اإلشــارة إلــى حــدود املــكان التــي ال ميكــن لاعبــني حتاوزهــا، وإذا جتاوزوهــا، يصبحــوا تلقائيــا جــزءا مــن . 5
الفقاعــة. 

اسأل الاعبني إذا كانت لديك أي أسئلة عن اللعبة. . 6

ابدأ اللعبة. . 7

12. وضع العالمة على الفقاعة
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تنتهــي اللعبــة عنــد وضــع الفقاعــة لعامــة علــى اجلميــع. اشــرح لاعبــني أنهــم ســيفكرون اآلن فــي . 8
الكيفيــة التــي ســارت بهــا اللعبــة. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال املباراة؟  •

ما هو أصعب، جتنب الفقاعة أم أن تكون جزءا منها؟ ملاذا؟  •

كيــف كان شــعورك خــال هــذه اللعبــة؟ مــا هــي املهــارات التــي لــم نســتخدمها للعــب هــذه اللعبة،  •
وكيــف ميكننــا اســتخدامها خــارج اللعبة؟ 

نصائح: 

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجــراء هــذه  •
اللعبــة مــع مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. وضع العالمة على الفقاعة، ص. 2-1. 
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نظرة عامة: 

استكشــاف الطــاب ألفــكار حــول الثقــة مــن خــال لعبــة صامتــة حيــث يتظاهــر املشــاركون بأنهــم علــى 
مــن قطــار، ومعصوبــي العينــني أمــام القطــار بينمــا يقــرر اجلــزء اخللفــي مــن القطــار اجتــاه ســيره. 

األهداف: 

تطوير الثقة والتواصل غير اللفظي.  •

فهم سبب أهمية الصدق عند التواصل •
مع األقران. 

املواد: 

يحتاج إلى املساحة.  •

اخلطوات: 

اطلــب مــن الطــاب االصطفــاف خلــف بعضهــم فــي مجموعــات مــن أربعــة أو خمســة أشــخاص . 1
مــع وضــع أيديهــم علــى أكتــاف الشــخص الواقــف أمامهــم. يبقــي الشــخص املوجــود فــي اخللــف، 
واحملــرك، أعينهــم مفتوحــة، ويبقــي اآلخــرون، والعربــات، أعينهــم مغمضــة )أو رمبــا معصوبــي العينــني(. 

ــال . 2 ــن خ ــة م ــر لفظي ــات غي ــاء تعليم ــار بإعط ــف( القط ــي اخلل ــود ف ــب املوج ــرك )الطال ــود احمل يق
ــس:  اللم

للســير إلــى األمــام، يضغــط بكلتــا اليديــن فــي وقــت واحــد علــى أكتــاف الاعــب املوجــود فــي  •
ــة  ــي املقدم ــود ف ــخص املوج ــتلمها الش ــى يس ــي وردت، حت ــالة الت ــرر الرس ــذي يك ــة وال املقدم

ويبــدأ التحــرك. وللســير فــي اجتــاه اليمــني، يضغــط علــى الكتــف األميــن. 

لاجتاه يسارا، يضغط على الكتف األيسر.  •

للتوقف، يرفع كلتا يديه قبالة األكتاف )إيقاف االتصال(.  •

الهــدف مــن اللعبــة هــو التجــول فــي مــكان محــدد مســبقا مــن دون تصــادم أي مــن القطــارات مــع . 3
بعضهــا البعــض. 

13. القطار الصغير األعمى
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دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا كان الدور املفضل لديك؟ هل ميكن ان توضح؟  •

ما الوضع الذي كان أسهل من غيره؟ هل ميكن ان توضح؟  •

هل كان من الصعب أن تثق وأنت مغمض العينني؟  •

هل كانت هناك اختافات بني احملركات؟ هل ميكن ان توضح؟  •

ما هي أفضل وسيلة لتجنب القطارات األخرى؟  •

نصائح: 

ــار  • ــى كل قط ــب عل ــث يتوج ــة حي ــار كعقب ــع مس ــن وض ــن املمك ــة، م ــر صعوب ــة أكث ــل اللعب جلع
ــها.  ــا دون ملس ــرور منه ــر امل صغي

ــد مــن  • ــة فــي ســرعة الركــض أو مــع قطــارات أطــول تتضمــن املزي ميكــن أيضــا إجــراء نفــس اللعب
ــني.  الاعب

ــن  • ــض ع ــال. وللتعوي ــة االتص ــائل، وساس ــي الرس ــة ف ــز والدق ــى التركي ــر عل ــر امليس ــب أن يص يج
ــة.  ــر صعوب ــال أكث ــل االتص ــون جلع ــه يك ــإن التوج ــة، ف ــاب الرؤي غي

تكمــن الصعوبــة فــي التأخيــر بــني إعطــاء األمــر واحلركــة التــي يجــري تنفيذهــا. فــإن التوجــه هــو  •
لتلقــي الرســالة، وفهمهــا وتنفيذهــا حتــى قبــل نقلهــا. ويجــب أن ال يكــون الضغــط مســتمرا، بــل 

التمريــر بســرعة وبشــكل واضــح مــن آخــر العــب إلــى أول العــب، والــذي يطيــع ذلــك األمــر. 

فــي كثيــر مــن األحيــان، عنــد لعــب اللعبــة ألول مــرة، حتطــم القطــارات بعضهــا البعــض عــن قصــد،  •
علــى الرغــم مــن أن الهــدف هــو جتنــب ذلــك. ومــن املفيــد تذكيــر الطــاب أن هــذه اللعبــة تهــدف 
إلــى تعلــم الثقــة )العربــات( وأن تكــون جديــرا بالثقــة )احملــرك(.  ويجــب اإلصــرار علــى ضــرورة اســتباق 

التغييــر فــي االجتــاه )احملــرك(. 

مبــا أن األدوار مختلفــة متامــا )الوســط واألمــام واخللــف(، فمــن املهــم تغييــر املواضــع بحيــث يحــاول كل  •
فــرد تأديــة األدوار اخملتلفــة. 

ــز اجملموعــة بعــد  • ــر هــذا النشــاط جيــدا لبــدء أو إنهــاء جلســة العمــل بهــدوء، أو إلعــادة تركي يعتب
ــتيته.  تش

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس، أو عــن طريــق تكويــن قطــارات مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

تيري دي هومي. )2007(. الضحك والركض واحلركة للنمو معا: ألعاب ذا هدف نفسي اجتماعي، ص. 39-38. 
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نظرة عامة: 

يصبح الطاب »آلة« حيث يقوم القائد الطابي بتصميم احلركات التي يؤديها زمائه الطاب. 

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

ممارسة التركيز والتعاون مع مجموعة من الطاب.  •

فهم أن الطالب هو جزء من مجموعة أكبر )الطاب، أفراد اجملتمع، وما إلى ذلك(. •

املواد: 

يحتاج إلى املساحة.  •

اخلطوات: 

ــؤدي أحــد . 1 ــة أشــخاص. ي ــى ثماني ــة مــن ســتة إل ــرة مكون ــى مجموعــات صغي تقســيم الطــاب إل
ــة.  ــوا أجــزاء اآلل ــره مــن الطــاب فــي كل مــرة ليكون ــاء غي ــار البن ــاء.  ويخت ــل مــرة دور البن الطــاب كل

يقــوم البنــاء بتحريــك لبنــة )طالــب آخــر( إلــى مكانهــا وينحــت اجلســم ليأخــذ الشــكل املطلــوب. . 2
ثــم يقــوم البنــاء بإعطــاء اللبنــة حركــة بســيطة متكــررة )علــى ســبيل املثــال، أرجحــة ذراع واحــدة 

لألمــام واخللــف( وصوتــا لتقــوم بتكــراره. 

عندمــا يكــون اجلــزء مــن اآللــة فــي املــكان املطلــوب، يختــار البنــاء طالبــا آخــر كلبنــة ويضيــف هــذا . 3
اجلــزء إلــى اآللــة. يجــب أن يكــون كل جــزء متتالــي قريبــا مبــا فيــه الكفايــة للمــس األجــزاء األخــرى. 

عندمــا يقتنــع البنــاء بالتصميــم، يبــدأ البنــاء التالــي بالبنــاء مــن جديــد )ال يتوجــب اســتخدام جميــع . 4
الطــاب فــي بنــاء كل آلــة(. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال اللعبة؟  •

كيف عملت اجملموعة معا؟  •

إذا كان على مجموعتك القيام باللعبة مرة أخرى، ما الذي ستقوم به بشكل مختلف؟  •

14. بناء آلة
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نصائح: 

إذا كان مــن غيــر مناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس أو بتشــكيل آالت مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

اليونيسيف )الشرق األوسط وشمال افريقيا(. )2002(. كتاب األلعاب النفسية االجتماعية لألطفال والشباب الذي 
تعرضوا لظروف صعبة. ص. 41-40. 
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نظرة عامة: 

ــن  ــاب م ــم الط ــة أقرانه ــون بحماي ــث يقوم ــي حي ــاط البدن ــال النش ــن خ ــة م ــاب دور احلماي ــم الط يتعل
ــة.  ــرة اللين ــرب بالك ــرض للض التع

األهداف: 

حتفيز فهم ومناقشة حماية الطاب والثقة.  •

املواد: 

كرة لينة.  •

يحتاج إلى املساحة.  •

اخلطوات: 

ــرة، ووضــح أنــك بحاجــة إلــى اثنــني مــن املتطوعــني للوقــوف فــي . 1 اطلــب مــن الطــاب تشــكيل دائ
ــرة.  منتصــف الدائ

يكون أحد املتطوعني »الطالب احملمي« ويكون اآلخر »احلارس الشخصي«. . 2

قــم اآلن بإعطــاء اجملموعــة كــرة لينــة. والهــدف مــن اللعبــة هــو رمــي الكــرة علــى الطالــب احملمــي. . 3
وتكــون وظيفــة احلــارس هــو منــع الكــرة مــن ضــرب الطالــب احملمــي. 

قــد يضــرب احلــارس الشــخصي أثنــاء قيامــه بحمايــة الطالــب. يجــب أن يبقــى املتطوعــان مــدة 30-15 . 4
ثانيــة فــي منتصــف الدائــرة، قبــل أن يحــل محلهــم اثنــني مــن املتطوعــني اجلــدد. واصــل اللعــب حتــى 

تتــاح الفرصــة لــكل مــن يرغــب فــي أن يكــون فــي الوســط. 

استكمال النشاط مع أسئلة املتابعة أدناه. . 5

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ــارس  • ــون »احل ــي«؟ وأن تك ــب احملم ــون »الطال ــط، وأن تك ــي الوس ــوف ف ــاء الوق ــعورك أثن ــو ش ــا ه م
الشــخصي«؟  

15. الحارس الشخصي
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ما هو شعورك أثناء محاولة ضرب »الطالب احملمي«؟  •

ملاذا تعتقد أن من املهم حماية أقرانك؟ ما هي الطرق التي ميكن حمايتهم بها؟  •

نصائح: 

تأكــد مــن أن اجملموعــة تــدرك أن الكــرة يجــب أن تلقــى برفــق فــي هــذه اللعبــة. مــن املهــم اســتخدام  •
الكــرة اللينــة، والهــدف مــن اللعبــة هــو ضــرب كل مــن هــو فــي الوســط. ال يجبــر أحــد علــى أن يكــون 

فــي الوســط إذا لــم يرغــب فــي ذلــك. 

مــن املهــم أن تكــون علــى اطــاع بالتوتــرات املوجــودة بــني اجملموعــات اخملتلطــة )العنصــر أو العــرق أو  •
اجلنســية(، وعــدم الســماح لهــذه اللعبــة بــأن تضــع أحــد اجملموعــات فــي صــراع مــع مجموعــة أخــرى. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدامنــرك.  •
)2014(. برنامــج مرونــة األطفــال: الدعــم النفســي فــي املــدارس وخارجهــا، دليــل امليســر 2: مجريــات 

ورشــات العمــل. ص. 60.
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نظرة عامة: 

يتعــاون الطــاب للتغلــب علــى التحــدي املتمثــل فــي »الورقــة املتقلصــة«، حيــث عليهــم قلــب الورقــة علــى 
اجلهــة األخــرى كمجموعــة أثنــاء وقوفهــم عليهــا. 

األهداف: 

التواصل مع األقران بطريقة إيجابية.  •

تشجيع التعاون بني الطاب.  •

حل املشكات بشكل تعاوني.  •

املواد: 

بطانيــة كبيــرة أو ورقــة ميكــن للنــاس الوقــوف عليهــا بأقدامهــم العاريــة. وقــد حتتــاج إلــى عــدة أوراق  •
للمجموعــة الكبيــرة.  

اخلطوات: 

ــة . 1 ــت اجملموع ــرة - إذا كان ــة كبي ــون الورق ــب أن تك ــم يج ــرر ك ــى األرض. ق ــة عل ــة أو بطاني ــع ورق وض
صغيــرة، قــم بطــي الورقــة. واطلــب اآلن مــن جميــع الطــاب خلــع أحذيتهــم والوقــوف علــى الورقــة. 

ال يجــب ألن يتوفــر مســاحة كبيــرة للطــاب للتحــرك فيهــا عندمــا يقفــون علــى الورقــة معــا. 

اشرح اآلن أن األرض احمليطة بالورقة تعتبر سامة وال يسمح لهم بالنزول عن الورقة وملس األرض. . 2

الهدف من اللعبة هو قلب الورقة على اجلانب اآلخر، دون أن يخطو خارجا إلى األرض السامة. . 3

ــم . 4 ــكلة، ق ــم مش ــك. إذا واجهته ــام بذل ــة القي ــى كيفي ــل عل ــي للعم ــت الكاف ــم الوق امنحه
ــد  ــة. وق ــون كمجموع ــم يتعاون ــا أنه ــك طامل ــق ذل ــم حتقي ــه بإمكانك ــم أن ــجيعهم واخبره بتش
ــك.  ــق ذل ــم حتقي ــأن بإمكانه ــم ب ــن ذكره ــه، ولك ــا ل ــا كان مخطط ــول مم ــا أط ــة وقت ــتغرق اللعب تس

عنــد انتهــاء النشــاط، قــم بالثنــاء علــى الطــاب واطلــب منهــم اجللــوس فــي دائــرة للمتابعــة مــع . 5
األســئلة أدنــاه. إذا لــم يقولــوا ذلــك مــن تلقــاء أنفســهم، أخبرهــم أن هــذا النشــاط هــو تذكيــر جيــد 
بــأن األشــياء قــد تبــدو مســتحيلة فــي البدايــة، ولكــن عندمــا نســاعد بعضنــا البعــض، يصبــح كل 

شــيء ممكــن. 

16. الورقة المتقلصة
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دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

هل استمتعت بهذا النشاط؟  •

ما هو وجه الصعوبة في هذا النشاط؟  •

كيــف متكنــت مــن حــل التحــدي املتمثــل فــي قلــب الورقــة علــى اجلانــب اآلخــر؟ هــل أخــذ أي شــخص  •
دور القائــد أم أنكــم عملتــم جميعــا معــا؟ 

ما الذي تعلمته من هذا النشاط؟  •

نصائح: 

ــل  • ــاب حتم ــى الط ــون عل ــد يك ــان ق ــض األحي ــي بع ــر - ف ــكاك املباش ــاط االحت ــذا النش ــمل ه يش
بعضهــم البعــض أو املــزاح عــن كثــب مــع بعضهــم البعــض. تقســيم الطــاب إلــى مجموعــات مــن 
نفــس اجلنــس، إذا كان هــذا أكثــر ماءمــة. ميكــن للمجموعتــني عندهــا اللعــب كل علــى حــده واحــد أو 

جعلهــا منافســة بينهمــا علــى ورقتــني منفصلتــني. 

ــب اآلخــر، عــن  • ــن يلعبــون هــذه اللعبــة فــي قلــب الورقــة علــى اجلان عــادة مــا ينجــح الطــاب الذي
طريــق حتريــك معظــم أفــراد اجملموعــة تدريجيــا إلــى أحــد جوانــب الورقــة، ويبــدأ حينهــا أحدهــم بقلب 
القســم املقابــل مــن الورقــة. ويتقلــص حجــم الورقــة أثنــاء قيامهــم بذلــك، وســيضطرون إلــى تغييــر 

مكانهــم، أثنــاء قيامهــم تدريجيــا بقلــب مســاحة أكبــر مــن الورقــة. 

الحــظ األدوار اخملتلفــة التــي يأخذهــا الطــاب فــي هــذا النشــاط. عــادة مــا يكــون هنــاك عــدد قليــل  •
مــن الطــاب الذيــن يتولــون املســؤولية ويبــدؤون فــي إعطــاء تعليمــات لآلخريــن. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
ــدء. ص. 100-99. ــة الطــالب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 1: الب برنامــج مرون
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نظرة عامة: 

يتعاون الطاب وبصمت لرسم منزل، شجرة، والشمس باستخدام قلم ملون واحد، ورقة واحدة.

األهداف: 

التواصل غير اللفظي.  •

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

ممارسة التركيز والتعاون مع طالب آخر.  •

املواد: 

ورقة كبيرة لكل طالبني.  •

أقام تأشير للرسم.  •

اخلطوات: 

تقسيم الطاب إلى مجموعات من شخصني، وإعطاء كل مجموعة قلم ملون وورقة كبيرة. . 1

أخبر الطاب أن التمرين يكون دون كام. . 2

جتلس كل مجموعة مقابل بعضهما البعض، مع وضع الورقة بينهما. . 3

يحمل كا الشخصني القلم امللون معا ويعما معا على رسم منزل، شجرة، والشمس. . 4

عندمــا ينتهيــان مــن العمــل، ينبغــي أن يقدمــا الرســم أمــام اجملموعــة ويقومــا بصــف جتربتهــم فــي . 5
تكوينــه. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

هل وجدت صعوبة في هذا النشاط؟  •

كيف تواصلت حول ما كنت تريد رسمه مع شريكك دون كام؟  •

ينطــوي العمــل اجلماعــي، ســواء فــي هــذا النشــاط أو فــي حياتنــا اليوميــة، علــى التواصــل اللفظــي  •

17. المنزل، الشجرة، الشمس
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وغيــر اللفظــي. وننســى أحيانــا قــوة التواصــل غيــر اللفظــي، ولكــن مــن خــال هــذا النشــاط، متكنــت 
مــن إدراك أهميــة التواصــل غيــر اللفظــي. 

نصائح: 

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى الرســم بســبب اإلعاقــة، اجعلــه يســتخدم نظــام األصدقــاء والعمــل  •
ــى  ــاء عل ــم بن ــادر« بالرس ــب »الق ــوم الطال ــي أن يق ــن ينبغ ــه، ولك ــه توجيه ــر ميكن ــب آخ ــع طال م

توجيهــات الطالــب اآلخــر. 

متابعة: 

تعليق جميع األعمال الفنية على جوانب الصف لتكوين معرض فني.  •

املصدر: 

ــارات  ــة وامله ــات باملعرف ــات املراهق ــز الفتي ــي: جتهي ــالمتي، رفاه ــان(. )n.d.(. س ــة )لبن ــاذ الدولي ــة اإلنق جلن
ــس. ص. 23. ــى اجلن ــم عل ــف القائ ــة العن ــع ومواجه ــف ومن ــى تخفي ــاعدتهن عل ــية ملس األساس
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نظرة عامة: 

يقوم الطاب بقيادة أقرانهم ويقودهم أقرانهم في مشي الثقة وهم معصوبي العينني.

األهداف: 

التصرف بشجاعة وتعلم الثقة بأعضاء اجملموعة.  •

تشجيع بناء الفريق واحترام اآلخرين.  •

البدء في تطوير حس التعاطف.  •

املواد: 

عصابة للعينني )واحد لكل مجموعة من اثنني(.  •

مساحة كافية لاعبني للتحرك بأمان وبحرية.  •

تعيــني وتســمية النقطــة )أ( فــي أحــد أطــراف املــكان، حيــث ســيبدأ عندهــا الاعبــون. والنقطــة )ب(  •
فــي الطــرف املقابــل مــن املــكان، حيــث ســينتهي عندهــا الاعبــون. 

ترك أو وضع العراقيل في املكان الذي سيعبره الاعبون.  •

يعمــل الاعبــون فــي هــذه اللعبــة ضمــن مجموعــات مــن شــخصني. انظــر فــي مــا إذا كنــت ســتعني  •
شــركاء قبــل اللعبــة أو توجيــه الاعبــني الختيــار شــركاءهم. 

اخلطوات: 

تقــدمي لعبــة مشــي الثقــة. اســتخدم هــذا الوقــت لتعزيــز أي توقعــات راســخة يعتبــر مــن املهــم ان . 1
يتذكرهــا الاعبــون خــال اللعبــة. 

ــب . 2 ــع جتن ــة )ب( م ــى النقط ــة )أ( ال ــن النقط ــريكك م ــه ش ــو توجي ــة ه ــن اللعب ــدف م ــرح أن اله ش
ــات.  العقب

يتمثل التحدي في هذه اللعبة في أن يتم عصب عيني العب واحد من كل مجموعة. . 3

ــن . 4 ــم بتكوي ــن، ق ــخصني. إذا أمك ــن ش ــات م ــى مجموع ــهم إل ــيم أنفس ــني تقس ــن الاعب ــب م اطل
ــض.  ــم البع ــدا لبعضه ــني ج ــوا معروف ــم يكون ــني ل ــم العب ــث تض ــات بحي اجملموع

18. مشي الثقة
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أخبــر الاعبــني أن شــخصا واحــدا مــن اجملموعــة ســيكون مبثابــة موجــه لقيــادة شــريكه املعصــوب . 5
ــك  ــن ذل ــم يك ــا ل ــريكه م ــس ش ــل مل ــوز للدلي ــة )ب(. ال يج ــى النقط ــة )أ( ال ــن النقط ــني م العين
ــي.  ــل اللفظ ــى التواص ــاد عل ــة االعتم ــى اجملموع ــب عل ــن األذى. ويج ــني ع ــاد الاعب ــى إبع ــاعدة عل للمس

اسأل الاعبني إذا كانت لديهم أي أسئلة عن اللعبة. . 6

توزيــع عصابــة العينــني علــى كل مجموعــة والطلــب منهــم حتديــد مــن ســيتم عصــب عينيــه ومــن . 7
ســيكون الدليــل. 

شرح لاعبني أنه سيجري تغيير األدوار بعد اجلولة األولى. . 8

بدء اللعبة. . 9

عنــد انتقــال اجملموعــة بنجــاح مــن النقطــة )أ( الــى النقطــة )ب(، اطلــب مــن الشــركاء تبديــل األدوار . 10
وبــدء اللعبــة مــن جديــد. 

ــرح . 11 ــني وأدالء. اش ــي العين ــوا معصوب ــة ليكون ــني الفرص ــع الاعب ــاح جلمي ــا تت ــة عندم ــي اللعب تنته
ــة.  ــير اللعب ــة س ــي كيفي ــر ف ــيقوموا اآلن بالتفكي ــم س ــني أنه لاعب

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال املباراة؟  •

ما كان وجه السهولة أو الصعوبة بأن تكون معصوب العينني؟ ملاذا؟  •

كيف كان شعورك وأنت تؤدي دور الدليل؟ هل كان ذلك سها أم صعبا؟ ملاذا؟  •

ما هي املهارات املطلوبة لتكون دليا ناجحا؟ أن يقودك شخص آخر؟  •

كيف ميكن استخدام هذه املهارات داخل الفصل وخارجه؟  •

 نصائح:

ــرد  • ــن مج ــدال م ــا، ب ــاب إليه ــني الذه ــى الاعب ــب عل ــاط يتوج ــة نق ــي، إضاف ــدي إضاف ــكيل حت لتش
ــة )ب(.  ــى النقط ــة )أ( إل ــن النقط ــال م االنتق

اعتمــادا علــى حجــم املســاحة، تلعــب جميــع اجملموعــات فــي وقــت واحــد أو تقــوم بجــوالت متعــددة،  •
مــع عــدد قليــل مــن اجملموعــات فــي كل جولــة. 

النظر في تغيير املواقع من النقطة )أ( والنقطة )ب( للجولة الثانية لتشكل حتديا إضافيا.  •

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. مشي الثقة. ص. 2-1. 
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نظرة عامة: 

يعمــل الطــاب كمــا لــو كان فــي حوزتهــم كــرة فــي هــذا التمريــن املثيــر، ويلعبــون لعبــة ميــررون فيهــا كــرات 
وهميــة ألقرانهــم. 

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

التعبير عن املشاعر بشكل خاق من خال احلركة.  •

استخدام احلركة والتقليد للخروج من منطقة الراحة.  •

البدء في فهم العالم من وجهة نظر طالب آخر.  •

املواد: 

يحتاج إلى املساحة.  •

اخلطوات: 

ــرة . 1 ــة، ك ــرة طاول ــس، ك ــرة تن ــدم، ك ــرة ق ــرة - ك ــه ك ــب ان لدي ــل كل طال ــادات: يتخي ــدمي اإلرش تق
شــاطئ، أي نــوع مــن الكــرات أو البالونــات. ويتخيلــون املــواد املصنوعــة منهــا هــذه الكــرات، ويلعبــون 
بهــا، بإيقــاع متكــرر، بطريقــة يشــارك فيهــا جســمهم كلــه فــي اللعــب وصوتهــم فــي اعــادة انتــاج، 

بشــكل متــوازن، الصــوت الــذي تصــدره الكــرة التــي اختاروهــا. 

إعطــاء الطــاب بضــع دقائــق إلنشــاء عمــل إيقاعــي وصــوت منتظــم ومتكــرر ميارســونه أثنــاء جتولهــم . 2
ــكان.  في امل

إعطــاء األمــر:؛ »ابحــث عــن شــريك«. وهنــا يجــد كل طالــب شــريكا ويســتمرا فــي اللعــب بكراتهــم، . 3
وهــم فــي مواجهــة بعضهــم البعــض. وفــي الوقــت نفســه، املراقبــة بعنايــة ألدق تفاصيــل املتعلقــة 

بكــرة العــدد املعاكــس اخلــاص بهــم وحركتهــا وصوتهــا. 

ــل الكــرات«، . 4 ــة، قــل: »1، 2، 3 - تبدي ــك مــن اللعــب فــي وقــت واحــد، واملراقب بعــد دقيقــة أو نحــو ذل
ويجــب [يســتحوذ كل شــريك علــى الفــور كــرة الشــخص اآلخــر، واعتمــاد احلــركات والصــوت الــذي 
ــم  ــع كرته ــكان، م ــاء امل ــع أنح ــي جمي ــون ف ــي. وينطلق ــا ه ــا كم ــخص متام ــك الش ــتخدمه ذل يس

ــة.  الثاني

19. لعبة الكرة البيروفية
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ــق، قــل: »ابحــث عــن شــريك«، ويقــوم الاعبــون بإيجــاد شــريك مختلــف، ثــم قــل: . 5 بعــد بضــع دقائ
ــة.  ــون اآلن الكــرة الثالث ــة. وينطلقــون مــرة أخــرى، ويحمل ــة الكــرات للمــرة الثاني ــل الكــرات« ملبادل »تبدي

قم بالسلسة كاملة للجولة األخيرة والنهائية، وذلك للكرة الرابعة. . 6

ــاب . 7 ــع الط ــى جمي ــب عل ــة، يج ــك اللحظ ــن تل ــدءا م ــة«، وب ــك األصلي ــترجع كرت ــل: »اس ــرا، ق أخي
محاولــة ايجــاد الكــرات التــي كانــت معهــم فــي بدايــة اللعــب، مــع االســتمرار فــي اللعــب بالكــرة 
األخيــرة التــي اســتحوذوا عليهــا. ومبجــرد  حتديدهــم ملــكان الكــرة األصليــة، يذهبــون إلــى الشــخص 
الــذي تكــون فــي حيازتــه فــي ذلــك الوقــت ويقولــون لــه: »هــذا كرتــي – إذهــب بعيــدا«. وعندهــا يذهــب 
ــوا عنهــا  ــع كرتهــم، فإنهــم يبحث ــم يحــددوا بعــد موق ــب، وإذا ل ــى اجلان هــذا الشــخص ويقــف عل
وهــم علــى اخلطــوط اجلانبيــة - إذا شــاهدوها، فيذهبــون إلــى الشــخص الــذي تكــون بحيازتــه ويبلغــوه 

باألمــر بنفــس الطريقــة. وتســتمر اللعبــة إلــى أن يجــد اجلميــع كراتهــم األصليــة! 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

مــاذا حــدث خــال هــذه اللعبــة؟ مــا هــو الشــعور الــذي ولدتــه لديــك؟ مــاذا كان وجــه الصعوبــة؟ مــاذا  •
ــهولة؟  كان وجه الس

ماذا تعلمنا هذه اللعبة؟ ملاذا كان للعب هذه اللعبة ذو قيمة؟   •

نصائح:  

ــارات  • ــع مس ــة جتمي ــك محاول ــة، فيمكن ــة اللعب ــى نهاي ــم حت ــى كراته ــض عل ــر البع ــم يعث إذا ل
مختلــف الكــرات عــن طريــق ســؤالهم عــن الشــخص الــذي تبادلــوا معــه الكــرة أول مــرة ، ثــم ســؤال 

الذيــن تبادلوهــا وهكــذا إلــى أن تعــرف الوجهــة النهائيــة للكــرة. 

ــول  • ــد ح ــح مفي ــدمي توضي ــا تق ــن ميكنه ــرة، ولك ــذه الك ــخ« ه ــد »تاري ــا حتدي ــتحيل أحيان ــن املس م
الطريقــة التــي مت فيهــا تعديــل اإلجــراءات واألصــوات، وإذا طلــب مــن كل العــب لــه عاقــة بتاريــخ كــرة 
معينــة إظهــار كيفيــة لعبــه بهــا؛ وعندهــا ميكــن وضــع الروايــات الثــاث حولهــا إلــى جانــب بعضهــا 

البعــض، إلظهــار االختافــات. 

املصدر: 

بول، أيه )2002(. ألعاب للجهات الفاعلة وغير الفاعلة )اإلصدار الثاني(. ص. 97-96. 
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نظرة عامة: 

يتغلــب الطــاب علــى حتــدي كمجموعــة فــي هــذه اللعبــة املمتعــة حيــث علــى الطــاب متريــر طــوق دائريــة 
حــول مجموعــة وهــم واقفــون فــي دائــرة وميســكون بأيــدي بعضهــم البعــض. 

األهداف: 

تشجيع التعاون وروح الفريق، ومتاسك اجملموعة، واحترام الذات من خال التغلب على العقبات.   •

املواد: 

أطواق دائرية، حبل أو أشرطة بطول حوالي 1.5 متر، مربوطة على شكل حلقات دائرية.  •

مساحة للحركة املادية. •

اخلطوات: 

اطلــب مــن الطــاب الوقــوف فــي دائــرة. وضــح أن أهــم قاعــدة لهــذه اللعبــة هــو أن عليهــم اإلمســاك . 1
بأيــدي بعضهــم البعــض طــوال الوقت. 

اطلــب مــن الطــاب اإلمســاك بأيــدي بعضهــم البعــض. وضــع حلقــة دائريــة )أو حبــل أو املــواد – أيــا . 2
ــدي  ــى األي ــرة – قــم بتعليقهــا بشــكل فضفــاض عل كان مــا تســتخدمه( فــي مــكان مــا فــي الدائ
ــر  ــن دون كس ــرة م ــول الدائ ــة ح ــة الدائري ــوال احللق ــك ح ــاب اآلن حتري ــى الط ــب عل ــابكة. يج املتش
الدائــرة. ال تفســر لهــم كيفيــة القيــام بذلــك. واســمح للطــاب بالعمــل علــى حتديــد كيفيــة القيــام 

بذلــك. 

ــة . 3 ــة الدائري ــارج احللق ــو خ ــي أن يخط ــة ه ــة )احليل ــذه العملي ــب ه ــار األول للطال ــرر اجل ــب أن يك يج
ــة حتــى يتمكنــوا مــن ضغــط  بإخــراج أقدامهــم أوال وثــم مبســاعدة اجليــران، هزهــزة احللقــة الدائري

ــا!(.  ــهم عبره رؤوس

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ــة  • ــال احللق ــن خ ــور م ــة العب ــرف كيفي ــم تع ــت ول ــا علق ــعورك عندم ــف كان ش ــة، كي ــي البداي ف
ــة؟  الدائري

ما الذي ساعدك على العبور من خال احللقة الدائرية؟  •

20. الحلقات المتجولة
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هــل ميكنــك التفكيــر فــي مواقــف فــي احليــاة احلقيقيــة حيــث يكــون عليــك التكيــف مــع احتياجــات  •
اآلخريــن بحيــث ميكــن للجميــع الوصــول إلــى الهــدف؟ 

كيف تشعر عندما تكون قد استجبت الحتياجات أشخاص مختلفني في نفس الوقت؟  •

ــة  • ــات دائري ــاث حلق ــاك ث ــت هن ــا كان ــعورك عندم ــف كان ش ــة: كي ــات إضافي ــتخدام حلق إذا مت اس
ــرة؟  ــاء الدائ ــع أنح ــي جمي ــرك ف تتح

نصائح:  

فــي البدايــة، ســيحتاج هــذا النشــاط إلــى بعــض التمريــن. ســيدرك الطــاب أن عليهــم مســاعدة  •
بعضهــم البعــض، مــن خــال الســماح بــأن يتــم ســحب أيديهــم فــي اجتاهــات مختلفــة، بينمــا يقوم 

كل طالــب بااللتــواء للعبــور. 

الســماح للطــاب بالعمــل علــى كيفيــة القيــام بذلــك بأنفســهم: ســاعدهم فقــط إذا كان ال يبــدو  •
أنهــم توصلــوا إلــى اســتيعاب املطلــوب بعــد فتــرة مــن الزمــن. 

ــب اآلخــر مــن  • ــة ثانيــة فــي اجلان ــارة لاهتمــام، ميكنــك إضافــة حلقــة دائري ــر إث جلعــل النشــاط أكث
ــك  ــرة مــع بعضهــم ويقــوم إمــا باملســاعدة أو التســلق، لذل ــي الدائ ــط كل مــن ف ــم رب ــرة. ويت الدائ
ــب  ــط إذا راق ــرة فق ــول الدائ ــة ح ــات الدائري ــتتحرك احللق ــاط. وس ــذا النش ــي ه ــارك ف ــع يش فاجلمي
الطــاب واســتجابوا الحتياجــات جيرانهــم وعملــوا معــا كفريــق واحــد. وبالنســبة للفــرق املتقدمــة 

ــرة فــي الوقــت نفســه!  ــاث حلقــات تتحــرك حــول الدائ حقــا، ميكنــك اســتخدام ث

إذا كان مــن غيــر املناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس أو بالفصــل بــني اجلنســني علــى جوانــب مختلفــة مــن الغرفــة. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدمنــارك. )2014( 
ــة الطــالب: الدعــم النفســي داخــل وخــارج املــدارس: دليــل امليســر 1: البــدء. ص. 91-90. برنامــج مرون
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نظرة عامة: 

إرشــاد الطــاب لزمائهــم فــي مجموعــات مــن شــخصن حــول مــا عليهــم رســمه مــن دون رؤيــة مــا يقــوم 
شــريكهم برســمه بالقعــل. 

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

ممارسة االستماع النشط والتواصل من أجل إمتام مهمة معينة.  •

ممارسة التركيز والتعاون مع طالب آخر.   •

املواد: 

أقام الرصاص أو أقام التأشير، ورقة بيضاء )واحدة لكل طالب(.  •

العدد الكافي من املقاعد أو مساحة خاصة لكل مجموعة أو فريق.  •

ــة إذا لــزم األمــر(. النظــر  • فــي هــذه اللعبــة، يعمــل الاعبــون فــي مجموعــات مــن شــخصني )أو ثاث
ــار شــركاءهم.  ــد أعضــاء اجملموعــات قبــل اللعــب أو توجيــه الاعبــني الختي فــي مــا إذا كان ســيتم حتدي

تشــمل هــذه اللعبــة االختافــات املقترحــة الســتخدام مــواد مختلفــة )علــى ســبيل املثــال، كتــل أو  •
أجســام صغيــرة( وأنــواع التجمعــات )شــركاء أو مجموعــة واحــدة كبيرة(.الرجــوع إلــى قســم النصائح 

فــي نهايــة هــذا النشــاط ملعرفــة مــا إذا كان أي منهــا ينطبــق علــى مجموعتــك.

اخلطوات: 

تقــدمي لعبــة ارســم مــا أرســمه أنــا. اســتخدم هــذا الوقــت لتعزيــز أي توقعــات راســخة يعتبــر مــن . 1
املهــم أن يتذكرهــا الاعبــون خــال اللعبــة. 

شــرح أن الهــدف مــن اللعبــة هــو أن يرســم الشــركاء صورتــني متطابقتــني. ويتمثــل التحــدي فــي . 2
ــمها  ــادة رس ــدوره بإع ــوم ب ــريكه ليق ــمها لش ــي رس ــورة الت ــف الص ــب أن ص ــب األول يج أن الاع

ــط.  ــه فق ــتخدام صوت باس

ضــع الاعبــني فــي مجموعــات مــن شــخصني واطلــب منهــم اجللــوس علــى األرض أو فــي كراســي . 3
بوضــع متعاكــس مــع شــركائهم. 

21. ارسم ما أرسمه أنا
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اخبــر الاعبــني أن يختــاروا مــن ســيكون »املصمــم«، ومــن ســيكون »البنــاء« )فــي حالــة وجــود ثاثــة . 4
أعضــاء فــي اجملموعــة، ميكــن أن يأخــذ اثنــني مــن الاعبــني أيــا مــن الدوريــن.( 

ــاء . 5 ــيقوم البن ــاء. وس ــورة للبن ــف الص ــم يص ــن ث ــة وم ــورة األصلي ــم الص ــم سيرس ــح أن املصم وض
ــم.  ــن املصم ــمعه م ــا س ــف أو م ــى الوص ــادا عل ــورة اعتم ــاء الص ــادة بن بإع

توزيع ورقة بيضاء وقلم رصاص أو قلم تأشير لكل العب. . 6

أخبــر املصممــني أن يرســموا صــورة بســيطة علــى ورقتهــم. قــم بتذكيــر البنائــني بإبقــاء ظهورهــم . 7
باجتــاه شــركائهم. 

إعطاء الوقت )خمس دقائق( للمصممني الستكمال صورهم. . 8

اطلب من املصممني البدء في وصف صورهم للبنائني من أجل مساعدتهم على تكرار الصور. . 9

إعطاء الوقت )خمس دقائق( للبنائني الستكمال صورهم. . 10

ــن . 11 ــب م ــت، اطل ــر الوق ــض. إذا توف ــم البع ــع بعضه ــوماتهم م ــة رس ــركاء مقارن ــن الش ــب م اطل
ــرى.  ــرة أخ ــة م ــرار اللعب ــل األدوار وتك ــركاء تبدي الش

اشرح لاعبني أنهم سيقومون اآلن بالتفكير في الكيفية التي سارت بها اللعبة. . 12

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال املباراة؟  •

كيف شعرت بكونك املصمم؟ البناء؟  ماذا كان وجه الصعوبة/ السهولة؟  •

هل واجهت أي حواجز في التواصل؟  ماذا حدث عندها؟  •

كيــف تســاعدك مهــارات التواصــل اجليــد علــى أن تكــون طالبــا أو صديقــا أفضــل، أو فــرد أفضــل فــي  •
العائلــة أو فــي اجملتمــع، ومــا إلــى ذلــك؟ 

نصائح:  

ــة  • ــك اخلاص ــني عينت ــى املصمم ــرض عل ــت، اع ــر الوق ــنا و/ أو لتوفي ــر س ــني األصغ ــبة لاعب بالنس
ــف.  ــهلة الوص ــكال س ــتخدام أش ــل باس ــيطة باملث ــومات بس ــدمي رس ــى تق ــجعهم عل وش

وضــح أن الهــدف مــن هــذا التمريــن هــو ممارســة التواصــل، ال أن يكــون لديهــم مهــارات كبيــرة فــي  •
الرســم. 

ميكنــك أن تقــدم للمجموعــة بعــض اســتراتيجيات التواصــل واالســتماع التــي قــد تســاعدهم علــى  •

إكمــال املهمــة مــع شــركائهم. فمثــا: 

التواصــل باجتــاه واحــد فــي حينــه مــع شــريكك. ويتــاح للنــاس فرصــة أفضــل لفهمــك مــن خــال  •
الــكام ببــطء والتواصــل بوضــوح. 

ــوح  • ــات بوض ــماع التوجيه ــك س ــث ميكن ــريكك بحي ــة ش ــدم مقاطع ــن ع ــد م ــتماع، تأك ــد االس عن
ــه.  ــه علي ــؤال تطرح ــك س ــث، إذا كان لدي ــريكك احلدي ــي ش ــى ينه ــر حت ــل. وانتظ ــكل كام وبش
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إذا كان الطالب غير قادر على الرسم بسبب اإلعاقة، اجعله يؤدي دور املصمم.  •

ــر مــن 30 دقيقــة، خطــط للحصــة الصفيــة املقبلــة بشــكل مناســب  • قــد يســتغرق النشــاط أكث
ــا نناقــش! لإليجــاز الاحــق.  ــه، وال تتجــاوز عــن قســم دعن إلنهــاء النشــاط بكامل

املصدر: 

السام أوال. )2012(. أرسم ما أرسمه أنا. ص. 4-1.
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نظرة عامة: 

ــم  ــن ث ــددة، وم ــات مح ــع مطالب ــة م ــرحية فكاهي ــداد مس ــي اع ــرة ف ــات صغي ــي مجموع ــاب ف ــاون الط تع
ــم.  ــام أقرانه ــا أم تأديته

األهداف: 

ممارسة التفكير بشكل خاق في إطار مجموعة.  •

زيادة الثقة بالنفس في التعبير.  •

رفع مستويات الطاقة وتشجيع التعاون والعمل املشترك.  •

املواد: 

أكياس الورق، بطاقات الفهرسة، مجموعة متنوعة من األشياء اليت تستخدم بشكل يومي.  •

مساحة كافية تتيح جملموعات متعددة العمل بشكل مستقل.  •

ــوص  • ــع نص ــة م ــة فهرس ــة بطاق ــمل كل حقيب ــي أن تش ــة. وينبغ ــكل مجموع ــة ل ــداد حقيب إع
افتتاحيــة / ختاميــة للمســرحية هزليــة، وعــدد قليــل )أربعــة علــى األقــل( مــن األشــياء املســتخدمة 

ــم.  ــتخدامها كدعائ ــة الس ــاة اليومي ــي احلي ف

بعض النصوص االفتتاحية / اخلتامية املقترحة هي:  •

»وقف بطل عظيم فوق مدينته«. / »وقام بطلنا بتعليق ردائه للمرة األخيرة«.  •

»ذات مرة، عاش هناك ضفدع صغير«./ »يعيش الضفدع في سعادة دائمة«.  •

بعض الكائنات املقترحة مثل: تفاحة، وفرشاة، وكوب ورقي.  •

اخلطوات: 

ــات . 1 ــز أي توقع ــت لتعزي ــذا الوق ــتخدم ه ــة. اس ــراون الفكاهي ــة ب ــرحيات حقيب ــاط مس ــدمي نش تق
ــاط.  ــاء النش ــاب أثن ــا الط ــم أن يتذكره ــن امله ــر م ــخة يعتب راس

اشــرح أن الهــدف مــن النشــاط هــو أن تقــوم اجملموعــات بالتخطيــط وتأديــة املســرحيات الفكاهيــة . 2
باســتخدام وادمــاج مجموعــة مــن األشــياء اتــي تســتخدم فــي احليــاة اليوميــة 

22. مسرحيات حقيبة براون الفكاهية

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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ــة . 3 ــع خط ــق لوض ــر دقائ ــا عش ــون جليه ــوف يك ــة وس ــى حقيب ــتحصل عل ــات س ــرح أن اجملموع اش
ــع.  ــام اجلمي ــا أم ــة تؤديه ــرحية فكاهي ملس

اشرح أنه توجد بعض املبادئ التوجيهية التي يجب على اجملموعات اتباعها: . 4

يجــب أن يبــدأ مســرحية هزليــة مــع الســطر األول علــى بطاقــة الفهرســة وتنتهــي بالســطر  •

األخيــر علــى البطاقــة. 

يجب أن يكون لكل فرد في اجملموعة دور في املسرحية الفكاهية.  •

يجب استخدام كل الكائنات املوجودة في احلقيبة في املسرحية الفكاهية.  •

تستخدم الكائنات املوجودة في احلقيبة فقط في املسرحية الفكاهية.  •

تشكيل مجموعات من 4-6 طاب. . 5

اسأل الطاب إذا كان لديهم أي أسئلة حول هذا النشاط. . 6

توزيع احلقائب على كل اجملموعات. . 7

إعطاء الوقت )عشر دقائق( للمجموعات للتخطيط ملسرحياتهم. . 8

ينتهــي النشــاط عنــد أداء كل اجملموعــات لتمثيلياتهــا. وضــح للطــاب أنهــم ســيقومون اآلن بالتفكير . 9
فــي الكيفيــة التــي ســار بها النشــاط. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال النشاط؟  •

ما وجه الصعوبة في هذا النشاط؟ ما وجه املتعة؟  •

كيف توصلت إلى فكرة مسرحيتك الفكاهية؟  •

كيف عملت اجملموعة معا؟  •

كيف خططت اجملموعات ملسرحياتها؟  •

ما هي املهارات التي استخدمتها أثناء التخطيط وأداء املسرحيات؟  •

نصائح: 

ــني  • ــيتم تعي ــا إذا كان س ــي م ــر ف ــرة. انظ ــات صغي ــي مجموع ــاط ف ــذا النش ــي ه ــاب ف ــل الط يعم
ــة.  ــم اخلاص ــار مجموعاته ــاب الختي ــه الط ــاط أو توجي ــل النش ــات قب اجملموع

إذا كان مــن غيــر مناســب للفتيــات والفتيــان املشــاركة فــي نفــس اجملموعــة معــا، قــم بإجــراء هــذه  •
اللعبــة مــع مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. مسرحيات حقيبة براون الفكاهية. ص. 2-1. 
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نظرة عامة: 

ــد  ــت واح ــي وق ــيء ف ــم ش ــم، أو رس ــس الرس ــة نف ــوا مبقايض ــات، ويقوم ــي مجموع ــا ف ــاب مع ــم الط يرس
ــي.  ــكل تعاون بش

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

ممارسة التركيز والتعاون مع طالب آخر.  •

املواد: 

ورقة كبيرة لكل طالب.  •

أقام الرصاص، أقام التأشير، ومواد الرسم األخرى.  •

اخلطوات: 

تشكيل مجموعات من 2-8 طاب. . 1

تقدمي نشاط الرسم معا. . 2

ــادات ذات . 3 ــدمي اإلرش ــم بتق ــة وق ــم اجملموع ــى حج ــتنادا إل ــة اس ــات التالي ــن االختاف ــدا م ــر واح اخت
ــة:  الصل

ــى  • ــيئا عل ــم ش ــد ويرس ــون واح ــب ل ــار كل طال ــاب. يخت ــال 4 ط ــبيل املث ــى س ــر« - عل »التمري
ورقتــه. وبعــد بضــع دقائــق، ميــرر الورقــة إلــى اجلــار علــى يســاره. قــم بالرســم علــى هــذه الورقــة 
اجلديــدة باســتخدام التلويــن الــذي بحوزتــك. مواصلــة التمريــر حتــى يحصــل الطالــب علــى ورقته 
األصليــة مــرة أخــرى. )قــام باقــي الطــاب الثاثــة مــن اجملموعــة املكونــة مــن 4 طــاب بالرســم 

علــى ورقتهــم وانتهــوا مــن الرســم(. 

ــة  • ــع إضاف ــرا، م ــم ح ــون الرس ــن أن يك ــدة. وميك ــة واح ــى ورق ــم عل ــاب بالرس ــاوب 2 أو 3 ط يتن
كل طالــب لشــيء جديــد. وميكــن للطــاب أيضــا الرســم فــي نفــس الوقــت، ولكــن تأكــد مــن 
أن الورقــة كبيــرة مبــا يكفــي، وأنهــم ال يرســمون فقــط علــى القســم اخلــاص بهــم مــن ورقــة – 

مثــا/ ميكــن رســم الطــرق بــني املنــازل للربــط بــني رســومات بعضهــم البعــض. 

23. الرسم معا

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية  10-5 30 دقيقة أقراني

أنشطة ترفيهية

107



تعمــل اجملموعــات الكبيــرة مــن الطــاب فــي وقــت واحــد علــى ورقــة واحــدة كبيــرة - اســتخدم  •
موضوعــات مثــل الصيــف، حيــاة القريــة، األشــياء التــي حتــب، الــخ.  

اطلب من الطالب أن يصلوا إلى نقطة توقف ألعمالهم الفنية. . 4

اجمــع اجملموعــات معــا، واطلــب مــن الطــاب تبــادل الرســومات إذا رغبــوا بذلــك )علــى ســبيل املثــال . 5
كجــزء مــن معــرض ســيرا علــى األقــدام(.  

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ما الذي أعجبك في هذا النشاط؟  •

عنــد قيامــك بالرســم مــع زمائــك الطــاب، هــل تغيــر مــا ترســمه بنــاء علــى مــا رســموه هــم؟ ملــاذا  •
و لــم ال؟ 

كيــف كان شــعورك وأنــت تعلــم أن الرســم هــو جــزء مــن عمــل فنــي أكبــر؟ هــل يتشــابه هــذا مــع  •
أي شــيء آخــر تقــوم بــه؟

نصائح:  

اســتخدم متريــن ترابــط جماعــي عنــد اقتــراب بدايــة البرنامــج، وحيــث تكــون احلاجــة إلــى مزيــد مــن  •
التفاعــل االجتماعــي. 

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى الرســم بســبب اإلعاقــة، اجعلــه يســتخدم نظــام األصدقــاء والعمــل  •
مــع طالــب آخــر ميكنــه توجيهــه. 

متابعة: 

تعليق جميع األعمال الفنية على جدران الصف لعمل معرض فني.  •

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )n.d.(. دليل الفنون ألوغندا 
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نظرة عامة: 

يتعلــم الطــاب قــراءة العواطــف اخملتلفــة مــن خــال التعبيــرات التــي تظهــر علــى وجــوه النــاس فــي هــذه 
ــة التنافســية. اللعب

األهداف: 

ممارسة التواصل والتعاون مع الطاب اآلخرين.  •

التواصل والتعرف على تعبيرات اآلخرين عن العواطف.  •

املواد: 

 بطاقات عواطف مت اعدادها مسبقا )انظر اخلطوة 5(.  •

اخلطوات: 

تقســيم اجملموعــة إلــى مجموعــات صغيــرة مكونــة مــن 4-6 أشــخاص. جعــل اجملموعــات تقــف علــى . 1
مســافة مــن بعضهــا البعــض، بحيــث اجملموعــات ال تعطلهــا عــن العمــل. 

اطلب من كل مجموعة الوقوف في صف وراء بعضهم البعض. . 2

اشــرح للمجموعــة أننــا ســنجري مســابقة صغيــرة بــني اجملموعتــني. والهــدف مــن اللعبــة هــو معرفة . 3
اجملموعــة األســرع فــي ترحيــل العواطــف مــن طالــب إلــى آخــر دون اســتخدام الكلمات. 

ــك. . 4 ــب مــن الطــاب بالترتيــب 1 )الطــاب الواقفــني فــي مقدمــة الصــف( الوقــوف مواجهــني ل اطل
ــة مــا ســيحدث.  ــوا مــن رؤي ــن جميعــا إدارة ظهورهــم، حتــى ال يتمكن أطلــب مــن اآلخري

اطلــب مــن الطــاب بالترتيــب 1 التقــدم إلــى األمــام واعــرض عليهــم واحــدة مــن البطاقــات التــي مت . 5
كتابــة العاطفــة عليهــا.  )أو اهمــس اســم العاطفــة فــي آذانهــم(. 

اطلــب مــن الطــاب بالترتيــب 1 الركــض عــودة إلــى مجموعاتهــم، والضغــط علــى كتــف الطــاب . 6
ــن  ــب 2 ع ــاب بالترتي ــب 1 للط ــاب بالترتي ــر الط ــك. ويعب ــد ذل ــتديرون عن ــن يس ــب 2، والذي بالترتي

ــا، دون كام.  ــوا عليه ــي اطلع ــة الت العاطف

يجــب أن يقــوم الــكاب بالترتيــب 2 اآلن الضغــط علــى اكتــاف الطــاب بالترتيــب 3  وإظهــار نفــس . 7
العاطفــة لهــم، وهلــم جــرا إلــى آخــر اجملموعــة حتــى يأخــذ جميــع الطــاب دورهــم. 

24. الترحيل العاطفي
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مبجــرد عــرض العاطفــة علــى آخــر واحــد فــي الصــف، اجعلهــم يركضــوا إلــى األمــام باجتاهــك. يختــار . 8
ــتحق  ــه يس ــا، فإن ــاره صحيح ــة.  إذا كان اختي ــة الصحيح ــل العاطف ــي حتم ــة الت ــب البطاق الطال

نقطــة. قــم بتســجيل مــا حتصــل عليــه اجملموعــات األربعــة. 

تكــرار اللعبــة مــع طــاب جــدد بالترتيــب 1؛ ويفضــل بالعــدد الــازم مــن املــرات إلعطــاء كل طالــب . 9
الفرصــة ليكــون بالترتيــب 1. 

اجملموعة التي حتصل على أكبر عدد من النقاط تعتبر بطل العاطفة لتلك اجللسة! . 10

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

أخبر اجملموعة: من املهم أن ندرك العواطف. وميكنك قراءة العواطف من وجه الشخص اآلخر.  •

اسأل اجملموعة: ما هي الطرق األخرى ملعرفة ما يشعر به الشخص؟  •

كيف، على سبيل املثال، ناحظ أن شخصا ما غاضب؟  •

اســمح للطــاب باإلجابــة واطلــب منهــم عــرض مــا يرمــون إليــه باســتخدام اإلميــاءات ولغــة اجلســد  •
أو نبــرة الصــوت. 

نصائح:  

إذا كان مــن غيــر مناســب للفتيــات والفتيــان ملــس بعضهــم البعــض فــي اللعبــة، قــم بإجرائهــا مــع  •
مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

متابعة:

هذا هو النشاط رقم 2 من سلسلة تتضمن 3 نشاطات، وتقترح األونروا الترتيب التالي:  

اتبع القائد، ص. 42-40. . 1

الترحيل العاطفي، ص. 110-109. . 2

تغطية املساحة، ص. 44-43.. 3

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. أنا أتعامل: التعامل مع العواطف. ص. 11-10. 
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نظرة عامة: 

يتعلم الطاب كيفية االستماع إلى اآلخرين باحترام في هذه اللعبة املمتعة للعب األدوار. 

األهداف: 

فهم الفرق بني االستماع الفعال وغير الفعال.  •

التشجيع على احترام اآلخرين من خال التواصل االيجابي.  •

املواد: 

 ال حاجة إلى أي منها.  •

اخلطوات: 

ــي . 1 ــوس ف ــات اجلل ــاء اجملموع ــماح ألعض ــخصني. الس ــن ش ــات م ــى مجموع ــة إل ــيم اجملموع تقس
ــم 2.  ــيكون رق ــن س ــم 1 وم ــيكون رق ــن س ــرروا م ــم يق ــض. دعه ــا البع ــة بعضهم مواجه

اخبــر جميــع الطــاب أن يبــدؤوا احلديــث مــع شــريكهم حــول أي موضــوع يريدونــه، فــي نفــس الوقــت، . 2
بحيــث يتحــدث كاهمــا.  يجــب علــى الطــاب محاولــة جعــل الشــريك يســتمع إليهــم. 

بعــد مــرور دقيقــة واحــدة، أصــدر صوتــا )طبــل، صافــرة أو تصفيــق( لبيــان أن علــى اجلميــع التوقــف . 3
عــن احلديــث. 

اسأل الطاب عن شعورهم جتاه الشريك الذي ال يصغي لهم. . 4

قــم اآلن بتوجيــه الطــاب بالترتيــب 1 إلجــراء محادثــات مــع الطــاب بالترتيــب 2. وينبغــي هــذه املــرة . 5
أن يبقــى مــن هــم بالترتيــب 2 هادئــني ولكــن عليهــم التظاهــر بعــدم االهتمــام علــى اإلطــاق فــي 
القصــة التــي يرويهــا لهــم مــن بالترتيــب 1. اطلــب منهــم إظهــار الضجــر، والشــرود، أو حتــى إظهــار 

عــدم الرضــا )يهــزون رؤوســهم علــى ســبيل املثــال(. 

بعــد مــرور دقيقــة واحــدة، أصــدر صوتــا )طبــل، صافــرة أو تصفيــق(، واســمح لهــم بتغييــر األدوار: اآلن . 6
يتحــدث مــن بالترتيــب 2 ويتظاهــر مــن بالترتيــب 2 بعــدم االســتماع لهــم. 

25. االستماع الفعال
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أوقفهــم مــرة أخــرى عــن احلديــث بعــد مــرور دقيقــة واحــدة وأســأل عــن شــعور الطــاب حــول عــدم . 7
اهتمــام الشــخص اآلخــر مبــا بالقصــة التــي يروونهــا. وأســأل عــن الشــعور عنــد عــدم إبــداء أي اهتمام 

علــى اإلطــاق أثنــاء حديــث الشــخص اآلخــر – هــل ســمعت القصــة؟ 

ــن . 8 ــتمع م ــرة، يس ــذه امل ــد. وه ــن جدي ــريك م ــع الش ــث م ــب 1 احلدي ــاب بالترتي ــن الط ــب اآلن م اطل
ــريكهم.  ــه ش ــا يقول ــام مب ــا االهتم ــر حق ــا ويظه ــب 2 فع بالترتي

بعد مرور دقيقة واحدة، اطلب من بالترتيب 1 و 2 تغيير األدوار. . 9

ــأن هنــاك مــن يســتمع لهــم، واطلــب . 10 بعــد مــرور دقيقــة واحــدة، اســأل عــن شــعور الطــاب اآلن ب
ــى  ــتماع عل ــي االس ــام ف ــدم االهتم ــريك وع ــة للش ــتماع بعناي ــني االس ــرق ب ــوا الف ــم أن يصف منه

ــاق.  اإلط

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

أخبــر اجملموعــة: تتمحــور العاقــات حــول التفاعــل والتواصــل مــع بعضنــا البعــض. وفــي هــذا التمرين،  •
اســتخدمنا كلمــات - ولكــن ليــس الكلمــات فقــط. يتــم ايصــال الكثير مــن الرســائل مــن دون كام. 

اســأل اجملموعــة: كيــف ميكنــك التواصــل مــن دون كام؟ اطلــب مــن الطــاب إعطــاء أمثلــة. تأكــد مــن  •
أن يتوفــر لديــك أيضــا العديــد مــن األمثلــة علــى التواصــل غيــر اللفظــي. 

نصائح:  

كــن علــى بينــة مــن النزاعــات القائمــة بــني الطــاب عنــد اختيــاره للعمــل مــع الشــركاء، ألنــه أذا لــم  •
يكونــا علــى اســتعداد الحتــرام بعضهــا البعــض، فــإن ذلــك قــد يتســبب فــي نشــوب نزاعــات إضافيــة 

ال لــزوم لهــا. 

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. أنا أتعامل: العالقات بني األقران. 
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نظرة عامة: 

يعمــل الطــاب بشــكل تعاونــي فــي مجموعــات لاســتجابة للتحــدي املتمثــل فــي بنــاء جســر من املشــغوالت 
ليومية.   ا

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

تشجيع التعاون بني الطاب.  •

حل املشكات بشكل تعاوني ومعاجلة النزاعات في اجملموعة عند ظهورها.  •

التشجيع على احترام بعضنا البعض وبناء الفريق •

املواد: 

 كــرة )بحجــم برتقالــة( لــكل مجموعــة، و 6 صفحــات مــن ورق الصحــف، 4 لوحــات ورقيــة، 4 أكــواب  •
باســتيكية/ ورقيــة، مســطرة، مقــص، ولفــة مــن الشــريط، وعيــدان تنظيــف أســنان عــدد 4. 

مســاحة كافيــة للمجموعــات لانتشــار والعمــل بشــكل مســتقل علــى ســطح صلــب )علــى ســبيل  •
املثــال، األرض أو املكتــب(. 

ــيتم  • ــا إذا كان س ــي م ــر ف ــرة. انظ ــات صغي ــي مجموع ــوف ف ــاط س ــذا النش ــي ه ــاب ف ــل الط يعم
ــة.  ــم اخلاص ــار مجموعاته ــاب الختي ــه الط ــاط أو توجي ــل النش ــات قب ــني اجملموع تعي

إعــداد مجموعــات مــن املــواد لــكل مجموعــة عــن طريــق جمــع املــواد فــي األماكــن التــي ســتعمل  •
فيهــا اجملموعــات. 

اخلطوات: 

تقــدمي نشــاط بنــاء اجلســور. اســتخدم هــذا الوقــت لتعزيــز أي توقعــات راســخة يعتبــر مــن املهــم أن . 1
يتذكرهــا الطــاب أثنــاء النشــاط. 

شــرح أن الهــدف مــن هــذا النشــاط هــو بنــاء، مــن املــواد الشــائعة االســتخدام، جســر قــوي مبــا فيــه . 2
الكفايــة لدحرجــة الكــرة عبــره. 

26. بناء الجسور
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تقسيم الطاب إلى مجموعات مكونة من 4- 7 أشخاص. . 3

أخبر اجملموعات أن يجدوا مساحة حتتوي على املواد التي مت جمعها قبل النشاط. . 4

شــرح أن علــى اجملموعــات اســتخدام مــواد البنــاء التــي وزعــت فقــط لبنــاء اجلســر. يجــب أن يكــون . 5
ــب  ــا يج ــر، كم ــى اآلخ ــب إل ــن جان ــرج م ــي تتدح ــرة الت ــرة الصغي ــم وزن الك ــى دع ــادرا عل ــر ق اجلس

ــة:  ــات التالي ــزام باملواصف االلت

يجب أن يكون طوله 0.5 متر على األقل.  •

يجب أن يكون عرضه 1 متر على األقل.  •

ال ميكن أن يرتكز على الطاولة أو األرضية.  •

قــم بتعيــني قائــد لــكل مجموعــة، ولكــن ال تعطــي لهــم أي مســؤوليات محــددة؛ وبــدال مــن ذلــك، . 6
ــاب  ــماح للط ــة للس ــة هام ــذا فرص ــل ه ــم. ميث ــاص به ــادة اخل ــلوب القي ــاد أس ــم بإيج ــمح له اس

ــة بعضهــم البعــض.  ــادة ومراقب ــدة مــن أســاليب قي ــواع عدي بإظهــار أن

شــرح أن لــدى اجملموعــات 10 دقائــق لتخطيــط اجلســر قبــل بنائــه، وال ميكــن ملــس مــواد البنــاء خــال . 7
هــذه الفتــرة. 

شــرح أنــه ســيتم بعــد ذلــك إعطــاء 10 دقائق أخــرى للمجموعــات لبنــاء اجلســر، وأنهم ال يســتطيعون . 8
الــكام خــال هــذه الفترة. 

اسأل من الطاب إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا النشاط. . 9

اعطاء الوقت للمجموعات للتخطيط جلسرهم. . 10

اعطاء الوقت للمجموعات لبناء اجلسر بصمت. . 11

اطلب من كل مجموعة تقدمي جسرها واحدة تلو األخرى وبعد ذلك قياس واختبار اجلسر. . 12

وضح للطاب أنهم سيقومون اآلن بالتفكير في كيفية سير النشاط. . 13

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال النشاط؟  •

كيف كنت تخطط لتصميم جسرك اخلاص كمجموعة؟  •

ما هو الدور الذي قام بأدائه قائدك املعني؟  •

كيف متكنوا من قيادة اجملموعة؟  •

عند بناء اجلسر بصمت، ما هي التحديات التي نشأت؟  •

كيف مت حل التحديات؟  •

ما هو دور القادة املعينني في حل التحديات؟  •

كيف ميكن استخدام املهارات من هذه اللعبة جلعل اجملتمع أكثر أمنا؟  •
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نصائح:  

النظــر فــي تعيــني األدوار القياديــة لاعبــني الذيــن ال تتــاح لهــم علــى األغلــب الفرصــة للقيــادة حتــى  •
ــادة  ــواع مختلفــة مــن أســاليب القي ــادة اخلــاص بهــم وإظهــار أن ــوا مــن إيجــاد أســلوب القي يتمكن

لاعبــني اآلخريــن. 

إذا كان مــن غيــر مناســب للفتيــات والفتيــان املشــاركة فــي نفــس اجملموعــة، قــم بإجــراء هــذه اللعبــة  •
مــع مجموعــات مــن نفــس اجلنــس. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. بناء اجلسور. ص. 2-1. 
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مجتمعي

ــاركون  ــم مش ــم أنه ــى عل ــاب عل ــون الط ــب أن يك ــم، يج ــع مجتمعه ــل م ــم. وللتواص ــروا مبجتمعه ــاب ويتأث ــر الط يؤث
ــز املهــارات الازمــة إلحــداث التغييــر ودعــم أفــراد اجملتمــع ممــن فــي أمــس احلاجــة إلــى ذلــك.  ــر وتعزي نشــطاء فيــه، وتطوي

ــة للطــاب بهــدف:  ــواردة فــي هــذا القســم  مســاحة آمن ــر األنشــطة ال وتوف

التعبير عن مخيلتهم،  •

التواصل مع أقرانهم وأفراد اجملتمع بشكل إيجابي،  •

تطوير التسامح والتعاطف مع اآلخرين،  •

فهم أسباب وديناميات النزاعات،  •

حل املشكات بشكل تعاوني ومعاجلة النزاعات اجلماعية عند ظهورها،  •

فهم وتطبيق استراتيجيات مختلفة حلل النزاع.  •

لــن تــؤدي جميــع األنشــطة إلــى حتقيــق هــذه األهــداف فــي وقــت واحــد، ويتــم تشــجيع امليســرين علــى اســتخدام أكبــر 
عــدد ممكــن مــن األنشــطة الــواردة فــي القســم )ذات الصلــة بأعمــار طابهــم( لتوفيــر العديــد مــن الفــرص للطــاب لتعلــم 

وتطبيــق هــذه املهــارات. 

ــل  ــذا الدلي ــم ه ــاغ تنظي ــتخدم إلب ــي تس ــع، الت ــران، واجملتم ــرد، األق ــني الف ــة ب ــح الصل ــكل يوض ــي 23: ش ــم البيان الرس
املرجعــي. ويركــز قســم مجتمعــي التالــي علــى التواصــل والتعــاون وحــل النزاعــات املنطبقــة خــارج إطــار األقــران املباشــرين 

للطــاب. 

نفسي

أقراني

مجتمعي
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نظرة عامة: 

يقــوم الطــاب بحــل املشــكلة فــي هــذا التحــدي املثيــر لاهتمــام واملتمثــل فــي ادخــال قلــم فــي زجاجــة مــن 
خــال التعــاون. 

األهداف: 

رفع مستويات الطاقة وتشجيع التعاون والعمل املشترك.  •

تنمية وممارسة التركيز.  •

املواد: 

زجاجة فارغة.  •

قلم أو عصا صغيرة على التوالي.  •

غزل أو خيط.  •

قلم مجهز مسبقا أو عصا مستقيمة صغيرة مع غزل أو خيط مربوط به.  •

اخلطوات: 

بــدء النشــاط مــن خــال تقســيم اجملموعــة إلــى أربعــة فــرق. اطلــب مــن أعضــاء الفريــق الوقــوف فــي . 1
األركان األربعــة للمســاحة التــي مت اختيارهــا للعبــة. 

وضــح مــا يلــي: متثــل هــذه الفــرق الثاثــة الشــمال واجلنــوب والشــرق والغــرب. وهذه ليســت منافســة . 2
إال أنهــا متريــن علــى اجلميــع التعــاون فيــه لتحقيــق النجــاح. 

ضع الزجاجة الفارغة في وسط املكان. واطلب من كل فريق اختيار قائد له. . 3

أعطي كل قائد فريق أحد أطراف اخليط املربوط بالقلم.  . 4

وضــح مــا يلــي: عليكــم التعــاون مــن خــال ســحب اخليــط بقــوة متســاوية مــن كل طــرف إلدخــال . 5
القلــم فــي الزجاجــة. وميســك قائــد الفريــق باخليــط، لكــن ال يســمح لــه التحــرك مــن املــكان الــذي 
يقــف فيــه. وميكــن ألعضــاء الفريــق املســاعدة مــن خــال اعطــاء تعليمــات شــفهية لقائــد الفريــق. 

1. قلم في زجاجة

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

ألعاب 10-5 10-15 دقيقة مجتمعي
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عندمــا ينجــح قــادة الفــرق فــي ادخــال القلــم فــي الزجاجــة، اطلــب مــن الفــرق اختيــار قــادة جــدد . 6
وكــرر النشــاط للمــرات التــي يســمح بهــا الوقــت لســحب اخليــط. 

اشــكر الطــاب علــى تعاونهــم وقــم بتذكيرهــم بــأن التعــاون مــع اآلخريــن أمــر بالــغ األهميــة إذا أردنــا . 7
أن ننجــح فــي احليــاة وأن نتغلــب علــى التحديــات. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط:  

ماذا حدث خال هذه اللعبة؟ ماذا كان وجه الصعوبة؟ ماذا كان وجه السهولة؟  •

ــاء  • ــة ممارســة بن ــا أهمي ــة ذو قيمــة؟ م ــاذا كان لعــب هــذه اللعب ــة؟ مل ــا مــن هــذه اللعب ــاذا تعلمن م
ــمولية؟  ــل، أو الش ــق، التواص الفري

كيــف ميكننــا اســتخدام مــا تعلمنــاه فــي هــذه اللعبــة خــارج املدرســة؟ هــل توجــد مهــارات تعلمناها  •
ميكــن اســتخدامها فــي أي مــكان آخر؟ 

نصائح: 

قــم باإلعــداد للتمريــن بربــط أربــع قطــع طويلــة مــن اخليــوط أو الغــزل بقلــم أو عصــا صغيــرة بحجــم  •
 . لقلم ا

يكــون النشــاط أكثــر صعوبــة إذا كانــت اخليــوط طويلــة. وميكــن إجــراء هــذا النشــاط بشــكل أكثــر  •
صعوبــة إذا أغمــض قائــد الفريــق عينيــه أو أدار ظهــره للفريــق. 

املصدر: 

ــل  ــي: دلي ــي االجتماع ــال النفس ــي اجمل ــة ف ــعافات األولي ــى اإلس ــب عل ــل. )2013(. تدري ــاذ الطف ــة انق مؤسس
ــال. ص. 38.   ــع األطف ــني م للعامل
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نظرة عامة: 

استكشــاف الطــاب ألفــكار حــول كيفيــة حــل النزاعــات دون بعنــف مــع متريــن قصيــر يليــه تفكيــر طويــل 
ومناقشــة النزاعــات احلاليــة املوجــودة فــي اجملتمــع. 

األهداف: 

تنشــيط الطــاب وحثهــم علــى التفكيــر فــي كيفيــة تقبــل العنــف علــى نطــاق واســع باعتبــاره  •
ــا«.  »طبيعي

املواد: 

الصحف للجزء الثاني من النشاط: واحدة لكل مجموعة مكونة من 4 أشخاص.   •

اخلطوات: 

ــد . 1 ــن أح ــب اآلن م ــريكا. واطل ــد ش ــع أن يج ــن اجلمي ــب م أطل
األشــخاص مــن كل ثنائــي رفــع يديــه وتشــكيل قبضــة. ويكــون 

علــى شــريكه عنــد ذلــك إيجــاد طــرق لفتــح القبضــة. 

امنحهم دقيقة واحدة للقيام بذلك. . 2

ــد . 3 ــي. ق ــخص الثان ــه الش ــام ب ــا ق ــأل عم ــل واس ــف العم أوق
جتــد أن معظــم النــاس حاولــوا فتــح القبضــة ماديــا، فــي حــني 

ــط.  ــا فق ــريكه فتحه ــن ش ــب م ــه أن يطل ميكن

ثــم اطلــب مــن الطــاب االجتمــاع فــي دائــرة وتابــع مع األســئلة . 4
التاليــة، قبــل االنتقــال إلــى اجلــزء الثانــي مــن هذا النشــاط: 

ــل  • ــة حل ــرق املادي ــتخدام الط ــا اس ــر من ــاول الكثي ــاذا ح مل
ــرة؟  ــكلة ألول م ــذه املش ه

ماذا الذي يخبرنا به هذا النشاط عن العنف في اجملتمع؟  •

هل تعتقد أن العنف مقبول على نطاق واسع في هذا اجملتمع؟  •

ــة. . 5 ــة صحيف ــي كل مجموع ــخاص وأعط ــة أش ــن أربع ــات م ــكيل مجموع ــاب تش ــن الط ــب م اطل

2. القبضة

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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أطلــب منهــم أن ينظــروا فــي الصحــف ويعرفــوا عــدد القصــص التــي تتمحــور حــول العنــف فــي 
ــم.  مجتمعه

إنهاء النشاط بسؤال الطاب عن رأيهم في هذا. . 6

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

كم عدد القصص حول الطرق غير عنيفة في حل املشاكل؟  •

ملاذا تعتقد أنه من املهم حل النزاعات دون اللجوء إلى العنف؟  •

ــخص أن  • ــود أي ش ــل ي ــف؟ ه ــخصية دون بعن ــات الش ــة النزاع ــه ملعاجل ــام ب ــك القي ــذي ميكن ــا ال م
ــه؟  ــة ب ــتراتيجيات اخلاص ــى االس ــا عل يطلعن

 نصائح: 

كــن علــى بينــة مــن أي نــزاع قــد يــؤدي إلــى شــعور الطــاب باألســى. إذا كان هــذا هــو احلــال، تغييــر  •
الصحــف إلــى مجموعــة مختــارة مــن املــواد. 

ــداء فــي الصــف، فقــد ال يكــون هــذا النشــاط  • ــن تعرضــوا لاعت ــة مــن الطــاب الذي ــى بين كــن عل
ــكات.  ــة مش ــدوث أي ــع ح ــت تتوق ــبا إذا كن مناس

املصدر: 

االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي الدامنــرك. )2014(. 
برنامــج مرونــة األطفــال: الدعــم النفســي فــي املــدارس وخارجهــا، دليــل امليســر 2: مجريــات ورشــات العمــل. 

ص. 71. 
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نظرة عامة: 

يشــارك الطــاب كمجموعــة فــي اختبار-بصــوت عــال عــن طريــق الركــض نحــو اإلجابــة األفضــل. ويســاهم 
ــى  ــبة عل ــة املناس ــل العاطفي ــردود الفع ــاب ل ــدى  الط ــي ل ــم احلال ــار الفه ــي اختب ــدا ف ــار حتدي ــذا االختب ه

ــات. النزاع

األهداف: 

مناقشة ردود الفعل العاطفية.  •

فهم ردود الفعل العاطفية املناسبة للنزاعات بني األقران، وأفراد األسرة، وأفراد اجملتمع.  •

املواد: 

ســتحتاج إلــى املــواد التاليــة: 3 بطاقــات مكتــوب عليهــا احلــروف A، B، C. وينبغــي أن تكــون كل بطاقة  •
ــون مختلف.  بل

قــم بتكويــن 3 »املشــاركات بالــرد« باســتخدام البطاقــات امللونــة التــي أعددتهــا: A، B، C. وهــذه هــي  •
األماكــن. وميكنــك أن تفعــل ذلــك علــى ســبيل املثــال عــن طريــق تعليــق 3 بطاقــات علــى اجلــدار علــى 

مســافة مــن بعضهــا البعــض.  

اخلطوات: 

دع جميــع الطــاب يقفــون فــي صــف، يبعــد حوالــي 10 متــرا عــن املشــاركات بالــرد. اختــر مكانــك . 1
بحيــث يتمكــن جميــع الطــاب مــن ســماعك. 

اقــرأ الســؤال األول فــي االمتحــان بصــوت  عــال مــن هــذا النشــاط املســمى اختبــار العواطــف وردود . 2
الفعــل.  

اقــرأ اإلجابــات الثــاث احملتملــة بصــوت عــال.  تكــون كل إجابــة إمــا A أو B أو C. اطلــب مــن الطــاب . 3
اختيــار اإلجابــة التــي تظهــر بالشــكل األفضــل مــا ميكــن أن يفعلــوه فــي مثــل هــذه احلالــة. وميكــن 

عندهــا للطــاب الركــض إلــى الــرد الــذي يحمــل حــرف اإلجابــة التــي اختاروهــا. 

اســأل اجملموعــة مــا إذا كانــوا يعتقــدون أن أفضــل إجابــة هــي )رد الفعــل األكثــر إيجابيــة ومســاعدة( . 4
- وملــاذا. 

3. اختبار العواطف وردود الفعل

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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ــر . 5 ــارات األخــرى غي ــى كــون اخلي ــة الصحيحــة، واشــرح الســبب. األســباب التــي أدت إل أعطــي اإلجاب
ــن  ــدال م ــة ب ــو العاطف ــى من ــؤدي إل ــن أن ي ــكلة ميك ــل املش ــدم ح ــال، ع ــبيل املث ــى س ــة )عل صحيح
ــك(.  ــى ذل ــا إل ــر، وم ــكلة أكب ــك املش ــل ذل ــوف يجع ــرى، وس ــلبية أخ ــاالت س ــبب انفع ــا يس ــا، مم زواله

انتقل إلى السؤال التالي واتبع اخلطوات 3-5 مرة أخرى. . 6

 اختبار العواطف وردود الفعل

ماذا تفعل إذا دعاك أحد األوالد في الصف بالكاذب؟  . 1

تركله  أ. 
تسأله: »ملٍاذا تدعوني بالكاذب؟«  ب. 

تبدأ بالبكاء وتهرب إلى أمك.  ج. 

فــاز صديقــك فــي مبــاراة كــرة قــدم. وأنــت حتــب أيضــا لعــب كــرة القــدم، ولكــن لــم يقــع عليــك االختيــار . 2
لانضمــام إلــى الفريــق.   

ميكنك أن تطلب منه التوقف عن إزعاجك.  أ. 
ميكنك التظاهر باالستماع، ولكنك ال تريد أن تسمع ما يقول.  ب. 

ميكنك االستماع إليه. فعدم وجودك في الفريق ليست غلطته.  ج. 

حصلت على عامة جيدة جدا في الرياضيات في املدرسة وكنت سعيدا جدا. فماذا تفعل؟ . 3

تركض إلى املنزل وتبدأ احلديث عن عاماتك ألول شخص تلتقي به.  أ. 
تخبر صديقك املفضل بذلك.  ب. 

ال تخبر أحدا.  ج. 

أمك غاضبة معك، ولكنك ال تعرف ملاذا. ماذا تفعل؟ . 4

تهرب من البيت وتذهب إلى بيت خالتك.  أ. 
تبحث عن سبب غضبها.  ب. 

تغضب أنت أيضا.  ج. 

يطلب منك صديقك أن تأتي معه، ألنه يريد مشاكسة فتاة بالقرب من الواجهة املالية. ماذا تفعل؟ . 5

تذهب معه.  أ. 
تخبره أنك مشغول بالقيام بأي أخرى. ب. 

تخبره أن مشاكسة اآلخرين عمل غير لطيف.  ج. 
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يتهمك صديق بسرقة كتبه. وهذا ليس صحيحا، ولكن صديقك غاضب حقا. ماذا تفعل؟ . 6

تتقاتل معه.  أ. 
تذهب إلى البيت وتبلغهم أن ذلك الولد لم يعد صديقك. ب. 

تسأله ملاذا يعتقد أنك سرقت كتبه وتوضح له أنك لم تفعل ذلك. ج. 

يخبــرك صبــي أو فتــاة بأنــه/ بأنهــا حتبــك. وأنــت حتبــه أو حتبهــا ولكنــك تشــعر أنــك صغيــر جــدا علــى احلــب. . 7
مــاذا تفعــل؟

تبدأ في البكاء. أ. 
تخبره أنك صغير جدا وتريد فقط أن تكونوا أصدقاء. ب. 

تهرب إلى املعلم وتخبره بذلك. ج. 

أنــت وأصدقائــك فــي الواجهــة املائيــة. يأتــي إليــك رجــل ويبــدأ بدفــع صديقــك الــذي هــو فتــاة. ويريــد الرجــل . 8
أن يؤذيهــا. مــاذا تفعــل؟

تهرب وتختبئ، وتترك صديقتك خلفك. أ. 
تبدأ الصراخ طلبا للمساعدة. ب. 

تبلغ والديك بذلك. ج. 

أنت لم تنم جيدا. رأيت حلما مزعجا. ماذا تفعل؟. 9

تخبر شخص ما تثق به بذلك. أ. 
تهرب بعيدا عن املنزل، ألنك اصبحت تخاف املنزل. ب. 

تبقى هادئا. ج. 

ــف . 10 ــرة، ولكنــك خائ ــت تشــعر بســعادة كبي ــي فــي حفــل املوســيقى فــي املدرســة. وأن طلــب منــك أن تغن
أيضــا مــن الغنــاء. مــاذا تفعــل؟

في يوم احلفل، تخبرهم أنك مريض وتهرب. أ. 
تقول لنفسك: »أستطيع أن أفعل ذلك!« ب. 

تقول للمدرس: »ها طلبت من شخص آخر رجاء!« ج. 

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. انا اتعامل: التعامل مع العواطف. ص. 25-24. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ملاذا تعتقد أن وجود رد الفعل العاطفي املناسب أمر جيد بالنسبة لك؟ ألقرانك؟ جملتمعك؟  •
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ميكــن جتنــب النزاعــات إذا كان رد فعــل النــاس عاطفيــا بشــكل أفضــل؟ ملــاذا و لــم ال؟ هــل ميكــن أن  •
تقــدم مثــاال؟ 

كيف ستنظر في رد فعل عاطفي أفضل عندما تواجه النزاعات في املستقبل؟  •

نصائح: 

الهــدف مــن هــذا االختبــار هــو حــث الطــاب علــى التفكيــر. وهــو ليــس تقييــم ملعرفــة عــدد الطــاب  •
ــة.  ــي املدرس ــم ف ــل املعل ــا يفع ــج كم ــجل النتائ ــك ال تس ــة. لذل ــة الصحيح ــون اإلجاب ــن يعرف الذي

حــاول بــدال مــن ذلــك املناقشــة مــع الطــاب حــول ردود فعــل عاطفيــة معينــة. 

ــات  • ــي مجموع ــل ف ــاب بالعم ــماح للط ــي الس ــابقة وه ــذه املس ــام به ــرى للقي ــة أخ ــاك طريق هن
ــاره.  ــل اختي ــواب قب ــة اجل ــرة ومناقش صغي

ــي  • ــئلة الت ــة األس ــتعراضها وإزال ــر اس ــى امليس ــا، وعل ــبة ثقافي ــئلة مناس ــض األس ــون بع ــد ال تك ق
ــئلة 7 و 8.  ــال األس ــبيل املث ــى س ــة، عل ــر الئق ــر غي تعتب

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. انا اتعامل: التعامل مع العواطف. ص. 20.  
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نظرة عامة: 

إكمــال الطــاب ملشــروع فنــي يركــز علــى الطــرق التــي ميكــن أن يســاعدوا مــن خالهــا بعضهــم البعــض، 
ــم.  ــراد مجتمعه ــاعدوا أف ويس

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع.  •

زيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات من خال •
التعبير. 

حتديد سبل مساعدة بعضنا البعض •
والعمل معا. 

املواد: 

ورقة بناء ملونة، وأقام رصاص ملونة، والصق شفاف.  •

مساحة كافية للمشاركني ليتاح لهم مكان العمل اخلاص بهم.  •

اخلطوات: 

تقــدمي نشــاط قــوس قــزح األيــدي املســاعدة. اســتخدم هــذا الوقــت لتعزيــز أي توقعــات راســخة يعتبــر . 1
مــن املهــم أن يتذكرهــا املشــاركون أثناء النشــاط. 

أخبــر املشــاركني أنهــم ســيعملون معــا كمجموعــة إلنشــاء مشــروع فنــي خــاص، قــوس قــزح األيــدي . 2
ــاعدة  ــة مس ــن كيفي ــم ع ــن أفكاره ــزح م ــوس الق ــاء ق ــيتم إنش ــه س ــم أن ــرح له ــاعدة. واش املس

اآلخريــن. 

أخبــر املشــاركني أن كل منهــم ســيتتبع شــكل يديــه علــى ورق البنــاء امللــون. وداخــل مخطــط اليــد، . 3
ــة، أو  ــراد العائل ــد أف ــق أو أح ــاعدة صدي ــا مس ــن خاله ــم م ــي ميكنه ــة الت ــورة للكيفي ــم ص يرس
ــة:  ــارة التالي ــم فــي األســفل، ولوصــف مــا رســموه، عليهــم إكمــال العب ــاس. ث مجموعــة مــن الن

ميكننــي أن أســاعد __________ مــن خــال ___________________________.  
ــيري«. ــف طباش ــال تنظي ــن خ ــتاذي م ــاعد أس ــي أن أس ــال، »ميكنن ــبيل املث ــى س )عل

4. قوس قزح األيدي المساعدة

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

فنون بصرية 6-1 25 دقيقة مجتمعي
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اسأل من املشاركني إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا النشاط. . 4

توزيــع قطعــة مــن ورق البنــاء امللــون لــكل مشــارك )محاولــة توزيــع جميــع ألــوان قــوس قزح بالتســاوي . 5
ــاركني(.  بني املش

إعطاء الوقت )عشر دقائق( للمشاركني الستكمال أيديهم املساعدة. . 6

جتــول فــي جميــع أنحــاء الغرفــة ملســاعدة املشــاركني وهــم يعملــون. وعنــد انتهائهــم مــن العمــل، . 7
تأكــد مــن كتابــة أســمائهم خلــف رســومات أيديهــم. 

ــاوب . 8 ــزح بالتن ــوان قــوس ق ــل أل ــى االجتمــاع فــي خــط ميث عندمــا امتــام كل شــيء، ادع املشــاركني إل
ــر.  ــي واألحم ــر والبرتقال ــر واألصف ــي واألزرق واألخض األرجوان

ــورق تعلــق أو تثبــت علــى . 9 قــم بلصــق صفحــات رســومات األيــدي معــا علــى قطعــة كبيــرة مــن ال
ــدي املســاعدة.  ــات لتشــكيل قــوس قــزح األي لوحــة إعان

عند إلصاق الصفحات معا، اطلب من املشاركني اطاع اجملموعة على أفكارهم حول املساعدة. . 10

ــكار . 11 ــى كل األف ــة إل ــم بحاج ــاركني إنه ــر املش ــزح، أخب ــوس ق ــال ق ــدي وإكم ــع األي ــد أدراج جمي عن
إلضفــاء اجلمــال علــى هــذا القــوس. اشــرح لهــم أن عليهــم اآلن التفكيــر فــي الكيفيــة التــي ســار 

بهــا النشــاط. 

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال النشاط؟  •

كيف ميكنك مساعدة اآلخرين في هذه اجملموعة؟ عائلتك أو احلي الذي تعيش فيه؟  •

ما هو شعورك عند مساعدة شخص ما؟  •

كيف تؤدي مساعدة بعضنا البعض إلى جعل مجتمعنا أكثر أمنا؟  •

نصائح: 

قــم بتشــجيع املشــاركني علــى التفكيــر فــي جميــع النــاس )أو مجموعــة مــن النــاس( الذيــن ميكــن  •
للمشــاركني مســاعدتهم: األصدقــاء وأفــراد األســرة، واملدرســة، واجليــران، الــخ. ذكرهــم بأنــه بإمكانهم 

املســاعدة بطــرق كبيــرة أو صغيــرة. 

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى الرســم بســبب اإلعاقــة، اجعلــه يســتخدم نظــام األصدقــاء والعمــل  •
مــع طالــب آخــر ميكنــه توجيهــه. 

املصدر: 

السام أوال. )2012(. قوس قزح األيدي املساعدة. ص. 2-1. 
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نظرة عامة: 

ــك  ــاط حتري ــال نش ــن خ ــة م ــح املتنافس ــن املصال ــات م ــع النزاع ــن أن تنب ــف ميك ــاب لكي ــاف الط استكش
ــة.  ــكال مختلف ــات وأش ــي اجتاه ــي ف الكراس

األهداف: 

فهم أسباب وديناميات النزاعات.  •

املواد: 

يحتاج إلى اكراسي.  •

تعليمات مت اعدادها على قسائم فردية من الورق )راجع اخلطوة 2(.  •

اخلطوات: 

وضــع العــدد الكافــي مــن املقاعــد )أو غيرهــا مــن األشــياء مثــل كــرات أو أكــواب( فــي منطقــة معينــة . 1
)مرســمة(. يجــب أن يتوفــر عــدد مــن األشــياء يعــادل عــدد الطــاب الناشــطني. 

إعطاء تعليمات على قسائم ورقية فردية لكل طالب: . 2

أ: ضع جميع الكراسي )أو غيرها من األشياء( في حلقة دائرية.  •

ب: ضــع جميــع الكراســي )أو غيرهــا مــن األشــياء( علــى مقربــة مــن البــاب )أو نقطــة أخــرى فــي  •
مســاحة العمــل اخلاصــة بــك(. 

ج: ضــع جميــع الكراســي )أو غيرهــا مــن األشــياء( علــى مقربــة مــن النافــذة )أو نقطــة أخــرى فــي  •
مســاحة العمــل اخلاصــة بك(. 

د: املراقب. الوقوف على اجلانب ومشاهدة ما يحدث.  •

ميكن للطاب قراءة التعليمات ولكن ال ينبغي اطاع أي شخص آخر عليها. . 3

إعطــاء اجملموعــة 5 دقائــق لتنفيــذ التعليمــات اخلاصــة بهــم. ميكنــك اختيــار مــا إذا كنــت ستســمح . 4
للمجموعــة بالتكلــم أثنــاء التمريــن أم ال. ال يســمح لهــم فــي كلتــا احلالتني الكشــف عــن التعليمات 

ين.  لآلخر

5. الكراسي

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

 اطلب من اجملموعة )السماح للمراقبني بالتحدث أوال(: 

هل رأيت النزاعات؟  •

أي نوع من النزاعات رأيت؟  •

كيف قامت اجملموعة / الطاب )محاولة( بحل هذه املشكلة؟  •

هل استخدم أي شخص القوة اجلسدية؟  •

هل اتبعوا التعليمات اخلاصة بأي ثمن؟  •

كيف كان بإمكانهم حل املشكلة؟  •

ماذا ميكننا أن نتعلم من هذا التمرين؟  •

ماذا واجهت؟  •

ما هي املشاكل / النزاعات التي واجهتها؟  •

كيف تعاملت مع املشاكل؟  •

كيف تعامل االخرون مع املشاكل؟  •

هل قاموا بحلها؟ كيف؟  •

إذا لم يكن األمر كذلك، ما الذي حدث بدال من ذلك؟  •

أخبر اجملموعة: 

فــي هــذا التمريــن، كان لديــك مصالــح متضاربــة، ألن لديــك مهــام مختلفــة. وهــذا هــو احلــال أيضــا  •
فــي احليــاة احلقيقيــة. لــدى النــاس مصالــح أو أهــداف أو احتياجــات مختلفــة. كلنــا اختبرنــا النزاعــات؛ 

بــل إنهــا تعتبــر جــزءا مــن حياتنــا. ولكــن أحيانــا يكــون مــن الصعــب التعامــل مــع حــاالت النــزاع.

اسأل اجملموعة: 

من منكم عانى من النزاعات ويود أن يخبرنا عن ذلك؟  •

ــي  • ــة الت ــة الشــخصية حــول النزاعــات. حــاول وضــع قائمــة باألمثل الســماح للطــاب بذكــر األمثل
ــر  ــر األكث ــي تعتب ــا والت ــني منه ــار حالت ــم اختي ــمح له ــرة، اس ــت كثي ــاب. وإذا كان ــا الط يطرحه
ــث  ــوع بحي ــة باملوض ــخة وذات صل ــدة راس ــة واح ــة أو حادث ــى حال ــول عل ــد احلص ــت تري ــيوعا. فأن ش

ــا.  ــرف عليه ــا التع ــة بأكمله ــتطيع اجملموع تس

نصائح: 

ميكن أيضا كتابة التعليمات على البطاقات أو همسها في أذن كل طالب.  •

ومــن املهــم أن تكــون قــادرا علــى ايقــاف الطــاب إذا استرســلوا، لذلــك حتتــاج مســبقا إلــى االتفــاق  •
علــى إشــارة اإلنهــاء أو التوقــف. 
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عليــك مراعــاة الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وقــد ال يتمكنــون مــن احلركــة مثــل غيرهــم مــن  •
الطــاب. تأكــد مــن إشــراكهم بطريقــة بنــاءة وتشــاركية. 

املصدر: 

وور تشايلد هولندا. )2009(. أنا أتعامل: النزاع والسالم. ص. 15-14. 
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نظرة عامة: 

ممارسة الطاب التواصل والعمل اجلماعي الفعال إلكمال املهمة الصعبة.

األهداف: 

التواصل مع األقران بطريقة إيجابية.  •

تشجيع التعاون بني الطاب.  •

حل املشكات بشكل تعاوني ومعاجلة الصراعات اجلماعية عند ظهورها.  •

التشجيع على احترام بعضنا البعض وبناء الفريق.  •

املواد: 

ستة أوراق / أكواب باستيكية لكل فريق، أربطة مطاطية، مقص، وخيط.  •

ــم  • ــر له ــث يتوف ــخاص بحي ــة أش ــن أربع ــون م ــق مك ــكل فري ــي ل ــاحة تكف ــة أو مس ــطح طاول س
ــم. ــة به ــاحة اخلاص املس

يعمــل الاعبــون فــي هــذه اللعبــة فــي مجموعــات مكونــة مــن أربعــة أشــخاص. انظــر فــي مــا إذا  •
كان ســيتم تعيــني اجملموعــات قبــل اللعــب أو توجيــه العبــني الختيــار مجموعاتهــم اخلاصــة. 

إعــداد أدوات الشــريط املطاطــي مــن خــال ربــط أربــع قطــع مــن اخليــوط )كل منهــا بطــول حوالــي  •
0.5 متــر( متباعــدة بشــكل متســاو حــول شــريط مطاطــي واحــد. اصنــع أداة شــريط مطاطــي واحــد 

الفرقــة لــكل مجموعــة. 

اخلطوات: 

تقــدمي لعبــة الــكأس واخليــط. اســتخدام هــذا الوقــت لتعزيــز أي توقعــات راســخة يعتبــر مــن املهــم . 1
أن يتذكرهــا الاعبــون خــال اللعبــة. 

ــواب . 2 ــع األك ــرص جمي ــد ل ــق واح ــون كفري ــل الاعب ــو أن يعم ــة ه ــن اللعب ــدف م ــم أن اله ــرح له اش
علــى شــكل هــرم. ويتمثــل التحــدي فــي أنــه ال ميكــن لاعبــني ملــس الكــؤوس. وميكنهــم اســتخدام 

ــم.  ــي وأصواته ــريط املطاط أداة الش

6. لعبة الكأس والخيط

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع
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ضــع ســتة أكــواب وأداة الشــريط املطاطــي التــي اعددتهــا جملموعــة واحــدة قبــل املبــاراة علــى الطاولة . 3
ــوا  ــن يعرض ــة م ــيكونون مبثاب ــن س ــة الذي ــني األربع ــني الاعب ــافة ب ــف املس ــي منتص ــة ف أو األرضي

التمريــن. 

اعــط كل منهــم خيطــا واشــرح لــه بــأن عليهــم ســحب خيطهــم ليمتــد خــارج الشــريط املطاطــي . 4
ويحيــط بالــكأس مــن كل اجلوانــب.  قــم بتوجيــه اجملموعــة حملاولــة نقــل كــوب واحــد، واإلشــارة إلــى 
ــر الــذي يســببوه  كيــف يجــب علــى كل عضــو فــي اجملموعــة أن يســتخدم األداة معــا، وضبــط التوت

للخيــط ليتمكنــوا مــن العمــل بشــكل فعــال. 

بعد حتريك اجملموعة لكوب واحد، اخبرهم بأن يتوقفوا. . 5

ــدء . 6 ــل ب ــرم قب ــكل ه ــى ش ــواب عل ــتحاول أوال رص األك ــة س ــني أن كل مجموع ــع الاعب ــرح جلمي اش
ــة.  ــات اإلضافي التحدي

اسأل الاعبني إذا كان لديهم أي أسئلة عن اللعبة. . 7

افصــل بــني الاعبــني إلــى مجموعــات مكونــة مــن أربعــة أشــخاص وانشــرهم فــي انحــاء مختلفــة . 8
مــن املــكان. 

وزع اإلمدادات واسمح للمجموعات أن تبدأ. . 9

يجــول فــي جميــع أنحــاء الغرفــة، وراقــب االســتراتيجيات التــي تســتخدمها اجملموعــات اخملتلفــة، وقــم . 10
بإعطــاء حتديــات جديــدة عنــد االقتضــاء. 

ــي . 11 ــات الت ــن التحدي ــاء م ــؤوس، أو االنته ــات للك ــع اجملموع ــس جمي ــرد تكدي ــة مبج ــي اللعب تنته
تواجههــم، أو نفــاذ الوقــت.  اشــرح لهــم أنهــم ســيقمون اآلن بالتفكيــر فــي الكيفيــة التــي ســارت 

ــة.  ــا اللعب به

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ماذا حدث خال املباراة؟  •

ماذا كان وجه السهولة أو الصعوبة؟ كيف عملتم كمجموعة معا؟  •

هل كانت هناك نزاعات؟ كيف تؤثر النزاعات على جناحك؟ كيف مت حل النزاعات التي ظهرت؟  •

هــل بــرزت أيــة أدوار محــددة فــي اجملموعــة؟ هــل كان هنــاك العــب واحــد يقــود أو يحــل النزاعــات فــي  •
مجموعتــك؟ 

مــا هــي املهــارات التــي اســتخدمتها خــال هــذه اللعبــة؟ كيــف ميكنــك اســتخدام هــذه املهــارات  •
خــارج اللعبــة؟ 

نصائح: 

ــة  • ــوة بقي ــم بدع ــرض وق ــني للع ــة العب ــتخدم أربع ــرحها. اس ــن ش ــهل م ــة أس ــذه اللعب ــرض ه ع
ــاهدة.  ــاف واملش ــى االلتف ــة إل اجملموع

ــذه  • ــزة. وه ــة مجه ــات إضافي ــتعداد لتحدي ــى اس ــن عل ــة. ك ــرة مختلف ــة بوتي ــل كل مجموع تعم
ــمل:  ــات تش التحدي
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تكديس األكواب في بنية فريدة من نوعها  •

تكديس أكواب من دون احلديث  •

تكديس األكواب بينما يكون واحد أو أكثر من الاعبني في اجملموعة معصوب العينني. •

املصدر: 

السام أوال. )2012(. لعبة الكوب واخليط. ص. 2-1.
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نظرة عامة: 

يتعلم الطاب وميارسون استراتيجيات مختلفة للتعامل مع
الصراعات وحلها.

األهداف: 

التعبير عن اخليال من خال اإلبداع. •

حل املشكات بشكل تعاوني ومعاجلة الصراعات •
اجلماعية حال ظهورها.

فهم واستخدام استراتيجيات مختلفة حلل النزاعات. •

املواد: 

لوح وأقام تأشير. •

اخلطوات: 

ــث . 1 ــكان حي ــي م ــير ف ــوح التأش ــع ل ــرة وض ــات صغي ــي 6 مجموع ــوس ف ــاب اجلل ــن الط ــب م اطل
ــه. ــم رؤيت ميكنه

الشــرح: حتدثنــا فــي إحــدى جلســاتنا الســابقة عــن الصــراع وعــن كونــه جــزءا طبيعيــا مــن احليــاة. . 2
مــا هــي بعــض األمــور الســلبية التــي تنتــج عــن الصــراع؟ مــا هــي بعــض األشــياء اإليجابيــة التــي 

تنتــج عــن الصــراع؟ اســمح للطــاب باملناقشــة.

ــج . 3 ــراع، والنتائ ــع الص ــل م ــة للتعام ــتراتيجيات مختلف ــن اس ــوم ع ــث الي ــدد احلدي ــا بص ــرح: إنن الش
ــى  ــة عل ــؤدي إليهــا. اكتــب االســتراتيجيات التالي ــة والســلبية – التــي ميكــن أن ت اخملتلفــة – اإليجابي

ــة. ــوح التأشــير واشــرح كا منهــا بعناي ل

العدوانيــة تعنــي محاولــة إجبــار أو ترهيــب شــخص مــا للقيــام بأشــياء بطريقــة معينــة. أمثلــة: • 
العــراك البدنــي، الصراخ، الســب.

التسوية تعني تخلي كا اجلانبني قليا عما يريدون في محاولة إليجاد نقطة وحل وسط.• 

االستسالم يعني أن أحد األشخاص يتيح لشخص آخر بإدارة االمور كيفما أراد.• 

7. طرق مختلفة للتعامل مع الصراع

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

دراما 10-7 حصة صفية واحدة )40 دقيقة( مجتمعي
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التجنب أو التأخير تعني التظاهر بعدم وجود أي مشكلة.• 

ــم أو •  ــد أو حك ــل قائ ــى )مث ــب أعل ــي منص ــخص ف ــن ش ــب م ــي الطل ــلطة تعن ــدة الس مناش
ــزاع. ــوية الن ــر( تس ــغ آخ ــخص بال ــم أو أي ش معل

التعــاون يعنــي محاولــة ايجــاد حــل معــا. ويتضمــن التعــاون عــادة إيجــاد أهــداف وآمال مشــتركة • 
واالســتماع وفهــم وجهــة نظــر كل طــرف واقتــراح وســائل مبتكــرة للتقــدم. دع الطــاب يطرحون 
ــأن لديهــم فهمــا واضحــا  األســئلة ويســاعدون بعضهــم بعضــا علــى إدراك املفاهيــم. تأكــد ب

ودقيقــا لــكل اســتراتيجية.

حتديــد اســتراتيجية واحــدة لــكل مجموعــة والشــرح: ســتقوم كل مجموعــة بتنظيــم لعــب دور يركــز . 4
علــى إحــدى هــذه االســتراتيجيات. وستســتخدمون جميعــا ســيناريو الصــراع نفســه، حــول فتاتــني 
ــل  ــي ح ــرمي ف ــاعدة م ــم ملس ــة بك ــة اخلاص ــتراتيجية اجملموع ــتخدام اس ــرمي. اس ــة وم ــان أمين تدعي

صراعهــا.

ــة . 5 ــة املرحل ــي املدرس ــنا ف ــر س ــوات أصغ ــوة وأخ ــرمي إخ ــة وم ــن أمين ــدى كل م ــراع: ل ــيناريو الص س
األساســية مــن املدرســة. وعــدت أمينــة مــرمي بأنهــا ســتصطحب شــقيق مــرمي  األصغــر مــن املدرســة 
ــا تذهــب الصطحــاب شــقيقتها الصغــرى. وهــذا  ــوم عندم ــك الي ــت بعــد الظهــر مــن ذل ــى البي إل
ســيتيح ملــاري وقتــا لالجتمــاع مــع مجموعتهــا الدراســية للعمــل علــى املشــروع املدرســي. ولكــن 
عندمــا حــان الوقــت، أخبــرت أمينــة مــرمي بأنهــا ال تســتطيع مســاعدتها بعــد كل ذلــك ألنــه يتعــني 

عليهــا العــودة إلــى البيــت باكــرا حلــل واجبهــا البيتــي.

وفــر لــكل اجملموعــات الوقــت الكافــي لاســتعداد ملمارســة األدوار واالســتعداد لهــا. وشــجعهم علــى . 6
إبقــاء األدوار قصيــرة حتــى يكــون هنالــك متســع مــن الوقــت للمناقشــة بعــد ذلــك.

اطلــب مــن جميــع الفئــات أداء أدوارهــا ومــن ثــم ناقــش أي االســتراتيجيات اخلاصــة بالصــراع أفضــت . 7
إلــى أفضــل النتائــج.

دعنا نناقش! تقييم النشاط:

ــا وعيــوب كل مــن االســتراتيجيات. ال يوجــد هنالــك طريقــة صحيحــة واحــدة للتعامــل  • ناقــش مزاي
مــع الصراعــات. ومــع ذلــك، ميكــن لبعــض االســتراتيجيات أن جتعــل الصراعــات أفضــل أو أســوأ. علــى 

ســبيل املثــال:

ميكن أن تسبب العدوانية األذى للناس وحياتهم ومشاعرهم. •

ميكــن أن تفضــي التســوية إلــى اتفــاق يقلــل مــن الغضــب واإلحبــاط )إذا اعتقــد كا الطرفــني أنــه  •
منصــف(. ومــع ذلــك، ال ميكــن للحــل الوســط االســتمرار إذا لــم يكــن أيــا مــن الطرفــني راضيــا 

بــه.

االستســام يعنــي أن شــخصا مــا لــم يتــم االســتماع لــه. وقــد يبقــى هــذا الشــخص محبطــا  •
ــإن  ــني ف ــد الطرف ــلم أح ــا يستس ــا، عندم ــرى. وأيض ــرة أخ ــراع م ــأ الص ــن أن ينش ــي ميك وبالتال
الطــرف اآلخــر ال تتــاح لــه الفرصــة للتعلــم مــن وجهــة نظــره – وقــد ال يــدرك أن هنالــك صراعــا 
ــرر أحــد الطرفــني أن يتفــق  ــدا إذا ق ــر االستســام مفي ــك، ميكــن أن يعتب مــن األســاس. ومــع ذل

فعليــا مــع وجهــة نظــر الطــرف اآلخــر )ويعــد هــذا أيضــا نوعــا مــن التعــاون.(
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التجنــب أو التأخيــر يعنــي أيضــا أن الصــراع يحتمــل التكــرار فــي املســتقبل، وميكــن أن يصبــح  •
أكثــر صعوبــة مــع مــرور الوقــت. ومــع ذلــك، فــإن التأخيــر لفتــرة قصيــرة ميكــن أن يعطــي أحيانــا 

لــكا الطرفــني فرصــة للهــدوء والتفكيــر فــي احللــول.

مناشــدة الســلطة ال تعطــي طرفــي الصــراع الفرصــة بــأن يكونــا جــزءا مــن احلــل أو إعــادة بنــاء  •
ــراع  ــي الص ــل ف ــلطة التدخ ــن الس ــب م ــد الطل ــن أن يع ــا ميك ــن أحيان ــا. ولك ــة بينهم العاق
مفيــدا إذا كان كا الطرفــني غيــر قادريــن علــى إيجــاد حــل ناجــع، أو إذا كان مــن احملتمــل أن يــؤدي 

الصــراع إلــى ضــرر ألي منهمــا.

التعــاون ميكــن أن يكــون وســيلة جيــدة جــدا حلــل الصــراع حيــث ميكــن أن يــؤدي إلــى حــل مقبــول  •
لــكا الطرفــني. وعندمــا يتعــاون الطرفــان، ميكنهمــا أيضــا إعــادة بنــاء الثقــة واملشــاعر الطيبــة. 
ــراع ال  ــي الص ــد أو كا طرف ــة إذا كان أح ــدي، وخاص ــرا للتح ــاون مثي ــون التع ــد يك ــك، ق ــع ذل وم

يرغبــان أو ال يثقــان أو يشــعران بالرضــا عــن بعضهــا البعــض.

اطرح على الطاب بعض األسئلة اجلاهزة للتفكير بشأنها بعد جلستهم: •

الحــظ كيــف يتعامــل مختلــف النــاس الذيــن تراهــم مــع الصــراع، وأي االســتراتيجيات  •
يســتخدمون. تعــرف علــى إذا كانــت االســتراتيجيات تــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة أو ســلبية علــى 

ــني. ــخاص املعني األش

طبــق االســتراتيجيات التــي تســتخدمها فــي الصراعــات علــى حياتــك. مــا النتائــج التــي حتصــل  •
؟ عليها

فكــر فــي اســتراتيجية مختلفــة ترغــب فــي اســتخدامها فــي املــرة القادمــة التــي تكــون فيهــا  •
ــر فــي  ــا فــي صــراع. إذا كان الطــاب املهتمــني، خــذ وقتــك فــي جلســات املتابعــة للتفكي طرف

مــدى جــودة اســتخدامهم لتلــك االســتراتيجية، ومــا ميكــن أن يتغيــر نتيجــة لذلــك.

نصائح:

ناقــش الطــرق التــي ميكــن للطــاب مــن خالهــا استكشــاف الصــراع الــذي أثــر عليهــم فــي جلســات  •
املتابعــة بشــكل بنــاء )إن أرادوا ذلــك(.

املتابعة:

ميكــن للطــاب حتويــل لعــب األدوار إلــى مســرحية مكتملــة. وميكنهــم تنظيم العديــد مــن التمثيليات  •
لتثقيــف أقرانهــم بشــأن اســتراتيجيات التعامــل مــع الصراعــات وتعزيــز الســلوك البنــاء. وبــدال مــن 

ذلــك، ميكنهــم ابتــداع مســرحية طويلــة اســتنادا إلــى صــراع يؤثــر علــى شــخصيتني أو أكثــر.

إذا أراد الطــاب فهــم صــراع محــدد شــهدوه أو أثــر علــى حياتهــم، قــم بتخطيــط األنشــطة التــي مــن  •
شــأنها مســاعدتهم علــى استكشــاف الصــراع بشــكل بنــاء واملســاهمة فــي إيجــاد حــل إيجابي.

املصدر:

اليونيسيف )2015(، ومجموعة املراهقني للتعبير واإلبداع. صفحة 106-104.
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نظرة عامة: 

يقوم الطاب بتحديد التحديات التي تواجههم واستكشاف السبل للتعامل معها من خال لعب األدوار.

األهداف: 

استخدام مهارات التفكير الناقد التخاذ القرارات. •

حتديــد االســتراتيجيات اإليجابيــة التــي ميكــن للطــاب اســتخدامها ملواجهــة التحديــات فــي احليــاة  •
احلقيقيــة.

وضع استراتيجيات حل الصراعات. •

حتديد دور القائد واحلاجة إليه حلل املشكات. •

تنمية الشعور باحلافز والقوة. •

املواد: 

لوح وأقام تأشير. •

اخلطوات: 

اطلب من الطاب اجللوس معا في مجموعات من اثنني أو ثاثة.. 1

ــع؟ . 2 ــذا اجملتم ــي ه ــم ف ــن بعمرك ــات واألوالد الذي ــه البن ــي تواج ــات الت ــض التحدي ــي بع ــا ه ــأل: م اس
ــددة. ــة مح ــي أمثل ــر ف ــة أو التفكي ــم كتاب ــب منه اطل

اكتب على اجلزء العلوي من اللوح: أوالد | أوالد وبنات | بنات )أو ارسم صورا لتمثيلهم(.. 3

ــار . 4 ــورا إلظه ــم ص ــوح )أو ارس ــى الل ــم عل ــب إجاباته ــم. اكت ــاركة أفكاره ــاب مش ــن الط ــب م اطل
ــدي(. التح

اطلــب مــن الطــاب اختيــار أحــد التحديــات التــي يــودون استكشــافها خــال جلســة اليــوم. وبعــد . 5
ذلــك، اطلــب مــن ثاثــة أو أربعــة طــاب التطــوع للعــب األدوار بشــأن التحــدي. )البديــل: إذا كان الطاب 
علــى درايــة بالفعــل بلعــب األدوار قــم بتنظيمهــم فــي مجموعــات مــن أربعــة أو خمســة، ويســتطيع 

كل منهــم لعــب دور حــول حتــد مختلــف(.

8. تحدياتنا، حلولنا

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

دراما 10-7 30 دقيقة مجتمعي
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أطلــب مــن أحــد الطــاب فــي مجموعــة لعــب األدوار بــأن ميثــل اجلــزء مــن شــخصية الولد/البنــت التي . 6
تواجــه التحــدي الــذي اختــاروه. اختــر بعــض اخلصائــص للشــخصية، مبــا فــي ذلــك االســم والعمــر وأي 
ــن  ــخص م ــن كل ش ــب م ــت(. اطل ــد أو البن ــذا الول ــر. )ال تســتخدم االســم احلقيقــي له ــيء آخ ش
اآلخريــن اقتــراح شــخصيات أخــرى فــي لعــب األدوار. اطــرح أســئلة مثــل: مــن هــم األشــخاص اآلخريــن 
الذيــن ميكــن اشــراكهم فــي خلــق هــذا التحــدي لهــذا الولــد أو البنــت؟ مــن هــم األشــخاص اآلخريــن 
الذيــن قــد يكونــوا جــزءا مــن حيــاة هــذه الشــخصية؟ كيــف يتعــني أن تبــدأ الدرامــا؟ أيــن يتعــني أن 

تكــون الشــخصية الرئيســية؟ مــاذا يتيعــن أن يفعل/تفعــل؟

اعط إشارة للطاب لبدء ارجتال أدوراهم.. 7

كــرر لعــب األدوار مرتــني أو ثــاث مــرات أو أكثــر إذا كان الطــاب ال يزالــون مندمجــني. اقتــرح أن الطــاب . 8
الذيــن يرجتلــون بشــخصيات وســيناريوهات واســتراتيجيات مختلفــة ملواجهــة نفــس التحــدي.

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

ــي  • ــات الت ــة التحدي ــخصيات ملواجه ــذه الش ــتخدمتها ه ــي اس ــتراتيجيات الت ــض االس ــي بع ــا ه م
ــا؟ تواجهه

ما هي املوارد ونقاط القوة التي كانت لدى هذه الشخصيات ملواجهة هذه التحديات؟ •

ــذه  • ــف ه ــا تكيي ــف ميكنن ــة؟ كي ــاة احلقيقي ــي احلي ــة ف ــتراتيجيات ناجع ــذه االس ــر ه ــل تعتب ه
االســتراتيجيات حتــى نتمكــن مــن اســتخدامها فــي الواقــع؟

نصائح:

ســاعد الطــاب علــى إيجــاد اســتراتيجيات إيجابيــة ميكنهــم اســتخدامها ملواجهــة التحديــات فــي  •
احليــاة احلقيقيــة.

ــة  • ــي التغذي ــاركة ف ــى للمش ــاعدتهم عل ــة ملس ــد اجملموع ــتخدام قواع ــى اس ــاب عل ــجع الط ش
ــرام. ــا باحت ــول أدوار كل منهم ــة ح الراجع

ادرس التوقــف عــن لعــب الــدور مــن أجــل املناقشــة إذا بــدأ العمــل فــي االحتــواء علــى الشــتائم أو  •
العنــف أو أي ســلوك آخــر مثيــر لاهتمــام.

قم بإقرار ومناقشة االستراتيجيات اإليجابية التي أظهرها الطاب خال لعب األدوار. •

اتخذ إجراء فوريا إذا ناقش الطاب تهديدات خطيرة على سامتهم أو رفاهيتهم. •

يستطيع الطاب استكشاف التحديات التي تواجههم وسبل معاجلتها من خال: •

الرسم أو الغناء أو رواية القصص أو الرقص أو أي نوع آخر من التعبير اإلبداعي. •

إجراء حوار بني األجيال مع البالغني ملشاركة همومهم والبحث عن حلول معا. •

املصدر:

اليونيسيف )2015(، مجموعة املراهقني للتعبير واإلبداع. الصفحات 142-140.
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نظرة عامة: 

يستكشف الطاب وجهات نظر األشخاص اآلخرين من خال الكتابة.

األهداف: 

حل مشكلة تتعامل مع العاقات بني الناس. •

البدء في فهم العالم من وجهة نظر طالب آخر. •

تنمية التسامح والتعاطف مع اآلخرين. •

وضع استراتيجيات حل الصراعات. •

املواد: 

على األقل قطعة واحدة من ورق الكتابة. •

قلم حبر أو قلم رصاص لكل طالب. •

اخلطوات: 

اطلــب مــن الطــاب أن يجلســوا بشــكل مريــح علــى األرض )أو علــى مقاعدهــم( وقــدم لــكل منهــم . 1
قطعــة مــن الــورق وقلــم رصــاص أو قلــم حبــر.

اطلب من طالبني متطوعني أداء األدوار استنادا إلى سيناريو لعب األدوار التالي:. 2

ــى اجملتمــع وال تعرفــان بعضهمــا بعضــا حتــى االن. إحداهمــا متحمســة  ــان لتوهمــا إل وصــل طالبت
وودودة للغايــة، ومتحمســة لكســب االصدقــاء. وحتــب احلديــث وهــي حتــب أن يرغــب أنــاس جــدد فــي 
احلديــث معهــا. وعندمــا يكــون النــاس فــي حالــة هــدوء حولهــا فإنهــا تعتبــر ذلــك إشــارة إلــى أنهــم 
ــن  ــد تكوي ــي تري ــة. فه ــدا ومحترم ــة ج ــرى هادئ ــة األخ ــا الطالب ــاب. بينم ــرة لإلعج ــا مثي ال يجدونه
صداقــات والتعــرف إلــى أشــخاص جــدد. وتشــعر باالرتيــاح عندمــا يكــون النــاس هادئــني وغيــر ثرثاريــن، 
وبالتالــي فهــي حتــاول أن تكــون كذلــك. وإذا كان شــخص مــا ثرثــارا جــدا فإنهــا تعتقــد أن ذلــك ألنهــم 

يجدونهــا مملــة.

اعــط إشــارة للطــاب للبــدء بلعــب األدوار. يتيعــن أن يبــدؤوا عندمــا يجتمــع اثنــان مــن الطــاب للمــرة . 3
األولــى. )اختــر موقعــا للســيناريو حيــث ميكــن أن يلتقــي الطــاب ويتجمعــوا فــي مجتمعهــم(. دعهــم 

يرجتلــون لبضــع دقائــق ومــن ثــم اعــط إشــارة إليقــاف أداء األدوار.

9. الرؤية من منظور مختلف

نوع النشاط الصفوف املدة املوضوع

دراما 10-7 حصة صفية واحدة )40 دقيقة( مجتمعي
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اشــرح للدائــرة: اآلن، ســتكتبون رســالة قصيــرة مــن وجهــة نظــر كلتــا الفتاتــني فــي أداء األدوار. خــذ . 4
ــالة  ــب رس ــر، اكت ــب األيس ــى اجلان ــول. عل ــف بالط ــن املنتص ــا م ــك واطوه ــة ب ــورق اخلاص ــة ال قطع
قصيــرة مــن وجهــة نظــر فتــاة ثرثــارة حــول تفاعلهــا. تخيــل أنهــا تكتــب رســالة إلــى صديقــة مــن 
ــع  ــاب بض ــط الط ــرى ... اع ــاة أخ ــوم بفت ــت الي ــي زارا، التقي ــالتكم: عزيزت ــدأ رس ــن أن تب ــزل. مبك املن

ــة رســائلهم. دقائــق لكتاب

اشــرح: وعلــى اجلانــب اآلخــر، ســتكتبون مــن وجهــة نظــر الفتــاة الهادئــة. ميكــن أن تبــدأ رســالتكم: . 5
عزيزتــي أمينــة، التقيــت اليــوم بفتــاة أخــرى ... أعــط الطــاب بضــع دقائــق لكتابــة رســائلهم.

عندما ينتهي الطاب من الكتابة، اطلب متطوعني لقراءة الرسائل من الفتاة الثرثارة. وناقش:. 6

كيف رأت الفتاة الثرثارة الفتاة األخرى؟ •

كيف شعرت بشأن التفاعل؟ •

ما الذي تذكرته؟ •

ما هو الشيء األكثر أهمية بالنسبة لها حول التفاعل؟ •

اطلــب متطوعــني لقــراءة الرســائل التــي كتبوهــا عــن الفتــاة الهادئــة. ناقــش نفــس األســئلة مــن . 7
وجهــة نظرهــا. علــى ســبيل املثــال: كيــف رأت الفتــاة الهادئــة الفتــاة األخــرى؟

اطلــب مــن الطــاب كتابــة رســالة مــن وجهــة نظــر شــخص آخــر فــي حياتهــم. اشــرح: فــي محاولــة . 8
لتخيــل مــا يبــدو عليــه العالــم مثــل مــن  وجهــة نظــر شــخص آخــر ميكــن أن يشــكل حتديــا، ولكنــه 
مــن املهــم لتســوية النزاعــات. كمــا أنهــا تعتبــر مهــارة عظيمــة لالســتخدام عندمــا تبتــدع القصص 

أو الدرامــا أو الفــن.

ــر . 9 ــخص آخ ــك وش ــا كان لدي ــة عندم ــة قريب ــي حلظ ــر ف ــاول أن تفك ــة، ح ــل املمارس ــن أج ــرح: م اش
وجهــات نظــر مختلفــة حــول شــيء مــا. ميكنــك اختيــار الوقــت الــذي اختلــف أو جتادلــت فيــه مــع 
شــخص مــا، أو ببســاطة لديــه رأي أو جتربــة مختلفــة. ميكــن أن تكــون محادثــة لــك مــع أحــد والديــك 

أو شــخص يعمــل فــي متجــر أو صديــق أو أي شــخص آخــر.

اشــرح: عندمــا تكــون مســتعدا، حــاول كتابــة رســالة مــن وجهــة نظــر ذلــك الشــخص اآلخــر، وقــم . 10
بوصــف الوضــع. اعــط الطــالب 10-20 دقيقــة لكتابــة رســائلهم.

اطلب متطوعني لقراءة رسائلهم بصوت مرتفع.. 11

دعنا نناقش! تقييم النشاط: 

هل كان من السهل أم من الصعب تخيل حوار من وجهة نظر الشخص اآلخر؟ •

هل غيرت الكتابة عن احلوار أو التفاعل الطريقة التي تشعر بها عن ذلك أو تذكرها؟ •

نصائح:

ــأن  • وفــر للطــاب وقتــا للــرد علــى األســئلة بصــدق. قــد يجــد البعــض أن ذلــك أســهل مــن غيــره ب
يتخيــل أو يتذكــر محادثــة مــن وجهــة نظــر شــخص آخــر. وقــد يجــد بعــض الطــاب أن ذلــك يغيــر 

مشــاعرهم حــول تلــك احملادثــة.
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استأذن الطاب لقراءة رسائلهم كما كتبوها. احترم اختياراتهم. •

ــل  • ــم العم ــردي، اذا أرادوا تقاس ــكل ف ــن بش ــك أو لآلخري ــوه ل ــا كتب ــار م ــة إلظه ــاب فرص ــط الط اع
ــد أن تقرأهــا بصــوت عــال. ولكــن ال تري

ــيناريو،  • ــذا الس ــي ه ــخصيات ف ــر الش ــة نظ ــن وجه ــائل م ــة الرس ــن كتاب ــدال م ــة: ب ــبة األمي نس
يســتطيع الطــاب إعــداد املونولوجــات القصيــرة التــي يقولــون مــا يفكــرون بــه كل حــرف قــد يعتقــد 

أثنــاء أو بعــد هــذا احلــوار.

ــرة. فهــم  • ــواح كثي ــي ن ــم مــن وجهــات نظــر مختلفــة ف ــة العال ــة مــع رؤي يســتطيع الطــاب جترب
ــتطيعون: يس

رسم صور من وجهة نظر أناس مختلفني أو شخصيات مختلفة. •

ابتــدع قصصــا مــن خــال كتابــة املقــاالت الصحفيــة أو الرســائل مــن وجهــة نظــر شــخصيات  •
مختلفــة اخترعوهــا أو أنــاس حقيقيــني )مثــل الشــخصيات التاريخيــة(.

املصدر:

اليونيسيف )2015(، مجموعة املراهقني للتعبير واإلبداع. ص ب: 184-182.
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مصادر إضافية لألنشطة الترفيهية لدعم الميسرين

ــة  ــروا هــذا. وقــد وضــع الدليــل لتلبي ــر مــن تلــك التــي مت اختيارهــا وتكييفهــا لدليــل األون ــة أكث هنالــك أنشــطة ترفيهي
ــة  ــزة والضف ــي غ ــباب ف ــال والش ــم األطف ــي تدع ــروا الت ــي األون ــل موظف ــن قب ــا م ــي مت حتديده ــة الت ــات اجلماعي االحتياج
الغربيــة ولبنــان واألردن وســوريا، فــإن هــذا الدليــل ليــس شــاما جلميــع االحتياجــات احلاليــة واملســتقبلية. ومــن أجــل توفيــر 
ــودة  ــة ذات اجل ــوارد اخلارجي ــن امل ــة م ــتخدام قائم ــني اس ــرين واملعلم ــروا وامليس ــو األون ــتطيع  موظف ــوارد، يس ــن امل ــد م املزي
العاليــة. الحــظ أن األهــداف واحملتــوى لهــذه املــوارد اإلضافيــة تتبايــن، ويتعــني علــى امليســرين مراجعتهــا أوال لضمــان تلبيتهــا 

الحتياجــات األطفــال والشــباب.

القائمــة التاليــة تقــدم بعــض املراجــع لألنشــطة الــواردة فــي هــذا الدليــل، وكذلــك بعــض املصــادر لألنشــطة الترفيهيــة 
اإلضافيــة:

External PSS resources that include some of the activities selected for this UNRWA PSS 
Resource Guide:

Boal, A. (2002). Games for Actors and Non-Actors (2nd ed.).

International Rescue Committee (Lebanon). (n.d.). Focused Psychosocial Activities In Humanitar-
ian Settings.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies & Save the Children Denmark. 
(2014). Children’s Resilience Program: Psychosocial Support In and Out of Schools, Facilitator 
Handbook 1: Getting Started. 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies & Save the Children Denmark. 
(2014). Children’s Resilience Program: Psychosocial Support In and Out of Schools, Facilitator 
Handbook 2: Workshop Tracks

Peace First Activities and Games Online Database:

http://peacefirst.org/digitalactivitycenter/resources/search

Terre de Hommes. (2007). Laugh, Run, and Move to Develop Together: Games with a Psychosocial 
Aim.

UNICEF. (2015). The Adolescent Kit for Expression and Innovation. 

War Child Holland. (n.d.). Arts Manual Uganda. 

War Child Holland. (2009). I DEAL Series: Identity and Assessment, Dealing with Emotions, Peer 
Relations, Relationships with Adults, Conflict and Peace, The Future.

External PSS resources that are not used in this resource guide, but helpful for focussed 
support:

Norwegian Refugee Council. (2013). Increasing Learning Capacity Among Pupils in Ongoing 
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Crises Manual for Improving Self-Regulation: Classroom Sessions. Note: Contains breathing and 
meditation exercises. 

Regional Psychosocial Support Initiative (REPSSI). (2009). Making a Hero (Active Citizen) Book: A 
Guide for Facilitators. Note: Facilitators would need to use this manual in its entirety.

Regional Psychosocial Support Initiative (REPSSI). (2011). Tree of Life.  Note: Facilitators would 
need to use this manual in its entirety.

External PSS resource to use specifically with adolescent girls:

International Rescue Committee (Lebanon). (n.d.). My Safety, My Wellbeing: Equipping Adolescent 
Girls with Key Knowledge and Skills to Help Them to Mitigate, Prevent and Respond to Gender Based 
Violence.
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