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أنشطة ترفيهية فنية تربوية2

User-Circle  الفئة المستهدفة
الحلقة الثانية

Clock   20 دقيقة

Book-Reader  المجال
املعريف

VIAL  الماّدة
ألعاب املنطق

sign-language  المهارة
الرتكيز واالنتباهـ 

 record-vinyl  األهداف التربوّية
والتعّلمّية

من خالل هذا النشاط يُصِبُح 

املَُتَعلِّم قادراً عىل أن:

ينّمي قدرته عىل الرتكيز ـ 

واالنتباه والتحليل

يعود إىل االنخراط بنظام ـ 

املدرسة 

Wrench  المواّد واألدوات 
والوسائل

ورقة تحتوي عىل لعبة ـ 

"الصورة الصحيحة"

قلمـ 

COGS مراحل سير الّنشاط
املرحلة : يوزّع املعلّم/ ة عىل املتعلمني مجموعة من األوراق فيها صورة 	 

أية  اكتشاف  املتعلم  ملّونة وصور سوداء مكررة عدة مرات عىل  معيّنة 

صورة سوداء تطابق الصورة امللّونة ) كام هو واضح يف الصورة ( وميكن 

تكرار هذا النشاط عدة مرات بصور مختلفة:

تقييم النشاط: 	 

هل استمتعت بالنشاط؟ـ 

هل كان من الصعب عليك الرتكيز؟ ـ 

ما هو أكرث جزء مرح أعجبك؟ ـ 

الصورة الصحيحة
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نماذج عن لعبة "الصورة الصحيحة" 
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نماذج عن لعبة "الصورة الصحيحة" 



5 أنشطة ترفيهية فنية تربوية

User-Circle  الفئة المستهدفة
الحلقة الثانية

Clock   30 دقيقة

Book-Reader  المجال
املعريف

VIAL  الماّدة
ألعاب املنطق

sign-language  المهارة
الرتكيز واالنتباهـ 

 record-vinyl  األهداف التربوّية
والتعّلمّية

من خالل هذا النشاط يُصِبُح 

املَُتَعلِّم قادراً عىل أن:

ينّمي قدرته عىل الرتكيز ـ 

واالنتباه والتحليل

يعود إىل االنخراط بنظام ـ 

املدرسة 

Wrench  المواّد واألدوات 
والوسائل

ورقة تحتوي عىل لعبة ـ 

"املتاهة"

قلمـ 

COGS مراحل سير الّنشاط
املرحلة : يوزّع املعلّم/ ة عىل املتعلمني مجموعة من األوراق فيها صورة 	 

لطرق عدة سوف يحاول املتعلم أن يجتازها حتى يصل إىل النهاية ) كام 

ورد يف الصورة يف اسفل الورقة( وميكن أن يكرر املتعلم التمرين بإعطائه 

صورة ثانية.

تقييم النشاط: 	 

هل استمتعت بالنشاط؟ـ 

هل كان من الصعب عليك الرتكيز؟ ـ 

كيف ميكنكم لعب هذه اللعبة يف املنزل؟ ـ 

المتاهة
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نماذج عن لعبة "المتاهة" 



7 أنشطة ترفيهية فنية تربوية



أنشطة ترفيهية فنية تربوية8

User-Circle  الفئة المستهدفة
الحلقة الثانية

Clock   30 دقيقة

Book-Reader  المجال
املعريف

VIAL  الماّدة
ألعاب املنطق

sign-language  المهارة
االنتباه والرتكيزـ 

 record-vinyl  األهداف التربوّية
والتعّلمّية

من خالل هذا النشاط يُصِبُح 

املَُتَعلِّم قادراً عىل أن:

ينّمي قدرته عىل الرتكيز ـ 

واالنتباه والتحليل 

يعود إىل االنخراط بنظام ـ 

املدرسة

Wrench  المواّد واألدوات 
والوسائل

ورقة تحتوي عىل لعبة ـ 

"الفوارق"

قلمـ 

COGS مراحل سير الّنشاط
املرحلة : يوزّع املعلّم/ ة عىل املتعلمني مجموعة من األوراق فيها صورتني 	 

يف  الصورة  يف  ورد  )كام  بينهام  الفوارق  إدراك  املتعلم  وعىل  متطابقتني 

اسفل الورقة( وميكن أن يكرر املتعلم التمرين بإعطائه صورة ثانية.

تقييم النشاط: 	 

هل استمتعت بالنشاط؟ـ 

هل كان من الصعب عليك الرتكيز؟ ـ 

ما هي اإلسرتاتيجيات التي استخدمتها لتجد الفوارق بشكل رسيع؟ ـ 

الفوارق
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نماذج عن لعبة "الفوارق" 
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User-Circle  الفئة المستهدفة
الحلقة الثانية

Clock   10 دقيقة

Book-Reader  المجال
املعريف

VIAL  الماّدة
ألعاب متثيلية

sign-language  المهارة
املرونة املعرفيةـ 

 record-vinyl  األهداف التربوّية
والتعّلمّية

من خالل هذا النشاط يُصِبُح 

املَُتَعلِّم قادراً عىل أن:

ينّمي قدرته التعبريية ـ 

الجسدية

ينّمي القدرة التخيلية ـ 

يعود وينخرط بنظام املدرسةـ 

Wrench  المواّد واألدوات 
والوسائل

لوح لكتابة الكلامت أو أوراق ـ 

بيضاء

قلم ـ 

COGS مراحل سير الّنشاط
اللعب 	  التوزع يف مكان  املتعلمني  املعلّم/ ة من  يطلب   : األوىل  املرحلة 

منهم  يطلب  ثم  مرتًا  األقل  التباعد عىل  يحرتموا  أن  بشكل عشوايئ عىل 

املعلّم/ ة كلمة  اللعب بشكل عشوايئ وعندما يقول  أن ميشوا يف مكان 

ما عليهم أن ينفذونها بواسطة جسدهم وصوتهم وعند اإلشارة يعودون 

إىل مرحلة امليش  مثالً:  "مكنسة - بطة - دوالب - مقص - وعاء - كوكب 

القمر- تليفزيون - دلو - شوكة - سمكة - آلة حاسبة - مطرقة - طابة - 

دف - موج بحر - طائرة ... " 

مثل: 	  املهامت  بعض  إعطاء  ميكن  كلمة  كل  لفظ  عند   : الثانية  املرحلة 

"مكنسة - مكنسة رسيعة - مكنسة بطيئة - مكنسة فيها خلل - مكنسة 

         ".... فرحة - مكنسة زعالنة 

تقييم النشاط: 	 

كيف ساعدكم هذا النشاط عىل تحريك جسدكم؟ ـ 

هل أعجبتكم األشياء التي استعملناها ؟ـ 

ما هي بعض األشياء التي ميكن أن تستخدمونها للعب هذه اللعبة ـ 

يف املنزل؟ 

تجسيد األشياء
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User-Circle  الفئة المستهدفة
الحلقة الثانية

Clock   30 دقيقة

Book-Reader  المجال
املعريف االجتامعي

VIAL  الماّدة
ألعاب متثيلية

sign-language  المهارة
املرونة املعرفيةـ 

إدارة االنفعاالتـ 

 record-vinyl  األهداف التربوّية
والتعّلمّية

من خالل هذا النشاط يُصِبُح 

املَُتَعلِّم قادراً عىل أن:

ينّمي القدرة عىل التعبري ـ 

والجرأة 

يفّرغ األحاسيس واملشاعر ـ 

للتعبري عن الفرتة التي مضت

COGS مراحل سير الّنشاط
األساسية 	  اإلنسان  أحاسيس  عن  املتعلمني  ة  املعلّم/  يسأل   : الّتحفيز 

ويطلب من الجميع عند التوقف عىل كل إحساس أن يقوموا بتبيان ذلك 

الجسم و  الوجه  تعابري  من خالل 

أحاسيس االنسان : )مبسوط/ زعالن / موجوع/ قرفان/ معصب/ خايف/ 

مستحي/ محشور/ جوعان/ بردان/ مشّوب/ زهآن/ نعسان/ دايخ/ مهيرب/ 

يأسان ...( 

املرحلة : يطلب املعلّم/ ة من كل متعلم أن يخرج من الصف ثم يدخل  	 

.bonjour بإحساس يحدده له املعلم دون أن يتكلم إال كلمة

بأحاسيس  عالقة  لها  للمتعلم  املعلّم  يعطيها  أن  التي ميكن  األمثلة  من 

اإلنسان:

- لقد ربحت جائزة مالية كبرية تدخل فرًحا بشكل هستريي 

- تدخل إىل الصف كئيبًا ال تريد أن تتعلم 

- تدخل مصدوًما اثر مشاهدتك لحادث معني 

- تدخل وانت تشعر بربودة شديدة 

- تدخل وانت تشعر بحرارة شديدة 

- تدخل حزيًنا اثر خرب غري سار 

- تدخل غاضبًا بسبب توجيه الناظر لك إنذاًرا 

- تدخل فرحاً بعد ورودك اتصال أفرحك 

- تدخل كأول مرة إىل الصف خجاًل

- تدخل وانت تتأمل 

- تدخل خائف من كلب يالحقك 

تقييم النشاط: 	 

هل أعجبك النشاط ؟ـ 

كيف ساعدكم هذا النشاط عىل التحكم باالنفعاالت؟ ـ 

هل كان النشاط مسليا لك ؟ ـ 

إذا مل يعجبك، ما السبب؟  ـ 

bonjour
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User-Circle  الفئة المستهدفة
الحلقة الثانية

Clock   30 دقيقة

Book-Reader  المجال
االنفعايل االجتامعي

VIAL  الماّدة
ألعاب متثيلية

sign-language  المهارة
إدارة االنفعاالتـ 

التواصلـ 

 record-vinyl  األهداف التربوّية
والتعّلمّية

من خالل هذا النشاط يُصِبُح 

املَُتَعلِّم قادراً عىل أن:

يقارن بني التواصل الالعنفي ـ 

والعنفي والنتائج السلبية 

الناتجة عن هذا األخري 

ينّمي القدرة عىل التعبريـ 

يفّرغ األحاسيس واملشاعر ـ 

للتعبري عن الفرتة التي مضت

COGS مراحل سير الّنشاط
اللون األحمر 	  يقسم املعلّم/ ة املتعلمني إىل مجموعتني   : املرحلة األوىل 

بعضهام  بوجه  خطني  الوقوف  املجموعتني  من  ويطلب  األخرض  واللون 

املعلّم/ ة من  ثم يطلب  األقل  التباعد مرت عىل  أن يحرتموا  البعض عىل 

اللون األحمر أن يقول اسمه بصوت عال ثم يطلب من اللون األخرض أن 

يقول اسمه بصوت منخفض ويتكرر هذا الطلب ولكن ميكن من املعلّم/ة 

أن يطلب من اللون األحمر أمرين:

اللون األحمر 	 

يطلب تفاحة بغضبـ 

يسخر من زميله ـ 

ينظر إليه نظرة غضبـ 

يرفع يده وكأنه يريد أن يرضبهـ 

يقوم بحركة بيده كأنه يريد أن ـ 

يدفعه دون أن يلمسه 

يقع اللون األخرض عىل األرض ـ 

يقوم اللون األحمر 

بالضحك والسخرية منه ـ 

يأخذ منه العصري دون أن يقول ـ 

شكراً 

يدير ظهره رافضاً التحدث معه ـ 

مقاعدهم  	  إىل  العودة  املتعلمني  من  ة  املعلّم/  يطلب   : الثانية  املرحلة 

أسئلة: عّدة  يطرح  حيث 

هل أحببتم هذا التمرين؟ـ 

مبا شعرتم؟ـ 

يف أي فريق تفضلون أن تكونوا األحمر أو األخرض ـ 

أيهام أفضل التواصل العنفي أو الالعنفي؟ـ 

أّي طلب أزعجكم أكرث ؟ـ 

أّي طلب ارتحتم له أكرث ؟ـ 

تقييم النشاط: 	 

هل أعجبك النشاط ؟ـ 

كيف سيساعدك هذا النشاط يف حال تعرضت للتنمر؟ ـ 

هل ستساعد أحدا إذا رأيته يتعرض للتنمر؟ كيف؟ ـ 

التّنمر

اللون األخرض 	 

يطلب تفاحة باحرتام ـ 

يرحب بزميله ـ 

ينظر إليه بفرح ومحبة ـ 

ميّد يده يرّحب به ـ 

يقوم مبعانقته ـ 

يقع اللون األحمر عىل ـ 

األرض يقوم اللون األخرض 

مبساعدته عىل الوقوف 

يطلب منه كوب عصري ـ 

 بلطف ويشكره 

يدعوه إىل اللعب معه ـ 
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User-Circle  الفئة المستهدفة
الحلقة الثانية

Clock   30 دقيقة

Book-Reader  المجال
املعريف االنفعايل االجتامعي

VIAL  الماّدة
ألعاب متثيلية

sign-language  المهارة
املرونة املعرفيةـ 

الفعالية الذاتيةـ 

التواصلـ 

 record-vinyl  األهداف التربوّية
والتعّلمّية

من خالل هذا النشاط يُصِبُح 

املَُتَعلِّم قادراً عىل أن:

ينّمي قدرته عىل التخيل ـ 

والتفاعل معه  

ينّمي قدرته عىل التواصل ـ 

واملشاركة  

ينّمي قدرته عىل االنضباطية  ـ 

واحرتام دور الغري

COGS مراحل سير الّنشاط
املرحلة: : يشكل املعلّم/ ة مع املتعلمني دائرة ) وقوفاَ ( عىل ان يكون 	 

التباعد مرتًا بني املتعلم واآلخر . يتظاهر املعلّم/ ة بحمله ليشء معني مثالً 

هرة / طابة زجاج / طابة لعب / إبريق ماء / وشاح / كوب ماء مغيل... 

من خالل تفاعله مع اليشء الوهمي يفهم املتعلمون ماذا يحمل املتعلم 

الذي يقوم بتمرير هذا اليشء إىل املتعلم الواقف عىل ميينه فيتفاعل هذا 

األخري مع اليشء الوهمي ثم يقوم بتمريره لزميله اآلخر وهكذا دواليك 

حتى يعود هذا اليشء إىل املعلم وهنا يسأل األخري عام هو هذا اليشء.

يعيد املعلم هذا التمرين عدة مرات مع فتح املجال ألحد املتعلمني ان 	 

يبدأ هو بتنفيذ اليشء.

تقييم النشاط: 	 

هل أعجبك النشاط ؟ـ 

 كيف كان النشاط لك؟ سهال أم صعبا؟ ـ 

كيف ميكنك لعب اللعبة يف املنزل؟ ـ 

تخّيل األشياء


