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ثياب مهرج، أوراق مقصوصه على شكل قلب المواد المطلوبة

الهدف  ان يدرك الولد ان بالص��ة ليسوع يمكنه ان يطلب المغفرة عن خطاياه وان يسوع يستجيب

٤ دقائقالمّدة

التطبيقيالمتعاوننمط التعّلم

 
نص التمثيل:

• يدخل المهرج هوبو وصديقه جوجو وهما فرحان ويلعبان مع بعضهما البعض.
• يقوم جوجو با��شارة إلى ا��و��د ليريهم ماذا سوف يفعل في هوبو المهرج.

• يقوم جوجو بوضع رجله لكي يزحلقة.
• يتزحلق ويقع على ا��رض ويضحك عليه جوجو بطريقة مضحكة.

• ثم يغضب المهرج ويبكي بطريقة مضحكة.
• ثم يذهب جوجو ويأخذ ورقة مقصوصة عليها خطية ويلزقها عليه ثم يذهب إلى هوبو ويظهر كأنه يعتذر 

منه لكي يسامحه.
• يصافح المهرج صديقه جوجو ويتصالحان ويعودان للعب مع بعضهما البعض.

• ثم أثناء لعبهما مع بعضهما يقوم المهرج هوبو بضرب جوجو دون قصد ، فيغضب جوجو ويتظاهر وكأنه 
يشتمه وهو غضبان.

• يقوم المهرج بالتحديق بعينه ويضع يده على فمه كونه منصدم وثم يذهب جوجو ويأخذ قلب عليه خطية 
ويلزقه على م��بسه.

• يقوم جوجو بإعطائه حلوى فيسامحه المهرج هوبو ويكم��ن العب مع بعضهما البعض.
• يقوم المهرج وصديقه جوجو فيتصافحان مع بعضهما وكأنهما متصالحان.

التحليلي

 اذا كانت الص��ة صادقة من القلب

عليها خطية موضوعة في صندوق، حلوى
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مسرحيةالخطية وقوة الصالة

• يبدآن باللعب معًا (يقومان بصنع حركات بهلوانية مضحكة كأنهما يلعبان).
•  ثم يشعران بالتعب ويجلسان ليتحدثا مع بعضهما.

• ثم يقوم جوجو بالتحدث إلى ا��خر في أذنيه وكأنه يخبره عن قصة حماسية ويشير بيديه وكأنه يصف 
له طائرة ويمّثل كأنه يطير يقفز وكأنه يضرب شخص وهكذا.

• ثم يذهب إلى الصندوق ويأخذ منه قلب عليه خطية. 
• ينظر كل منهما إلى ا��خر ويجدان أن جوجو لديه ا��وراق الملصقة عليه ويحزن.

• يقوم جوجو ويشير إلى هوبو ويشير إلى ا��وراق ويشير بيديه ماذا أفعل ؟؟؟
• يقوم هوبو با��شارة بيده وكأنه يقول له �� أعلم، ويذهب خلف الستارة.

• يبقى جوجو وحيدًا ومتحيرًا في أمره ماذا يفعل.
• يشير بيديه أنه وجد الفكرة المناسبة، ويقوم بإغماض عينيه ويركع ويبدأ بالص��ة وهو يصلي ينزع 

ا��وراق من على م��بسه.
• يذهب جوجو وهو فرح ويشير الوداع ل��و��د.


