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•  اعط   كل   ولد   بالون   واطلب   منه   أن   ينفخه   ويربطه
• اطلب   من   كل   ولد   أن   يرسم   وجه   على   بالونه   على   أنه   يرمز   إلى   وجهه

• ابدأ   التطبيق   أنت   بالقول:   انظروا   الى   بالوني   انظروا   كم   أنا   جميل ..  اطلب   من   الجميع   أن   يجعلوك   ترى   
بالوناتهم   (واااو   كم   أنتم   جميلين)

• ضع   على   الطاولة   أمامك   مجموعة   من   الدبابيس   الملونة   مغروزة    بِاسفنجة  . 
• قل   أمام   ا��و��د:   هذه   الدبابيس   شكلها   مغري   جدا  .. انظروا   هذا   لونه   زهري   وهذا   لونه   أحمر

•  أمسك   واحداً   من   الدبابيس   وقربها   من   بالونك   وقل   لهم:   أريد   أن   أجربها  ... بنفس   الوقت   تكلم   مع   نفسك   
واسمع   ا��و��د   وقل:   لكن   إن   استخدمتها   سينفجر   البالون   ولن   يبقى   معي   شيئ .. أكمل:   ولكن   يبدو   انها   مغرية
   جدا   سُأقربها   من   البالون   وأحاول   أن   ��   َأفقعه  .. وعندما   تبدأ   بتقريب   الدبوس   ينفجر   البالون  .. (تشعر   بالحزن

   وتقول)   لقد   خسرت   البالون ..  يا   ليتني   لم   اجرب   هذه   الدبابيس   لظل   معي   البالون   ولعبت   به   طول   اليوم   
• قل   ل��و��د:   إن   هذا   البالون   يمثلنا   والدبابيس   تمثل   الخطايا   وا��شياء   المغرية   التي   قد   تبدو   جميلة   وتجربتها

   قد   تكون   ممتعة   للحظات   ولكنها   ُتؤذينا   وتؤذي   من   هم   حولنا
• مث��   قد   يأتي   إلّي    بعض   ا��صدقاء   و   يطلبون   مني   أن   أفعل   شيء   خاطئ   تجاه   شخص   آخر   فَيبدون   وكأنهم   
يأتون   بدبوس   لي ..  ولكنني   أعرف   أن   هذا   الشيئ   ليس   صحيحا ..  كأن   يطلبوا   مني   أن   أسخر   من   أحد   أصدقائي
   لكي   نمرح   سويا   وأنا   ضمنيا   أعرف   أن   السخرية   شيئاً   خاطئاً   ولكن   اشعر   بالضغط   من   ِقَبلِ   ِرفاقي   لكي   افعل   

شرح وتطبيق:

التحليلينمط التعّلم

٤ دقائقالمّدة

دبابيس   ذات   رؤوس   ملونة   -   بالونات المواد المطلوبة

الهدف  أن يعرف الطفل أّنه يجب أن يتذكر أن كل خطية مهما بدت جميلة
وممتعة عندما نفعلها في البداية .. سيكون فيها أذى لنفسنا ولغيرنا وهلل

    أق��م   تلوين   - اسفنجة 
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 الخطأ   وبالنهاية   أنّفذ   ما   قالوه   لي   وبالتالي   أكون   قد   فعلت   الخطية ...  وأسأت   إلى   أصدقائي   وإلى   نفسي   كذلك
  وانفجار   البالون   هنا   يدل   على   أنني   قد   وقعت   بالخطية   وكسرت   قلب   من   سخرت   منه   وبالتالي   كسرت   قلب   

الله. 
• يجب   أن   نتذّكر   أن   كل   خطية   مهما   بدت   جميلة   وممتعة   عندما   نفعلها   في   البداية ..  سيكون   فيها   أذى   لنفسنا   

ولغيرنا   ولله
•  اطلب   من   ا��و��د   ان   ��   يفعلوا   الخطأ   حتى   لو   وقعوا   تحت   ضغط   من   اصدقائهم .  صل�   مع   ا��و��د .  


