Activity ( ) :The Emotion Bus

Model – Experience – Conceptualise: Notice and Nurture what is inside you

نشاط باص االنفعاالت The Emotion Bus
اﻟﻌﻣر 3+ :ﺳﻧوات
ﺣﺟم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 10-2 :اﻓراد
اﻟﻬدف :اﻟﻛﺷف ﻋن ﺗﺳﻣﻳﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟوﻗت 20-10 :دﻗﻳﻘﺔ

ﺗوﺻﻳف اﻟﻧﺷﺎط:
 -1ﺗﺟﻬﻳز اﻟﺑﺎص ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛراﺳﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن :ﻗم ﺑوﺿﻊ ﻛرﺳﻲ أﻣﺎﻣﻲ ﻟﺳﺎﺋق اﻟﺑﺎص ،ﺛم ﺿﻊ ﺛﻼﺛﺔ أو

أرﺑﻊ ﺻﻔوف زوﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﻛراﺳﻲ ﺑﺣﺳب ﻋدد اﻷطﻔﺎﻝ .

-2ﻗم ﺑدﻋوة أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﺳواء أطﻔﺎﻝ ﻟوﺣدﻫم أم أطﻔﺎﻝ وﻣﻌﻬم واﻟدﻳﻬم( ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟذي
ﻳﺷﻌرون ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ أو ﻓﻲ اﻷﻳﺎم واﻷﺳﺎﺑﻳﻊ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ﻣن اﻟﺟﻳد أن ﻳﻘوم اﻟﻣﺳﺎﻧد ﺑﺗﺷﺟﻳﻊ اﻷطﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﺑﻳر وﺗﺳﻣﻳﺔ ﺑﻌض اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ..وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺎﻧد ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﺗﺑﺳﻳط اﻷﻣور ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗطﻳﻌوا اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ.
-3ﻳﻘوم اﻟﻣدرب/اﻟﻣﺳﺎﻧد ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ أﺳﻣﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة اﻟورﻗﻳﺔ ﻣﺛﻝ :اﻟﺳﻌﺎدة  ،اﻟﺣزن  ،اﻟﺧوف/اﻟرﻋب ،
اﻟﻐﺿب ،اﻟﺣب.
-4اﺳﺗﻣﻊ وﺷﺎرك :ﻳﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻝ اﻧﻔﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺣدة ،ﻣن ﺣﻳث اﻷﻟوان اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ،اﻟﺷﻛﻝ ،ﺟودة اﻹﺣﺳﺎس اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻝ اﻧﻔﻌﺎﻝ ،اﻟﺻوت اﻟذي ﻳﻣﻛن
ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﻳﺻدر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﻌﺎﻝ ﻣﻌﻳن..
ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﺎﻧد أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻷدوار ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد وﻛﺄﻧﻪ ﺣدث وﻣﺷﺎﻋر ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻬذا ﻳﻌﺗﺑر ﻣن
ﻗواﻋد ﻋﻣﻝ اﻟﻧﺷﺎط.
-5اﻟﺗطﺑﻳق :ﻳﺗم دﻋوة اﻟﺳﺎﺋق ﻟﻛﻲ ﻳﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻌد اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣن اﻟﺑﺎص ،ﺛم ﻳﺟﻠس ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻋد
اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﺎص ،وﻟﻛن ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗم ﺗرك ﻣﻘﻌدا أو أﻛﺛر ﻓﺎرﻏﺎ ﺑدون ﻣﺳﺎﻓرﻳن ؛ إذا ﺳﺄﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن ذﻟك،
ﻓﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺎﻧد أن ﻳﺧﺑرﻫم ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧرﻳد أن ﻧﻣﻸ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺑﺎص ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻻت..
-6ﻳﺗم اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺟوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻻ اﻟﺳﻌﺎدة ،ﻳﻘوم اﻟﻣﺳﺎﻧد ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر أﺣد أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻳﻣﺛﻝ دور
اﻧﻔﻌﺎﻝ " اﻟﺳﻌﺎدة " ﺑﺣﻳث ﻳﺟﻠس ﻓﻲ ﻣﻘﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻌد اﻵﺧﻳر ﻟﻠﺑﺎص.
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وﻳﺗم دﻋوة ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﺎص أن ﻳﻣﺛﻠوا ﺑﺄﺻواﺗﻬم وﺣرﻛﺎﺗﻬم اﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ واﻟﻔرﺣﺔ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟﺳﻌﺎدة
وﻛﺄﻧﻪ ﺣﻘﻳﻘﻲ ..وأن ﺗﻣﺗد ﺣرﻛﺎﺗﻬم وﺗﻌﺑﻳراﺗﻬم اﻟﺣرﻛﻳﺔ ﻟﺟﻳراﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﺎص ..ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻔرﺣﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن
ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﺑﺎص.
-7ﻳﻐﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧد وﻳردد ﻣﻌﻪ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )رﻛﺎب اﻟﺑﺎص( اﻟﻣﻘطﻊ اﻟذي ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﻔرح  ،ﺛم اﻟﺣزن  ،ﺛم
اﻟﺗﺷﺎؤم/اﻻﺣﺑﺎط ،ﺛم اﻟﺧوف/اﻟرﻋب  ،ﺛم اﻟﻐﺿب ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :ﻳﻣﺛﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟرﻛﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﺎص ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺑﺎﻟﺻوت وﺣرﻛﺔ اﻟﺟﺳم.
Happy : The people on the bus go “giggle giggle giggle
اﻟﻔرح) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻓرﺣﺎﻧﻳن  ..ﻓرﺣﺎﻧﻳن  ..ﻓرﺣﺎﻧﻳن(

ﻣﻼﺣظﺔ  :ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣوﻳر وﻣواءﻣﺔ اﻷﻏﻧﻳﺔ ﺑﺷرط اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻏﻧﻳﺔ ،أو اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن
اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب أﻋﻣﺎر رﻛﺎب اﻟﺑﺎص.
***
”Sad : The people on the bus are “sad, sad , sad
اﻟﺣزن) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...زﻋﻼﻧﻳن  ..زﻋﻼﻧﻳن  ..زﻋﻼﻧﻳن(
***
”Disappointed: The people on the bus go “grump, grump, grump
اﻹﺣﺑﺎط وﺧﻳﺑﺔ اﻷﻣﻝ) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻣﺗﻧﻛدﻳن  ..ﻣﺗﻧﻛدﻳن  ..ﻣﺗﻧﻛدﻳن(
***
”Afraid: The people on the bus are “ scared, scared, scared
اﻟﺧوف) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﺧﺎﻳﻔﻳن  ..ﺧﺎﻳﻔﻳن  ..ﺧﺎﻳﻔﻳن(
اﻟرﻋب) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻣرﻋوﺑﻳن  ..ﻣرﻋوﺑﻳن  ..ﻣرﻋوﺑﻳن(
***
”Anger: The people on the bus go “roar, roar, roar
اﻟﻐﺿب) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻏﺿﺑﺎﻧﻳن  ..ﻏﺿﺑﺎﻧﻳن  ..ﻏﺿﺑﺎﻧﻳن(
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻳطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻧد ﻣن اﻟﺷﺧص/اﻟطﻔﻝ اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ دور " اﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟﺳﻌﺎدة" أن ﻳﺧرج ﻣن اﻟﺑﺎص.
-ﻳردد رﻛﺎب اﻟﺑﺎص ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻧد ﻋﺑﺎرة ﺧروج اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ دور " اﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟﺳﻌﺎدة" ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

"اﻟﻣﺑﺳوط  ..اﻟﻣﺑﺳوط  ..اﻟﻣﺑﺳوط  ..ﻳﻼ ﻳطﻠﻊ ﺑ ار اﻟﺑﺎص" " "اﻟﻣﺑﺳوط  ..اﻟﻣﺑﺳوط  ..اﻟﻣﺑﺳوط  ..ﻳﻼ ﻳطﻠﻊ ﺑ ار
اﻟﺑﺎص"
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ﻣﻼﺣظﺔ :ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺎﻧد اﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺔ " اﻟﻔرﺣﺎن" ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﺑﺳوط ..اﻟﻣﻬم أن ﺗﻛون اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺻﺣﻳﺣﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن
اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟﻣﻘﺻود وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻔﻬم وﻋﻣر اﻷطﻔﺎﻝ.
-8ﻳﻘوم ﺳﺎﺋق اﻟﺑﺎص ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻗﻠﻳﻼ ..اﺟﻌﻝ ﺳﺎﺋق ورﻛﺎب اﻟﺑﺎص ﻳﺗوﻗﻔون ﻋن اﻟﻛﻼم واﻟﺣرﻛﺔ.
 -9ﻳﺧﺗﺎر اﻟﻣﺳﺎﻧد ﺷﺧﺻﺎ آﺧر ﻟﻳﻣﺛﻝ دور " اﻟﺣزﻳن" ﻓﻳﻘوﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد وﻳردد رﻛﺎب اﻟﺑﺎص ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ "-اﻟزﻋﻼن ..اﻟزﻋﻼن  ..رﻛب ﻓﻲ اﻟﺑﺎص ..ﻳﻼ ﻛﻠﻧﺎ ﻧزﻋﻝ زﻳﻪ"
ب)-رﻛﺎب اﻟﺑﺎص اﻵن ...زﻋﻼﻧﻳن  ..زﻋﻼﻧﻳن  ..زﻋﻼﻧﻳن(
ج -ﻳطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻧد ﻣن اﻟﺷﺧص/اﻟطﻔﻝ اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ دور " اﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟﺣزن" أن ﻳﺧرج ﻣن اﻟﺑﺎص.

د-ﻳردد رﻛﺎب اﻟﺑﺎص ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻧد ﻋﺑﺎرة ﺧروج اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ دور " اﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟﺣزن" ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

"اﻟزﻋﻼن  ..اﻟزﻋﻼن  ..اﻟزﻋﻼن  ..ﻳﻼ ﻳطﻠﻊ ﺑ ار اﻟﺑﺎص" " " اﻟزﻋﻼن  ..اﻟزﻋﻼن  ..اﻟزﻋﻼن  ..ﻳﻼ ﻳطﻠﻊ ﺑ ار
اﻟﺑﺎص"..

ﻣﻼﺣظﺔ :ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻐﺎدر أي ﺷﺧص ﻳﻣﺛﻝ دور اﻧﻔﻌﺎﻝ ﻣﻌﻳن ..ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ رﻛﺎب اﻟﺑﺎص اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدوء
واﻟﺻﻣت ..اﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﺗﻣرﻳن اﻟﺗﺎﻟﻲ.

ﻳﺗم ﺗﻛﻣﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت ﻟﻬذا اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗم ﺗوﺿﻳﺣﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق.
-10ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻳﻐﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧد وﻣﻌﻪ ﺟﻣﻳﻊ رﻛﺎب اﻟﺑﺎص اﻷﻏﻧﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺧﻣﺳﺔ  ،ﻳطﻠب
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻧد ورﻛﺎب اﻟﺑﺎص ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺧﻣﺳﺔ واﺣد ﺗﻠو اﻵﺧر وﻟﻛن ﺑﺷﻛﻝ أﺳرع ﻣن اﻟﻣرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:
اﻟﻔرح) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻓرﺣﺎﻧﻳن  ..ﻓرﺣﺎﻧﻳن  ..ﻓرﺣﺎﻧﻳن(
***

اﻟﺣزن) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...زﻋﻼﻧﻳن  ..زﻋﻼﻧﻳن  ..زﻋﻼﻧﻳن(
***
اﻹﺣﺑﺎط وﺧﻳﺑﺔ اﻷﻣﻝ) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻣﺗﻧﻛدﻳن  ..ﻣﺗﻧﻛدﻳن  ..ﻣﺗﻧﻛدﻳن(
***
اﻟﺧوف) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﺧﺎﻳﻔﻳن  ..ﺧﺎﻳﻔﻳن  ..ﺧﺎﻳﻔﻳن(
اﻟرﻋب) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻣرﻋوﺑﻳن  ..ﻣرﻋوﺑﻳن  ..ﻣرﻋوﺑﻳن(
***
اﻟﻐﺿب) :رﻛﺎب اﻟﺑﺎص  ...ﻏﺿﺑﺎﻧﻳن  ..ﻏﺿﺑﺎﻧﻳن  ..ﻏﺿﺑﺎﻧﻳن(
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المرحلة الثانية من رحلة باص االنفعاالت :Stage 2
ھدف النشاط في المرحلة الثانية :ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻛﺷف و ﺗﺳﻣﻳﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،و أﻳﺿﺎ ﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف واﻟﻛﺷف ﻋن أﻛﺛر ﻣن اﻧﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ آن واﺣد.
استمع وشارك:ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻟدﻳﻧﺎ اﻧﻔﻌﺎﻝ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺷﻌر ﺑﺈن ﻫذا اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻳﻛﺎد ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻧﺎ .ﻣﺛﻼ :إذا ﻗﻠت " :ﻫﻧﺎك ﺷﻳﺋﺎ ﻣﺎ ﺑداﺧﻠﻲ

ﻓرﺣﺎن/ﻣﺑﺳوط أو ﻏﺿﺑﺎن" .اﻹﺣﺳﺎس ﺑذﻟك اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻳﺧﺗﻠف ﻋﻧدﻣﺎ أﻗوﻝ " :أﻧﺎ ﻓرﺣﺎن أو أﻧﺎ ﻏﺿﺑﺎن".

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ :ﻋﻧدﻣﺎ ﻳدرك ﺳﺎﺋق اﻟﺑﺎص  ،وﻳﻘوﻝ  " :ﺷﻲء ﻣﺎ ﺑداﺧﻠﻲ ﻓرﺣﺎن"  ،ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺄن ﺟﻣﻳﻊ رﻛﺎب
اﻟﺑﺎص أﺻﺑﺣوا ﻓرﺣﺎﻧﻳﻳن.
توصيف النشاط الثاني:
يمكن تنفيذ النشاط الثاني )المرحلة الثانية( بعد النشاط األول أو في وقت آخر ،واألفضل أن يتم في وقت آخر حتى
يستفيد منه األطفال بشكل جيد.
-1يتم مراجعة ما تم في النشاط األول ،و باإلمكان تنفيذه بشكل سريع كمدخل للنشاط الثاني ،ويتم تذكير أفراد
المجموعة بأن الباص مثلھم تأثر باالنفعاالت حيث كان الجميع مشارك بنفس االنفعاالت ..لكن في ھذا النشاط قد يرى
شخص واحد فقط حزين أو فرحان  ،وبقية ركاب الباص يكونون متعاطفين معه ولكن انفعاالتھم مختلفة عن ذلك
الشخص الفرحان أو الزعالن.
Repeat the bus game but this time when the happy / sad etc person gets on the driver can
say “Oh someone has got on the bus and he is happy – the people sing .
Happy - Someone on the bus goes “giggle giggle giggle
 Sadis sad, sad , sad
Disappointed
goes grump, grump, grump
Afraid
is scared, scared, scared
Anger
goes roar, roar, roar
-2يتم تكرار لعبة الباص ولكن ھذه المرة تختلف نوعا ما كما سنوضحه اآلن:
عندما يركب في الباص الشخص السعيد/المبسوط أو الزعالن  .يقول سائق الباص :
" أوه ..في واحد ركب اآلن الباص وھو فرحان"
الفرح :ركاب الباص يغنون كما يلي " :في واحد في الباص مبسوط ...مبسوط ...مبسوط".وھكذا مع باقي االنفعاالت في المرحلة الثانية:
الحزن :ركاب الباص يغنون كما يلي " :في واحد في الباص زعالن ...زعالن ...زعالن".***
اإلحباط وخيبة األمل :ركاب الباص يغنون كما يلي " :في واحد في الباص متنكد ...متنكد ...متنكد".
***
الخوف/الرعب :ركاب الباص يغنون كما يلي " :في واحد في الباص خايف ...خايف ...خايف".***
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الغضب :ركاب الباص يغنون كما يلي " :في واحد في الباص غضبان ...غضبان ...غضبان". -3يطلب من ركاب الباص أن يتعاطفوا مع الشخص الذي يمثل أي دور من أدوار االنفعاالت الخمسة..
مالحظة :يمكن في جلسات أخرى يقوم المساند بإضافة بعض االنفعاالت التي تناسب األطفال/األشخاص.
-4عندما يكون ھناك جزء بداخلك يشعر بالخوف فإنه يشبه بحالة الباص ال يكون بالضرورة جميع الركاب اآلخرين
لديھم نفس الخوف حتى ولو أظھروا تعاطفا مع انفعال الشخص .أحيانا يكون من الصعب أن تكون سعيدا بسبب
تذكرك أن لديك حزنا ما.
إذا كان جسمي يشعر بالفرح والسعادة ربما أستطيع القول :شيء ما بداخلي يشعر بالفرح.
يقوم المساند بتكليف جميع ركاب الباص بأن يفحصوا انفعاالتھم واحدا تلو اآلخر ..فيبدأ بالسعادة  ..حتى الغضب من
خالل استخدام التعبير التالي:
" في إيشي بداخلي فرحان و كمان في إيشي بداخلي حزين".
يطلب من أحد ركاب الباص بأن يشارك المجموعة ويمثل بشكل حقيقي انفعاالته في ضوء التعبير السابق.
مالحظة للمساند :ھذه المھارة إذا تم تنفيذھا بدقة وعناية  ..فإنھا تساعد في حل العديد من المشاكل والضغوط النفسية
بشكل ملحوظ .وھذه المھارة تم تقديمھا بطريقة ممتعة عن طريق اللعب والغناء..
 -5عزيزي المساند :ربما يرغب بعض األطفال أو المشاركين بتنفيذ النشاط لوحدھم بشكل خاص ..فيمكنھم تنفيذ
ذلك ..أيضا ينبغي على المساند/المدرب أن يشجع األطفال الذين يحتاجون أن يكونوا مع شخص آخر يتميز بالحنان
والمودة واالحترام من أجل مساعدة ھؤالء األطفال بالتعرف على كلماتھم وتعبيراتھم الخاص والتي تعتبر شيء رائع
إذا تم اكتشافه والتعرف عليه من قبل الطفل/األطفال.
أنشطة إضافية تعقب ھذا التمرين:
يتم سؤال الطفل أو أفراد المجموعة إذا كان ھناك متسع من الوقت بأن يقضوا بعض الوقت حول مشاعرھم
وأحاسيسھم )الحس الشعوري  (Felt Senseمن خالل تنفيذ األنشطة التالية:
-1يقرأ بتأليف قصة ما  Do a story boardوذلك من خالل تعبئة الجدول المرفق إما بالكلمات أو بالرسوما.
-1ﻣن أﺷﺧﺎص/أﺑطﺎﻝ

-2أﻳن ﻣﻛﺎن أﺣداث

-3أذﻛر أﺷﻳﺎء ﺑدأت

-4ﺣدد ﺷﻲء ﻛﺑﻳر ﺣدث

اﻟﻘﺻﺔ؟

اﻟﻘﺻﺔ؟

ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ.

....................

................

..................... ..........................

-5ﺣدد أﺷﻳﺎء ﺑدأت

-6أﻳن ﻳوﺟد

-7ﻛﻳف ﻛﺎن ﻣﺻﻳر ﺑطﻝ

-8أﺿف أي ﺷﻲء آﺧر

ﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ.

أﻓراد/ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟﻘﺻﺔ

اﻟﻘﺻﺔ وأﻳﺿﺎ اﻷﺷﺧﺎص

ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ.

 .......................اﻵن.................. .

اﻵﺧرﻳن؟............

........................

-2يشجع المساند الطفل أن يرسم صورة  Draw a pictureمستخدما األلوان إذا رغب في ذلك.
-3يشجع المساند الطفل أن يحكي قصة أو يتم تسجيل قصته على جھاز للتسجيل الصوتي.
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.يشجع المساند الطفل أن يقوم بتصوير بعض المناظر وطباعتھا ثم االحتفاظ بھا في ملف خاص يعتني به الطفل-4
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