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الحذر عند السفر

الرسائل األساسية:
• يجب الجلوس في كرسي األمان

• وضع أحزمة األمان إلزامي
•  يجب التحضير للسفرة من أجل السماح للسائق بالقيادة 

اآلمنة.
• دور األطفال هو مساعدة السائق على القيادة اآلمنة

أهداف رئيسية:
• فهم مصطلح اإللهاء خالل القيادة

مجرى النشاط:
1.  نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة. خالل الكتابة نمر فيما بينهم ونلصق 

لهم "نقاط الحياة".
2.  لعبة "اإللهاءات": ُنقّسم الصف الى مجموعات صغيرة من 5-4 طالب في كل مجموعة. نقدم لكل مجموعة كومة أوراق 
ونطلب من األعضاء بناء برج من األوراق من 4 طوابق على األقل. )يمكن استبدال برج األوراق بمهمة أخرى تتطلب 
الكثير من التركيز(. نختار مندوًبا واحًدا من كل مجموعة خالل اللعبة ونخبره سًرا بأن مهمته هي إلهاء المجموعة خالل 

المهمة. ُيمنع على المندوبين لمس األوراق أو تخريب البرج لكن ُيسمح لهم بالصراخ أو الغناء أو القيام بحركات باليدين أو 
القيام بأي أمر آخر إللهاء البناة. 

3.  في نهاية المهمة نتحدث مع الطالب: من نجح بالمهمة؟ ما الذي ساعدكم على النجاح؟ )تركيز كبير(، ماذا أزعجكم في 
المهمة؟ )يبدو أنه نفس الطفل الذي قام بإلهائهم(، هل توجد عالقة بين المهمة والسفر بالسيارة؟ 

4.  قصص "ستوبي": نطلب من الطالب إخراج عصا "ستوبي" الذي حّضروه ونخبرهم عدة قصص. في كل مرة يسمعون 
فيها أمًرا قد ُيلهي السائق أو يشّكل خطًرا خالل القيادة، يجب عليهم أن يرفعوا العصا ويصرخوا: "ستوبي"!

القصص:
أ.  أخذتني أمي البارحة من المدرسة وفي الطريق الى البيت طلبت منها أن تتصل بصديقتي هديل لسؤالها إذا تستطيع الحضور 

إلّي لتلعب معي. قالت أمي أنها ستتصل عندما نصل الى البيت، لكنني أصّريت ورغبت بشدة بأن تتصل اآلن ألننا سننسى 
بعد ذلك بشكل مؤكد وقد اتفقنا منذ فترة بأن أتصل بهديل! رفعت أمي الهاتف وبدأت باالتصال.

نسأل: ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث. هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟
ب.  وأخيًرا حصل أخي الكبير على رخصة القيادة! رائع! اقترح علّي بأن يأخذني في جولة في الحي كي أستطيع التباهي أمام 

أصدقائي بأن أخي الكبير مذهل! صعدنا الى السيارة ورفعنا صوت الموسيقى، فتحنا الشبابيك وبدأنا بالغناء أكثر أغنية أحبها 
بصوت عال جًدا! كان األمر ممتًعا حًقا!

نسأل: ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث. هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟

الوحدة
7

خالصة: سنكرر المصطلحات الرئيسية: يجب الجلوس في كرسي أمان مالئم، يجب وضع حزام 
أمان، يجب االستعداد للسفر من أجل السماح للسائقين بالقيادة اآلمنة


