
مرحبا بك من جديد! ستجد هنا أنشطة مصممة للقيام بها بعد االستامع إىل قصة هبة. 

ميكنك اختيار القليل منهم

، أو تجربتهم جميًعا!

  Hidden winter حزمة أنشطة



النشاط األول: اتباع خطى هبة

سوف تحتاج: هاتف مزود بكامريا أو قلم 

رصاص وورقة

تذكر رحلتك مع هبة. ابحث عن طريقة 

ممتعة “لتسجيلها”. من املحتمل ان تكون:

 صورة أو رسم للحديقة 

 رسم مغامرتك

 فيديو لقدميك وهي متيش

صورة حذائك

املنظر من أمام بيتك

اآلن ، إذا كنت ترغب يف ذلك ، نود أن نرى “دليًل” من رحلتك! 

( .HiddenWinter# شاركها معنا باستخدام

ميكن العثور عىل املزيد من الطرق ملشاركة أفكارك يف الجزء السفيل من حزمة النشاط هذه.(



النشاط 2: إعادة الشخصيات إىل الحياة

الحياة

سوف تحتاج إىل: كل ما تعتقد أنه األفضل )أقلم رصاص ، طلء ...”!(

من استمتعت بلقائه يف قصة هبة؟ حسب رايك كيف يبدوا شكلهم؟ كيف يكون 

صوتهم؟ نود أن نرى رسوماتك أو لوحاتك أو صورك أو دمى متثل هبة وأصدقائها الجدد!

ستحتاج القطة - رأس وجسم وأربعة أرجل وذيل! ال تنسوا عيونه الخرضاء ...

عندما تقوم بإحياء قط املهملت، نود أن نرى إبداعك. اطلب من أبويك لرتسل لنا صورة 

.HiddenWinter# مع



النشاط 3: اصنع قطة سلة املهمالت !

الحياة

سوف تحتاج:

عنارص ميكن اعادة رسكلتها )زجاجات بلستيكية أو حاويات من الورق املقوى(

مقص

رشيط الصق أو غراء

أقلم تلوين أو طلء

كان قط سلة املهملت هو البطل الذي ساعد هبة عىل إدراك ما يلزم لتكون صديًقا حقيقيًا. ملاذا ال تصنع القط الخاص 

بك!

هل ميكنك جعل قط سلة املهملت من قصتنا  بشكل ثليث األبعاد؟

تذكر أن القطة املوجودة يف قصتنا تم العثور عليها يف سلة املهملت ... لذا فهم يحبون اللعب بالقاممة. قم بإلقاء نظرة 

حول منزلك ل تذكر ....

اإلخوة الزومبي ، بالوشاح االصفر ؟

االطفال رواد الفضاء ، مبعاطفهم ؟ 

الفتى الذي أضاع قبعته الحمراء ،او الفتى صاحب قفازات القراصنة لحصول عىل بعض عمليات إعادة الرسكلة التي 

ميكنك استخدامها للتصميم قط املهملت الخاص بك.

ستحتاج القطة - رأس وجسم وأربعة أرجل وذيل! ال تنسوا عيونه الخرضاء ...

عندما تقوم بإحياء قط املهملت، نود أن نرى إبداعك. اطلب من أبويك لرتسل لنا صورة 

.HiddenWinter# مع



النشاط 4: رسم خريطة

ستحتاج إىل: يشء تكتب به ويشء تكتب عليه.

صمم وأنشئ خريطة ملكان تعرفه جيًدا يف منطقتك املحلية. ميكن أن يكون شارعك أو حيك أو منزلك أو أي مكان آخر!

تخيل أن الخريطة مصممة لشخص يف نفس عمرك ، ومل يزر هذا املكان من قبل.

انتظر! قبل أن تبدأ ، إليك بعض األشياء التي يجب التفكري فيها:

كانت مهمة هبة هي العثور عىل أصدقاء. ما هي املهمة الجديدة لخريطتك؟ ملساعدة شخص ما؟ إلصلح يشء ما؟ للعثور عىل يشء؟ 

للوصول إىل مكان مهم؟

فكر فيام يحتاج الشخص الذي يقرأ خريطتك إىل معرفته. من أين يجب أن يبدأوا؟ ماذا يحتاجون معهم ملغامرتهم؟ يف أي طريق يجب أن 

يذهبوا؟ كيف ميكنك املساعدة يف إرشادهم يف رحلتهم عىل خريطتك؟

هل ميكنك مشاركة خريطتك معنا؟ التقط صورة وأرسلها إلينا. 

أنت ال تعرف  ميكن ان يحتاجها شخص ما 

..



النشاط 5: بناء مخبأ

سوف تحتاج إىل: مواد من جميع أنحاء منزلك!

متاًما مثل هبة يف قصتنا ، نحتاج أحيانًا جميًعا إىل مكان ألنفسنا ، 

نشعر فيه بالهدوء واألمان.

هل ميكنك بناء أفضل مكان للختباء يف منزلك؟

أوالً ، ستحتاج إىل يشء ما لعمل اإلطار الخارجي للتأكد من ثباته! 

ميكن أن يكون كريس أو طاولة أو سلة.

بعد ذلك ، ستحتاج إىل بعض املواد لتغطية العرين وإخفائك. قد تكون هذه امللبس أو ملءات الرسير أو البطانيات.

كيف ميكنك جعل املخبأ مريح بقدر اإلمكان يف الداخل؟ هل تحتاج إىل وسائد؟ يشء للقراءة؟

اآلن اسرتخ واستمتع مبكان اختبارك!



النشاط 6: قصة جديدة
سوف تحتاج:

-حديقة

-كامريا أو كامريا هاتف أو دفرت ملحظات وقلم رصاص

-معطف وقبعة إذا كان الجو بارًدا!

أعد زيارة حديقتك يف رحلة شتوية جديدة. هذه املرة ، لن تسري عىل خطى هبة ، بل تتخذ طريقا جديدا. مسارك. 

قد تقرر مسارك قبل االنطلق ، أو قد ترى ما 

يلهمك عىل طول الطريق ...

أثناء امليش ، توقف اللتقاط 5 صور )أو ميكنك رسم صور أثناء تقدمك( لخمسة أشياء مثرية تكتشفها عىل طول الطريق. 

قد تبحث عن:

يشء قد تجده غالبًا يف حديقتك )عىل سبيل املثال: مقعد ...(

عنرص يبدو أنه مفقود )قفاز ، عملة معدنية ...(

دليل عىل أن شخًصا ما كان هنا ، يف هذا املكان بالذات ، أمامك )آثار أقدام ، رسومات عىل الجدران ...(

مخلوق يبدو أنه لديه قصة يرويها )حيوان ، متثال ، شجرة ...(

يشء يلفت انتباهك )قد يكون أي يشء!(

عندما تعود ، سيكون لديك 5 صور. اكتب قصة باستخدام الصور فقط وخيالك. الشخصية الرئيسية يف القصة هي أنت.

عند االنتهاء من القصة ، قد ترغب يف إضافة الرسوم التوضيحية؟ أو قد تطلب من شخص تعرفه أن يقرأ قصتك ويرسم لها رسوًما 

توضيحية؟ إذا كنت ترغب يف ذلك ، 

أرسل لنا قصتك!



ماذا بعد؟

ميكنك إرسال )بعض أو كل( ردودك إىل: 

 getinvolved@sbctheatre.co.uk

 Hidden Winter ليتم تضمينها يف أرشيف

اإلبداع!

 ميكنك إضافة اسمك وعمرك ، أو إرسال عملك بشكل مجهول إذا أردت.

إذا كانت لديك أي أسئلة ، أو ترغب يف إبداء رأيك، فريجى االتصال بنا عرب عنوان الربيد اإللكرتوين أعله.

نأمل أن تكون قد استمتعت مبغامرتك. ابق دافئًا ، وأراك قريبًا ...


