في زمن فيروس الكورونا
في هذا الوقت من العزل ،يُسمح للجميع بساعة واحدة صغيرة للخروج إلستنشاق الهواء
النقي والقيام بالقليل من التمارين .تتيح والدة "دوبي" له بأن يبسط ساقيه بالتنزه حول
المنزل.
" دوبي" يمشي بهدوء ولكنه ال ينسى النصيحة التي سمعها لحماية نفسه من
................البشع .في رحلته  ،يجد صديقه القرد  ،ولكن ال توجد طريقة يمكنهم مصافحه
 ..................بعضهم البعض  :كالهما يبقون على مسافة.
النسيم الخفيف ينشر حبوب اللقاح في الهواء  ،القرد  « .............أتشو! أتشو! أتشو! »
ضا
داخل  ..............كما تعلم .يبدأ دوبي الذي يقفز على الحصى في العطاس أي ً
لكنه يصطدم بصخرة و طاخ يسقط على األرض.
«أوه! أوه! أوه! هذا يؤلم ! »
« سريعا  ،أحتاج إلى العودة إلى البيت »  ،قال دوبي.
والدة دوبي لم  ..............حتي يشعر بتحسن  ،ولكن بعد أن غسل الصديقان أيديهما بـ
 ، ............قامت بتنظيف الجرح بمطهر و وضعت  ................على ركبة دوبي
المخدوشة.
في المطبخ  ،تحصل األم على سكينه لمشاركة بعض الكعك كوجبة خفيفة لبعد الظهر  ،و
بالتالي دوبي الذي يحب الكعك يتوقف عن البكاء .يجلس كل من دوبي والقرد على الجانب
اآلخر من الطاولة بعيدا عن بعضهما البعض  :يا له من إحتفال!
إستمتعا بطعامكم ايها األصدقاء!

كلمات يتم قطعها

فيروس
--------------------------ت ُقبله
--------------------------أيادي
--------------------------مرفقه
--------------------------يعطس
--------------------------ضمادة
--------------------------الصابون
---------------------------

ورﻗﺔ ﺷرح " ﻗﺻﺔ دوﺑﻲ و اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﻘوده"
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ھﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻺﺳﻌﺎﻓﺎت اﻻوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل ﺣﻮل ﻓﯿﺮوس
اﻟﻜﻮروﻧﺎ ) (COVID-19و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ .
اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﻤﻮاد :
 .1طﺒﺎﻋﺔ ﻗﺼﺔ دوﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﻘﻮده
 .2ﻣﻘﺺ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻣﻜﺎن اﻹﺳﺘﺨﺪام  :اﻟﻤﻨﺰل  ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  ،ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ...
ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﺮ :ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮات ﻓﯿﻤﺎ ﻓﻮق
أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ:
•
•

ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ و وﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎء
ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ

اﻟﻤﺪة  :ﺑﯿﻦ  10و  20دﻗﯿﻘﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ.
ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ  :ﻣﻦ واﺣﺪ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻻﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﺧﯿﺎر اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻓﺮق ﺻﻐﯿﺮة.
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻠﻌﺐ :
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ھﻮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ "اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﻘﻮدة" ﻓﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺪﯾﻘﺎن دوﺑﻲ و اﻟﻘﺮد .إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﯾﻌﺮف ﻛﯿﻒ ﯾﻘﺮأ
 ،ﻓﯿﻤﻜﻨﮫ أوﻻً اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة ﺑﺼﻮت ﻋﺎٍل وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﻠﺆھﺎ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،
ﯾﻌﻄﯿﮭﻢ اﻵﺑﺎء أو اﻟﻤﺪرب ورﻗﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻗﺼﮭﺎ  ،و إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ )اﻟﻔﯿﺮوس  ،أﯾﺎدي  ،ﯾﻌﻄﺲ  ،ﻣﺮﻓﻘﮫ  ،ﺗﻘﺒﻠﮫ
 ،اﻟﺼﺎﺑﻮن  ،ﺿﻤﺎدة(.
ﺗﺬﻛﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ ھﻲ :
 ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس  ، COVID-19اﻏﺴﻞ ﯾﺪﯾﻚ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن ﻟﻤﺪة  20ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم )ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ أن ﯾﻐﻨﻲ"أﻏﻨﯿﺔ ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﺳﻌﯿﺪ" ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺼﺤﯿﺢ(  ،اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪﯾﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻒ ﺑﻤﻨﺪﯾﻞ  ،ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن
 إﻋﻄﺲ داﺋًﻤﺎ داﺧﻞ ﻣﺮﻓﻘﻚ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﻚ ﻣﻨﺪﯾﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻟﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺴﻘﻮط  ،ﻗﻢ ﺑﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺠﺮح ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ دون ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﺠﻠﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  20دﻗﯿﻘﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮح اﻷﺳﺎﺳﻲ  ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻌﻒ ﻏﺴﻞ أﯾﺎدﯾﮫ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﯿﺎهاﻟﺸﺮب وﺗﻄﮭﯿﺮھﺎ إن أﻣﻜﻦ ﺛﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﺑﻀﻤﺎدة

اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﯾﺾ
دوﺑﻲ اﻟﺸﻘﻲ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻓﯿﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل ،ﯾُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺑﺴﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺻﻐﯿﺮة ﻟﻠﺨﺮوج ﻹﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﮭﻮاء اﻟﻨﻘﻲ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎرﯾﻦ.
ﺗﺘﯿﺢ واﻟﺪة "دوﺑﻲ" ﻟﮫ ﺑﺄن ﯾﺒﺴﻂ ﺳﺎﻗﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰه ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺰل.
"دوﺑﻲ" ﯾﻤﺸﻲ ﺑﮭﺪوء وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻨﺴﻰ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﮭﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﺒﺸﻊ .ﻓﻲ رﺣﻠﺘﮫ  ،ﯾﺠﺪ ﺻﺪﯾﻘﮫ اﻟﻘﺮد
 ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ طﺮﯾﻘﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﺼﺎﻓﺤﮫ  .أﯾﺎدي ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ  :ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﺒﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ.
اﻟﻨﺴﯿﻢ اﻟﺨﻔﯿﻒ ﯾﺘﺸﺮ ﺣﺒﻮب اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء  ،اﻟﻘﺮد ﯾﻌﻄﺲ »أﺗﺸﻮ! أﺗﺸﻮ! أﺗﺸﻮ! « داﺧﻞ ﻣﺮﻓﻘﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ .ﯾﺒﺪأ دوﺑﻲ اﻟﺬي
ﻀﺎ  :ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺼﻄﺪم ﺑﺼﺨﺮة و طﺎخ ﯾﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
ﯾﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎس أﯾ ً
»أوه! أوه! أوه! ھﺬا ﯾﺆﻟﻢ ! «
» ﺳﺮﯾﻌﺎ  ،أﺣﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ «  ،ﻗﺎل دوﺑﻲ.
واﻟﺪة دوﺑﻲ ﻟﻢ ﺗ ُﻘﺒﻠﮫ ﺣﺘﻲ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺘﺤﺴﻦ  ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻏﺴﻞ اﻟﺼﺪﯾﻘﺎن أﯾﺪﯾﮭﻤﺎ ﺑـ اﻟﺼﺎﺑﻮن  ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺠﺮح ﺑﻤﻄﮭﺮ و
وﺿﻌﺖ ﺿﻤﺎدة ﻋﻠﻰ رﻛﺒﺔ دوﺑﻲ اﻟﻤﺨﺪوﺷﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ  ،ﺗﺤﺼﻞ اﻷم ﻋﻠﻰ ﺳﻜﯿﻨﮫ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻌﻚ ﻛﻮﺟﺒﺔ ﺧﻔﯿﻔﺔ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ  ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دوﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺐ اﻟﻜﻌﻚ
ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻜﺎء .ﯾﺠﻠﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ دوﺑﻲ واﻟﻘﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ  :ﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ إﺣﺘﻔﺎل!
إﺳﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻄﻌﺎﻣﻜﻢ اﯾﮭﺎ اﻷﺻﺪﻗﺎء!

اﻟﺸﺮﻛﺎء:

• اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻷﺳﺮﯾﺔ
• دوﺑﻲ اﻟﺸﻘﻲ  ,ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻛﻤﺴﻌﻒ  ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ  ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ  /اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﯾﻚ ،
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺸﯿﻄﻮن ﻓﻲ  192دوﻟﺔ.

