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إحياًء للذكرى املئوية لفتيات الكشافة باليابان
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شكر وتقدير

قام بإعداد حزمة أنشطة شارة أوملبيا 2020 فريق من املتطوعني املتفانني التابعني فتيات الكشافة باليابان. نتقدم بشكر خاص لكل من: 

إميي أمانو، شيزا، هارو، كانون إيشيمورا، ماريكو إميامورا، نانامي إيشيزو، أيانو كاينوزي، هيناكو كرييهارا، كايكو ميتومي، شيهو نيشيوكا، 

ساهو أوجوما، ساكوراكو، هينا ساتونوبو، نووا شيميزو، كوريكو سوزوتو، هارونا تاشريو، ريكو توكيدا، تاموكو، توموي يامادا، كايرين 

يونيدا، مرياي يوشيكويش، فريق 44 لفتيات الكشافة مبجلس شيجا، وفريق 134 لفتيات الكشافة مبجلس أوساكا. 

تتقدم فتيات الكشافة باليابان بالشكر والتقدير للمتطوعات من جميع أنحاء العامل املساهامت يف ترجمة هذا العمل: فوميكو أكاتسو 

)اليابان(، ليندا سري أملانزا )كندا(، أمينة رشف الدين )مرص(، سايوكو هاجا )اليابان(، أندريا هيجز )كندا(، نوريكو إيزوكا )اليابان(، 

إليزابيث نولز )كندا(، سارا مادن )اململكة املتحدة(، مايويك ساكاي )اليابان(، ماميكو ساسايك )اليابان(، أماين شوقي )مرص(، ناتسوكو 

أوميزايك أوكاياما )اليابان(، وشيهريو ياجو )اليابان(. 

تتقدم فتيات الكشافة باليابان بخالص التقدير لصويف كويت؛ مديرة الربنامج الدويل، لإلرشاد والدعم الذي قدمته لنا يف إعداد هذه 

املجموعة من األنشطة، وكذلك لريبيكا سوير إلنهاء تصميم الشارة، ولسوزان بلتاجي لتصميم مستند حزمة األنشطة. 
 

تتقدم الجمعية العاملية ملرشدات وفتيات الكشافة بعظيم االمتنان لفتيات الكشافة باليابان ملحافظتهن عىل شعلة شارة أوملبيا وذلك 

بإعداد حزمة أنشطة شارة أوملبيا لعام 2020. شكر خاص لفريق العمل بأكمله )متطوعات وموظفات( الذي اشرتك يف هذا اإلصدار.



الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

تستضيف طوكيو في عام 2020 دورة األلعاب األوملبية والباراملبية ألول مرة منذ 56 عاًما. كام أن عام 2020 هو أيًضا عام خاص بالنسبة 

لفتيات الكشافة باليابان حيث أنه يواكب العيد املئوي لهذه الحركة باليابان.

 

واحتفاالً بالعيد املئوي ودورة األلعاب األوملبية والباراملبية، قمنا بإعداد "حزمة أنشطة شارة أوملبيا 2020" بالتعاون مع الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS(. من خالل الدعم املقدم من الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، متكننا من إمتام 

حزمة األنشطة وتقدميها لجميع أعضاء الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. ويف هذا السياق، أود التعبري عن خالص التقدير 

للدعم املقدم من جميع العاملني بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

تحمل هذه الحزمة الكثري من شغف وحامس فتيات الكشافة باليابان. وبهذه املناسبة املميزة، أرسلت فتيات الكشافة باليابان عضواتها 

لجمع األفكار لتصميم الشارة وللمساهمة يف األنشطة التي تضمها الحزمة. 

تنص رؤية الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لعام 2020 عىل أن "جميع الفتيات والشابات ذوات قيمة وتعملن من أجل تغيري 

العامل". وتتلخص رؤية فتيات الكشافة باليابان يف أن "جميع الفتيات والشابات يفصحن عن آراءهن يف القضايا التي تؤثر عىل أمثالهن 

من الفتيات والشابات وتعملن من أجل إيجاد عامل أفضل". عالوة عىل ذلك، فقد ذكر البارون دي كوبرتني؛ وهو مريب ومعلم فرنيس، أن 

األلعاب األوملبية يجب أن تساهم يف بناء عامل أفضل وأكرث سلمية من خالل الرتبية عرب الرياضة، والتغلب عىل التمييز من أي نوع، وتعزيز 

الصداقة والتضامن وروح اللعب النظيف. ومن الواضح أننا نشرتك يف الرؤية ذاتها. 

أمتنى أن يستمع الجميع يف الحركة، أخوات وإخوة، بهذه األنشطة وأن يتعلموا روح األلعاب األوملبية والباراملبية، وأن يتعرفوا عىل ثقافتنا، 

وأن يساهموا يف زيادة الوعي يف مجتمعاتهم بقيّم السالم والصداقة.

هذا هو العامل الذي نريده من أجل فتياتنا!

تريوكو وادا

املفوضة الوطنية، فتيات كشافة باليابان

مقدمة
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مرحًبا بك يف "شارة أوملبيا 2020"
ُصممت شارة أوملبيا ألول مرة من خالل مرشدات اليونان عام 2004 احتفاالً بعودة األلعاب األوملبية ألثينا بعد 108 عاًما من 

استضافة اليونان ألول دورة أوملبية يف العرص الحديث. تهدف شارة أوملبيا إىل تذكري الجميع بالغرض األسايس لأللعاب األوملبية وهو 

إيجاد احتفالية عاملية حقيقية بالسالم والصداقة الدولية.

 يف عام 2008، أقيمت دورة األلعاب األوملبية يف مدينة بكني الصينية، وعملت جمعية مرشدات هونج كونج مع الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة إلصدار شارة خاصة بهذا الحدث.

يف عام 2012، أقيمت األوملبيات يف مدينة لندن باململكة املتحدة، وأصدرت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة شارة 

"األلعاب تصبح عاملية" يف العام ذاته.

 يف عام 2020، ستقام دورة األلعاب األوملبية والباراملبية يف مدينة طوكيو باليابان. لعام 2020 أيًضا أهمية خاصة لفتيات الكشافة 

باليابان ألنه يواكب الذكرى املئوية للجمعية. وبهدف االحتفال مًعا ومساعدة املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل ملعرفة املزيد 

عن األلعاب األوملبية، قامت فتيات الكشافة باليابان بإعداد هذه الحزمة من األنشطة وتفخرن مبشاركتها مع إخوتهن وأخواتهن يف 

حركة الكشافة.

من خالل املشاركة يف هذه األنشطة:

ستتحدى ذاتك بهدف "بذل قصارى جهدك"، وهو يشء مشرتك بني الرياضيني واملرشدات/فتيات الكشافة 	 

ستتعرف بشكل أكرب عىل اليابان وإرثها الثقايف والريايض 	 

ستعيش اإلثارة الخاصة باأللعاب األوملبية والباراملبية 	 

ستعد نفسك مثل الرياضيني من خالل األنشطة الجسدية والروحية والثقافية 	 

ستفهم كيف أن األلعاب األوملبية تساهم يف التقارب بني الدول	 

ال دخل للحظ باألمر، وذلك ألني قضيت ساعات 
كثيرة ال حصر لها في الملعب أجتهد من أجل 
.لحظتي الحاسمة دون أن أعلم متى ستأتي

سريينا ويليامز، العبة تنس أمريكية
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تاريخ األلعاب األوملبية 
هناك الكثري من األساطري حول تاريخ بدء األلعاب األوملبية القدمية. 

يعتقد الغالبية أنها أقيمت ألول مرة يف منطقة أوملبيا باليونان عام 

776 قبل امليالد. قد تكون األلعاب بدأت كسباق عىل األقدام بني 

الشابات* يف إطار املسابقات لتصبحن كاهنات لإللهة هريا. إال أن 

الرجال فقط كان يحق لهم التنافس يف األلعاب األوملبية الرسمية 

القدمية.

كانت األلعاب تقام كل 4 سنوات يف مدينة أوملبيا. كانت األلعاب 

القدمية أيًضا احتفاالً دينيًّا يقام لإلله زيوس، كبري اآللهة. وكانت 

الرياضات األوملبية القدمية تشمل املصارعة وسباق املركبات 

والفروسية ومسابقات الجري واأللعاب الخامسية )رمي القرص 

ورمي الرمح والقفز واملصارعة والجري(. كان هناك أيًضا جانب 

ثقايف قوي لأللعاب األوملبية، حيث يبدع الشعراء والنحاتون أعامالً 

فنية لتكريم الرياضيني وإنجازاتهم يأتون بها إىل األلعاب األوملبية 

لعرضها عىل الجمهور.

وكانت تعقد كل أربع سنوات هدنة بني الواليات والدول املتحاربة، 

ويتم اإلعالن عن هذه الهدنة عرب العدائني الذين يحملون الشعلة 

عرب بالد اإلغريق. وكانت هذه الهدنة تسمح للرياضيني بالسفر 

إىل أوملبيا للمنافسة يف األلعاب. وكام هو الحال اليوم، كان يتم 

االحتفاء بالفائزين ورسد قصصهم بشكل مستمر لتحفيز الناس 

ببطوالتهم. وقد احتلت األلعاب يف هذا الوقت أهمية كبرية يف 

الثقافة اليونانية حتى أنهم أطلقوا عىل فرتة األربع سنوات بني 

األلعاب كلمة "األوملبيات".

يف عام 393 بعد امليالد، قام ثيودوسيوس األول بحظر األلعاب يف 

محاولة لجعل املسيحية الديانة الرسمية للدولة، وذلك ألن األلعاب 

األوملبية كانت متجد آلهة اإلغريق. واستمر هذا الوضع حتى عام 

1896 عندما عادت األلعاب األوملبية بعد عامني من تأسيس اللجنة 

األوملبية الدولية، مبشاركة 241 ريايض ممثلني لعدد 14 دولة، 

وأقيمت يف مدينة أثينا. 

واليوم، تقام األلعاب األوملبية كل أربعة أعوام وتستضيفها يف كل 

مرة دولة مختلفة. استغرقت دورة األلعاب األخرية مدة 17 يوًما، 

وضمت 28 رياضة مختلفة وأقيمت يف مدينة ريو دي جانريو 

بالربازيل يف عام 2016. يف عام 2020، ستشارك أكرث من 200 دولة 

وأكرث من 10 آالف العب يف األلعاب املقامة يف مدينة طوكيو 

باليابان. يف دورة ألعاب طوكيو 2020، سيتم إضافة 18 فاعلية 

إضافية من الخمس رياضات التالية والتي وافقت اللجنة األوملبية 

الدولية عىل ضمها: كرة البيسبول/السوفتبول والكاراتيه والتزلج 

عىل األلواح ورياضة التسلق وركوب األمواج. لالطالع عىل قامئة 

األلعاب والتخصصات الخاصة باأللعاب األوملبية والباراملبية لعام 

2020، انظر الصفحتني 17 و22. 

* للمزيد من املعلومات، برجاء زيارة:
https://healthandfitnesshistory.com/historical-
athletes/ancient-heraean-games/

األلعاب الباراملبية
األلعاب الباراملبية هي منافسات أوملبية لذوي اإلعاقة مثل 

مشكالت الحركة، أو فقد األطراف، أو فقد البرص، أو الشلل 

الدماغي، وتقام بعد االنتهاء من األلعاب األوملبية مبارشًة ويف 

املدينة ذاتها. شعار هذه األلعاب هو "الحياة يف الحركة ". يأيت اسم 

األلعاب الباراملبية من الكلمة اليونانية παρά )بارا( وتعني "إىل 

جانب" أي إنها األلعاب التي تقام إىل جانب األلعاب األوملبية. 

أقيمت أول دورة لأللعاب الباراملبية يف عام 1960 مبدينة روما 

بإيطاليا. إال أنه يف عام 1948 اجتمع بعض قدامى املحاربني يف 

الحرب العاملية الثانية من مستشفى ستوك ماندفيل باململكة 

املتحدة للتنافس يف بعض األلعاب مًعا. وقد شارك يف دورة ريو دي 

جانريو لأللعاب الباراملبية لعام 2016 أكرث من 4 آالف العب من 

159 دولة وإقليم. 

تنقسم اإلعاقات الخاصة بالعبي الدورة الباراملبية إىل فئات طبًقا 

ملعايري خاصة مثل نوع ومدى اإلصابة والخلل يف الوظائف الحركية. 

ويسمح ذلك لألشخاص الذين لديهم قدرات متامثلة يف التنافس 

مًعا لضامن العدالة يف املنافسات. وهذه الفئات هي الشلل 

الدماغي، والكريس املتحرك، والضعف البرصي، إلخ. يشارك يف 

األلعاب الباراملبية أشخاص بدون إعاقة مثل املرشدين املبرصين مع 

الرياضيني ضعاف البرص، ويتم اعتبارهم جزء من الفريق وهم أيًضا 

مؤهلون للحصول عىل ميداليات.
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احصل عىل شارة أوملبيا الخاصة بك

للحصول عىل شارة أوملبيا، يجب عىل األعضاء االنتهاء من عدد محدد من األنشطة املالمئة ألعامرهم كام هو موضح يف الجدول.

ملحوظة: إن هذا الجدول مجرد دليل. برجاء تكييفه بحيث يالئم املجموعات العمرية الخاصة بجمعيتكم. كام نشجعكم عىل إيجاد 

التوازن بني األنشطة الجسدية والعقلية والثقافية.

فوق 10 سنوات من 5 إىل 9 سنوات  املستوى 

8 3 أو أكرث ذهبية

7 2 أو أكرث فضية

6 1 أو أكرث برونزية

شارة أوملبيا
تضم شارة أوملبيا حزمة من األنشطة الرياضية ملساعدة 

املرشدات وفتيات الكشافة يف النمو والتطور وأيًضا لتنمية 

معرفتهن باأللعاب األوملبية والباراملبية والثقافة الخاصة بالبلد 

املضيف.

أهداف شارة أوملبيا:

تنمية املعرفة بالرياضات املختلفة.	 

مساندة النساء كصانعات للسالم.	 

تحسني الصورة العامة للمرشدات وفتيات الكشافة 	 

كجامعة من املتطوعات النشيطات واملتحمسات.

تحقيق رسالة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 	 

الكشافة يف تطوير أعضائها من خالل الرياضة. 

ال أحد يمتلك الموهبة الكافية بحيث 
يعتمد عليها فقط. حتى وإن كنت تملك 

الموهبة، الحياة بدون عمل ال تؤدي إلى أي 
.شيء

أرسن وينجر، العب كرة فرنيس ومدير
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أنواع األنشطة

إرشادات للقادة
تم تصميم األنشطة بحيث تراعي الشمولية من حيث النوع 

والثقافات. تصلح بعض األنشطة أكرث للصغار أو للكبار. لذلك، 

برجاء استخدام الحكمة فيام هو مناسب بالنسبة ألنشطة 

املجموعة الخاصة بكم ورضورة تواجد إرشاف من البالغني. عىل 

القادة أيًضا توفري الخامات املطلوبة لكل نشاط طبًقا لألعامر 

الخاصة مبجموعتكم.

ميكن الحصول عىل شارة أوملبيا كفرد أو كمجموعة حسب النشاط 

املختار.

ميكن أداء نشاط اإلحامء التايل يف مجموعات. 

استخدم هذا النشاط لرشح املوضوع ثم اسأل املجموعة أي 

األنشطة يفضلون تجربتها للحصول عىل الشارة.

تحدد النجوم )***( املوجودة بجانب كل نشاط مستوى الصعوبة. 

عىل سبيل املثال، يعني وجود نجمة واحدة أن النشاط مناسب 

لألعامر الصغرية، ويعني وجود ثالث نجامت أن النشاط صعب 

بعض اليشء ويحتاج إىل مجهود أكرب للقيام به.

بإمكانكم رشاء الشارات من متجر الجمعية العاملية للمرشدات 

)https://www.wagggs-shop.org( وفتيات الكشافة

وتنظيم احتفالية خاصة بتقديم الجوائز والشارات للوحدة الخاصة 

بكم.

عند االنتهاء من األنشطة، برجاء ملء االستامرة الخاصة بالتقييم 

من خالل هذا الرابط:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfMn3H4CM6Z_

PzKpa74S84m6RPgcESCQFifqJkeMD2U5mx8CA/
viewform

شاركوا مجتمع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة يف إنجازاتكم منم خالل وسائل التواصل االجتامعي 

 .#OlympiaWAGGGS

لألسئلة أو التعليقات، برجاء التواصل من خالل: 

olympiabdge@wagggs.org

حظ سعيد!

غياب الثقة هو الذي يجعل األشخاص 
يخافون من مواجهة التحديات، أما أنا فأثق 

 .بنفسي

محمد عيل، مالكم أمرييك

امللعب )الجسد(

متثل هذه األنشطة التنمية الشاملة للجسد، وتشمل الجهد العقيل املبذول للحصول عىل املهارات 

واللياقة، إىل جانب تقدير الذات والبيئة املحيطة. تتعلق األنشطة مبامرسة الرياضات وتنمية الجسد.

املرسح )الثقافة(

متثل التنمية املتوازنة للروح والثقافة واحرتام الذات والتسامح. تتعلق األنشطة بالثقافة التقليدية 

لليابان.

املعبد )العقل(

متثل الجانب الروحي لوجود اإلنسان والتنمية العقلية وقبول اآلخر واحرتام آرائه. تتعلق األنشطة بروح 

األلعاب األوملبية وتاريخها وقيّمها ورموزها.

https://www.wagggs-shop.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMn3H4CM6Z_PzKpa74S84m6RPgcESCQFifqJkeMD2U5mx8CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMn3H4CM6Z_PzKpa74S84m6RPgcESCQFifqJkeMD2U5mx8CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMn3H4CM6Z_PzKpa74S84m6RPgcESCQFifqJkeMD2U5mx8CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMn3H4CM6Z_PzKpa74S84m6RPgcESCQFifqJkeMD2U5mx8CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMn3H4CM6Z_PzKpa74S84m6RPgcESCQFifqJkeMD2U5mx8CA/viewform
http://olympiabdge@wagggs.org


الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة | 9

Get Set...

نشاط اإلحامء
حرك جسمك لتكون جاهزًا لألنشطة!

يف اليابان، هذا النشاط شائع جًدا، ويسمونه "متارين الراديو" 

ألننا اعتدنا دامئا مامرسة هذا التمرين أثناء االستامع إىل 

الراديو. بدأ هذا التمرين عام 1928 لتحسني صحة ولياقة 

املواطن الياباين، وهو جزء من الثقافة اليابانية حتى أن األطفال 

يف عطلة الصيف يتجمعون يف الحدائق العامة يف الصباح الباكر 

ألداء هذا التمرين. 

 قم بتشغيل بعض املوسيقى وأداء مجموعة من التامرين 

البسيطة. تم تصميم "متارين الراديو" بحيث يستطيع أي 

شخص القيام بها. تستطيع القيام بها واقًفا أو جالًسا حسب 

قدراتك وحالتك. جربها كام تحب.

أوالً، خذ بعض األنفاس لتبدأ التامرين الراديو. ثم ابدأ بتحريك 

ذراعيك وساقيك وكامل جسدك مع امليل لألمام وللخلف أو 

االلتواء. احرص عىل تحريك جميع املفاصل أثناء التمرين.

إذا قمت بالرتكيز عىل مفاصلك وتحريك كل جزء من أجزاء 

جسدك، ستحسن من دورتك الدموية وستشعر باالسرتخاء. 

متارين الراديو
قم بتشغيل بعض املوسيقى. 

قم بلف ذراعيك مع أخذ النفس.. 1

اجعل ذراعيك أمام صدرك ثم مدها إىل الجانبني مع ثني . 2

الساقني ألعىل وألسفل.

قم بلف ذراعيك.. 3

قم بامليل إىل الخلف )صدرك للخارج( مع فرد الذراعني.. 4

قم بثني جسدك إىل الجانبني مع تحريك الذراعني لألمام . 5

والخلف.

قم بثني جسدك لألمام وللخلف.. 6

قم بثني جسدك من اليسار إىل اليمني.. 7

افرد ذراعيك ألعىل ثم ألسفل.. 8

قم باإلنحناء بجسدك ألسفل إىل جهة اليمني ثم إىل جهة . 9

اليسار )مع الحرص عىل توجيه الصدر للخارج(.

قم بلف جسدك كله.. 10

اقفز باستخدام الساقني مًعا.. 11

افرد ذراعيك ثم قم بثني وفرد الساقني.. 12

خذ بعض األنفاس العميقة ببطء مع فرد الذراعني.. 13

ميكنك مشاهدة الحركات واالستامع إىل املوسيقى األصلية هنا:
https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/

  csr/radio/abt_csr_rdo_mov_pop_dai1.html
)التعليامت باللغة اليابانية(

قم مبامرسة هذا التمرين يف مكان واسع واستمتع!

https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/radio/abt_csr_rdo_mov_pop_dai1.html
https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/radio/abt_csr_rdo_mov_pop_dai1.html


#OlympiaWAGGGS | 10

اخرت من بني هذه 
األنشطة للحصول 

عىل شارتك ...
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أنشطة )1(: امللعب
 1 الدفع بقوة

لعبة الدفع بقوة هي من األلعاب التقليدية يف اليابان حيث 

نجتمع مًعا لنحرك أجسادنا يف األجواء الباردة لتدفئة العقل 

والجسد مًعا.

دعونا نستمتع بها سويًا!

املواد
قطعة من الحبال تكفي لتكوين دائرة عىل األرض. 

كيفية اللعب
ضع الحبل عىل األرض عىل شكل دائرة. يخطو الالعبون . 1

داخل الدائرة ويقفون بظهورهم لبعضهم. يتم تحديد حجم 

الدائرة حسب عدد الالعبني املشاركني.

ميكنكم غناء أغنية مثل "اوشيكورا مانجو، او ساراتيه . 2

ناكونا"، )وتعني "ادفع الكعكة وال تبِك حني يتم دفعك"( 

وذلك أثناء دفعكم لبعض باستخدام ظهوركم. ال ميكنكم 

استخدام أذرعكم يف الدفع.

الالعبون الذين يتم دفعهم خارج الدائرة أو الذين فقدوا . 3

اتزانهم ووقعوا يتم إخراجهم من الدائرة. 

الالعبون الذين يستطيعون البقاء داخل الدائرة حتى النهاية . 4

هم الفائزون.

 https://youtu.be/neuK5CC69IQ :شاهد

 2 رمي الرمح
كانت رياضة رمي الرمح إحدى الرياضات الخمسة يف األلعاب 

األوملبية القدمية. تستطيع أداء هذه اللعبة واالستمتاع بها فقط 

باستخدام جريدة. استمتع كأنك تشارك يف األوملبيات القدمية!

املواد
ورقة جرائد لكل العب.

كيفية اللعب
اصنع الرمح باستخدام ورقة الجرائد. ال تستخدم أية مواد . 1

أخرى للصق الورق؛ مثل األرشطة الالصقة أو الصمغ. استخدم 

خيالك وقدراتك اإلبداعية يف صنع رمحك.

بعد االنتهاء من صنع الرمح، يصطف الالعبون عىل خط . 2

البداية.

يقوم الالعبون برمي رماحهم، ثم يتم قياس املسافة من خط . 3

البداية وحتى رأس الرمح الذي تم رميه. الالعب الذي يحقق 

رمحه املسافة األبعد هو الفائز.

 

* يجب عىل القادة مراعاة الفروق الجسدية واألحجام بني الالعبني.

** إذا كانت الرياح قوية يف هذا اليوم، من األفضل اللعب بالداخل 

أو اختيار يوم تكون فيه الرياح هادئة.

 3 سباق املنشفة التتابعي
هناك الكثري من الرياضات التي تستلزم القدرة عىل التوازن. مترن 

عىل استخدام قدرتك عىل التوازن من خالل هذا النشاط.

املواد
منشفة واحدة أو أكرث لكل العب حسب األعامر. 

كيفية اللعب
قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية، ويقف نصف . 1

كل مجموعة عند خط البداية والنصف اآلخر عند الطرف 

املقابل.

يضع كل العب املنشفة فوق رأسه )إما ملفوفة أو مفرودة(. . 2

بعد وضع املنشفة فوق الرأس ال ميكنك استخدام يديك 

أثناء السباق. احتفظ بيديك إىل جانبك كام لو كنت يف 

وضع االنتباه. تحرك بحرص واملنشفة عىل رأسك من خط 

البداية يف اتجاه زميلك عىل الجانب املقابل.

ال ميكنك استخدام يديك أثناء حملك للمنشفة عىل 	 

رأسك ولكن إذا وقعت املنشفة ميكنك التقاطها بيديك 

وإعادتها عىل رأسك واستكامل السباق.

ميكن استخدام أكرث من منشفة لزيادة صعوبة السباق 	 

للكبار. 

حني تصل إىل زميلك عىل الجانب اآلخر، الق عليه التحية . 3

"أهالً!" ثم انحِن كام يفعل اليابانيون ُمسِقطًا املنشفة من 

عىل رأسك يف يد زميلك الذي بدوره يضع املنشفة عىل رأسه 

ثم يتجه عائًدا يف االتجاه اآلخر.

الفريق الذي يعود آخر العبيه أوالً يكون هو الفريق الرابح.. 4

https://youtu.be/neuK5CC69IQ
https://youtu.be/neuK5CC69IQ
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.كانت 42 كم مليئة بالمرح
ناوكو تاكاهايش، العبة ماراثون يابانية

 4 كن مصارع سومو
مصارعة السومو هي الرياضة الوطنية لليابان واألكرث شهرة بها. 

فام رأيك أن تصبح مصارع سومو؟

املواد
ال يوجد 

كيفية اللعب
يقف الالعبون عند خط البداية مع املباعدة بني الساقني . 1

بهدف إيجاد التوازن ووضع اليدين عىل الفخذين. 

يرفع الجميع مًعا الساق اليمنى عاليَّا كام يفعل مصارعو . 2

السومو، ثم الساق اليرسى، مع إبقاء اليدين عىل الفخذين 

وصياح "يويشو" )وتعني "هيال هوب"(. 

عندما يقول القائد "هاكيوي نوكوتا!"، يبدأ الجميع يف امليش. . 3

يجب عليكم امليش والساقني متباعدتني مع دفع اليدين إىل 

األمام بالتبادل، اليمنى ثم اليرسى. عليكم أيًضا االستمرار يف 

قول "نوكوتا، نوكوتا " حتى تصلوا إىل خط النهاية.

أول العب يصل إىل خط النهاية هو الرابح.. 4

 5 سباق كنداما
"كنداما" )وتعني كوب وكرة( هي لعبة تقليدية يف اليابان وهناك الكثري من الطرق للعبها. دعونا نلعبها بطريقة سباق التتابع.

املواد
طبق أو ملعقة 	 

كرة بنج بونج	 

كيفية اللعب
كّون فرق من 4 أفراد عىل الالعبني يف خط عىل مسافات محددة متساوية.. 1

يضع العداء األول من كل فريق الكرة عىل الطبق )أو امللعقة( ثم يتجه إىل العداء الثاين الذي ينتظره عىل بعد أمتار قليلة، محاوالً . 2

الحفاظ عىل الكرة عىل الطبق )أو امللعقة(. يتسلم العداء الثاين الكرة عىل الطبق أو امللعقة ويتجه إىل زميله الذي يليه وهكذا.

 يستمر السباق حتى ينتهي العداء الرابع ويصل إىل خط النهاية. يفوز الفريق الذي ينهي السباق أوالً. . 3

ال يمكنك قياس نجاحك إذا لم تفشل 
.أبًدا

شتيفي جراف، العبة تنس أملانية
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 )6 زورق الحرشة مئوية األقدام )أم أربعة وأربعني
الزوارق من الرياضات األوملبية والباراملبية أيًضا. يف هذه اللعبة، عىل الجميع التعاون للوصل إىل الهدف. جرب الشعور بصعوبة الحركة 

مع االسرتشاد باألصوات فقط دون القدرة عىل الرؤية!

املواد
منديل لتغطية العيون 	 

العوامات )عالمة تدل عىل نقطة التحول(	 

كيفية اللعب
قم بإعداد فريق مكّون من أكرث من ثالثة العبني. . 1

يتم تغطية عيون كل أعضاء الفريق ماعدا الشخص املوجود يف املقدمة والشخص املوجود يف آخر الصف. يستطيع الشخص . 2

املوجود يف املقدمة الرؤية ولكن ال ميكنه التحدث، والشخص املوجود يف آخر الصف هو الذي يرى ويستطيع إرشاد فريقه بالكالم. 

يضع الالعبون أيديهم فوق أكتاف من أمامهم ويقفوا يف خط مستقيم.

يف بداية السباق، مييش الفريق ملسافة محددة حيث تم وضع العوامات. مير الفريق من الناحية اليرسى للعوامة األوىل ثم الناحية . 3

اليمنى للعوامة الثانية وهكذا. يستدير الفريق عند الوصول إىل العوامة األخرية ويعود إىل خط البداية. يتم تحديد املسافة وعدد 

العوامات حسب أعامر الالعبني وأعدادهم. 

وتكون املنافسة بتسجيل الزمن الذي يستغرقه كل فريق يف االنتهاء من السباق. . 4

دور كل عضو بالفريق
الشخص املوجود يف املقدمة: مرشد بدون كالم 	 

الوسط: معصوب العينني 	 

الشخص املوجود يف آخر الخط: مرشد يرى ويتكلم	 

 7 لعبة رمي الكرة
تعد هذه اللعبة أيًضا من األلعاب التقليدية يف اليابان والتي متارس كثريًا يف اليوم الريايض.

املواد
دلو متوسط الحجم 	 

5 كرات لكل العب )ميكن االستعاضة عن الكرات بجرائد قدمية مكرمشة عىل شكل كرة( 	 

كيفية اللعب
ارسم دائرة قطرها ثالث أمتار وضع الدلو يف املنتصف. يقف الالعبون خارج الدائرة ممسكني بالكرات.. 1

يرمي الجميع بالكرات يف نفس الوقت بهدف إدخالها يف الدلو. وتستمر اللعبة حتى ينتهي الجميع من رمى خمس كرات لكل . 2

منهم. 

إذا مل تدخل الكرة يف الدلو عند رميها، يذهب الالعب الستعادتها ومحاولة رميها مرة أخرى. يجب عىل الالعبني رمي الكرة من . 3

خارج الدائرة.

الالعب الذي ينجح يف إدخال جميع كراته يف الدلو يف دقيقة واحدة هو الرابح.. 4
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 8 لعبة الريشة الطائرة
تعترب هذه اللعبة من األلعاب التقليدية يف اليابان. هيا لنستمتع بهذه اللعبة مع إدخال عنارص من األلعاب األوملبية والباراملبية.

املواد
مرضب وكرة الريشة )بادمنتون( أو ميكنك االستعاضة عن الكرة بكرة خفيفة مصنوعة من ورق الجرائد أو بالون، إلخ.	 

إذا قمت بصنع املرضب بنفسك، ستحتاج املواد التالية:	 

ورق كرتون مقوي 	 

صمغ 	 

رشيط الصق عريض	 

ألوان 	 

فيام ييل التعليامت الخاصة بكيفية صنع مرضب باستخدام ورق الكرتون. للمزيد من املعلومات، انظر هذا الرابط )تعليامت يابانية 

https://mono-siri.com/kousaku/810 :)فقط

كيفية صنع مرضب الريشة
ميكنك استخدام جسم صلب متسكه بيد واحدة مثل مرضب الريشة، أو قد تصنع مرضب خاص بك. هذا هو الشكل التقليدي ملرضب 

الريشة يف اليابان.

أرسم شكل مرضب الريشة عىل ورقة كام هو موضح يف الصورة. الصورة توضح الشكل والحجم املناسب للمرضب. هذا مجرد مثال، . 1

وميكنك تغيري الحجم حسب الرغبة. بعد ذلك، عليك بقص الشكل ليصبح النموذج الخاص بك. 

باستخدام النموذج الورقي، ارسم عىل الكرتون املقوى شكل املرضب ثم قص الرسم بحرص حتى ال ينثني الكرتون. وتحتاج هذه . 2

اللعبة إىل مرضبني عىل األقل.

الصق قطعتني أو أكرث مًعا لتحصل عىل مرضب سميك وقوي.. 3

تستطيع تزيني مرضب الريشة الخاص بك باستخدام األلوان.. 4

استخدم الرشيط الالصق حول حواف املرضب لتقويته وأيًضا حول يد املرضب.. 5

كيفية اللعب
يقف العبان يف مواجهة بعضهام وبينهام مسافة، ويقوما برضب كرة الريشة فيام بينهام. يجب الحرص عىل أال تقع الكرة. . 1

عند إرسال كرة الريشة لالعب اآلخر، عليك بذكر إحدى الرياضات األوملبية.. 2

يحصل الخصم عىل نقطة إذا وقعت الكرة منك عىل األرض أو إذا مل تستطع ذكر اسم إحدى الرياضات.. 3

الالعب الذي يحصل عىل خمس نقاط هو الرابح.. 4
#OlympiaWAGGGS | 14
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 9 الكرة الطائرة يف وضع الجلوس
هذه اللعبة هي إحدى األلعاب الباراملبية، وميكن ألي شخص 

االشرتاك فيها. هيا لنستمتع بالتعاون مًعا. 

املواد
كرة شاطئ أو بالون

كيفية اللعب
اجلس عىل األرض، ثم باستخدام يديك، حاول أن تظل الكرة 

أو البالون يف الهواء دون أن تلمس األرض. هيا لنستمتع بهذه 

اللعبة.

 10 ماذا تفعل لو ..؟

من خالل هذا النشاط، ستتعرف عىل الكثري األمور الهامة التي ينبغي عىل األشخاص ذوي اإلعاقة القيام بها ليحافظوا عىل سالمتهم.

املواد
كرة لكل فريق.	 

عالمات لنقط الدوران.	 

بطاقات )ويف كل بطاقة وصف لنوع من أنواع اإلعاقة؛ مثل عدم القدرة عىل استخدام الذراع اليمنى )أو اليرسى إذا كان أيرس(، 	 

عدم القدرة عىل استخدام إحدى الساقني، عدم القدرة عىل اإلبصار )مع وجود شخص مصاحب(، إلخ. 

مثال عىل املسار:

كيفية اللعب
قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية.. 1

يختار كل العب بطاقة.. 2

مبحاكاة اإلعاقة املذكورة يف البطاقة الخاصة بك، قم بحمل الكرة والسري بها يف املسار املحدد مسبًقا.. 3

عند عودتك لخط البداية، قم بتسليم الكرة للشخص التايل يف فريقك.. 4

يجلس جميع أفراد الفريق كمؤرش عىل انتهائهم من املنافسة.. 5

الفريق الذي ينتهي من املنافسة ويجلس أوال هو الفريق الرابح.. 6

بعد هذا النشاط، شارك تجربتك مع أعضاء فريقك.. 7

ما شعورك بعد تجربة اإلعاقة؟	 

كيف تغلبت عليه؟	 

ما الدعم الذي تظن أن هذا النوع من اإلعاقة يحتاجه؟	 

ما التحديات التي تواجه الرياضيني ذوي اإلعاقة؟	 
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 11 التسلق املرح
رياضة التسلق هي إحدى الرياضات املستحدثة يف األلعاب األوملبية بطوكيو 2020. قد يكون من الصعب اختبار رياضة التسلق 

الحقيقية، لذلك تم تكييف هذه اللعبة لتشعر بهذه التجربة.

املواد
ورق ملون مقصوص عىل شكل دوائر قطرها 10  سم، عىل أن يكون هناك 4 ألوان ومن 5 إىل 10 دوائر من كل لون. 	 

16 بطاقة تحمل أوامر العمل. اكتب عىل كل بطاقة حد األلوان املختارة وجزء من أجزاء الجسم. يجب أن يكون لديك 16 أمر؛ 	 

أربعة من أجزاء الجسم )اليد اليمني، اليد اليرسى، الساق اليمنى، الساق اليرسى( × أربعة ألوان من الدوائر.

ساعة لحساب التوقيت.	 

الصق الدوائر ذات األلوان األربعة عىل األرض بطريقة عشوائية.

كيفية اللعب
العب واحد

ارسم خط البداية وخط النهاية. . 1
يختار القائد بطاقة عليها أمر ويقرأه.. 2
يقوم كل العب عىل حدة بتنفيذ األمر. فمثالً، إذا كان األمر "أزرق، اليد اليمنى"، يجب عىل الالعب أن يضع يده اليمنى عىل . 3

إحدى الدوائر الزرقاء التي تم لصقها عىل األرض. يختار الالعب الدائرة التي يريد استخدامها، املهم أن تكون زرقاء.
تستمر اللعبة واألوامر حتى يصل الالعب إىل خط النهاية.. 4
يتم قياس الوقت الذي استغرقه كل العب، والالعب األرسع هو الرابح.. 5

كيفية اللعب املتقدم
العبان

يقوم الالعبان بتحدي بعضهام يف الوقت ذاته، حيث يبدأ العب من خط البداية حتى خط النهاية، ويبدأ الالعب اآلخر من خط . 1

النهاية حتى خط البداية.
يتلقى الالعبان األوامر ذاتها. . 2
الالعب الذي ينهي السباق أوالً هو الرابح.. 3

 *"12 مهمة إىل "البينياتا
التعاون هو أحد أهم العنارص يف اللعب كفريق، ويجب أن تعملوا سويًا الستكامل املهمة. عليكم بالتعاون مًعا للوصول للبينياتا 

ورضبها. 

املواد
بينياتا واحدة لكل فريق )تستطيع أيًضا استخدام كرة أو بالون لرضبها بالعصا بدالً من البينياتا(	 

منديل لكل فريق لتغطية العينني	 

عصا لكل فريق لرضب البينياتا 	 

حبل لربط الساقني من أجل السباق ثاليث األرجل	 
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األلعاب األوملبية 2020
األلعاب األوملبية يف طوكيو 2020 ستضم 33 رياضة مختلفة:

البينياتا هي شكل مزيّن يحتوي بداخله عىل لعب صغرية 

وحلوى، ويتم تعليقها عىل ارتفاع مناسب ليقوم األطفال وهم 

معصويب العينني مبحاولة رضبها بالعصا لفتحها واستخراج 

اللعب والحلوى. وهي إحدى األلعاب الشهرية يف األعياد 

واالحتفاالت بأمريكا الالتينية.

الخاميس الحديث

رفع األثقال

ركوب األمواج

ركوب الدراجات

الرماية

السباق الثاليث

الرشاع 

الفروسية

القوارب

القوس والسهم

الكاراتيه

ألعاب القوى

األلعاب املائية

التايكوندو

التجديف

التزلج عىل األلواح

التسلق

التنس

تنس الطاولة

الجمباز

الجودو

الجولف

كرة البيسبول/السوفتبول

كرة الرجبي

كرة الريشة

كرة السلة

الكرة الطائرة

كرة القدم

كرة اليد

املبارزة

املصارعة

املالكمة

الهويك

كيفية اللعب
يتم تكوين فرق صغرية مكونة من 4 أفراد. ويقوم أعضاء الفريق بتكوين خط طويل عىل بعد مسافات متساوية من خط البداية . 1

حتى خط النهاية. ميسك العضو الثاين بالفريق بحبل لربط السيقان، وينتظر العضو الرابع معصوب العينني وممسًكا بالعصا. 

يبدأ الالعب األول من كل فريق السباق بالقفز عىل ساق واحدة متجًها إىل الالعب الثاين. عندما يصل الالعب األول إىل الالعب . 2

الثاين فإنه يربت عىل كتفه.

يربط الالعبان األول والثاين ساقيهام مًعا ويكمالن السباق عىل ثالثة أرجل حتى يصال إىل الالعب الثالث ثم يربتا عىل كتفه.. 3

يفك الالعب األول والثاين الحبل امللتف حول ساقيهام، ثم ميسكان بساقي الالعب الثالث الذي يسري عىل يديه يف سباق "عربة . 4

اليد" حتى يصلوا إىل الالعب الرابع ويربتوا عىل كتفه.

يسري الالعب الرابع إىل البينياتا مسرتشًدا بتوجيهات زمالئه حتى يصل إليها ويقوم برضبها بالعصا.. 5

الفريق الذي ينجح يف كرس البينياتا واستخراج ما بها أوالً هو الفائز. . 6
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أنشطة )2(: املعبد
 !1 تشابك األيادي وتكوين دائرة للسالم

تعزز األلعاب األوملبية والباراملبية السالم يف العامل والصداقة 

الدولية. فمن خالل األلعاب الرياضية، نقوم بتقدير وتكريم 

بعضنا برصف النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية. 

ستشعر من خالل هذا النشاط بأهمية "التعاون" و"السالم".

كيفية اللعب
تتشابك أيادي الجميع لتكوين دائرة. قم بغناء أغنية مع . 1

تأرجح األذرع. بإمكانك اختيار أية أغنية تقليدية أو أناشيد 

لألطفال معروفة للجميع. 

يف نهاية األغنية، يدور الجميع مع االحتفاظ باأليادي . 2

متشابكة! ال يرتكوا أيادي اآلخرين!

كرر مرتني أو ثالث مرات.. 3

 https://youtu.be/mDUQ7KoZx38 :شاهد

يف اليابان، يغني الناس عادًة هذه األغنية: "ناهبى، 

ناهبى، سوكو نوكيه، سوكو جا نوىك تارا، كاويه ليامشو"

)وتعني: أصييص، أصييص، ال قاع لك؛ سنعود للمنزل 

ألنه ال قاع لك.(

خطوة أبعد:
ناقش مع مجموعتك روابط الصداقة التي تجمع 	 

بينكم.

ناقش مع مجموعتك أهمية "السالم" و"التعاون".	 

 2 مسابقة هتافات التشجيع
تنظم املدارس يف اليابان كل عام "يوم ريايض"، يستمتع األطفال 

فيه بالعديد من املسابقات بني الفرق. "اليوم الريايض" هو مبثابة 

األلعاب األوملبية والباراملبية يف املدارس اليابانية.

ال تنحرص املسابقات عىل األلعاب الرياضية، بل للهتافات 

التشجيعية األهمية ذاتها. يف مسابقة هتافات التشجيع، يقدم كل 

فريق أداء معني )الرقص عىل أنغام املوسيقى، تقديم األغنيات، 

إلخ.( بهدف تشجيع ومتكني فريقه. 

هيا نجرب مسابقة هتافات التشجيع.

كيفية اللعب
ما الذي مييز فريقك؟ قم بتأليف أغنية تعرب عن اليشء الذي . 1

يجعل فريقك األفضل. 

قم بإعداد الكلامت والنغامت والحركات الراقصة. 	 

قم بالتدرب مراًرا وتكراًرا وتأكد من اشرتاك كل شخص يف 	 

الفريق. 

ميكنك اتخاذ رمز أو جملة شعاًرا لفريقك. 	 

ميكنك كذلك استخدام األعالم أو كرات التشجيع أو اآلالت 	 

اإليقاعية. 

حاول أن تبتكر يشء مييز فريقك وحده.	 

قدم أداءك أمام الفرق األخرى. . 2

تحتاج إىل غرفة واسعة أو مكان خارجي.	 

اظهر روح التضامن بالفريق من خالل تقديم أداء مبهر. 	 

طريقة لعب الفريق مًعا كجماعة تحدد 
نجاحه. قد يكون لديك أكبر مجموعة من 

النجوم الفردية في العالم، ولكن إذا لم 
 .يلعبوا سويًا فلن يساوي النادي قرًشا واحًدا

بيب روث، العب بيسبول أمرييك

https://youtu.be/mDUQ7KoZx38
https://youtu.be/mDUQ7KoZx38
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 3 كافئ أصدقاءك، كافئ نفسك

كان اإلغريق يقدمون تيجان مصنوعة من أغصان الزيتون كمكافئة 

للرياضيني يف األوملبيات. ال يزال هذا التقليد متبًعا حتى اآلن.

املواد
أغصان شجر طرية حتى تستطيع تشكيلها لصنع التاج.	 

أوراق عنب أو زيتون، زهور، مكرسات، فواكه مجففة، إلخ.	 

صمغ.	 

كيفية اللعب
قم بثني األغصان بحيث تأخذ شكل التاج، ثم احبك األوراق 	 

والفواكه املجففة بها أو قم بلصقها عليها. 

بعد ذلك، قدم التاج ألحد أصدقائك مع بعض كلامت التقدير.	 

اصنع تاج آخر وقدمه لنفسك!	 

 !4 سباق تتابع الشعلة
هل تعلم أن الشعلة التي يحملها حامل شعلة األوملبيات تزن 

حوايل كيلو جرام واحد؟

يف طوكيو 2020، سوف يعدو حامل الشعلة من 200 إىل 300 

مرت أثناء حمله للشعلة. 

ابحث عن يشء يزن حوايل كيلو جرام واحد وجرب كم هو ثقيل. 

تخيل أنك تعدو وأنت تحمله. لو أمكن، اصنع شعلة تزن كيلو 

جرام، ثم اركض بها ملسافة قصرية ثم سلمها لصديق آخر من 

مجموعتك مثل حامل الشعلة يف األوملبيات. اصنع شعلة أقل 

وزنًا لألعامر الصغرية.

 5 سافر حول العامل
كانت األلعاب األوليمبية قدميًا تقام يف أوليمبيا باليونان. وعادت 

األلعاب لتقام يف اليونان مرة أخرى عام 2004. تعرف عىل الدول 

واملدن التي استضافت وستستضيف األلعاب األوملبية الصيفية منذ 

عام 2004 وحتى عام 2028.

فيام ييل سبع )7( مدن/دول. هيا نسافر حول العامل لنتعرف عليها.

املواد
ورق لتصنع "جواز سفر".	 

أختام أو أقالم مائية حتى يستطيع القائد أن يَُعلِم عىل جواز 	 

السفر.

تحتاج إىل أسئلة عن الدول/املدن املضيفة السبعة لربطها 	 

بالجانب العقيل والروحاين )مثل شكل ومعنى علم البلد، 

ديانتها، إلخ( وثقافتها.

تحتاج إىل سبع )7( محطات، محطة واحدة لكل مدينة/دولة.  	 

هناك 7 مدن/دول مضيفة ميكن زيارتها: 

أثينا، اليونان )2004(	 

بيجني، الصني )2008(	 

 لندن، اململكة املتحدة )2012(	 

ريو دي جانريو، الربازيل )2016(	 

طوكيو، اليابان )2020(	 

باريس، فرنسا )2024(	 

لوس أنجلوس، الواليات املتحدة األمريكية )2028(	 

كيفية اللعب
يقوم كل العب أو العبة بتصميم جواز سفر يحتوي عىل سبع . 1

)7( صفحات لجمع سبعة )7( أختام من الدول السبعة )7(. 

يبدأ الالعبون جولتهم حول العامل، حيث يزورون سبع )7( . 2

محطات للتعرف عىل علم وديانة وثقافة كل دولة من خالل 

اإلجابة عىل األسئلة. يقوم كل العب/العبة بكتابة أو رسم ما 

يعرفه عن تلك املدن/الدول. 

يقوم القائد بختم جواز السفر عند كل محطة ويصحح . 3

إجابات األسئلة. تنتهي الجولة عندما يزور كل الالعبني 

املحطات السبعة )7(. 

يف حالة عدم التمكن من تجهيز سبع محطات، اصنع لعبة . 4

السلم والثعبان بوضع األسئلة عن الدول السبعة يف الخانات. 

ارم الزهر ويقوم املشرتكون باإلجابة عىل األسئلة املكتوبة يف 

الخانة حيث يقفون. الالعب الذي يجيب عىل أكرب عدد من 

األسئلة هو الفائز.
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 7 التحية
يُثَِمن ويَُقِدر املجتمع الياباين السلوك املهذب واالحرتام. ينحني 

األشخاص قليالً عند استخدام كلامت التحية مثل "كونيشيوا" 

)أهالً(، و/أو "سايونارا" )إىل اللقاء(.

التحية مهمة أيًضا يف املجال الريايض. يقوم الالعبون بتقديم 

التحية والتصفيق لبعضهم مجاملًة وتقديرًا. ابحث يف تحية 

األشخاص لبعضهم يف حياتهم اليومية ويف املجال الريايض يف 

مختلف الدول حول العامل. 

كيف تحيي الناس يف بلدك؟ هل تصاحب كلامت التحية . 1

حركات جسدية؟ هل يوجد تحية خاصة باملنطقة التي 

تعيش بها؟ ناقش ذلك مع مجموعتك.

هل تعلم أية تحية لدولة أخرى؟ ابحث عن كلامت التحية . 2

والحركات الخاصة بها. 

قم مبامرسة أنواع التحية التي وجدتها.. 3

قم مبناقشة أهمية التحية يف عالقتنا اإلنسانية مع . 4

مجموعتك. ما هو األثر املتوقع للتحية؟ كيف يكون 

املجتمع حيث ال توجد تحية؟  لن تندم أبًدا على تقديم التضحية، فهي 
 .ستعوضك دائًما

لورينا أوتشوا، العبة جولف مكسيكية

 6 ما معنى الشعار؟
هل رأيت شعارات طوكيو 2020 لأللعاب األوملبية والباراملبية؟ 

هيا لفكر سويًّا يف معنى هذه الشعارات.

كيفية اللعب
ابحث عن الشعارات من خالل املوقع الرسمي لطوكيو 2020 . 1

)أنظر املرجع أدناه(. تأمل معنى هذه الشعارات. 

شارك مجموعتك بأفكارك.. 2

ابحث مرة أخرى عن معنى تلك الشعارات من خالل املوقع . 3

https://tokyo2020.org/en/ :2020 الرسمي لطوكيو
/games/emblem

إذا كانت األلعاب األوملبية والباراملبية ستقام يف بلدك أو . 4

مدينتك، ما عىس أن يكون شكل التصميم املناسب لها؟ قم 

بتصميم الشعارات الخاصة بك.

قدم تصميامتك وموضوعاتك ومعاين الشعارات التي صممتها.. 5
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 8 التغذية الصحية
يحتاج الرياضيون االهتامم بصحتهم الجسدية من خالل الغذاء والتامرين الرياضية. ما هو غذاؤك املفضل؟ هل 

تعلم أهمية الغذاء الصحي؟

ابحث عن نوع الغذاء املناسب لعمرك والكمية التي تحتاج إليها يف اليوم الواحد. ما نوع الغذاء الذي تفضل 

تناوله؟ كيف تتناول هذا الطعام؟ قم بإعداد قامئة طعامك ليوم واحد وتناول طعاًما صحيًّا. عليك باملداومة عىل 
ذلك ملدة أسبوع. 

 !9 هيا نوقد الشعلة
هل تعلم أنهم يف اليونان يشعلون شعلة األوملبيات بشعاع الشمس؟ ترتكز أشعة الشمس من خالل مرآة أو عدسة 

حارقة حتى تشتعل الشعلة ثم تجول أنحاء اليونان قبل أن تنتهي عند الدولة املضيفة.

 هيا نستخدم أشعة الشمس يف إشعال نار ونتعرف عىل كيفية إشعال الشعلة األوملبية.

املواد
ورقة رسم سوداء	 

عدسة مكربة	 

مادة قابلة لالشتعال؛ مثل نرش خشب أو قصاصات أوراق الجرائد	 

شمعة	 

كيفية اللعب
امسك العدسة املكربة ما بني أشعة الشمس والورقة السوداء. حرك العدسة حتى تتكون بؤرة ضوء عىل الورقة. . 1

ثبت البؤرة عىل نقطة واحدة حتى يبدأ الدخان يف التصاعد.

ضع إحدى املواد القابلة لالشتعال عند البؤرة.. 2

إذا متكنت من إشعال الشمعة تكون قد نجحت!. 3

بعد أن تنجح يف إشعال الشمعة، حاول أن تعرف املزيد عن أصل فكرة والرسالة التي تحملها الشعلة األوملبية.

تحذير!
ألنه يتضمن استخدام النار، البد من أن يتم هذا النشاط يف وجود القائد أو تحت إرشاف شخص بالغ. اخرت مكان 

واسع وآمن للقيام بالتجربة حيث ال توجد مواد رسيعة االشتعال. 

 10 كل شخص مختلف؛ كل شخص فريد
هناك ثالثة مفاهيم رئيسية يف طوكيو 2020. أحد هذه املفاهيم هو "الوحدة يف التنوع". تأمل هذا املفهوم 

وتعرف عىل املزيد من املعلومات عنه من خالل هذا النشاط.

النشاط
يقوم الشخص املسؤول عن التيسري بطرح مفهوم وشعار "الوحدة يف التنوع" عىل املشرتكني ليفكروا فيه . 1

ويعربوا عن أفكارهم سواء من خالل مرسحية قصرية أو رقصة أو أبيات من شعر أو أغنية أو رسم. 

كام يطلب القائد من املشرتكني تأمل الشعار "عامل واحد" حيث تعيش الشعوب املختلفة جنبًا إىل جنب. ثم . 2

يطلب منهم التعبري عن آرائهم من خالل مرسحية قصرية أو رقصة أو أبيات من شعر أو أغنية أو رسم.
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األلعاب الباراملبية 2020
األلعاب الباراملبية يف طوكيو 2020 ستضم 22 لعبة مختلفة:

السباحة

السباق الثاليث

سباق الدراجات

الفروسية

كرة البوتيش

كرة الرجبي بالكرايس املتحركة

الكرة الطائرة جلوًسا

كرة القدم الخامسية

كرة اليد للمكفوفني

كرة سلة بالكرايس املتحركة

مبارزة بالكرايس املتحركة

 11 قمم الشمولية الدوارة
يجتمع الكثري من األشخاص من جميع أنحاء العامل ملشاهدة 

األلعاب األوملبية والباراملبية، حيث يستمع باأللعاب الرياضية 

برصف النظر عن أصلهم العرقي أو جنسيتهم أو خلفياتهم 

الثقافية أو ديانتهم، إلخ. هذا اإلتحاد يف التنوع حالة فريدة من 

نوعها. عش التنوع بعمل العديد من القمم الدوارة. 

املواد
لوح كرتون مقوى أو ورق الكرتون	 

عدد من العصا الرفيع	 

مقص	 

أقالم تلوين باأللوان الخمسة للدوائر األوملبية	 

كيفية اللعب
قم بتصميم القمة الدوارة عىل شكل مثلث أو مربع أو . 1

نجمة، إلخ.

قم بتلوين القمة الدوارة بلونني من األلوان الخمسة. . 2

قم بلصق العصا الرفيعة يف وسط القمة الدوارة بحيث . 3

يشكل 3/2 من طول العصا جانب، ويكون الطول املتبقي 

)3/1( يف األسفل. قم بلف القمة وتأمل تداخل األلوان. 

ناقش مع مجموعتك ماهية التنوع، وكيف تراه وكيف . 4

تستطيع الرتحيب بشخص مختلف عنك يف مجموعتك. 

 12 نحو مستقبل مستدام
ستنعقد طوكيو 2020 آخذة يف اعتبارها "أهداف التنمية 

املستدامة". من أجل املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة، قام 

املنظمون بوضع خمس موضوعات رئيسية وتشمل "تغري املناخ"، 

و"إدارة املوارد"، و"البيئة الطبيعية والتنوع البيئي". سيتم عقد 

جميع الفاعليات مببدأ احرتام البيئة.

هل تأخذ البيئة يف اعتبارك يف حياتك اليومية؟ ما مدى وعي 

أقرانك بتلك املوضوعات الثالثة؟ 

تعرف عىل املزيد عن "أهداف التنمية املستدامة" SDGs من 

خالل: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
ar/

قم بتنظيم نشاط ملجموعتك يعزز أحد تلك املوضوعات الثالثة 
.)http://wagggs.thegoals.org(

أنا ال أمانع التعرض للهزيمة، ولكنني أكره 
 .الخسارة

ريجي جاكسون، العب بيسبول أمرييك 

ألعاب القوى

التايكوندو

التجديف

تجديف الزوارق

تنس الريشة

تنس الطاولة

التنس بالكرايس املتحركة

الجودو

رفع األثقال

الرماية بالسهم والقوس

رماية سالح
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األلعاب الباراملبية 2020
األلعاب الباراملبية يف طوكيو 2020 ستضم 22 لعبة مختلفة:

 2 هيا نلعب فوكوواراي
فوكوواراي هي إحدى األلعاب التقليدية التي تلعب يوم رأس 

السنة.

يقول املثل الياباين "واراو كادو نيوا فوكوكيتارو" ويعني: "الحظ 

والسعادة يطرقان باب من يبتسم". ويقال أن البسمة تجلب 

السعادة. كن سعيًدا وارسم بسمة عىل وجهك أثناء قيامك هذا 

النشاط.

املواد
ارسم الخط الخارجي لوجه عىل ورقة كبرية.	 

ارسم تفاصيل الوجه؛ مثل العينني، الحاجبني، األنف والفم، 	 

عىل ورقة أخرى وقم بقص كل منهم.

كيفية اللعب
يجتمع املشرتكون حول الورقة حيث الوجه املرسوم. يتم . 1

عصب عيني أحد الالعبني.

يعطي املشرتكون الالعب املعصوب العينني أحد أجزاء الوجه . 2

دون إبالغه مباهيته.

يقوم الالعب املعصوب العينني مبعرفة هذا الجزء بنفسه ثم . 3

يحاول وضعه يف مكانه عىل ورقة الوجه.

عندما ينتهي الالعب من وضع جميع األجزاء عىل الوجه، يقوم . 4

بفك العصبة.

كيف يبدو لك هذا العمل الفني؟

هل يستطيع الالعب املعصوب العينني أن يضع األجزاء عىل الوجه 

يف أماكنها الصحيحة؟

تستطيع أن تفكر يف بعض التغريات وتجعل هذه اللعبة أكرث مرًحا. 

فمثالً، تستطيع تكوين مائدة باستخدام قصاصات متثل أنواع من 

الطعام، أو أن تجعل أجزاء الوجه ثالثية أبعاد، وهكذا.

يأخذ كل العب يف املجموعة دوره يف اللعبة مع عصب العينني.

 

 https://youtu.be/wrh5S64oprY :شاهد

1 هيا إىل تحدي التغليف باستخدام 
 "فوروشييك"

"فوروشييك" هي قطعة مربعة من القامش يف التقاليد اليابانية 

تستخدم لتغليف وحمل األشياء. هيا نقوم بسباق أثناء تغليف 

األشياء.

املواد
مربع كبري من قامش الفوروشييك )يفضل أن يكون الحجم 	 

أكرب من 45 سم مربع(، مربع واحد لكل دور.

أشياء ذات أشكال مختلفة )كتب، كرات صغرية، أقالم، علب 	 

بسكويت، علب معدنية، إلخ.( 

كيفية اللعب
حدد خط البداية بطباشري أو باستخدام الخيط. ضع األشياء . 1

املراد تغليفها يف الجهة األخرى من الغرفة. قم بتقسيم 

املجموعة إىل فريقني.

يقف كل فريق يف ثنائيات جنبًا إىل جنب. يبدأ الثنايئ األول . 2

من كل فريق السباق وهام يحمالن مربع الفوروشييك، ثم 

يركضان إىل حيث تم وضع األشياء. يختار الثنايئ أحد هذه 

األشياء ثم يغلفانها بالفوروشييك ويعقدانها عقدة املربع.

يعود الثنايئ األول إىل نقطة البداية وهام يحمالن . 3

الفوروشييك، ثم يقوما بفك العقدة ويخرجا اليشء وميررا 

الفوروشييك للثنايئ التايل.

الفريق الذي ينتهي أوالً من تغليف األشياء ثم حملها إىل . 4

خط البداية يكون هو الفائز.

األنشطة )3(: املرسح 

https://youtu.be/wrh5S64oprY
https://youtu.be/wrh5S64oprY
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 3 ابتكر تنسيق زهور فني خاص بك
 "إيكيبانا" هي إحدى األنشطة التقليدية لتنسيق الزهور والتزيني 

بها يف اليابان. 

ابحث عن الفرق بني "إيكيبانا" و"تنسيق الزهور".

 قم بتنسيق الزهور بطريقة إيكيبانا واعرضها عىل فريقك مع 

رشح الفروقات.

 4 ابتكر عمل فني أوملبي
ابتكر عمل فني خاص بك )قد يكون رسم أو نحت أو تلوين( 

عن موضوعات "الرياضة" و/أو "األلعاب األوملبية" و/أو "األلعاب 

الباراملبية". اعرض عملك الفني يف أحد االجتامعات أو قم بتنظيم 

معرض.

ال يمكنك وضع الحدود على أي شيء. 
 .فكلما حلمت، كلما وصلت ألبعد

مايكل فيلبس، سباح أمرييك 
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 "5 لعبة الورق "كاروتا
هيا نلعب لعبة الورق التقليدية يف اليابان وهي "كاروتا". يوجد 

يف اليابان العديد من بطاقات "الكاروتا" للصغار والكبار. تُصنع 

البطاقات من الكارتون املقوى وهي مستطيلة الشكل، يف نفس 

حجم بطاقات أوراق اللعب التقليدية.

كيفية لعب "كاروتا"
هناك شكالن من البطاقات؛ األول يحتوي عىل صور، يف حني . 1

يحتوي اآلخر عىل رشح للصور. هناك عادًة 50 زوج من 

البطاقات.

ضع البطاقات ذات الصور مكشوفة عىل أرضية اللعب. يجلس . 2

الالعبون حول البطاقات.

يقرأ أحد الالعبني من "بطاقات الرشح" بشكل عشوايئ.. 3

يحاول باقي الالعبني إيجاد الصورة التي تتناسب مع ما تم . 4

قراءته.

الالعب الذي يلمس أو يأخذ الصورة املناسبة أوالً يحتفظ . 5

بالبطاقة، والالعب الذي يجمع أكرب عدد من الصور الصحيحة 

يكون هو الفائز.

إذا أخذ أحد الالعبني صورة خطأ، تعاد إىل أرضية اللعب مرة . 6

أخرى. 

ابتكر بطاقات "كاروتا" جديدة واستمتع باللعب. 

املواد
أوراق كارتون مقوى	 

أقالم	 

كاروتا األلعاب األوملبية/ الباراملبية. 1

ارسم صور لبعض األلعاب األوملبية أو الباراملبية؛ مثل ألعاب القوى، 

السباحة، الكرة الطائرة، إلخ. عىل البطاقات األخرى، اكتب بعض 

الرشح للعبة أو اسم أحد الالعبني املشهورين. ثم يحاول باقي 

الالعبني الربط بني الرشح وبني البطاقات ذات الصور. 

تأكد من كتابة الجواب الصحيح يف أسفل بطاقة الرشح تستطيع 

التأكد من اإلجابة الصحيحة. 

برجاء زيارة املوقع الرسمي لطوكيو 2020:

النسخة اإلنجليزية: 
https://tokyo2020.org/en/games/sport/olympic/

النسخة الفرنسية:
https://tokyo2020.org/fr/games/sport/olympic/ 

اكتشاف عامل كاروتا. 2

اصنع بطاقات عن بلدك، وعن إقليمك، وعن الدول األخرى أو عن 

الدولة املضيفة؛ اليابان.

يتم مترير كرة ما 

بني الفريق، ثم يتم 

التصويب يف اتجاه سلة 

املدافع يف أي طرف من 

طريف امللعب. تكون 

املنافسة بني فريقني، 

ويتكون كل فريق من 

خمسة العبني. الرياضة 

هي "كرة السلة".

كرة السلة

خطوة أبعد: 
مسابقة كاروتا:

يجلس العبان أو فريقان عىل األرض وجًها لوجه، . 1

ويضعا بطاقات الصور بينهام. تقسم البطاقات 

إىل نصفني ويضع كل فريق أمامه ثالث صفوف 

من الصور. 

يجلس الالعب الذي يقرأ بطاقات الرشح يف . 2

املنتصف بحيث يستطيع أن يرى بطاقات 

الفريقني. عند قراءة بطاقة الرشح، يلمس أو 

يأخذ العبو كل فريق الصورة املطابقة.

عندما يأخذ الالعب بطاقة من أرضه يكون ذلك . 3

صحيح. ولكن إذا أخذ العب بطاقة من أرض 

خصمه، البد وأن يضع مكانه بطاقة مل تقرأ بعد 

من أرضه. 

إذا ملس الالعب بطاقة خطأ، سواء من أرضه أو . 4

من أرض خصمه، فإنه يحصل عىل "أوتيتسويك" 

)جزاء(، فيأخذ بطاقة إضافية من الفريق اآلخر.

الفريق الذي يتخلص من جميع بطاقاته أوالً هو . 5

الفائز.

https://tokyo2020.org/en/games/sport/olympic/
https://tokyo2020.org/fr/games/sport/olympic/
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 6 االستمتاع بتحليق طائرة ورقية
اللعب بالطائرة الورقية من مظاهر االحتفال بالعام الجديد يف اليابان.

وعىل الرغم من أن لعبة الطائرة الورقية من األلعاب التقليدية يف اليابان، إال أنها متارس يف بالد أخرى مثل الصني واليونان منذ القدم. 

واليوم أصبحت هذه اللعبة من أشهر ألعاب الخالء يف الكثري من الدول. 

هناك أنواع عديدة من الطائرات الورقية، منها:

"طائرة حمل األشخاص": وهي طائرة عمالقة بإمكانها حمل شخص. 	 

"الطائرة التنني": هي طائرة طويلة تطري مثل التنني.	 

ابحث عن تاريخ الطائرات الورقية و/أو أنواع الطائرات الورقية يف مجتمعك، ثم اصنع طائرة ورقية بنفسك.

قم بتصميم الطائرة مع فريقك. فكر يف املواد التي تحتاجها، وحجم الطائرة، وطول الخيط الذي ستستخدمه، إلخ.

عندما تصبح جاهزًا، قم بتكوينها ثم جربها يف مكان خارجي آمن.

ميكنك التنافس مع باقي الفرق حول أفضل وأعىل طائرة ورقية.

 7 اصنع الكيمونو الخاص بك
الكيمونو هو زي تقليدي يف اليابان. ويتم حاليًّا ارتداء الكيمونو يف اليابان يف املناسبات الخاصة فقط؛ مثل األفراح واالحتفاالت.

هل تعلم أن الكيمونو هو زي صديق للبيئة؟ عند صنع الكيمونو، يقص القامش عىل شكل مستطيل لتفادي أي إهدار به. كان الكيمونو 

قدميًا هو الزي اليومي للنساء، وكن يصلحن األجزاء املمزقة بقطع أخرى من القامش. يعاد تدوير قامش الكيمونو املستعمل بعدة طرق أو 

يستعمل يف أشياء أخرى.

وألن الكيمونو مستطيل الشكل، يكون من السهل طيه. يختلف نوع القامش حسب فصول السنة واملناخ. يظل شكل الكيمونو املستطيل 

ال يتغري بتغري فصول السنة ولكن قد يضاف إليه طبقتني أو أكرث من القامش.

يرمز زي الكيمونو إىل روح الشعب الياباين الذي يهتم ويقدر الحياة اليومية بكل تفاصيلها. 

هيا لنصنع الكيمونو الخاص بنا من الورق.

املواد
ورق )15 × 15 سم من ورق األوريجامي إذا كان متاًحا(	 

مقص	 

صمغ	 

كيفية طي الكيمونو
استخدم ورقة مربعة ثم قص نصفها )حوايل 15 × 15 سم( )شكل 1(.. 1

استخدم قطعة ورق أخرى )2 × 7,5 سم( من لون آخر لتكون "األويب" )الحزام(.. 2

قم بطي أحد نصفي الورقة األوىل إىل ثالثة )شكل 2( ثم قم بفك الطيات. احتفظ بالنصف اآلخر لالستخدام الحًقا.. 3

ضع الورقة بحيث تكون الجهة امللونة ألعىل كام يفضل. قم بطي الجزء العلوي مبحاذاة الخط املنقط )شكل 3(.. 4
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قم بالطي مرة أخرى عىل الخط املنقط. تذكر أن ترتك الجزء . 5

األبيض عىل الحافة )شكل 4(.

قم بلف الورقة ثم قم بطي الركن العلوي األيرس والجهة . 6

اليرسى مبحاذاة الخط املنقط )الشكلني 5 و6(.

قم بطي الركن العلوي األمين والجهة اليمنى مبحاذاة الخط . 7

املنقط )الشكلني 7 و8(.  

ضع حافة الياقة )النقطة الحمراء( تحت الجسم )شكل 9(.. 8

ضع "األويب" عىل الجسم وقم بطيه مبحاذاة الخطوط . 9

املنقطة. ثم الصق حافة "األويب" ولكن دون لصق "األويب" 

ذاته عىل الجسم )شكل 10(.

اصنع األكامم باستخدام النصف اآلخر من الورقة، وقم بطيها . 10

يف منتصفها مبحاذاة الخط املنقط )شكل 11(.

قم بالطي ثالث مرات كام هو مبني يف شكل 12.. 11

قص مبحاذاة الخط املنقط.. 12

ضع األكامم يف الخلف وادخل املنطقة املظللة يف "األويب" . 13

)الشكلني 13 و14(. الصق األكامم يف الخلف.. لقد أصبح 

الكيمونو جاهزًا!

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة | 27



#OlympiaWAGGGS | 28

 8 هايكو
"الهايكو" هي قصيدة شعرية قصرية جًدا وتعد من التقاليد اليابانية. وعىل الرغم من 

قرصها، إال أنها تعرب عن االحرتام وجامل الطبيعة والوعي بتغرّي فصول السنة واملشاعر 

اإلنسانية.

تتكون الهايكو من ثالثة أسطر فقط. يتكون كل سطر من كلمتني إىل ثالث كلامت. 

إنها بسيطة للغاية.

تقول القاعدة اليابانية إن قصيدة الهايكو تُكتب يف ثالثة أسطر بحيث يتكون كل سطر 

من 5 و7 و5 مقاطع. وهذا يبني مدى قرص قصيدة الهايكو.

اكتب بهذه املناسبة قصيدة من الهايكو حول موضوع "األلعاب األوملبية" و/أو 

"األلعاب الباراملبية" و/أو "الرياضة". 

اعرض القصيدة عىل فريقك.

9 حرف واحد من "كانجي" بطرق عديدة للقراءة والعديد من 
 املعاين

معظم حروف الكانجي، وهي حروف يابانية مأخوذة عن الرموز الصينية، ميكن قراءتها 

. فتستطيع  بطرق عديدة. فمثالً، هناك طريقتان لقراءة كلمة كانجي   

قراءتها "نيهون" أو "نيبون". املعنى يف الحالتني واحد، وهو "اليابان"، ولكن بطرق نطق 

مختلفة. ويصح استخدام طريقتي النطق. 

حاول اكتشاف طريقة عمل حروف كانجي.

هل هناك صعوبات مامثلة يف لغتك؟

ابحث يف األمر وشارك ما تجده مع فريقك.
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 10 فنون االستعراض اليابانية التقليدية
املدير الفني التنفيذي لحفيل افتتاح وختام األلعاب األوملبية والباراملبية بطوكيو 2020 هو السيد مانزاي نومورا، 

وهو أحد أشهر املمثلني يف فن "نوجاكو". و"نوجاكو" هو فن استعرايض تقليدي باليابان، وهو مصنف من اليونسكو 

كأحد أنواع الرتاث الثقايف املعنوي. يضم فن "نوجاكو" نوعني من االستعراض وهام "نو" و"كيوجن".

فن "نو" هو أقدم أنواع املرسح املوسيقي يف اليابان، وذاعت شهرته يف القرن الرابع عرش. يقدم "نو" عىل مرسح 

خاص مبالبس وأقنعة خاصة ومبصاحبة موسيقى تعزف بآالت موسيقية يابانية وأغاين، وله طريقة فريدة يف العرض 

تخلق أجواء من الغموض.

يقدم فن "كيوجن" أيًضا عىل مرسح خاص ولكنه غري رسمي. يرتدي بعض الفنانني أقنعة ولكن يف أغلب األحيان 

تكون القصة فكاهية.

تعرف أكرث عىل فني "نو" و"كيوجن" حتى تستطيع التمتع بحفيل االفتتاح والختام.

للمزيد من املعلومات، برجاء زيارة موقع مجلس الفنون الياباين: 

http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/index.html )للغة اإلنجليزية(
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/fr/index.html )للغة الفرنسية(
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/sp/index.html )للغة اإلسبانية(

اصنع قناع "نو" الخاص بك
اصنع قناعك الخاص وحاول أن تحيك قصة قصرية بطريقة "نو" أو "كيوجن".

املواد
بالون	 

ورق جرائد أو ورق ناعم خفيف	 

طالء	 

كيفية صنع قناع "نو"
انفخ بالون بحجم وجهك.. 1

اقطع ورق الجرائد يف هيئة قطع صغرية، ثم بللها باملاء وضعها عىل أحد جوانب البالون.. 2

قم بضبط شكل الوجه.. 3

اتركه يجف جيداً.. 4

تخيل الشخصية التي ترغب يف تقدميها؛ سواء إنسان أو حيوان. ارسم الشكل قم بتلوينه ليعطي تعبري وجه . 5

مناسب.

أثقب البالون.. 6

 إذا تعذر وجود املواد الالزمة، أرسم وجه عىل كرتون مقوى وقصه واستعمله كقناع لك.

http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/index.html
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/fr/index.html
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/sp/index.html
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قم بتحضري خل السويش. اخلط جميع املكونات جيداً؛ 	 

الخل والسكر وامللح، حتى يذوب امللح والسكر متاًما.

ضع األرز بعد تصفيته يف إناء )ويفضل إناء سميك 	 

القاعدة( ثم ضف إليه كوب من املاء. قم بالتسخني حتى 

الغليان مع تغطية اإلناء. عندما يبدأ املاء يف الغليان، 

اخفض النار قليالً واتركه لينضج ملدة 15 دقيقة تقريبًا. 

ثم قم بخفض النار بحيث تصبح هادئة جًدا، واتركه ملدة 

ترتاوح من 5 إىل 7 دقائق تقريبًا. يُنصح بعدم فتح الغطاء 

حتى يتم االحتفاظ بالبخار داخل اإلناء )ميكنك فقط 

إلقاء نظرة رسيعة(. ارفع اإلناء من عىل النار وانقل األرز 

إىل إناء عميق.

اسكب خل السويش عىل األرز املطهي وقلبه جيًدا 	 

باستخدام ملعقة خشبية ثم اتركه ليربد. ال تقلب 

كثريًا حتى ال يتعجن األرز. اغمس امللعقة يف املاء قبل 

استعاملها حتى ال يلتصق األرز بها ويسهل تنظيفها بعد 

ذلك.

ضع لفافة النوري عرضيًا عىل الحصري بحيث يكون جانبه . 2

الالمع متجه ألسفل. قم بفرد األرز املتبل بشكل منتظم عىل 

النوري مع ترك حوايل 3 سم فارغة من األطراف. ال تضع كثري 

من األرز عىل النوري حتى يسهل لفه. 

ضع باقي املكونات عىل الثلث األخري من ورقة النوري.. 3

قم برفع حصري املاكيسو من الطرف القريب لك )ومعه طرف . 4

النوري باألرز(، وقم باللف بإحكام مبساعدة حصري املاكيسو. 

ثم اضغط برفق لتشكيل لفافة السويش بانتظام. ال تضغط 

بشدة. أثناء اللف، ستلتصق الجوانب الفارغة تلقائيًّا. انتبه 

حتى ال تلف الحصري مع لفافة النوري. ينبغي أن يتم فصل 

الحصري عندما تنتهي من لف السويش.

قم بتقطيع اللفافة إىل دوائر صغرية.. 5

https://www.youtube.com/ :شاهد
watch?v=XKUSI8ElgRc

 11 هيا نعد ملفوف السويش
اشتهر ملفوف السويش يف فرتة اإلدو والتي امتدت بني 1868-1603 

يف اليابان. يف البداية، كانت لفائف السويش تصنع يف أكشاك وليس 

يف املنزل. ومنذ العرشينات من القرن املايض، بدأت اليابان يف صنع 

لفائف السويش يف املنازل يف املناسبات السنوية أو االحتفاالت. أما 

اآلن فالسويش متوفر يف العديد من األماكن يف العامل.

تصنع لفائف السويش يف الكثري من دول العامل مع تكييفها لتناسب 

الثقافات واألطعمة املحلية. بإمكانك االستمتاع بلفائف السويش 

باستخدام املكونات املتاحة لديك باملنزل.

حاول إعداد الرموز األوملبية باستخدام خمسة ألوان مختلفة يف 

مكونات السويش!

املواد
150 جرام من األرز قصري الحبة )حوايل 330 جرام بعد 	 

الطهي(.

خل السويش )خليط مكّون من 30 جرام من الخل و20 جرام 	 

من السكر و5 جرام من امللح(.

لفافة كاملة من النوري )أعشاب بحرية(.	 

ماكيسو؛ هو حصري صغري من البامبو إلعداد السويش. ميكنك 	 

أيًضا استخدام ورق الطبخ أو ورق تغليف الطعام إذا مل يتوفر 

املاكيسو.

مكونات الحشو: تستطيع استخدام املكونات التي تحبها 	 

واملتوفرة لديك مثل الخيار واألفوكادو والهليون وجزر والفلفل 

الصغري والسبانخ والجمربي املسلوق والسلمون املدخن 

وأصابع الكابوريا والتونة املعلبة، إلخ، ولكن ال تستخدم أية 

سوائل. كن مبتكرًا!

فيام ييل منوذج للفائف سويش "فوتومايك" اليابانية التقليدية )انظر 

الصورة(. يتكون الحشو من أومليت ياباين حلو املذاق وخيار 

وأصابع الكابوريا والفطر الياباين والقرع املطهو ورقائق السمك 

الحلو.

كيفية إعداد لفائف السويش
قم بطهي األرز قصري الحبة.. 1

أغسل األرز ثم قم بنقعه يف املاء ملدة ال تقل عن 30 	 

دقيقة، وقم بعد ذلك بتصفيته جيًدا من املاء.

https://www.youtube.com/watch?v=XKUSI8ElgRc
https://www.youtube.com/watch?v=XKUSI8ElgRc
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 .. 12 تخّيل لو
هناك العديد من املعوقات التي تؤثر عىل أداء الرياضيني؛ مثل الظروف املعيشية واملناخ، اقتصاد الدولة الخ.

فمثالً، الدول ذات املناخ البارد والثلج يكون لديها عدد أكرب من الالعبني املشرتكني يف األلعاب الشتوية. أما الدول التي تقع عىل بحار أو 

توجد بها أنهار، فإنها تتميز بالالعبني املتخصصني يف الرياضات املائية.

كام يلعب اقتصاد الدولة دوًرا هاًما، ويرتاوح ذلك من البنية التحتية إىل الفرص املتاحة أمام الالعبني واملدربني، إلخ. توفر بعض الدول 

مناخ وتسهيالت جيدة لالعبني، ولكن يف دول أخرى، يواجه الالعبون الكثري من التحديات حتى يتمكنوا من التدريب. 

اذكر العبتني من دولتني مختلفتني، قم بالبحث وشارك بقصصهن مع باقي مجموعتك.
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