الكشّافة التّونسيّة

السنة الكشفيّة:

0200 / 0202

جهة بنزرت

المشرف على النّشاط القائد :دمحم الهادي الكعبوري

فوج منزل جميل

فرقة  :أشبال العندليب

1212 21 21

عنوان النّشاط(:األسلوب) إنجاز براعة محدّد اتجاهات.
البند عدد:

32

عدد المستهدفين6 :

سنّهم= بين  22 + 7سنة

مرحلة الاندماج

X

الشّبل الأمير

الشّبل الفارس

ّ
المدة  03 :دقيقة

المكان :
داخل ( النادي )
ي

ّ
األهداف = يتقن تحديد اتجاه القبلة .
ّ
ّ
القص و اللصق و ...
يستعمل يديه و أصابعه يف
ّ
ّ
داس يف استعمال الوسائل و
يتعاون مع بقية أفراد الس ي
تبادلها و الحرص عل سالمتهم.

التوقيت

الوسائل المعتمدة  +الكلفة :

  6إبرّ
  6قطع فليّ
بالستيكية.
  6صحون أقالم ملونة  6أوراق 03 * 03  6مسطرات  03صم  6 +أقالم رصاص. مغناطيس ماءصالة و لكنّه احتار في تحديد القبلة .سنعينه بإنجاز بوصلة .لنهديها له
التّحسيس ماوكلي في الغابة في يوم ممطر وقد ح ّل وقت ال ّ
التّفاصيل

مراحل الإنجاز

ما يقوم به القائد
ّ
 - 2يسلم لكل شبل ورقة
 يطلب رسم خطي بربط الزوايا لتحديدّ
الوسط ّ
مربعات.
ثم خطي لتقسيمها إىل 4
 يراقب ويعي المحتاجي للمساعدة. - 0يطلب إدخال اإلبرة يف الفلي يف الوسط
بالعرض تحديدا.
ّ
 يطلب حك اإلبرة عل المغناطيس - 3يطلب صب كمية صغية من الماء يف
ّ
الصح ووضعه عل الورقة المسطرة.
ّ
 يطلب وضع الفلينة و االبرة عل الماء ومراقبة حركة االبرة وتفسي ذلك

التقييم

ّ
 - 4يطلب وضع حرف ش يف اتجاه االبرة
ّ
الشمال و ج للجنوب وق ر
للشق و
لتحديد
..
غ للغرب الخ ّ
ر
 رسم الكعبة يف اتجاه الجنوب الش يفلتحديد القبلة..



5د

الوسائل

شرح طريقة العمل

ّ
 -يراقب النتائج و يطلب تقييمها

الشّبل الملك

ما يقوم به الشبل
يرسم  4خطوط تقسم الورقة

ّ
 يدخل اإلبرة يف الفلينة.
 يحك االبرة عل المغناطيس.ّ
 ينفذوتفسي حركة االبرة.
 يشارك يف الحوارر
ّ
 ينفذّ
ّ
محددا االتجاهات..
يكتب

  6أوراق  6أقالم 6 -مسطرات

5د
ابرة
مغناطيس
 6صحون +ماء

 يرسم ويتبادل األقالم و األلوان مع ّبقية
أعضاء المجموعة.
أقالم كتابة
مختلفة
األلوان
ّ
ّ
ّ
 يصنفون االنجازات و يحددون مدى النجاحو الجمال

االمتداد = ميكن تطوير حمدّد االتّجاهات لصيبح حمدّدا التّجاهات الرّيح يوضع على السّطح ...يف نشاط براعة جديدة
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