
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  مركز التربية الدينيّة 
  راهبات القلبين األقدسين

  يقدم
 ائلية لفترة الحجر المنزلي نشاطات بيتيّة ع



   
ة ويتأّكد الثاني إثنين إثنين...فيقوم األول بالحركيمكن أن ننفذ هذه الرياضة 

 .ادً من خالل المكعب أنه قام لها جيّ 



  اُحلبّ كّل ما حنتاُجُه هَو 
بسبب عجقة احلياة اّليت نعيشها، كّلنا كّنا نفتِقُد إىل دفء الّتجمع كعائلة وإىل الّنقاش املثمر... 

  عبة. اآلن حنن معاً فلم ال نستغلُّ هذه الفرصة لعيش املشاركة عرب هذه اللّ 
لّدور ُيشاِرك فيما هو مطلوب... ه، و كّل واحد  ت أد    ننسخ اخلا

  
عضاء  أحد صفات أل ٣سّم    

 عائلتك 
أخرب اآلخرين عن أحلى يوم 

 يف حياتك وأشرح ملاذا

وصفة لقالب ألف مقادير و 
 حلوى أحالمك

مهنتك وما تقوم به  صف 
(لألهل)  أو أخرب عن 

 مهمنة أحالمك

 مل قمت به ما هو أكثر ع
 و تفتخر به للغاية؟ 

  ما اّلذي حيعل منك حبقّ 
 ؟تلميذ املسيح

 
 رتل أحب ترنيمة إىل قلبك

 صّل صالتك املفضلة

  من هو قديسك املفضل؟
 أخرب حياته

 ما هو  أكثر ما يضحكك 
الغرض أو الشيء الّذي ما هو  وأكثر ما حيزنك؟

 ؟ ال تستطيع اإلفرتاق عنه

لو كان لك حق احلصول 
على قدرة خارقة، ايها 

 ختتار؟ 

راد عائلتك توّد  ملن من أف
 قول شكرا أو آسف
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فرد يف العائلة  قلب لكلّ   
  تاجه:حتما 
  أوراق بيضاء- 
  ات مقصّ  - 
  ابة ثقّ  - 
  خيطان صوفية  - 
  قطن  - 
  
  
 
 

  التنفيذ  
  يرسم الولد القلب

 للولدد االهل . (او حيدّ و يزيّنه ريد ان يقّدمه لهعلى الورقة االوىل و يكتب فيه اسم من يُ 
 يف حال كان صغريا)لب بواسطة الّنقاط قال شكل

  يضع الورقتني معا ويطويهما. 
  ُطرافاأل  عندَ  يثقب. 
  َبني القلبني. عَ يُدخل اخليط يف الثقوب ليجم  
  ُدخل بعض القطن اىل داخله لينفخه.يبقي مساحة مفتوحة من فوق وي 
  ّحمّبة رسالة  فيه يوم يعقد اخليط... ويعلق القلب قرب سرير صاحبه على أن يضع له يف كل

  عائلته)  لكلّ قلوً أن يصنَع الولد  ميكنُ (صغرية...
   



  تناحمبّ  كوكب األرض حيتاجُ 
  

  فراد العائلة خلف بعضهم أجيلس
 بعًضا كما يف الّصورة.

 ن أالقرفصاء و حياول  كلّ   جيلس
ه دائرة و كأنه الكرة دسيصنع جب
 االرضية 

 يصنع كّل على ظهر اآلخر أمواجًا بواسطة كليت يديه األرض حتتاج إىل املياه غري امللّوثة :
 حتت إىل فوق.من فوق إىل حتت و من 

 صابع اشجارًا يف كلّ بطرف األ: يزرع كل على ظهر اآلخر تاج إىل زراعة اشجاراألرض حت 
 مكان.

  ًصعوًدا و  ك البشرَ بابة واخلنصر حنرّ : بواسطة السّ األرض حتتاج إىل أن منشي عليها جمددا
 . نزوالً 

  ُمشاركة إذا شعر  كّل حبنان على ظهر اآلخر (تتمّ   : ينفخُ هواء نظيفاً  على االرض حنتاج
 اآلخر بسخونة او برودة عند النفخ)

 ويظهر لالرض أنّه حبنان ظهر اآلخر ليدين مفتوحتني، يفرك كلّ  :حتتاج األرض إىل حمبتنا 
 .رتمها حيّبها وحي

  تبادل األدوار ليتمّكن من مل يُكن أحد خلَفه من اإلحساس بشعور األرض. ومن مث يتّم  
  


