
 مؤشرات عامة:

يمكنك تمثيلها بعدد أكبر أو أقل من الشخصيات ، لكن حاول أن تكون أقرب شيء إلى القصة التي يرسلونها إليك. وقم  

 دقائق.  6أو  5أكثر من  الفيديو بحيث ال يستمر بتسجيلها

 

 

 أطول رحلة في العالم

 6th of CEIP VIRGEN DE LA PUERTA (ORIHUELA)بواسطة 

 تنفيذي / ودود / رجل متعاطف  -الشخصية: جوناثان

 شخصية تلفزيونية: مراسل

 وجهاز تلفزيون. يقترح الطالب تفصيل المشهد بالورق المقوى. ،طريق السينوغرافيا: 

  ، سقطت كيلومترات 3 ان يقطععليه في أحد األيام العادية ، كان رجل يدعى جوناثان يقود سيارته للقيام بعمل. عندما كان 

 الحقيبة من النافذة وتوقف ألخذها ، وعندما نزل أدرك أن الحقيبة اختفت. بحث الرجل عنها وبحث عنها ولم يجدها قط. 

 في سن الخامسة ، أعلنت األخبار أنه في "جبل العدم" ظهرت فجوة في الهواء وأسقطت حقيبة.

 داخل الحقيبة كان هناك وثائق وأوراق عمل ، إلخ ... 

سنوات. عندما أعلن جوناثان الخبر اشتهر وسميت حقيبته ...  5ه كانت حقيبته. كنت أبحث عنها لمدة  أدرك الرجل أن هذ

 حقيبة السفر. 

 

 

 التكيف:

 مؤشرات عامة:

يمكنك تمثيلها بعدد أكبر أو أقل من الشخصيات ، لكن حاول أن تكون أقرب شيء إلى القصة التي يرسلونها إليك. وقم  

 دقائق. 6أو  5ثر من بتسجيله بحيث ال يستمر أك

 

 

 أطول رحلة في العالم

 CEIP VIRGEN DE LA PUERTA (ORIHUELA ، ALICANTE)طالب الصف السادس االبتدائي في 

 

 

 الشخصيات: أطفال المدارس. 

 الشخصيات التليفزيونية: صحفيون

 

 طريق وجهاز تلفزيون. يقترح الطالب تفصيل المشهد بالورق المقوى. السينوغرافيا:



طفال المدرسة في رحلة لحمل حقيبة مليئة بوثائق مهمة جًدا إلى بلد آخر. يأخذون حقائب  أفي يوم عادي ، يذهب بعض 

كيلومترات للذهاب ،   3الظهر وحقائب السفر الخاصة بهم ويستقلون الحافلة ، وهم يغنون بسعادة بالغة. عندما يكون لديهم  

ر الستالمها وعندما نزلوا أدركوا أن الحقيبة قد اختفت. بحثوا عنها بين الجميع  تسقط حقيبتهم من النافذة. توقفوا على الفو

 لفترة طويلة ولم يجدوها أبًدا. 

 سنوات ، أعلنت األخبار التلفزيونية أنه في "جبل الالمكان" ظهرت فجوة في الهواء وأسقطت حقيبة. 5بعد 

 لد آخر. داخل الحقيبة كانت هناك وثائق مهمة سيأخذها األطفال إلى ب

سنوات. .عندما أعلن   5عندما شاهده األطفال على شاشة التلفزيون أدركوا أنها كانت حقيبتهم. كانوا يبحثون عنها لمدة 

األطفال الخبر اشتهروا وتم إجراء مقابالت معهم عبر العديد من التلفزيونات والراديو ، وأطلقوا على حقيبتهم ... حقيبة 

 السفر.

 

 

 


