
مجموعة كومبانيا.

مؤسسة أمانة الغجر ، ال كوما

مالحظة للمعلم: يتم االحتفال بأعياد الميالد في إسبانيا بالكثير من الحفالت ولألجل

األوالد والبنات هو يوم مهم جدا.

مؤشرات عامة:

يمكنك تمثيلها بعدد أكبر أو أقل ، لكن حاول أن تكون أقرب شيء للقصة التي أرسلوها لك. وقم
 دقائق. 6 أو 5بتسجيلها بحيث ال يستمر الفيديو أكثر من 

يذهب أطفال الغجر ألداء واجباتهم المدرسية وتعزيزها بالمراجعة في فترة بعد الظهر.

الشجرة العظيمة :

ذات مرة كانت هناك مجموعة من الفتيان والفتيات الذين اجتمعوا لالحتفال بعيد الميالد. كانوا
سيفورا ، دانيل ، روبين ، ديسي ، أينارا ، ماريا ، ريمي ، مانو ، نويمي وخوسيه مانويل.

أرادوا االحتفال بحفلة خاصة وقرروا الذهاب إلى الغابة ،مكان ال يوجد فيه فيروس كورونا.
بدأوا في المشي ووجدوا شجرة عظيمة  بها حفرة ضخمة. قرروا الدخول في الحفرة وبدأوا في

السقوط نحو األعماق ، حتى وصولوا إلى غابة مختلفة تماًما. كانت الغابة الجديدة متكونة من
ألوان أكثر إشراقًا وكان هناك العديد من الحيوانات المختلفة. بدأت الحيوانات في التحدث معهم.

كان األوالد والبنات خائفين للغاية ، لكنهم فهموا ذلك الحقًا

وصلوا إلى الغابة السحرية. في ذلك المكان ، يمكن للجميع أن يفعلوا ما يريدون و

تتحققت رغباته على الفور.هناك أرنب أحضر لهم كل ما طلبوه منه لتناول الطعام. كان يخرجها
من سلة صغيرة يبدو أن لها مساحة داخلية ال نهائية.

كانت هناك بومة ،في الشجرة ، تمكنت من جعل الطيور تغني .طلبوا أغنية ، والزهور وبقية
النباتات عزفوا اآلالت. احتفلوا بعيد ميالد خاص جًدا لن ينسوه أبًدا.

كلما استطاعوا ، كانوا يلتقون بالقرب من الشجرة العظيمة ويزورون كل جديد.



األصدقاء الذين كونوا في الغابة السحرية. كانوا يستمتعون مع الملكة فيكي ، التي

كانت لبؤة أرجوانية ، العالم العظيم ناتا ، فيل أخضر ، العبة الجمباز تمارا ،

السنجاب األصفر ، الكمبيوتر ليديا الذي كان بومة أرجوانية ، المصور لوليس ،

سلحفاة بيضاء صغيرة, المخترع جيما الذي كان قرد أزرق وراقصة الباليه

أرو ، فراشة وردية اللون.K سيفورا ، دانيل ، روبين ، ديسي ، أينارا ، ماريا ، ريمي ، مانو ،

كان نويمي وخوسيه مانويل سعداء للغاية في الغابة السحرية ، وتعلموا أشياء كثيرة . ولحماية
مدخل وخروج الغابة السحرية ،قام اثنان من الحمير الوحشية البرتقالية المخططة ، إيناس

وباتري ، باخترع رمًزا سريًا .كانوا يعرفون فقط األشخاص المميزين الذين يمكنهم دخول تلك
K.الغابة الثمينة

 ،Kumpaniaهل تريد أن تعرف الغابة السحرية المخبأة خلف الشجرة العظيمة؟ يطلق عليها 

مكان يسود فيه الفرح ، حيث كل شيء ممكن وحيث يمكنك أن تحلم. اغمض عيناك وستعيش
تجربة فريدة من نوعها.

بعض األمثلة للمشاهد:

. عرض األطفال المشاركين.1المشهد 

- يلتقي جميع االطفال في حديقة ليقرروا كيفية االحتفال بعيد الميالد. يصلون واحًدا تلو اآلخر ،
ويحيون بعضهم البعض ويبدأون في التحدث بينهم.

يقررون كيفية االحتفال بعيد ميالد. يوافقوا على الذهاب إلى الغابة وإقامة الحفلة في

في الهواء الطلق ، حتى ال تقلق بشأن قضية فيروس كورونا.

. المشي عبر الغابة وثقب الشجرة الكبيرة.2المشهد 

- يذهب األوالد والبنات إلى الغابة ويبدؤون في البحث عن مكان للحفلة. يرون شجرة كبيرة
جميلة ويكتشفون حفرة. إنهم جريئون جدا.

يقرروا الذهاب إلى الداخل ليروا ما تخفيه تلك الحفرة الضخمة.
المشهد الثالث: الوصول إلى الغابة السحرية. - بعد السقوط من خالل الفتحة يصلون إلى غابة

سحرية بآالف األلوان و الحيوانات. الحيوانات )فيل ، لبؤة ، سنجاب ، سلحفاة ، أ بومة ، قرد ،



فراشة ، اثنان من الحمير الوحشية ...( ابدأ في التحدث إليهم ، اسأل عن أسمائهم ، ومن أين
أتوا ، وماذا يريدون ، وما إلى ذلك. المشهد الرابع: األرنب والبومة. - يظهر أرنب مع سلة ويقدم

لهم جميع أنواع الطعام بطريقة سحرية. الجميع سعداء جدا ويأكلون األطعمة الذيذة. تضيء
البومة اللحظة ، مما يجعل النباتات والزهور و األشجار تغني وتلعب باآلالت

. المشهد الخامس: حفلة عيد الميالد الكبيرة. - ينظمون حفلة عيد ميالد كبيرة: اللبؤة فيكي قدمت
لهم بعض األلعاب المضحكة للغاية.بعضهم مع الفيل العلمي ناتا أجروا التجارب و مع سنجاب

الجمباز المسمى تمارا والفراشة الراقصة اروا ، قاموا ببعض الرقصات الراقصة الجميلة.
السنجاب ليديا الذي كان عالمة كمبيوتر ، إلى جانب مصور السلحفاة لوليس ، قاموا بعمل تقرير

رائع بالصور والفيديو ، والذي سيبدو مثل ذكرى جميلة. أو جيما ، المخترع اللطيف ، أحضر
لهم كعكة ، وغنى لهم عيد ميالد سعيد. راقب الحمار الوحشي باتري وإينيس حتى ال يقاطع أي
شيء احتفال عيد ميالد وكل شئ كان رائعا. - رقصوا وأكلوا ولعبوا األلعاب والتجارب ...K لقد

تحولت إلى حفلة حقيقية

 المشهد االخير. دعوة للحلم بمكان تتحقق فيه رغباتك. - يظهر األوالد والبنات وهم يخبرون
. إنه مكان تتحقق فيه األحالم ،Kumpaniaالجمهور أن هذه الغابة السحرية موجودة تسمى 

وحيث السعادة والفرح والحب. إنهم يدعون المشاهدين إلغالق أعينهم و احلم بهذا المكان المليء
باأللوان والسحر واألماني التي تتحقق.


