
أيدي     بأرب��ع مكتوبة مجنونة  حكايات

   � اليكانيت� دي كاستيلو  CEIP جاستون

5االبتدائية   

المعلم   مالحظة

. من         الخامس الصف طالب قبل من القصص كتابة  تمت
CIEP Gastón Castelló

CEIP( األلواح)    تقنية باستخدام � أليكانيت�  

مختلفة.                 بطرق مرسحية أو حديث أو رسم أنها عىل ها Hتفسري يتم ومكتوبة ومضحكة مجنونة قصص إنها  .الدوارة

Lianyu  إىل  الرحلة

    .        . لمسوه        عندما يوم ذات الزمن Sعري بالعودة الحقيبة هذه لهم سمحت سحرية حقيبة يمتلكان وابنته عائلة رجل هناك  كان

Lianyu  �
يف[ s. ظهروا يسىم       مكان �

يف[ ، ] Hالصني �
يف[  م

        ] Hالتنانني أرض وكونها والكهوف الجبال من العديد بوجود ] Hوتتمري . 

        . وابنته              األب أخفت ، ميم ، ] Hالتنانني ملكة الحقيبة دمر الذي جايك ] Hالتنني وقابلوا ] Hتنانني إىل األرض هذه إىل وابنته األب تحول

ل         ] المري[ إىل للعودة أخرى حقيبة عىل العثور �
يف[  .وساعدتهما

ورايا:     وديفيد وإيزابيال ] Hياسني  المؤلفون
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)أليكانتي( باستخدام تقنية األلواح  CEIP Gastón Castelló.تمت كتابة القصص من قبل طالب الصف الخامس من 

 أنها رسم أو حديث أو مسرحية بطرق مختلفة. الدوارة. إنها قصص مجنونة ومضحكة ومكتوبة يتم تفسيرها على 

 

 مريخي في خطر 

 

ذات مرة ، كان هناك شخص من المريخ يُدعى ستيرلنج والذي كان خائفًا من كل شيء ولكن أكثر األشياء خوفًا في العالم  

س بالقرب من كان اللورد لويس. عاش السيد لويس مع عائلته في شقة صغيرة حزينة مليئة بالصراصير والجرذان في باري

برج إيفل. ما لم يعرفه السيد لويس وعائلته هو أن شخًصا من المريخ يُدعى ستيرلنج عاش أيًضا في الشقة. ذات يوم ، عندما  

إذا فكرت مرتين يا سيد لويس ، فقد حزمها في حقيبة.  .Stelingسمع السيد لويز ضوضاء ، ذهب إلى غرفته ووجد المريخ 

ل ولحسن الحظ أخفت سكينًا صغيًرا. سترلينغ ، المريخ ، عندما نامت عائلة لويز ، كسر الحقيبة  كانت الحقيبة مليئة بالما

 وهرب بالمال. 

 

 Luis، Sterling، María and Kauaالمؤلفون: 

 

 Lianyuالرحلة إلى 

 

م عندما لمسوه  كان هناك رجل عائلة وابنته يمتلكان حقيبة سحرية. سمحت لهم هذه الحقيبة بالعودة عبر الزمن. ذات يو

وتتميز بوجود العديد من الجبال والكهوف وكونها أرض التنانين.  Lianyuم في الصين ، في مكان يسمى  .sظهروا في 

تحول األب وابنته إلى هذه األرض إلى تنانين وقابلوا التنين جايك الذي دمر الحقيبة. ملكة التنانين ، ميم ، أخفت األب وابنته 

 على حقيبة أخرى للعودة إلى المنزل. وساعدتهما في العثور

 

 المؤلفون: ياسين وإيزابيال وديفيد ورايا 

 

 سيدة الجرذ والسيدة كات 

 

أكلوا الكثير من الجبن كالهما عاش في غابة حيث كان يوجد الكثير من الجبن ، حتى   ليدي كات وليدي رات يحكى ان

مظلمة وغائمة للغاية ، أرادت الفئران من كل مكان مهاجمة  األشجار كانت مصنوعة من الجبن. منذ زمن بعيد ، في ليلة 

الليدي كات. جاءت السيدة الجرذ للدفاع عن صديقتها. بمجرد مطاردة الفئران بعيًدا ، صادفت الليدي كات وليدي رات حقيبة 



، وعاشت الليدي كات وليدي   مليئة بالجبن. أراد جرذ عمالق أن يأخذ حقيبته بعيًدا عنهم ، لكنهم لم يتمكنوا من أخذها بعيًدا

 إلى األبد. سميناترات 

 

 المؤلفون: فارفارا ومالك وماتيو وكيفن

 

 القصة الرائعة لليو ميسي

 

ولد ليو ميسي في بوينس آيرس ، األرجنتين. عندما كان صغيًرا كان يعاني من مرض منعه من لعب كرة القدم ، رغم أنه 

ألنه لم يستطع   التمييزكان يحب ذلك. كان شغفه ، الذي جعله أسعد في العالم هو لعب كرة القدم. عانى في المدرسة من 

ضه. ذات يوم ، تم العثور على حقيبة ليو ميسي ، هذه الحقيبة تحتوي على اللعب مثل الفتيان والفتيات اآلخرين بسبب مر

السعادة والقوة لتكون قادرة على عالج مرض ليو ميسي. بعد سنوات ، أصبح ليو ميسي أحد أهم العبي كرة القدم على هذا  

 الكوكب. 

 

 المؤلفون: دانا ونهاد ومحمد وجوزيه 
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كات    والسيدة الجرذ  سيدة

حيت�                      ، Q Rالجنب من Hالكثري يوجد كان حيث غابة �
Qيف عاش كالهما Q Rالجنب من Hالكثري أكلوا رات وليدي كات ليدي ان  يحىك

                . مهاجمة     مكان كل من ان الفري] أرادت ، للغاية وغائمة مظلمة ليلة �
Qيف ، بعيد زمن منذ Q Rالجنب من مصنوعة كانت  األشجار

          .       . رات  وليدي كات الليدي صادفت ، بعيًدا ان الفري] مطاردة بمجرد صديقتها عن للدفاع الجرذ السيدة جاءت كات الليدي
 حقيبة

                   . كات  الليدي وعاشت ، بعيًدا أخذها من يتمكنوا لم لكنهم ، عنهم بعيًدا حقيبته يأخذ أن عمالق جرذ أراد Q Rبالجنب مليئة
 وليدي

األبد    إىل سمينات  .رات

وكيفن:     وماتيو ومالك فارفارا  المؤلفون
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مييس�    لليو الرائعة  القصة

                . كان        أنه رغم ، القدم كرة لعب من منعه مرض من �
Vيعاين كان � ًرا

Vصيغ كان عندما V Hاألرجنتني ، آيرس بوينس �
Vيف مييس� ليو ولد

         .             . اللعب  يستطع لم ألنه V Hالتميري من المدرسة �
Vيف Vعاين القدم كرة لعب هو العالم �

Vيف أسعد جعله الذي ، شغفه كان ذلك يحب
              . عىل      تحتوي الحقيبة هذه ، مييس� ليو حقيبة عىل العثور تم ، يوم ذات مرضه بسبب اآلخرين والفتيات الفتيان مثل

             . هذا         عىل القدم كرة � oالعيت أهم أحد مييس� ليو أصبح ، سنوات بعد مييس� ليو مرض عالج عىل قادرة لتكون والقوة السعادة
 .الكوكب

وجوزيه:     ومحمد ونهاد دانا  المؤلفون


