اسطورة القرية
قبل بعض السنين حب علي سليمة الشابة الذكية والجميلة في القرية .
سليمة وافقت ان تتزوج علي بشرط ان يترك قريته المضغوطة ويبنو مع بعض
قرية جديدة .
علي وافق اختاروا جبل مش عالي ومش واطي ومن وسطه نبع ماء واعلن علي
على بناء قرية عين سليمة .
قام علي بدعوه اخيه لكي يقوم بمساعدته بشغل البناء ,في البداية قاموا في حفر البئر
بعد ما وضعوا حجر الشفة على فتحه البئر ونجحوا في سحب الماء وبعد ذلك اكملوا
بناء بيوت القرية بمحبة وقوى .
اصدقاء اخرين طلبوا االنضمام للقرية الجديدة.
علي واخاه قاموا بقبول طلبهم بمحبه ,وقاموا بتقسيم االراضي ومواد البناء معهم
بكرم .
لقد بنو بيوت سناسل ,وبيوت عادية ولجميعهم بنوا قبه .
وحينما حل الشتاء لقد ضاعف الجميع مجهودهم وعملوا بالليالي السوداء وفي بعض
األحيان قاموا بتبديل مواد البناء بالخطأ اما بالقصد.
بعدما انهوا من بناء بيوت القرية قاموا جميعهم ببناء المسجد وبعد ذلك تزوج علي
بسليمة وقد تحدث الجميع عن زفافهما لمدة طويلة.
قرية عين سليمة كان من اجمل القرى في جبال القدس ,ولقد قام ابناء القرية ببناء
سناسل وقاموا بتركيب قنوات سقاية  .ابناء عين سليمة عاشوا بسالم وحب حتى
انتشرت الحرب الكبيرة في البالد .
الحرب سببت بهدم اغلب بيوت القرية .

اهداف اللعبة :
بناء القرية مثل قرية عين سليمة .اللعبة مالئمة من شخص واحد حتى ثالث
اشخاص من جيل  5حتى . 120

اقسام اللعبة :
 -1لوح خشبي مدرج هو الجبل والسناسل التي عليهم تبنى القرية
 -2نصف دائرة خشبية هو االساس الذي عليها نضع اللوح الخشبي
 -3فتح بئر ماء
 6 -4مكعبات خشبية لبناء بيوت السناسل
 9 -5مكعبات خشبية بأحجام مختلفة لبناء بيوت القرية
 15 -6قبات للبناء
 -7مسجد
 -8مكعبات للعبة

تحضيرات اللعبه:
 -1نضع اللوح الخشبي على األساس
 -2نقوم بتقسيم البيوت  ,االشجار والقبات (جميع اقسام اللعبة) بالتساوي بين
المشتركين
 -3شرح التعليمات والرموز التي موجودة على مكعبات اللعبة
 -4المشتركة الفعالة بالبناء تقوم بوضع البئر على اللوح (بدون بئر ال يوجد
قرية)
 -5المشتركة التي بعدها تقوم بوضع المكعب األول ونكمل الدور حسب مكان
الجلوس .

سير اللعبة:
كل مشتركة تضع المكعب اثناء دورها مع تطبيق التعليمات الموجودة على المكعب
بحسب الرموز وهكذا نقوم ببناء القرية  .عندما نقوم ببناء القرية علينا المحافظة
على التوازن لكي ال نقوم بهدم القرية .
اذ كان غير ممكن تطبيق التعليمات التي على المكعب مثال (المكعب يرمز الى القبه
لكن ال يوجد بيوت لكي نضع عليها القبه) ,الدور يعبر للمشتركة التالية
خالل دور احدى المشتركات اذ وقع اقسام من اللوح التي سببت في وقوع هذه
األجزاء تضيف االقسام التي سقطوا للكمية التي معها .
المشتركة الفائزة هي المشتركة التي تقوم بأنهاء جميع المكعبات الموجودة معها .
الفائزة تقوم بوضع المسجد بين بيوت القرية.
المشتركة الفائزة تستطيع ان تختار ان تقوم بالجلوس جانبا او تقوم بمساعدة
المشتركات ( ان تقوم بأخذ مواد منهم وتقوم بإكمال العبه).
انتهاء العبه يكون بعد انهاء مواد البناء التي كانت مع المشتركات .

الرموز التي على مكعبات العبه :
 -1مزارع االشجار
 -2بناء بيت السناسل او بيت عادي
 -3وضع قبه على بيوت القريه
 -4قوموا بتبديل كميات مواد البناء التي لم تستغل بينكم ,كل مشتركة تأخذ كمية
التي مع المشتركة التي تجلس على يمينها وتقوم بتمرير الكمية التي معها
للمشتركة التي تجلس على يسارها.
 -5ازدهرت المحبة – فرح في القرية ,الجيران يأتون للمساعدة في بناء البيت
الجديد .كل مشتركة تقوم بوضع شيء بإرادتها على الجبل
 -6جرافة دخلت الى القرية .ازيلي قسم واحد من اللوح واضيفيه للكمية التي
بحوزتك.

