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 تابوري
عبارة عن تيار من الصداقة بين 

األطفال من بيئات مختلفة والذين 

يريدون أن يحصل جميع األطفال 

على نفس الفرص.. يتعلمون من 

األطفال الذين تختلف حياتهم 

اليومية اختالفا كبيرا عن حياتهم. 

يعملون من أجل عالم أكثر عدال 

بابتكارهم طريقة حياة ال تترك 

 أحدًا على الهامش.

 أنت! أنا! أنتم! نحن! كلنا معاً!

 دعونا نعطي األمل لإلنسانية!

 

 

 

 

  

 بتابوري، أعزائنا

:   شعار تحمل التي و نأمل أن تكونوا أنتم وعائالتكم بصحة جيدة. هذه الرسالة تدعوك للمشاركة في حملة تابوري لهذا العام

للجميع من حيث الحقوق ومن أجل هي دعوة للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من المساواة  ." "دعونا نعطي األمل لإلنسانية

لهذا، نقترح عليكم أن تسيروا على خطى البطريق المسافر من خالل لعبة. قبل  الحفاظ على األرض التي تعتبر مكانا مشتركا.

ينتظر تابوري أغنية جميلة ويعتمد عليكم للتصرف  هذه اللعبة، األدوات الالزمة وكذلك قواعد اللعبة. أُصولاللعب، ستكتشفون 

 ! استمتعوا بوقتكم                      يوميا.

 

mailto:tapori@tapori.org


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اتبعوا خطوات البطريق المسافر

هل تعلمون أن البطريق عبارة عن طائر صغير بحري اجتماعي جدا، يعيش في شمال األطلسي؟ بقيت اليوم فقط 

 يذكرنا هذا بضعف الحيوانات. البطاريق الصغيرة، ألن الكبيرة منها اختفت.

 وأبيض، تحالف بين األضداد؛ يمكنه السباحة والطيران أيضا.إنه أسود 

  لذلك يبدو لنا أنه قادر على البحث عن جميع األطفال في كل مكان، في قاع البحار أوعاليا في الهواء.

 

   :  لهذه اللعبة أُصول عنالقليل 
في  ،2017-2016بدأ كل شيء خالل العام الدراسي 

 األطفال يستقبلفي منزل  إفريقيا،الكاميرون في ب ياوندي،

كان ذلك بعد إصدار  .وينامون في الشارع  يعوشون الذين

فكر هؤالء  العام،قانون حظر التغليف البالستيكي. على مدار 

منزلنا  يفية حمايةفي هذا الموضوع وكالمنشطون األطفال و

من  ةوزاإللعبة  بعدها ليبتكروا. الطبيعة و األرضالمشترك 

  .كلماتهم وأفكارهم

في اللعبة  مإلبداء رأيك ونمدعو مأنت الرسالة،في نهاية هذه 

 (12)صفحة  كثرأ إلغنائها

إجراءات للحفاظ  أجمع، البتكار مع بعضلعالم للعبة إذا هي 

على نفس  على أرضنا ولضمان حصول جميع األطفال

  .الفرص

 

        للعبا دواتأ

 10و 9 ،4 ،3 الصفحات تتظمن  : اللعبة حول أسؤلة

 .اللعب أسئلة

 

 نرد،لم يكن لديك  إذا :  ندران أيضا اللعبة تتطلب

 .12إلى  1 ة ورقمهم منصغير اخذ أوراق

 

 

تلتقط قطعة  دورك،وعندما يحين  ظرف،وراق في األ ضع

إما بالرقم المرسوم على  تقدم اذن بيدقك،صغيرة من الورق. 

 .أو بالرقم المكتوب على ورقتك الصغيرة النرد،

 

 

 

 

تحتاج إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين  : البيدق

الكبسوالت ...  البذور، الثقاب، عوادأاألحجار،  السدادات،)

( لوحة اللعبة: بنفسك!فعلها توأخبرنا كيف  بيادقك، بتكرأو ت

 .8 إلى 5الصفحات من 

 

 .للكتابة قلم:  إلى اللعبة تحتاج

  :   قواعد اللعبة
الحفاظ على األرض وحقوق اإلنسان هو شأن الجميع. ادعُوا 

العبين )أو نشكل  4ال ينبغي اللعب بأكثر من  الكبار للعب معكم.

 فرقًا(

 يبدأ األصغر سنا وهكذا دواليك.

يرمي الالعب األول النرد أو القطعة الورقية الصغيرة ويقدم بيدقه 

)اجمعوا األرقام التي تظهر على النردين(. وفقًا للرقم المشار إليه 

سينفذ ما جاء ذكره في السؤال المطابق لرقم المربع. ثم يأتي دور 

 الالعب التالي وهكذا دواليك.

في هذه اللعبة، ننتهي جميعنا معًا، لذا فإن أول من يصل ينتظر 

 63من أجل التقدم معًا إلى المربع رقم  62اآلخرين في المربع رقم 

 .جواب مشترك على ورقة العمل وإعداد

 يجب أن يؤخذ في االعتبار

من أجل فهم أفضل وتعزيز الحوار  األسئلة والمربعات الخضراء:

في  والرغبة في المشاركة من أجل الكوكب ومن أجل اآلخرين.

 بعض األحيان قد تكون اإلجابات مختلفة ويمكن مناقشتها.

أخبار سيئة لكوكبنا ولالعب الموجود  األسئلة والمربعات الحمراء:

 فوقها

 

لزيادة الوعي وتوسيع عقلك ...هنا،  األسئلة والمربعات السوداء:

البتكارها معًا،  ليس هناك "إجابة جيدة"، ولكن هناك حلول

 للمناقشة والتحسين.

 

 
 

 

 

 



3 
 

 

  

 

 

 

 

  

 استبيان اللعبة
 

على قال أحد األطفال: "سابقا، عندما آكل، أرمي أوراقي  .1

 ؟ األرض. اآلن سأرميهم في سلة المهمالت ". ما رأيك

 

 الشمس،؟ تحت تأثير اءهل سمعت من قبل عن دورة الم .2

كون ييتبخر الماء من المحيطات ويشكل السحب. في وقت الحق س

 ا.مطر ءالما اهذ

 

قال طفل تابوري من بوروندي في إفريقيا: "أحب بحيرة  .3

عطينا كل ت األنه واألسماك. )...(و قا ألنها تمنحني الماء )...(بانيغتن

 في". ما الذي تالحظه  اعلينا التوقف عن إلقاء األوساخ فيه هذا،

مشكلة؟ عندما يعتبر ضر باألرض؟ لماذا ي ذيالبيئة المحيطة بك وال

في البحيرة مع هذا  سبحلت 21رقم  ءالما مربعاذهب إلى  تجيب،

 .الطفل

 

عليك خلط  معاد تدويره؟ اهل سبق لك أن صنعت ورق .4

 .عجينةى الورق القديم والماء للحصول عل

 

قال لنا جان سيدريك من ياوندي: "من الصعب تغيير  .5

هم على تيرمي الجميع قمام فيه،عقليات الناس. في الحي الذي أقيم 

 جمعنا مساهماتفتتحول إلى سلة مهمالت كبيرة. لذلك  األرض،

يستمر الناس في  الليل،قمامة. لكن في لل لسال إلزالة كل ذلك وجلب

 3القيام بذلك. اختر  نستطيعإلقاء القمامة في الخارج ". فقط معًا 

 .مربعينمنهم يتقدم ب ل واحدواجعل ك رفاق،

 

 .12انتقل إلى المربع  .6

 

ماذا نفعل للحد من البالستيك؟ يقترح توم، "يمكنني  .7

 ما رأيك؟ ماذا يمكنك أن تفعل أنت للحد "المقوى". استخدام الورق

 ؟ من البالستيك

 

درجة حرارة األرض. تعهدت الدول بـالحد ارتفع متوسط  .8

من االرتفاع لكن اإلجراءات الموعودة مازالت بطيئة... تشعر 

باإلحباط عندما تسمع األخبار السيئة عن االحتباس الحراري. عد 

 إلى الخلف بمربع واحد.

 

 .رمي النرد مرة أخرىا .9

 
 

 

)النقل، الصناعات، ...( ترتفع بسبب األنشطة البشرية  .10

حرارة أرضنا. هذا له آثار خطيرة. على سبيل المثال، األنهار 

 .الجليدية تذوب

 

 المشترك،على بيتنا  ةظفاحمللحفاظ / ال نتأ ماذا تفعل .11

 األرض؟

 

ص وارق بمربع واحد خطوة للوراء عدة الحر! تنبيه موج .12

 جلب بعض االنتعاش.شجرة في مهب الريح ل مثل

  

أنه ال يجب استخدام  كمجموعة، في ياوندي، إستنتجنا .13

البالستيك عندما نريد شواء السمك. بعض األمهات يستخدمن 

ما الذي يمكننا استخدامه إلشعال النار إذا أزلنا  البالستيك، لكنه سام.

البالستيك؟ )في الكاميرون، تقوم العديد من النساء بشواء السمك، 

 .الخارج، ويطلق عليهن لقب األمهاتويقدمن وجبات الطعام في 

 

تم حظر األكياس  ،2015منذ عام  الكاميرون،في  .14

 .اذكر سببًا يبرر حظر األكياس البالستيكية البالستيكية.

يمكنك  2خرجت الرقم أدحرج النرد مرة أخرى. إذا  .15

 .قدمتال

قال طفل من جمهورية إفريقيا الوسطى خالل فترة  . .16

ء فيروس كورونا: " نبقى في الحجر المنزلي المرتبط بوبا

و بسبب أسعار النقل المرتفعة كانت لدينا   كل شيء مغلق المنزل.

". اقترح حالن يمكنان  صعوبات في العثور على شيء نأكله.

األطفال من الحصول على االحتياجات الضرورية مثل الطعام في 

 وضع صعب مثل الوباء.

 

البالستيكية، إال األكياس   من منع إستعمال على الرغم .17

أنها ال تزال تُرى يوميًا. اشرح موقفًا تضطر فيه إلى استخدام 

 البالستيك. حاول إيجاد حل الستبدال هذا البالستيك.

 

التقط كل  بسرعة!. كوكبالالكثير من القمامة على هناك  .18

 القمامة التي تراها من حولك
 

 على إعادة التدويرمركز التدريب  مربع .19

 أشياء ابتكار: "التعريف هو هذا التدوير؟ إعادة هي ما تعرف هل

 إلى وتحويلها النفايات إستخدام استعادة" أو!" "قديم بأشياء  جديدة

 .التدوير إعادة على مثاالً  قدم! ". مفيد شيء
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لقد نجحت الحلول التي قدمتها للتخلص من األكياس  .20

 مربعات. 3البالستيكية. تقدم 

 

 غواتيماال،يقول أطفال مكتبة باكو بيناس في : مربع الماء .21

وقل لماذا  ا المربع،. الماء مقدس ". توقف في هذء"علينا االهتمام بالما

  اء.الم على  الحفاظوكيف يمكننا 

 
 .دورك ىتخط .22

 

هل سمعت من قبل عن قطع الغابات؟  : خانة المعلومات .23

إتالفها، تدمر النظام الغذائي للعديد من عندما يتم قطع الغابات و 

الحيوانات الحية مما يهدد بقائها على قيد الحياة. تؤدي إزالة الغابات إلى 

تسريع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحد من كمية األكسجين التي 

 .نحتاجها للتنفس

 

 كل: "إفريقيا في فاسو بوركينا من الشوارع أطفال أحد قال .24

 ماذا. كورونا فيروس بوباء المرتبط المنزلي الحجر بسبب مغلق شيء

 تملك كنت وإذا الشارع في يعيش صديق لديك كان إذا"  لنأكل؟ سنفعل

 ؟ ولمساعدته حياته لتغيير ستفعل فماذا االمكانيات،

 

ميمونة من مجموعة تابوري المواهب المخفية من بوركينا  .25

ألنه يؤثر على الطبيعة فاسو ساخًطة: "ال أحب القطع المفرط لألشجار 

ويسبب تغير المناخ. يتباطأ المطر في البلدان التي يتم فيها قطع 

األشجار وهذا يؤذي الحيوانات. أود أن نتجنب قطع األشجار وأن 

نغرس الكثير منها ". بسبب قلة المطر لم يكن حصادك جيًدا وال تأكل 

 .قدماليس لديك المزيد من القوة للمضي  دورك،يكفي. تجاوز  ما

 

لوران، وهو يقرأ إفادة، يخبرنا: "هذا يجعلني أرغب في  .26

األرض ". لو  تنظيم حركة مثل هذه المنظمة الغير حكومية " لتنظيف

عربات يد وبضع مكانس، أستطيع البدء في تنظيف  10كنت أملك حتى 

الحي الذي أعيش فيه باستمرار، ويمكنني تدريب بعض الشباب. لو 

ذا ما سأفعله. "أنت ترفع الوعي من حولك كانت لدي الوسائل، فه

بالحاجة إلى الحفاظ على منزلنا المشترك، األرض. دحرج النرد مرة 

 أخرى.

 

تنبيه الجفاف! يذهب جميع الالعبين إلى مربع الماء  .27

 ويقومون بحركات األمواج!

 

 

 

 

 تسببت مدغشقر،في  ، حيوفي مقاطعة أنتوهومادينيكا .28

 شارك. البالوعات سد و النفايات تجمع في هطلت التي األمطار

المزهر  حيهذه ال اليوم،تنظيف وبستنة رائعة.  عملية في األطفال

فخر للجميع. أخبرنا بما تريد تحسينه في منطقتك للحفاظ على  وه

 ؟ البيئة

 

والتقليل من ماذا تفعل للحد من النفايات الخاصة بك  .29

الحد  ،التسميد التدوير،يمكننا التفكير في إعادة  ؟ كوكبنا تلوث

 من التغليف والمنتجات ذات االستخدام الواحد

 

قالت لنا فراسين، من جمهورية الكونغو الديمقراطية في  .30

إفريقيا: "نستخدم الماء الغير صالح لالستحمام ألن الماء الصالح 

 باهظ الثمن". أعط مثاالً عن استخدام الماء في المنزل حتى ال يبذر.

 

ر ضحايا بهم أك ايقال إن األكثر فقر :  مربع التضامن .31

قم  للتضامن، حركةقم ب ذلك؟االحتباس الحراري. ما رأيك في 

 6ب الالعب الذي يحتل المركز األخير في اللعبة إلى األمام  بتقديم

 مربعات.
 

 
 

إنها قصة طفل صغير ذهب في  : التضامن مربع .32

. عندما عاد إلى فيهوقد أثر ذلك  الشارع،رحلة. رأى الناس في 

رسم. ثم باع لوحاته. أرسل األموال التي جمعها إلى بالبدأ  المنزل،

القصة التي لمست بيرتل. أخبرنا نها إهؤالء الناس لمساعدتهم ". 

لمساعدة  أمورايفعلون الطفل، مثل هذا  إذا كنت تعرف أطفاال

 أفكار؟ ةأي هذاالضعفاء في الحياة. هل يمنحك 

 

هذا الصباح، أثناء ذهابه إلى المدرسة، التقى علي   .33

بفاتو، جارته. كانت ترمي دلًوا مليئًا بمياه الصرف الصحي في 

الشارع. يتجادل علي و فاتو، فاتو ال تفهم سبب غضب علي قائلة: 

"هذا ليس شارعك! ". يفهم علي أن فاتو ليس لديها حس 

في بلدك حيث ترى  بالصالح العام. قدم لفاتو موقفًا آخرا تمر به

 مشترك للجميع. ماهو كل إحترام  وأنه يجب تعلم االهتمام 

   

 ربعات.م 3 للخلف ب تركت ضوء المطبخ مضاء. عد .34

 

قال طفل تابوري من مجموعة غواداراما في إسبانيا: "إن  .35

إعطاء المالبس للفقراء هو حسن نية ويساعد على ارتداء المالبس 

 ؟ "هل توافق طفل تابوري؟ لماذاولكنه ال يخلصنا من الفقر. 
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لقد تم القبض عليك متلبسا أثناء قيامك بإلقاء القمامة  .36  

على أرض خالية أو مهجورة. تذهب إلى مركز التدريب على إعادة 

 .18التدوير، المربع رقم 

 

هذا في كل مرة يهبط فيها العب على  : مربع التجميع .37

المربع، ينضم إليه جميع الالعبين في المربع، ويغنون معًا أغنية عن 

 .األرض، الطبيعة أو حقوق الطفل

 
قال طفل من مدغشقر: "خالل الصيف،  : الصداقة مربع .38

نشعر جميعًا بالخوف في منطقتنا. إذا هطل المطر، نستعد للفيضان. 

دخول المياه القذرة صحيح أننا نحتاج إلى المطر، لكن من السيئ جدًا 

إلى المنزل. لقد فقدنا الكثير من األشياء مثل الدواجن والمحاصيل، 

  مربعات. 5إلخ. لكننا لم نفقد صداقتنا كأطفال ". اختر صديقًا وتقدم به 

 

 
 

قال طفل من غواتيماال: "عائالتنا تعاني بسبب وباء  .39

  بمربعين.فيروس كورونا. ". ليس عدال! ارجعوا جميعا للخلف 

 

 من أكثر الكوكب وجه على يختفي عام، كل .40

 لف أعد. البرية والحيوانات النباتات من أنواع من ٬فصيلة 26 000 

 يمكنك ،2 هو الرقم وكان النرد رميت إذا. ذلك تغيير لمحاولة النرد

 .التقدم

 

أبلغنا أطفال تابوري في ليون بفرنسا أنهم بدأوا أعمال  .41

"نزرع لنشارك. نزرع من أجل المتعة، الفرح البستنة. أوضحوا لنا: 

 .مربعات 5والصداقة. ". تقدم 

 

 جزيرة من طفل قال : المدقع الفقر مكافحة مربع  .42

 هو أكتوبر 17". األيام من يوم في الفقر ينتهي أن حلمي: "موريس

 اآلخرين الالعبين من اطلب. المدقع الفقر على للقضاء العالمي اليوم

 من التخلص يمكننا كيف: ناقش ثم. المربع هذا في إليك ينضموا أن

   ؟ لألطفال األساسية االحتياجات على بالتركيز العالم في  الفقر

 

 
لو رأينا األرض من الفضاء، تظهر   : مربع المعلومات .43

 كلها زرقاء، ألن الماء يغطي ثلثي سطح األرض.

 

 

 

 

في فرنسا: قال طالب من مدرسة جون موالن دو سانوا  .44

"أعتقد أن إزالة الغابات أمر غير مقبول. علينا إخبار الدولة 

وإال فإن المزيد والمزيد من الحيوانات  األشجار،بالتوقف عن قطع 

 فيدوت بينما يستتم األنه لغير عاد هذا. أجد واهاأمموت أو تفقد ست

موجة حر رهيبة. الجميع يقلد صرخة حيوان من  " تبدأالبشر

 .مربعات 5 للخلف ب حتجاج على إزالة الغابات. ارجعاختياره لال

 

"  مجتمع أطفالنا طفل من جمعية " :  ستراحةاال مربع  .45

 العبوا مع الحيوانات وتعلموا منها : " في أوباتيا بكرواتيا يدعونا

 ". قلدوا مع بعض تصرفات حيوان من اختياركم.

 

 
 

يؤدي هذا عندما تُترك النفايات في وسط الطبيعة، يمكن أن  .46

إلى تلوث التربة والتربة الجوفية، وتتسبب في اختفاء الحيوانات التي 

تأكل هذه النفايات السامة. أعط بعض األمثلة على النفايات السامة 

  .للحيوانات

 

". ينضم إليك جميع الالعبين  لننظف الطبيعة تنظم يوم " .47

 لمساعدتك وينتهي بهم األمر في هذا المربع.

 

: "أخشى بشدة  فريقياإوغو في الطموس من آقال لنا  .48

 في الحجر المنزلي،ويجبرنا على البقاء  فيروس كورونا ألنه يقتل

 ارجع ! المجاعةواألسوأ من ذلك أنه تسبب في المجاعة". تنبيه 

 مربعات. 7للخلف ب 

 

بسبب  الذي فرضته السلطات لحجر المنزليخالل فترة ا .49

٪ في 50الهواء بنسبة تقارب  انخفض تلوث كورونا،فيروس 

المدن المتأثرة بالفيروس حيث يضطر الناس إلى البقاء في 

 نامنازلهم. تحولت السماء إلى اللون األزرق مرة أخرى. كان بإمكان

 ؟ سماع العصافير تغرد مرة أخرى ... وأنت ماذا الحظت

 

من بوروندي عن قلقه: "بعد فيروس  صامويلأعرب  .50

لماذا  "االزدحام في حركة المرورسيكون هناك الكثير من  كورونا،

حركة  االزدحام الكثيف في قلق؟ ما هي عواقب صامويلتعتقد أن 

 البيئة وعلى البشر؟ ىالمرور عل

 

 

 عن تحدثنا ياوندي، في ديمارإ االجتماعي المركز في .51

 أربعة بذكر قم. للجميع ملك هي التي و المشتركة ء األشيا و األمور

 أو مدينتك من واحد عائلتك، منزل من واحد:  مشتركة أشياء

   .كوكبنا منواحدة  و بلدك من واحد بلديتك،
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هذه هي التزامات أطفال مركز إديمار: " أتعهد بالحفاظ  .52

على النظافة في المنزل وفي المركز"، " أتعهد بحملة لنقل القمامة 

الترتيب "،" أوافق على إطفاء القريبة من منزلي"، " أنا أوافق على 

الضوء حتى ال أستهلك الكثير من الكهرباء "... ما هو االلتزام الذي 

  ترغب في اتباعه ؟ و لماذا ؟

 

 خطير فيروس من نفسه يحمي كله العالم!  مزدوج تنبيه   .53

  .الحراري االحتباس أيضا ويواجه عالية بسرعة ينتشر للغاية

 .بمربعين يتراجع الجميع

 

 كل في قمامة صناديق قريتك/  بلدتك في البلدية دار وضعت .54

   ...أخرى مرة العب. مكان

 

 خطة إلعداد 40 المربع إلى انتقل. غابة عائلتك أزالت .55

      .التشجير إعادة

 

اذكر مادتان يمكن إعادة تدويرهما بسهولة )يمكننا التفكير  .56

جيًدا )يمكننا في الزجاج ...( ومادتان ال نعرف كيفية إعادة تدويرهما 

 التفكير في البالستيك(.

 
 

 بنجامين،تابوري من بوركينا فاسو على قصة منشط أطلعنا  .57

 وراق،وزرعت األسنوات: "إذا قطفت  4وهو صبي يبلغ من العمر 

أنه بكثيراً وأخبرته  لثرت بالسؤاأتتنمو وتعطي شجرة أخرى؟ سفهل 

عملنا  معا،شجرة يمكننا الحصول على الشجرة. ال من خالل زرع بذور

والكسافا التي  االزهور، الفاصولي. جعلته يزرع بذور في بيتهالتجربة 

نمت. بنيامين يسقيهم كل يوم. اسأل الالعبين اآلخرين إذا كان هذا 

 .بعض في القيام بشيء ما مع ونرغبي لهميجع

 

لى لتحسين الهواء على الكوكب، يقترح برتيل الذهاب إ .58

المدرسة بالدراجة أو سيًرا على األقدام. وماذا تقترح أنت كحل للحد 

 ؟ من التلوث

 

 سيريكاران شاركنا  :ديسمبر 8مربع اليوم العالمي للمناخ،  .59

 بدون البيئة، يحترم صحي، بعالم أحلم غدًا،: "رغبته فرنسا من ثانشايا

 عالم بالخارج، السيارات من طويلة طوابير وبدون نفايات بدون تلوث،

 هاته في فعلت كما خوف دون مخبئها من الحيوانات جميع فيه تخرج

 ؟ للكوكب تحلم ماذا وانت".  األيام

 
 

 

الهواء ملوث للغاية. كوكب األرض غاضب. تجاوز  .60

  ! دورك

 

أخبرنا مايكل من بوكافو، في  : مربع حقوق الطفل .61

فيروس كورونا ا جمهورية الكونغو الديمقراطية: "أريد أن ينتهي 

ألنه ال يسمح آلبائنا بالعمل لتأمين الطعام". ضع قائمة بحقوق 

 الطفل )األطفال( األكثر أهمية بالنسبة لك واذكر السبب.

 

 
 

أصدقاء بألف طفال تابوري أ أخبرنا : الوصول مربع .62

أمنية لكل  ينالون من غواتيماال: "لقد زرعنا بذور الفاصوليا وتمن

وتمنى بذرة. كانت أمنيات لكوكبنا وللبشرية ". أغمض عينيك 

كوكب واألخرى ألطفال العالم حتى يتمكن كل لواحدة ل أمنيتين،

ابق في  ذلك،طفل من العيش والنمو في بيئة ومجتمع عادل. بعد 

مربع العمل. إلى هذا المربع النتظار اآلخرين قبل التقدم معًا 

مربع العمل  إلى بعض مع واتقدم لالعبين،ابمجرد وصول جميع 

 .اإلرشادات واواتبع

 

 إلى المتنقل البطريق وصل : تابوري أو العمل مربع .63

 طائًرا قابل حيث األمريكية، القارة عبر رحلته، خالل. رحلته نهاية

 من بها سمعت هل. الطنان الطائر بأسطورة اللقاء هذا ذكره. طنانًا

  : هاهي قبل؟

 مذعورة، الحيوانات كل. الغابة في هائل حريق اندلع يوم ذات" 

 الطنان الطائر وحده. قوة وال حول بال كارثة تشاهد مذهولة،

 على ليقذفها بمنقاره الماء من قطرات بضع لجلب يسرع الصغير

 ال التي الفوضى هذه من منزعج اآلرماديلو، فترة، بعد. النار

 تطفئ لن مجنونا؟ لست أنت! الطنان الطائر: "له يقول لها، معنى

 ذلك، أعرف أنا" الطنان، الطائر فأجاب هاته الماء بقطرات النار

 "بدوري أقوم لكني

في  ونترغب الصغير،مثل الطائر الطنان  اللعبة،هذه  مهل تجعلك

حتى يحصل جميع األطفال على واتخاذ إجراءات إنقاذ الكوكب 

من طرف ة قترحلما إلى ورقة العمل وااذهب كيف؟نفس الفرص؟ 

 .لبطريقا
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 …………………………………………………………………………………………………………………… : االسم  مجموعة تابوري/

  ........................................................................................................................................... : بلدال

    

 شاركوا اآلخرين رغباتكم واكتبوها هنا.:  الرغبات

 

 

 

 

 

 .من جزيرة ريونيون لطفلالرسم: 

 

إجراءات عاجلة. بعد  انتتطلب لتانوال تانمهمم لك رغبتان تبدوان بعض مع وارااخت الرغبات،من بين كل :  اإلجراءات

  م....في مجتمعك قريتكم،في  منطقتكم،في  مدرستكم،في  قسمكم،اليوم في  اتنفيذهم من يمكنكعن حالا  واابحث ذلك،

 

 

 !  القصيدة

 ولزيادة الوعي بضرورة الحفاظ على األرض واتخاذ اإلجراءات حتى يحصل جميع محلولكرغباتكم، قصيدة للتعبير عن  وااكتب

القصيدة إلى أغنية  واحول .على اليمين" مثل الطائر الطنان" اإللهام من أغنية واأن تأخذ ميمكنك .ألطفال على نفس الفرصا

 !تابوري وإرسال الفيديو إلى مبتصوير أنفسك واموق مكان،في اإلإذا كان  .لحن لها ليفأتب

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الكوكب، هنا. 1

 ينهار،الذي 
 الجنس البشري

 ليس على ما يرام
 بعد اآلن ال نريد

 الحياة،من نمط ال هذا
 من المقصيين كثير

 ميسورينوقليل من ال

 

من اآلن فصاعدًا،. 2  

 نريد أن يتغير ذلك،

 نفس الفرص

 لجميع األطفال

 لكن للقيام بذلك:

 اليوم،

 يجب أال ننتظر

 أن يكبروا.

 :  الكورس

 من اليابان إلى بوليفيا،   من النرويج إلى زامبيا،

 المختلفون كثيرا  الكثير من األطفال

 من غواتيماال إلى طرابلس،

 كلكتا إلى وارسو،

 الكثير من األخوة

 ! لإلحتفال

مثل الطائر الطنان" مقتطف من أغنية "  

   

منشط تابوري  -بيير النسلوت  غواتيماال –ثانوية جول فيرن      

 ورقة العمل
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 عليه في الكوكب،الحفاظ دون وتري مفي هذا الفضاء شيئًا مهًما بالنسبة لك واارسم قصائدكم،لمرافقة  :لتعبيرل فضاء

.يارتخااللنا سبب ذلك  واواشرح ...،نبات أو غيرهما حيوان، على سبيل المثال   

 

 

 

 أطفااًل آخرين للتحدث  وايود البطريق المسافر أن تقابل ! رسالة من البطريق المسافر

 الكوكب وحتى يحصل جميع أطفال العالم على نفس  جلأمن  معهم حول الحاجة الملحة لالنخراط

 .لمشاركة هذه اللعبة معهم ميدعوك لذلك، الفرص.

 

 

 

       : لتحسين اللعبة مفي اللعبة! تعليقاتك مرأيكأعطي .                               إليكمشاركوا معهم أكبر حلولكم وادعوهم لالنضمام 

  : في هذه اللعبة ونهتحب الذي ماذا                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

: الورقة، بمجرد ملئها، يجب إعادتها إلى تابوريهذه   

 عبر البريد:

12, RUE PASTEUR 

95480 PIERRELAYE 

France 

 : البريد االلكترونيعبر أو  

tapori@tapori.org 
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