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عكس التيار
ترنيمة المخيم "عكس التيار"

هذا المخيم هو بنائي أي للمؤمنين الملتزمين بالكنائس.

اليوم االول:
* الوصول إلى المكان- :ومن ثم يصعد الكل الخذ مفاتيح الغرف وترك اغراضهم والنزول
واالجتماع في القاعة 30( .دقيقة).
* الترحيب واأللعاب- :يتم الترحيب بالجميع ويتم اعطاء قوانين الكامب ومن ثم نلعب لعبة (زيب
زاب) لكسر الحواجز بين المخيمين والقادة...

* شرح اللعبة- :الي هي يتم عمل دائرة وهناك شخص في وسط الدائرة ويختار شخص من
الدائرة ويتم الصراخ عليه وبيقول (زيب) والشخص الي تم الصراخ عليه يجلس والشخصين الذين

واقفين بجنبه يشيرون الى بعضهم بقول كلمة (زاب) ومن يقول اوالً هو الفائز والثاني يقف في

وسط الدائرة مكان الشخص الذي يقول زيب 30( .دقيقة).

* غداء- :ومن ثم نعلمهم بعد االنتهاء التوجه إلى القــاعة 60( .دقيقة).
واختالط الق ــادة مع المخيمييــن والتعـ ـرف عليـ ـهم.

* ترانيم- :
يقوم شخص من الق ــادة بص ـالة قب ـل ب ـدء الترنيــم.
بترانيم بتخص موضوع التعليم او ال هذا الشيء اختياري 30( .دقيقة).
 )1ندخل ديارك.
 )2ارفع يداي عاليا هلل.

 )3شك اًر هللا الذي يقودنا.

* مدخل تشويقي للقصة- :نأتي بمروحة ونضعها أمام الطاولة ونطلب من شخص ان ياتي
بكرة وينفخ عليـها ويحركها بعكس المروحة وهي تعمـل.

* التعليم- :تكون من موضوع (قصة نوح) تكــوين( 45( .)9-8-7-6-5دقيقة).
* اآليات(- :ت ( )8:6ت ( )5:7ت )1:9
* الغاية- :كان يمشي عكس الناس الن هو الشخص الذي يسمع كالم اللـه.
* استراحة- :ضيافة بسيطة (الشاي والقهوة والعصير  +بسكت) ( 15دقيقة).

* المناقشة:
لماذا نوح كان مميز بنظر الرب؟
لم ــاذا نوح نفذ ما امره هللا بــه؟

ضع نفسك مكان نوح فكيف تتصرف؟ وأعط مثال من حياتك؟

كل شخص لديه سؤال او اي امــر بيختــار قائد ويناقــش معه؟

كيف يتم تطبيق هذا الشيء على حياتك؟ ( 30دقيقة)

* العشــــاء 60( :دقيقة).

* تقسيم الفرق :بطريقة  1و 2و 3أو حسب فئة العمرية واختي ــار قادة للفرق وتسمية الفرق
من قبل المخيمين  +األلعاب  +محطات لأللعاب.

األلعاب هي 90( :دقيقة).
 )1لعبــة العازر.

األدوات- :

* ورق تواليت.
خطوات العمــل- :

* اختيار فريقين متكون كل فريق من ثالثة اشخاص نختار شخص من الفريق يمثل العازر

والشخصين يقومون بلف ورق التواليت على هذا الشخص الذي يمثل العازر بأسرع وقت ونفس

الشيء على الفريق الثاني وعند االنتهاء من اللف الشخص بلكامل القــادة يصرخ هلمى خارجاً
والشخص الذي يمثل العازر يقوم بتمزيق ورق التواليت والذي ينتهي بأسرع وقت يربح.
خالصة اللعبة- :

ورق التواليت يدل على الكفن وبتمزيقه تم التخلص من الكفن كما امر يسوع العازر هلمى

خارج ـاً.

 )2لعبــة حمل الشوكوال بالفم لمكان أخر:

األدوات:

صينية  +طحين  +قطع شكوال.
خطوات العمــل- :

نضع طحين داخل الصينية وقطع الشكوال مخبئة في الطحين ونطلب من المخيميـين ايجاد قطع

الشكوال.

خالصة اللعبة- :

ايج ــاد الكنــوز في داخلن ــا.

 )3لعبــة تمثيل صوت الحيوان.

خطوات العمــل- :

نطلب من قائد الفريق بأن يمثل صوت الحيوان المطلوب منه والفريق يعرف ما هو هذا الحيوان.

 )4لعبــة رسم بلثـــم:
االدوات:

اقــالم +اوراق.

خطوات العمل:

اخذ القلم وضعه في الفــم ورسم شيء المطلوب منه من قبــل القــادة.

* قبل الذهاب إلى الن ــوم يتم التذكير وقت االستيقاظ  +وقت الفطور.
الخل ــود إلى الن ــوم.

* بعد نوم المخيمـيين اجتم ـ ــاع القـادة لدراسة كيف كان اليوم االول ولتحضيرات لليوم الثاني
والصالة في آخر االجتماع.

اليوم الثاني:

* االستيقاظ  +ت ــأمل يتم اعطاء ورقة مكتوب عليها اصحاح من مكان معين من الكتاب المقدس
يتم التأمل فيها ويتم المشاركة فيها كل مجموعة مع قائد 30( .دقيقة)
* الفطور ( 60دقيقة).

* ترانيم:

حنبدي بترانيم بتخص موضوع التعليـ ــم او ال هذا الشيء اختياري ( 30دقيقة)

)1
)2
)3

* مدخل تشويقي للقصة :جلب حوض سمك ويتم وضع المــاء داخله ونقوم بوضع قطة
معدنية وحدة وعددة قطع نحاسية ونأتي بقطع مغناطيس ونقوم بسحب القطعة المعدنية من المــاء

هكذا فعل هللا بدانيال عندما أنقذه من جب األسود.

* التعليم :يكون التعليم عن موضوع (قصة دانيال) دانيال( 45( )8-7-6دقيقة).
اآليات( :دانيال ( )16:6دانيال )8:1

الغاية :الملك يأمل بطرح دانيال وكان قلقا طوال الليل.

* المناقشة :كل فريق يحضر سكيج معين ويتم طرحه قبل التــأمل 30( .دقيقة)
* غداء ( 60دقيقة).

* استراحة ( 30دقيقة).

* األلعاب هي:
لعبة األ لغاز بالصور 90( .دقيقة).

األدوات:

عدة صور لمكان حول المخيم  +عدد االلغاز على عدد الصور.

خطوات العمل:

يجب على المخيمـيين ايجاد مكان الصور وحل اللغز الموجود في ذلك المكان.

* استراحة  +استحمام 60( .دقيقة)

* ترنيم الغروب شيء حماسي تسبيح 30( .دقيقة)
* العشـ ــاء 60( .دقيقة).

* عرض السكيج الذي تم التدريب عليه 60( .دقيقة).
* ت ــأمل مسائــي.

نطلب من المخيميــين شخص واحد يحضر تــأمــل 30( .دقيقة).

* النـ ــوم.

* بعد نوم المخيمين اجتم ـ ــاع القـادة لدراسة كيف كان اليوم الثاني ولتحضيرات لليوم الثالث
وتحضير طلبات صالة

اليوم الثالث:

* االستيقاظ  +نجتمع في القاعة لنصلي معا مع اعطاء القادة مواضيع الطلبات 30( .دقيقة)
* الفطور ( 60دقيقة).

* ترانيم :حنبدي بترانيم بتخص موضوع التعليم او ال هذا الشيء اختياري ( 30دقيقة)

)1
)2
)3

* مدخل تشويقي للقصة:

شيء تمثيلي زيارة البابا الحد الكنائس وكيفية تحضير القسوس والكهنة لمقابلته ولكن كان يوجد

شخص يريد مقابلته ايضاً والنه انســان عادي وخاطىء جداً لم يستطيع التقرب من البابا ولكنه

أصر بان يره وبلشيء الذي فعله لفت انتباه البابا وترك البابا جميع اللقسوس والكهنة وذهب الى
ذاك الشخص الخاطىء وتفاجأ الجميع.

* التعليم :يكون التعليم عن موضوع (قصة زكا ) (لوقا  45( )19دقيقة).

اآليات( :لو )10:19

والغاية :دخول الرب لبيت عشار رغم ان الرب كان يعرف ان الناس سوف تتحدث عليه لدخوله
لبيت شخص سيء.

* المناقشة 30( :دقيقة)

هل تستطيع التقرب من شخص خاطىء رغم وجود اشخاص جيدين من حولك؟ اعطي مثل من

حياتك اليومي.

* نزهة مميزة

تخص السفرة غداء  +العاب  +مسابقاات  +وقت للترنيم 120( .دقيقة).

* استراحة  +استحمــام 60( .دقيقة).
* عشـ ــاء ( 60دقيقة)

* أجتماع ترانيم  +نطلب من المخيمين ان يتحدثو عن اختباراتهم الشخصية (60دقيقة)
* النـ ــوم.

* بعد نوم المخيميين اجتم ـ ــاع القـادة لدراسة كيف كان اليوم الثالث ولتحضيرات لليوم الرابع.

اليوم الرابع:

* االستيقاظ  +يتم توزع لكل قائد آية من الكتاب المقدس ونطلب منهم بان يقومو بتأمل اآلية
وبان يقومو بتلحينها 30( .دقيقة)
* الفطور ( 60دقيقة).

* ترانيم:

سنبدأ بترانيم بتخص موضوع التعليم او ال هذا الشيء اختياري ( 30دقيقة)
)1
)2
)3

مدخل تشويقي للقصة:

فلــم قصير عن مساعدة الغير رغم انت ال تعرف هذا الشخص.
* التعليم :يكون التعليم عن موضوع (محبة الغير) (متى 45( )5:دقيقة).
اآليــــات( :متى )44:5

والغاية :أن تحب شخص ال تعرف من هو ولكن هللا أوصنا أن نحب الكل.
* المناقشة 30( :دقيقة).

ما هو دور هللا في القصة؟

ما هو دور االنسان في القصة؟

ما هو الشيء الذي لفت انتباهك بلقصة؟

كيفية تطبيق هذا الشيء على حياتنا؟
* غداء ( 60دقيقة).
* استراحة ( 30دقيقة).

* األ لعاب هي:

ألعاب مائية 90( :دقيقة)

لعبة -:WATER VOLLYBALL

األدوات:

بالون +قطعة من القماش (بشكير حمام) عدد  + 2سطل.

خطوات العمل:

فريقين ضد بعض يعطى لكل فريق منشفة وسطل فيها البالونات معبيئين بالمياه

وكل من الفرق يجب عليهم شلف البالون بقطعة من القماش كبيرة (بشكير حمام) التي يمسكون
بها كل اعضاء الفريق من كل الجهات ليرسلوها للفريق الثاني الذي يمسك قطعة القماش الكبيرة

(بشكير حمام) ليمسكوا البالون المعبئ بالماء الذي ارسله الفريق األول واذا لم يستطيعوا امساك

البالون تحسب النقطة للفريق األول.

لعبة نقل الماء باإلسفنج:
االدوات:

وعاء من البالستيك  5او  10ليتر عدد  + 2زجاجتين  +قطعتين من االسفنج.

خطوات العمل:

نحتاج الى فريقين كل من الفرق سوف يحاول نقل المياه من الوعاء البالستيك إلى الزجاجة عن

طريق األسفنج.

لعبة الحفاظ على الورقة من المياه:
األدوات:

نحتاج إلى عدد من اوراق ملونة بحسب عدد الفريق ليتميز الفريقين مثالً لون ازرق واحمر

 +الصق +رشاشات ماء.

خطوات العمل:

نختار فريقين ونحدد لون ازرق ولون احمر نلصق األوراق على صدر الفريقين الفريق األزرق

على صدره ورقة باللون ازرق واللون األحمر على صدر الفريق األحمر كل من الفريقين يحصل
على رشاشات ماء ويحاول رش المياه على اوراق الفريق الثاني كل شخص تصاب الورقة

الخاصة به يخرج خارج اللعبة والذي يحافظ عليها من الفريقين يصبح فريقه هو الفريق الرابح.

مالحظة :تبليغ الجميع بأخذ صورة تذكارية للمخيـ ــم بعد االسـ ــتراحة.
* استراحة  +استحمام 60( .دقيقة)
* اخذ الصورة التذكاريـ ــة.

* ترنيم الغروب شيء حماسي تسبيح 30( .دقيقة)
* العشـ ــاء 60( .دقيقة).
* ت ــأمل مسائــي.

نطلب من المخيميين شخص واحد يحضر تــأمــل 30( .دقيقة).

* نطي فرصة لتحضي ــر سكيج مضحك (للتسليـ ــة) ( 60دقيقة).
* النـ ــوم.

اليوم الخامس:

* االستيقاظ  +ت ــأمل يتم اعطاء ورقة مكتوب عليها اصحاح من مكان معين من الكتاب المقدس
يتم التأمل فيها ويتم المشاركة فيها كل مجموعة مع قائد 30( .دقيقة)

* الفطور ( 60دقيقة).

* تبليغ المخيميين بأفراغ الغرف وحمل اغراضهم لمكان القاعة.

* ترانيم :حنبدي بترانيم بتخص موضوع التعلي ــم او ال هذا الشيء اختياري ( 30دقيقة)
)1
)2
)3

مدخل تشويقي للقصة:

صديقين يعمالن معا وفجاءاً يتوقف العمل وكل من الصديقين يقومان بأ يجاد عم ــل مناسب لهم

ا الول يقوم باختالط مع العالم وليس لديه مشكلة في السرقة او فعل اي شيء خطأ ليجلب المال
الكثيراما الثاني فقد اختار حتى لو بقي فقي اًر.

* التعليم :اتكون التعلي ــم عن موضوع (يوحنا المعمدان) (لوقــا  + )19مناقشة ( 60دقيقة).

اآليــــــات( :لوقــا )10:19

والغاية :المشيء بما يطلبه هللا منه عكس الناس.

* غ ــداء ومن ثــم التوديع وأخذ صورة جمااعية للكامب 60( .دقيقة).

تحضـــيرات مــــا بعد المخيـــم:

بعد انتهاء المخيم البنائي عليك متابعة المخيميين كي ال ينطفىء حماسهم الذي كان في المخيم.

بإمكانك أن تبدأ بحصص متابعة فيها دروس للكتاب المقدس ويمكنك اختيار مقطع معين وان
ندرسه بشكل مفصل.

وهناك احتمال بدء حصص تلمذة للشبيبة.
ومن الجيد بعد حصص التلمذة أن تبدأ بإعطاء الشبيبة مسؤوليات في القيادة كقيادة ترانيم أو

تحضير لعبة أو موضوع معين.

فكرة جديدة يمكن تطبيقها هي بدء مجموعة أو صفحة جديدة على الفيس بوك أو صفحات

الدردشة لدراسة الكتــاب المقدس وبإمكانك أن تشارك معهم بآيات قصيرة أو مقطع من اليوتيوب
قد تثير اهتمامهم وبذلك يمكنكم مشاركة االراء واعطاء افكــار جديدة.

