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  النقطة و الخط: الموضوع 

 أقالم خشبية ملونة  –أقالم اللبد  –قلم الرصاص  :الوسائل 

 

  التعليم و التعلم أنشطة  المراحل 

  التمهيد 

  

  ليها حنافظ ع أنو احليوان و كيف ينبغي  لإلنسانالغابة و فوائدها بالنسبة  أمهيةيقيم املدرس حوارا حول  -

  ) 6: ص (  1مالحظة الوثيقة  إىليستدرج املتعلمني   -

  مالحظة الوثيقة 

  :و يجيبون على األسئلة  1يتأمل المتعلمون الوثيقة  .1

 .لوحة فنية تشكيلية جتسد غابة خيالية  -ماذا متثل هذه الوثيقة ؟  -

خطوط مستقيمة ، ... ، مبعثرة ، فارغة  نقط منتظمة مملوءة -اخلطوط و النقط اليت تالحظها يف الصورة ؟  أنواعما  -

  ...متشابكة ، منكسرة ، حلزونية 

  و ممارسات  أنشطة 

  .من اخلطوط و النقط يزين �ا احليوانات  أنواعا أواملتعلم احليوانات املدرجة الرسم مث يبتكر نوعا  يتأمل

  .اخلشبية امللونة  األقالم أويستعمل يف هذا االجناز القلم اللبدي 

 يطلع كل تلميذ زميله على عمله  :ويم الذاتي التق.  

  القدرة على متثل مفهوم التنظيمات اخلطية و التنقيطية  - :التقويم التكويني  

   جديدة من التنظيمات  أنواعالقدرة على ابتكار  -                               

   و االبتكار اإلبداع

  :يتهيأ المتعلمون لالنجاز اإلبداعي انطالقا من هذه الحكاية  -

�ا اثر  أخرىمقطوعة و  أشجاررافق خمتار أباه يف نزهة إىل الغابة ، فراح يتجول بني أدغاهلا الكثيفة ، وقع بصره على  -

يرسم حيوانا  أنمنزله  إىلودته ع أثناءمث قرر  أضراربالغابة من  اإلنسانعلى ما يلحقه  تأسفو  رأىخمتار ملا  تأمل. حريق 

 .الغابة  أشجار إيذاءخياليا خييف به كل من حياول 

مع توظيف تنظيمات حيذوا حذو خمتار و يرمسوا حيوانا عجيبا و غريبا ، يتخيلونه كما حيلوا هلم  أنيطلب من التالميذ  -

  .ل املساحة اليت تشمل جسم احليوان امللونة داخ األقالمتنقيطية و خطية باستعمال قلم الرصاص و قلم اللبد و 

  

  التقييم اإلجمالي 

 مدى قدرته على تشخيص املكتسبات السابقة يف النقط و اخلط .  

 مدى قدرته على ابتكار احليوان العجيب .  

 

   دقيقة 45 :المدة 
   1 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . عزيز املكتسبات السابقة يف النقطة و اخلطدعم و ت: ي ـالهدف الفن

 .احليوان و ضرورة محايتها    و اإلنسانالغابة يف حياة  بأمهيةحتسيس املتعلم : الهدف التربوي 

  .احليوان العجيب : وع ـــالموض


