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   المجسمات: الموضوع 

 .علب كرتونية مسرتجعة  –أقالم ملونة  – مقص -لصاق :الوسائل 

 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

 ورق على شكل مربع مث يعرض عليهم جمسما على شكل مكعب  يعرض املدرس على تالميذه قطعة من. 

 مكعب  –مربع : تسمية كل شكل بامسه  إىلمني يستدرج املتعل   

  مالحظة الوثيقة 

 1رقم المتعلمون الوثيقة   يالحظ : 

  طبل  –بالونات هوائية  – أطلسيةصورة ملنازل  –لعبة سيارة صغرية : يذكرون صورها و يصنفو�ا 

  وانة اسط/ الطبل  –مستطيالت و مكعبات / البناية  –دائرة / اللعبة :  أشكاهلايذكرون.... 

  

  أنشطة و ممارسات  

  2يالحظ المتعلمون صور النشاط رقم  

 .خمروط  –اسطوانة  –اهلرم  –متوازي املستطيالت  –املكعب : يتعرف املتعلم ا�سمات  

  هذه ا�سمات تقابلها جمسمات أخرى مفككة متاثلها يف احلجم  أنيالحظ املتعلم. 

  ا�سم و شكله  أصليستدرج املدرس املتعلم للتعرف على.    

   اإلبداع و االبتكار

  تستغل الحكاية في استلهام االنجاز :  

 و رغم بعد املسافة ، فإنه  . يف كل يوم ، حيرص خمتار عل حضور الصالة يف مسجد بعيد من حيه : الحكاية

مسع مرة سكان حيه يتحدثون ... كان يسعد كثريا حني جيد نفسه بني املصلني مفعما باإلميان و مبشاعر روحانية عظيمة 

عن رغبتهم يف بناء مسجد قريب منهم فسر لذلك مث فكر يف إبداع جمسم ملسجد احلي له صومعة شاخمة مزخرفة بأشكال 

  ...هندسية متنوعة و جامور ذو أربعة دوائر حناسية و أبواب خشبية منقوشة و نوافذ خمتلفة األحجام 

 تركيبها  إعادةلفة ملساجد متنوعة و ذلك بتفكيك العلب و قلبها مث يتنافس املتعلمون يف إبداع جمسمات خمت

  .بواسطة اللصاق و جبمع أجزائها مع علب أخرى 

  التقييم اإلجمالي 

  بعد انجاز العمل تراعى : 

  املتعلم على اكتساب مهارة التعامل مع الشكل ا�سم و التعبري عنه مدى قدرة. 

  األشياء املهملة و حتويلها إىل أشياء ذات قيمة فنية مدى مهارة املتعلم يف حسن استغالل.  

 
 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   8 :ة ذاذم الجـرق

  ثاين ال :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . ا�سمات الفارغة  اململوءة التعرف على : ي ـالهدف الفن

  حتسيس املتعلم بتنمية عالقاته االجتماعية مع حميطه : الهدف التربوي 

 . يف القرية و املدرسة 


