
  ون التربية التشكيليةــمك

  
  
 
 
 
  

   المجسمات ذات اللون الواحد  : الموضوع 

  .  أقالم لبدية أو خشبية  – صباغة مائية  :الوسائل 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

  عيد ميالد خمتار : ينطلق الدرس باحلكاية التالية 

 أدركبينما كان خمتار منكبا على نفخ البالونات باهلواء ، ... ن حفلة الليلة سيحضرو  أصدقائهاليوم عيد ميالد خمتار ، كل 

انتهز فرصة ساحنة مث دخل ... لن يكون سوى هدية له يف يوم عيد ميالده ، سيطر عليه الفضول  أختهما ختفيه  أنبذكائه 

، فتحها  أخرىبه جيد بداخلها علبة  إذامصباحها ملح فوق السرير علبة كرتونية فتحها على عجل و  أضاءالغرفة و ملا 

  .فوجد علبة ثالثة اقل حجما و ملا فتحها مل جيد بداخلها شيئا يا له من مقلب ظريف 

  يضع املدرس علبة كرتونية بيضاء قرب النافذة يالحظ التالميذ وضعيتها و تفاعلها مع الضوء:  

  المساحة التي يسقط عليها الضوء مباشرة تكون بيضاء ناصعة.  

 تكون خافتة : نطقة التي يسقط عليها الضوء بدرجة اقل الم.  

  المنطقة التي تكون محجوبة عن الضوء تكون غامقة.  

  يستنتجون أن تفاعل الضوء على المساحة هو السبب في تغير اللون من الفاتح إلى الغامق. 

  

  مالحظة الوثيقة 

 1الوثيقة  املدرجة يف النشاط رقم املتعلمون  يالحظ  : 

  اختالف السطوح من الفاتح إىل الغامق   –مسجد مبين على الطريقة املغربية : ن صورها و يصنفو�ا يذكرو- 

 .حنتا حلجمني توأمني  –مستطيالت  –مكعبات 

  مطالبة املتعلمني بتحديد مصدر الضوء. 

  

  أنشطة و ممارسات  

  يطالبهم المدرس ب  2بعد مالحظة المتعلمون صور النشاط رقم: 

  ا�سمات بلون واحد حسب موقعها من منبع الضوء مطبقني التقنية التالية تلوين: 

يلونون املساحة املضيئة بقلم خشيب تلوينا خفيفا غري مضغوط ، و يلونون املساحة اخلافتة ضاغطني على القلم امللون 

كان للحصول على مساحة اخلشيب بدرجة أكثر ، و يلونون املساحة احملجوبة عن الضوء بالضغط على القلم قدر اإلم

 .غامقة 

  

   اإلبداع و االبتكار

 من  ايبدع التالميذ يف صفحة االجناز املوالية فيتمون رسم النوافذ و األبواب و يلونون النباتات حسب موقعه

  .الشمس اليت متثل مصدر الضوء باستعمال أقالم لبدية أو خشبية ملونة 

  التقييم اإلجمالي 

 بعد اجناز العمل تراعى  : 

  مدى قدرة ا�موعة على تلوين املساحات املقابلة للضوء باللون الفاتح و غري املقابلة له بدرجة اقل و احملجوبة

  .عنه بدرجة غامقة من نفس اللون   

 

 دقيقة   45 :المدة 
   :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .التعرف على ا�سمات ذات اللون الواحد  : ي ـالهدف الفن

 .احرتام البيئة  الرتبية على النظافة و: الهدف التربوي 


