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  األشكال العضوية الملونة: الموضوع 

  أقالم لبد و أقالم خشبية ملونة   –:الوسائل 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

  الحكاية: 

ب البادية أل�ا مصدر إين أح:سال املدرس التالميذ عن رأيهم يف دور البادية و نشاطها الفالحي ، فأجابه خمتار قائال 

اخلريات و بدو�ا ال تزدهر املدن ، إ�ا سبب رواجها مبا متده �ا من منتوجات فالحية كثرية و متنوعة حترك �ا عجلة 

  .االقتصاد و تنشط احلياة االجتماعية كما تعود على الفالح بالنفع العميم 

  التالية  األسئلةيستوحي المدرس من الحكاية:  

  األلبان –اللحوم  –احلبوب  –الفواكه  –اخلضر " واد الفالحية اليت متد البادية املدن ؟ امل أهمما هي   "  

 يف تنشيط االقتصاد " النشاط الفالحي بالبادية ؟  أمهيةتتجلى  أين"  

  يعتمد المدرس على إجابات التالميذ بربط المقدمة بالمرحلة الالحقة من المدرس.  

  مالحظة الوثيقة 

 ليستنتجوا  1لمون الوثيقة املدرجة يف النشاط يالحظ املتع: 

  أن الصورة األوىل متثل جمموعة من اخلضراوات على شكل وجه معامل دمية. 

  أن الصورة الثانية تشخيص وجه دمية من خضراوات و فواكه. 

  يستقصي التالميذ تعابري الوجوه  1يف األشكال احملادية للوثيقة.  

  أنشطة  

  و ممارسات 

 تالميذ مراحل تشخيص الفلفل يف اخلانات الثالثة األوىل يالحظ ال: 

 .يف املرحلة األوىل شكل طبيعي  .1

 . يف املرحلة الثانية هناك أعضاء أضيفت إىل الفلفل  .2

 .يف املرحلة الثالثة إضافة اللباس و مالمح و تعابري الوجه  .3

 2و اجلزرة يف اخلانة رقم  1جاصة املوجودة يف اخلانة رقم يشخص التالميذ اإل  

 يتم برصد اخلطأ عن طريق اطالع التالميذ على اجنازات بعضهم البعض : التقويم الذاتي.   

 قدرة التالميذ على تشخيص اخلضر و الفواكه باعتبارها أشكاال عضوية مدى  : التقويم التكويني.   

  

  اإلبداع 

   و االبتكار

  التالميذ بتأمل و مالحظة الفواكه و اخلضر الواردة بصفحة االجناز املوالية مث يشخصو�ا و يضعون تعابري يطالب

  .مث يلونو�ا بألوان من اختيارهم " املعرب عنه بالعبارات و اجلمل احملادية هلا " الوجه بشكل يناسب مزاجها 

  .لعضوية امللونة و توظيفها يف تنمية مهارات التعبري مدى قدرة املتعلم على تشخيص األشكال ا   التقييم اإلجمالي 

 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   16 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .التعرف على األشكال العضوية ذات اللون الواحد   : ي ـالهدف الفن

 .متكني التلميذ من امتالك املبادئ األولية للزخرفة   : الهدف التربوي 

  . أزين صوريت    : الموضـــوع 


