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   المجسمات الملونة : الموضوع 

 مقص  –صباغة مائية  –أقالم خشبية ملونة  –أقالم اللبد  :الوسائل 

 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

 عبريها عن احملبة ، مصداقا يثري املدرس انتباه املتعلمني إىل أمهية اهلدايا يف احلفاظ على العالقات بني الناس و ت

 " �ادوا حتابوا " لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ؟  ماهي أهم المناسبات التي يتبادل فيها الناس الهدايا -:جييب املتعلمني عن أسئلة من قبيل  

  مالحظة الوثيقة 

   رة عن هدايا خمتلفة األلوان و األحجام و يستنتجون أ�ا عبا 1املدرجة يف النشاط رقم  1يالحظ  املتعلمون الوثيقة. 

   يتذكرون من خالل مالحظة ألوا�ا الدرجات الضوئية و مصدر الضوء.  

  أنشطة و ممارسات  

  :يطالبهم املدرس ب  2بعد مالحظة املتعلمون صور النشاط رقم 

  .األساسية  باأللوان 3باأللوان الثانوية و املكعب  2بلون واحد ازرق و املكعب  1تلوين املكعب 

 عن طريق املقاربة بني األعمال يتأكد التالميذ من قدر�م على تلوين األجسام : التقويم الذاتي. 

 املتعلمني على املقارنة بني ا�سمني متعددي األلوان و بني ا�سم الواحد مدى قدرة  : التقويم التكويني  

  يثريان االنتباه و يعربان عن النشاط و احليوية . من لون  و مدى قدر�م على إدراك ا�سمني امللونني بأكثر

    .يهتم باللون أكثر من احلجم عكس ا�سم ذي اللون الواحد  رو جيعالن الناظ

   اإلبداع و االبتكار

  حيضر التالميذ علبا مسرتجعة ، يقومون بتفكيكها مث قلبها و يلصقون أطرافها و أجزاءها من جديد و يلونون

 .الستة بلون واحد من اختيارهم مساحتها 

  يقصون األوراق امللونة املوجودة بامللحق أشرطة و يرمسون على ظهر كل منها أشكاال هندسية متنوعة و خمتلفة

 األحجام يقصو�ا و يلصقو�ا على مساحات العلب 

  يث يتكلف كل ميكن اجناز هذا النشاط بشكل مجاعي عن طريق �ج املدرس لدينامية اجلماعات حب :مالحظة

  .عضو بعمل حمدد 

  التقييم اإلجمالي 

  ا�موعة على تلوين ا�سمات و مدى مهار�م يف تقطيع أشكال هندسية و إلصاقها على املساحة لتزيني مدى قدرة

  .العلب 

 
 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   11 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .التعرف على األشكال اهلندسية : ي ـالهدف الفن

ة األعياد املومسية باعتبارها مكونا من التحسيس بأمهي: الهدف التربوي 

 .مكونات الثقافة الشعبية  

  . العيد املومسي  : الموضـــوع 


