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  اللون الغامق و اللون الفاتح : الموضوع 

 لصاق  –أقالم خشبية ملونة  –أقالم اللبد  – صبغمائية و فرشاة  :الوسائل 

 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

  ...هذه سبورة  –هذا قميص : ها يعرض املدرس على التالميذ جمموعة من األشياء و يطلب منهم تسميت -

يطلب منهم ذكر ألوا�ا و يتوقف عند شيئني لو�ما واحدا لكن ختتلف درجتهما الضوئية مث يضع التالميذ أمام مشكلة  -

  معرفة اللون 

  

  مالحظة الوثيقة 

  :يتأمل التالميذ الوثائق مث جييبون على األسئلة  -

 اذكر األلوان اليت تراها يف هذه الصور ؟ 

  يبدو اللون األزرق فاحتا و تارة غامقا ما سبب ذلك ؟ 

  

  أنشطة و ممارسات  

خانتان و يف كل منهما ثالث مسكات يقوم التالميذ بتلوين السمكات باللون الغامق و الفاتح مع مراعاة  2يف النشاط  -

  .درجات اللون الغامق يف اخلانة األوىل و درجات اللون الفاتح يف اخلانة الثانية 

  يطلع  املتعلمون على اجنازات بعضهم بعضا الكتشاف اخلطأ  :التقويم الذاتي. 

  مدى متكن التالميذ من استيعاب اللون الغامق و الفاتح و حسن تطبيقه مع مراعاة درجاته  :التقويم التكويني  

   

   اإلبداع و االبتكار

الصباحية على شاطئ البحر ، اسرتعى انتباهه منظر حمزن ، حيث رأى عددا   رياضتهبينما كان خمتار ميارس  :الحكاية  -

تضررت مما تسرب من محوالت البنزين  أ�اقال يف نسه ال شك . الشاطئ ميتة  إىل األمواجتلقي �ا  األمساككبريا من 

ة لسمك سعيد و يف حبر يرسم صور  أنفكر خمتار يف . وسط مياه البحر  قاذوراتو  األوساخمن  أوالذي تنقله السفن 

  .من اجل اجتناب ما يضر به و ببيئته  لإلنساننظيف و آخر حزين يف حبر ملوث حىت تكون عربة 

  

  التقييم اإلجمالي 
  .مدى قدرة املتعلمني على التعبري باللون الفاتح و الغامق  -

  

 

   3 :ة ذاذم الجـرق دقيقة   45 :المدة 

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  التعرف على اللون الغامق و الفاتح: ي ـالهدف الفن

  بأمهية احلفاظ على البيئة و بأمهية حتسيس املتعلم : لهدف التربوي ا

 .الصورة يف التواصل و اإلخبار                   

  . بيئيت نظيفة  : الموضـــوع 


