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  .المتماثلة   المملوءة غيرالتعبير باألشكال الهندسية و العضوية : الموضوع 

  .)غالف دفرت قدمي ( ورق مقوى  –أقالم لبدية  – فرشاة –الصبغمائية  –اللصاق  –قلم الرصاص  –املقص   :الوسائل 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  يتلو املدرس على تالميذه هذا البيت الشعري :  

  جناحيه لعلي إلى أين أهوى أطير**** يا سرب الحمام هل من يعير  

  يشرح البيت ، و يضبط معناه عن طريق األمثلة اآلتية:  

 عندما رأى الطفل سرب احلمام ماذا كانت رغبته ؟  

 ملاذا متىن لو أعاره احلمام جناحه ؟  

 ترى الطري حملقا يف الفضاء ؟ مباذا تشعر أنت عندما  

  مالحظة الوثيقة 

  بارة عن صورة فوتوغرافية ، متثل منوذجا ملتحرك هندسي ع :الوثيقة األولى . 

  صورة فوتوغرافية ، متثل طيارة ورقية  :الوثيقة الثانية.  

  اليت تظهر فيها  األلوانباستخراج األشكال و يقوم التالميذ .  

  أنشطة  

  و ممارسات 

 و يستنتجون أن .  2مل التالميذ الرسوم الواردة يف النشاط يتأ : 

أضيف إليها شكل هندسي عبارة عن مستطيل يشكل جسدها ، مث يتكامل الرسم . الشكل األول عضوي ميثل رأس بقرة  )أ 

 .بإضافة أعضاء أخرى هندسية و عضوية 

إىل الشكل اهلندسي املثلث للحصول على شكل يطالب املتعلم بإضافة أشكال عضوية مملوءة و غري متماثلة  :التمرين  )ب 

 . حيوان ما 

 يقارن املتعلم بني الشكلني ليتأكد من ال متاثلهما:  التقويم الذاتي   . 

 تغيري الشكل املتماثل للحصول على شكل ال متاثل فيهمدى قدرة املتعلم على  : التقويم التكويني      .  

  اإلبداع 

   و االبتكار

  التالميذ بابتكار طائر غريب اعتمادا على شكلني عضوي و هندسي غري متماثلني يقوم: 

  خيتار التلميذ احد الشكلني لتجسيد رأس الطائر و اآلخر لتجسيد جسمه على ورق مقوى. 

  يضيف إىل الرأس األعضاء األخرى املناسبة ، مث يرسم جسد الطائر ، و جيعل له جناحني غري متماثلني. 

 شكل الطائر ، مث يقصه و يعيد نسخه على ظهر الطائر املرسوم على الورق املقوى ليحصل على صورة شكل  خاالنسو ة ينقل بواسط

 .الطائر مرسوما من جهتني بالورق املقصوص 

  و  و ثانوية باستعمال الفرشاة و الصباغة املائية ، و ميألها بنقط و خطوط ، أساسية بألوانيلون مساحات الطائر من الواجهتني

 .أشكال أخرى 

  حكام إجسده و يدخل خيطا فيهما مث يعقده ب أسفلالطائر ، و أخرى يف  رأسيضع ثقبة يف أعلى. 

  إجناز العمل ، يعلق التالميذ إجنازا�م على سقف احلجرة لتصبح إكليال من الطيور امللونة املتحركة بعد  

  التقييم اإلجمالي 

  انطالقا من أشكال عضوية و هندسية مملوءة و غري متماثلة :  قدرة املتعلم على ابتكار طائر غريبمدى 

  تلوين مساحته باستعمال األلوان األساسية و الثانوية ، و تزيينها بنقط و خطوط و أشكال أخرى مدى قدرته على . 

  قدرة كل جمموعة على تشكيل إكليل من الطيور الورقية امللونة املتحركةمدى  .  

 

 دقيقة   45 :المدة 
   24 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . امللونة غري ري باألشكال اهلندسية و العضوية اململوءةالتعب: ي ـالهدف الفن

   .ربط املتعلم بأجواء احلرية و املرح و االبتكار : الهدف التربوي 

  .  لعبة الطائر المتحرك: الموضـــوع 


