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ة في قسم  ةقطريّ مرشدة ، بثينة عرابي إعداد وكتابة: ّ "أ"للبرامج اإلضافي  ّللتعليم االبتدائي 

ّصالح طه،  تركيز سيرورة الكتابة واإلعداد:
 
ّمفت

 
ّز التعليم العربي في قسم "أ" ش، مرك ّللتعليم االبتدائي 

ة للتربية ال :ةمراجعة لغويّ  ة في قسم "أ" للتعليم ااّللبنى حديد، مرشدة قطري  ّلغوي  ّبتدائي 

يّ 
ّ
ان :تنسيق فن ّللحوسبة في قسم "أ" للتعليم ااّل ، مرشد قطري  أيمن ري   بتدائي 

 

 

 

 

ّ
 
اسة بصيغة املذك  .ر من باب التسهيل فقط، وهي تشمل الجنسينمالحظة: الكتابة في هذه الكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



 2 02560328وزارة التربية والتعليم، اإلدارة التربوّية، قسم "أ" للتعليم االبتدائّي، دبورة هنبيئة، القدس، 

 

 املحتوى 

 مقّدمة      3                   

أنا؟ من 4 األولى الفّعالّية   

ة املرآة 6 السحري  الثانية الفّعالّية   

بيننا؟ املشترك ما 7 الثالثة الفّعالّية   

البشري ّ الحاجز 9 الرابعة الفّعالّية   

الحلقات لعبة 11 الخامسة الفّعالّية   

ارات مسار 13 سي  السادسة الفّعالّية   

املالبس خزانة 15 السابعة الفّعالّية   

ّ -أ 17 مختلف فن   
الثامنة الفّعالّية  

اللوحة أكمل أنا -ب 19  

الدمى سرحم 24 التاسعة الفّعالّية   

الدمية بيت -أ 26  

العاشرة الفّعالّية  

للمزروعات أصيص -ب 28  

ة لوحات -ت 29 ي  فن   

القلب؟ تهدي ملن -ث 30  

  



 3 02560328وزارة التربية والتعليم، اإلدارة التربوّية، قسم "أ" للتعليم االبتدائّي، دبورة هنبيئة، القدس، 

 

 

 سنوات، بأسلوب 8-3إلطالة اليوم التعليمي  لألجيال  طار تربوي ّهو إ "ניצנים"برنامج  براعم 

ّشائق وممتع.

يّ ب شارووّنشتروون في البرنامج  امل التالميذ ات إثراء في املجال الحس   الي  القيمي   -االجتماعيّ  -فع 

ة  .مع أبناء جيلهم كتتم  ّلبرنامج التعليم الرسمي 

ع البرنامج  ن التوس 
 
ات بعد بثابت ومتواصل وُيمك الي  الحوار حول القيم عن طريق ألعاب وفع 

. ّدوام التعليم الرسمي 

ّفعّ 
ُ
ات اإلثراء التي ت ذالي  ، من خالل  نف  ع التعبير الشخص ي  والجماعي  شج 

ُ
حوار مراقب، والتي ت

سهّ 
ُ
ّم في التعارف بين التالميذ ت ل.وترس  ّخ شعور االنتماء والتكت 

ة ات اجتماعي  الي  ال في  -نضع بين أيديكم اقتراحات لفع  ع التالميذ إلجراء حوار  فع  ة  تشج  قيمي 

م، وممارسة اللع
 
إلتاحة فرصة التعبير عن أفكار  ،ب والتجربة بالتناغم مع القيمالتعل

شغلهم
ُ
ة ت ، ول  هذا يكون من خالل التجربة في ب، لها عالقة مباشرة اجتماعي  عاملهم الخاص 

. اء وحضاري  ة وإدارة حوار  بن  ، املشاركة االجتماعي  ّالعمل مع املجموعة، التفكير اإلبداعي 

ه ال اليّ من املهم  أن ُيالئم املوج  زات  اتفع  املقترحة لجيل التالميذ، حجم املجموعة، ممي 

ها. ّاملجموعة واملواضيع التي تهم 

م املحيطة، واستعمالها خالل اليوم 
 
ات ودمجها في بيئة التعل الي  ل توثيق نتاج الفع  من املفض 

ة  ،التعليميّ  . -لحوار االجتماعيّ لبهدف خلق متابعة واستمراري  ّالقيمي 

 

 

 

 

 مقّدمة
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ّ: التصّور الفكرّي 

  ّراللتخفيف  تلميذ ول ّ بعض اهتمامات لى مجاالتإالتعر ف
 
ل. من رهبة توت ّاللقاء األو 

ّ: ربوّيةاألهداف الت

  ة  هتمامات املختلفة في املجموعةااّلأن يدرك التلميذ أهمي 

 ت ّالتلميذ قيمة احترام آراء اآلخرين املختلفة  أن يذو 

 األهداف التعليمّية:

  ّما سيكتبه بين املكتوب في البطاقة ّو أن يالئم التلميذ

   ةفي ختلفة امل هتماماتهاز التلميذ بين أنواع ميّ أن ي ّحياته اليومي 

  ل التلمي ّ اآلخرين اتاهتمام ذأن يتقب 

 والوسائل املطلوبة:  املوادّ 

  ،أقالمبطاقات.ّ

ّ: سير الفعالّية

 ّ ما يناسبه )دون كتابة االسم  وفقيكملها ن عليه أ"، جمل ناقصة"بعنوان: بطاقة  تلميذ يأخذ ول

ّ.على البطاقة(

ل، : عمرّيالجمل املقترحة ه في املدرسة، اللون املفض  عه، أكثر موضوع أحب  ّ،فريق كرة القدم الذي أشج 

يه في منزلي ّ(.باإلمكان إضافة جمل أخرى يراها املرشد مناسبة...)الحيوان الذي أحب  أن أرب 

  ويبدأ بقراءة  ،، يجمع املرشد البطاقات، يخلطها، ثم يختار واحدةالكتابة تالميذن ينهي الأبعد

 املعلومات التي كتبها صاحب البطاقة.

 صاحب البطاقة التي بيد املرشد. التخمين َمن تالميذعلى ال 

ّ

 الفّعالّية األولى

 مـــن أنــــا؟
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ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور املرشد:

  ّحسب عدد املشاركينتصويرها بّو ،كتابة الجمل الناقصة على بطاقة

  ة يجده كتابة  ا مناسبةجمل إضافي 

  إثارة نقاش/ حوار 

 إجمال 

 املّدة الزمنّية:

  25- 30 دقيقة 

ّ  

 من أنا؟

 .......................عمري: 

  ....................... لوني املفّضل:

 ....................... أكثر موضوع أحّبه في املدرسة:

ذي أشّجعه:
ّ
 ....................... فريق كرة القدم ال

 ....................... الحيوان الذي أحّب تربيته في منزلي:

 ....................... األكلة التي أحّبها:

ذي أحّب أن أتردد إليه: .......................
ّ
 املكان ال
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 :التصّور الفكرّي 

  ّ لهم من حيث: الشكل، الحجم، الذوق، يختلف البشر في عد  ة مجاالت، وعلى اآلخرين تقب 

 الصفات.

 :األهداف التربوّية

   ّهالقائم من حول االختالفأن يدرك التلميذ

   ر التلميذأن ّقيمة االختالف بين البشر يقد 

 األهداف التعليمّية : 

  ّدق التلميذ املهم ّأن يطب ّة املعطاة له بشكل جي 

 ر التلميذ بالحركة عن أفكاره  أن  عب 

 ر التلميذ املالءمة بين ما يراه وبين حركته ّأن يطو 

  ق التلميذ مبدأ محور التماثل ّأن يطب 

ّ ة:اليّ سير الفعّ 

 ّ تقليده من  املقابل له على التلميذحروات مختلفة، ويبدأ بعمل  ،آخر تلميذمقابل  تلميذ يقف ول

ه انعكاس مرآة. ،إجراء نفس الحروات خالل   كأن 

 .ّبعد مض ي عشر دقائق يتم  تبادل األدوار

 :دور املرشد

  ة ة تنفيذ سير الفعالي   تقسيم التالميذ إلى أزواج، وإرشادهم في كيفي 

  إثارة نقاش/ حوار 

 ّإجمال

 الزمنّية:  املّدة

 25- 30 ّدقيقة

 الثانية الفّعالّية

 السحرّية املرآة
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ّ

 

 

 

 :ر الفكرّي التصوّ 

  ّ لكل ّ
 
ة به، ال زاته الخاص  تي من املمكن أن تتشابه مع الغير أو تختلف عنه. االختالف إنسان ممي 

ة في حياتنا، وجزء طبيعيّ  ّ والتشابه أمور بديهي 
 
نا في مجرى الحياة، مهما تشابهنا ومهما اختلفنا فكل

 بشر نتساوى في الحقوق والواجبات.

 :ةاألهداف التربويّ 

  زات املجموعة ّأن يدرك التلميذ ممي 

  : ةاألهداف التعليميّ 

 ّزأن ي  التلميذ تجانس وتمايز واختالفات عديدة بين أفراد املجموعة مي 

 ّيقارن التلميذ بين اهتمامات زمالئه املختلفة أن

ّ:والوسائل املطلوبة املوادّ 

   ّنةبرستول بحجم كبير، أقالم ملو 

ّ:الفّعالّيةسير 

  ّ ّوكتابة لونه املفضّ  ،ة يده على البرستوّلبرسم كف ّ تلميذ يقوم ول  ة اليد.ل داخل كف 

 ّ تلميذ يقوم ول ّ ّ بمد 
 
 آخر قام باختيار نفس اللون. تلميذة يد ة يده إلى كف ّمن كف ّ خط

  ّبين أفراد املجموعة. والنقاط املشتركة يقوم املرشد بإجراء نقاش حول مدى التشابه واالختالف

ّ :دور املرشد

 ّ ّتحضير املواد

 ّتحديد املوضوع

   إثارة نقاش/ حوار 

 ّإجمال

 الثالثة الفّعالّية

 بيننا؟ املشترك ما
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ّحةة:مل 

  ل...فريق كرة قدم مفضّ  -لةاألولة املفضّ  –خر باإلمكان اختيار أي موضوع آ 

ّاملّدة الزمنّية: 

 25- 30 ّدقيقة

ّ

ّ
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ّ :ر الفكرّي التصوّ 

 وعة، يجب أن ُيبنى على أساس متين.العمل ضمن طاقم أو مجم 

ّ ة:األهداف التربويّ 

 ر التلميذ قيمة التعاون داخل املجموعة  أن يقد 

   ة امليدرك التلميذ أهم ّأن ّالنجاح ثابرة من أجل نيلي 

 ة:األهداف التعليميّ 

  ّأن يكتسب التلميذ مهارات جديدة تقوده إلى النجاح

  م التلميذ أساليب التع
 
 امل مع الربح والخسارةأن يتعل

 ّ
 
د التلميذ هدف ّا يطمح لتحقيقهأن يحد 

ّ والوسائل املطلوبة: املوادّ 

 ّطبشورة للرسم، كرة

ّ ة: اليّ الفعّ  سير 

 ا إلى جنب التالميذوعلى  بواسطة الطبشورة، يقوم املرشد برسم دائرة على األرض  الوقوف جنب 

 على محيط الدائرة.

  بواسطة رولها بقدمه التالميذوعليه إخراج الكرة من بين  ،مع كرة تلميذداخل الدائرة يتواجد، 

ّ ّة زمنيّ خالل مد   دة.ة محد 

  في ّ  دة يخسر.ة املحد ّحال لم  ستطع إخراج الكرة خالل املد 

   بالكرة. التلميذنهم في الدائرة أثناء انشغال اكتبديل أمالتالميذ على 

 

 

 الرابعة الفّعالّية

 البشرّي  الحاجز
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ّدور املرشد: 

 ّ
 

ّواال ،التعاوّن على محيط الدائرة علىالتالميذ املتواجدين  حث
 
جل منع خروج الكرة من فاق من أت

رة من خالل يجاد طرائق من أجل إخراج الكاملتواجد داخل الحلقة إّلالحلقة، وتشجيع التلميذ 

ّ  .والفوّز الجدار البشري 

 إثارة نقاش/ حوار حول شعور التالميذ بعد الربح/ الخسارة 

 إجمال 

 املّدة الزمنّية:

 40- 45 دقيقة 
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ّ :الفكرّي  ر التصوّ 

 ّ له هو موضوع مهم ا موضوع اآلخر وتقب  وونه  ،احترام الفرد، لذلك يجب توعية التلميذ إلى جد 

ا قبل ول  ش يءإ
 
 .شكله الخارجيّ  ، دون الحكم عليه حسبنسان

ّة: األهداف التربويّ 

  ّاالختيار في االختالف قيمة التلميذ  ستشعرأن

  ّ ة العالقات بين أن  عي التلميذ أهم ّاألفرادي 

ّ ة: األهداف التعليميّ 

 ر التلميذ عن نفسه  أن  عب 

  زمالئه اختيارات التلميذ يحترم أن 

  قة بصورة زمالئه إلى التلميذ يتعر ف أن ّمعم 

ّ والوسائل املطلوبة: املوادّ 

  ّّال املوسيقية، جهاز تشغحلقات بالستيكي

 : الفّعالّيةسير 

  التالميذة الغرفة بنصف عدد على أرضيّ  ةبالستيكيّ يقوم املرشد بتوزيع حلقات. 

  بين الحلقات التالميذعند تشغيل املوسيقى يمش ي.ّ

 ّ عند إيقاف املوسيقى يدخل ول ّ منهم املرشد  ( ويطلبزوج إلى حلقة واحدة )بشكل عشوائي 

ّ ّ ث ول ّالتحد  اإلى اآلخر حول موضوع يحد  ّ.ده مسبق 

 ّ ّإجراء ال يتم يختار املرشد ّو ،يدخل إلى الحلقات أزواج مختلفة ةمرّ  ات، وفي ول ّة مرّ نشاط عد 

ّ اموضوعّ  ا،  التالميذللحديث عنه داخل الحلقة، ثم  عود جميع  اجديد  ّللجلوس مع  ث عن والتحد 

ةمور الجديدة التي تعرّ اأّل  .التالميذ فوا إليها من بقي 

 الخامسة الفّعالّية

 الحلقات لعبة
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 دور املرشد: 

 تداولها داخل الحلقات. وتوجيه التالميذ للحديث عن املواضيع التي تم ّ ،إدارة النقاش 

  إجمال 

 املّدة الزمنّية:

 40- 45 ّدقيقة

 

ّّ
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 :ر الفكرّي التصوّ 

   ّكشف التالميذ على  ة، لذلك من املهم ّة في حياتنا اليوميّ استعمال الشارع بات من األمور الحتمي

ّمن أجل املحافظة على سالمة الجميع. ،وآداب السلوك فيه ،الشارعات مركبّ 

 ة:األهداف التربويّ 

   ّّة السلوك الصحيح في الشارعأن يدرك التلميذ أهمي

 
ّت التلميذ آداب السلوك الصحيح في الشارعأن يذوّ 

ّ ة:األهداف التعليميّ 

 ّ
 
ّم التلميذ قوانين السلوك السليم في الشارعأن يتعل

  ّى الرصيف وعلى ممر املشاة.يكتسب التلميذ مهارات السلوك عل نأ

 :والوسائل املطلوبة املوادّ 

  ّن ارات صغيرة يحضرها األوالد من بيوتهم، شريط الصق ملو  ّ.سي 

ّ :ةاليّ سير الفعّ 

 د ال ا مسا تالميذيحد  ة الغرفة.مع  ارات على أرضي   ر السي 

  ... إضافة إشارات مرور، مشاة، مباٍن 

 -  ئه على املسار.لها، واللعب مع زماّلارة التي يفضّ باختيار السيّ  تلميذول  يقوم 

ّ دور املرشد: 

 ّ ّتوزيع املهام

 ح قواعد السلوك الصحيح في الشارعشّر 

 مراقبة العمل بين التالميذ 

ّ

 السادسة الفّعالّية

 سّيارات مسار
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  إثارة نقاش/ حوار 

 ّإجمال

 املّدة الزمنّية: 

 40- 45 ّدقيقة

 

ّ
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ّ :ر الفكرّي التصوّ 

  ّة الواجب غرسها في أذهان أبنائنا وتاّلمن التصر ة الصغيرةفات االجتماعي   ميذنا من الفئة العمري 

ّ.بما في ذلك أنماط املظهر الخارجيّ  ،ةة والداخليّ مواصفاته الخارجيّ  ل اآلخر بكل ّتقبّ 

  ة:األهداف التربويّ 

 االحترام واالختالف يأن يدرك التلميذ قيمت 

ّ ة:األهداف التعليميّ 

 ّ
 
  ة االختيارم التلميذ كيفيّ أن يتعل

 أن يقارن التلميذ بين مالبس الصيف وبين مالبس الشتاء 

 ل أن  زمالئه اختيارات التلميذ يتقب 

ّ :املطلوبة والوسائل املوادّ  

 
نة/ أقالم ملوّ  ّ، مناسبة لفصلي الشتاء والصيف.جام متفاوتةحأمالبس قديمة ب ،نةطباشير ملو 

ّ: سير الفّعالّية

 ّ ّىات بالطباشير/ األلوان على أرضيّ رسم شخصيّ  يتم  ة الساحة أو قطعة كرتون مقو 

 ات املرسومة. تالميذيقوم ال ّباختيار املالبس التي يرونها مناسبة للشخصي 

 دور املرشد:

   ّة من أجل كشفهم على قضيّ  ،ة بالصور وعرضها للمناقشة مع التالميذاليّ توثيق تنفيذ الفع

ّ ،ذواقاالختالف في اأّل
 
وضرورة احترام  ،شخص ل املظهر الخارجي لكل ّأثناء اختيار املالبس التي تشك

 هذا االختيار.

 إجمال 

 

 السابعة الفّعالّية

 امللبس خزانة
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 املّدة الزمنّية:

  25- 30 دقيقة 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ  
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  :ر الفكرّي التصوّ 

 ّ   والتعبير عن الذات. في تنمية اإلبداع دور أساس يّ  للفن 

 ة:األهداف التربويّ 

  ّ ّأن  ستشعر التلميذ قيمة الفن 

  ّ ّعة للتعبير عن الذاتهنالك مجاالت متنوّ  أن يدرك التلميذ أن 

 ة:األهداف التعليميّ 

   ّّف التلميذ على أنواع الفنون املختلفة أن يتعر

 ّ
 
 م التلميذ مصطلحات جديدة في مجال الفنوّنأن يتعل

  ّي ي التلميذ ذوقه الفن   أن ينم 

ّ:والوسائل املطلوبة املوادّ 

  ة نايلون مع فقاعات ّىن، دهان ملوّ ، أشرطة الصقة، هوائي  ّكرتون مقو 

 :سير الفّعالّية

    ن في الصورة(.باستخدام النايلون واألشرطة ال تلميذ صنع جوارب لكل ّيتم  الصقة )كما هو مبي 

 رة، ويرسم بقدميه اللوحة الفنّ يدوس املشترك على لون من أ
 
ة التي يختارها.لوان الدهان املتوف  ي 

  . / زوجي  أو جماعي   باإلمكان العمل بشكل فردي 

 دور املرشد:

   .أسماء ف على وكشف التالميذ للتعرّ تحضير املواد ومساعدة التالميذ في صنع جوارب النايلون

 ليوناردو دي فنش ي وفان جوخ. بعض الفنانين التشكيليين مثل:

  ّإثارة نقاش/ حوار حول  املنتوج النهائي 

 ّإجمال

 

 الثامنة الفّعالّية

 مختلف فّن  -أ



 18 02560328وزارة التربية والتعليم، اإلدارة التربوّية، قسم "أ" للتعليم االبتدائّي، دبورة هنبيئة، القدس، 

 

ّمقترحات لعرض املنتوج: 

 ّ ّ غرفة في باإلمكان عرض املنتوج النهائي 
 

 ات املدرسة.أو في ممرّ  ،الصف

 املدة الزمنية: 

 40- 45 دقيقة 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ  
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ّ

         

ّ:والوسائل املطلوبة املوادّ 

  أغراض من البيئة القريبة، أقالم، كرتون مقصوص 

ّ :سير الفّعالّية

 ّ يختار ول ّ
 
ا من األغراض ال إحضارها، يقوم بإلصاق الغرض وإكمال اللوحة  تم ّتي مشترك غرض 

نة. ّباألقالم امللو 

ّاملّدة الزمنّية:

  15- 20 ّدقيقة

ّ  

 اللوحة أكمل أنا .ب
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ّ

           ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

ّ

ّ

         ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ  
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ  
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ّ  
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ّ:ر الفكرّي التصوّ   

  عليهم خالل حياتهم  خرى ملعرفة ما  شعرون به، أو ما يمرّ ات ألشخصيّ ممارسة أدوار  تعتبّر

ة، أو في مواقف معيّ  ن التالميذ نة من أكثر اأّلاليومي 
 
خلق ّو ،اآلخر من التعاطف معمور التي تمك

ّ.لنزاعاتحلول ل

ّ ة:األهداف التربويّ       

 ّ  ر التلميذ أنماط حياة تختلف عن حياتهأن يقد 

   ّأن ي إلى تطوّ  يدرك التلميذ أن   ر الفكرةالعمل ضمن مجموعة يؤد 

  ل للحل ي إلى التوص  ت التلميذ في نفسه أن  الحوار والنقاش يؤد   أن يذو 

 ة:األهداف التعليميّ     

   ّّّو اإلصغاء ر التلميذ مهارتيأن يطو
 
 مالتكل

  ة د التلميذ دور الشخصي   أن يجس 

ّ :والوسائل املطلوبة املوادّ 

 ّخشبيّ  مالقط ّ، صمغة، كرتون مقصوص، ألوان، مقص 

ّ :ةاليّ سير الفعّ 

 ّ ها وإلصاقها على طرفي يقوم برسمها، قصّ ة التي يريد تجسيدها، باختيار الشخصيّ  تلميذ يقوم ول

ّآخر. ة أخرى لتلميذن في الصورة، وإجراء حوار مع شخصيّ امللقط كما هو مبيّ 

ّ دور املرشد:

  ة والشخصيّ إشراك التالميذ في اختيار  دوارها.ات التي سيقومون بأداء أالقص 

  إثارة نقاش/ حوار 

 ّإجمال

 التاسعة الفّعالّية

 الدمى مسرح
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ّمقترحات لعرض املنتوج:

  ّ التالميذ املتواجدين في مجموعات أخرى. عرض املنتوج أمام بقية بعد التدر ب على الحوار، يتم 

ّاملّدة الزمنّية:     

 40- 45 دقيقة 

ّ  



 26 02560328وزارة التربية والتعليم، اإلدارة التربوّية، قسم "أ" للتعليم االبتدائّي، دبورة هنبيئة، القدس، 

 

 

 

 

 

ّ :ر الفكرّي التصوّ 

 ّ ال تجاه املكان، البيئة أو املجتمع الذي  عيش فيه، لذلك يجب وفعّ  فرد في املجتمع دور مهم ّ لكل

ة مختلفة، التي من  تذويت ا في مجاالت حياتي  ة لدى التلميذ من خالل منحه أدوار  قيمة املسؤولي 

ّ
 
ة ال ة وخلق إنسان مسؤول، مبدع ومساهم في خلق األمور الجمالي  تي شأنها تطوير قيمة املسؤولي 

ّتحيط به.

 ة:األهداف التربويّ 

  ّ ّة الحفاظ على البيئةيّ أن  ستشعر التلميذ أهم

ّ ة:األهداف التعليميّ       

  وإتقان بنظام العمل التلميذ ينهي أن 

  املنتوج الستعمال فكرة التلميذ يبلوّر أن 

  ي أن يّ  ذوقه التلميذ ينم   الفن 

 ات خلق في التلميذ  ساهم أن  بيئته في الجمالي 

  ّاألفكار تبادل في زمالئه التلميذ  شارك أن

ّ: بيت الدميةة اليّ والوسائل املطلوبة لفعّ  املوادّ       

 ّ  ، ألوانوعاء بالستيك، مقص 

ّ :ةيّ سير الفّعال

 ّ يقوم ول ّ وتزيين البيت حسب  ،فارغ، ويقوم برسم شبابيك وأبواب تلميذ بإحضار وعاء بالستيكي 

ّذوقه.

ّ:دور املرشد

  ّ ة.الباب شكل مساعدة التالميذ في قص   ، ومراقبتهم أثناء تنفيذ الفعالي 

 الدمية بيت -أ

 العاشرة الفّعالّية
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 ّإجمال

ّ:مقترحات لعرض املنتوج

  ّ
 
ّتي نتجت في تجسيد قصّ باإلمكان استعمال البيوت ال  دة.ة محد 

ّدقيقة 30 -25املّدة الزمنّية:  

ّ
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ّ:والوسائل املطلوبة املوادّ 

   ّّنباتات للغرس -تراب -علبة فارغة -ةمالقط خشبي

ّ :ةاليّ سير الفعّ 

 ّصغيرة.قومون بملئها بالتراب وغرس نبتة ثم ي بتثبيت املالقط حول العلبة، ذيقوم التالمي

ّ:دور املرشد

   ّّةاليّ ومرافقة التالميذ أثناء تنفيذ الفعّ  إحضار املواد

ّ:مقترحات لعرض املنتوج

  ّ
 

 عند املزروعات. بتوفر شروط اإلنبات والنموّ  االهتماممع  ،باإلمكان عرض املنتوج في غرفة الصف

ّدقيقة 30 -25املّدة الزمنّية:  

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 للمزروعات أصيص. ب
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ّ :والوسائل املطلوبة املوادّ 

 ة ّ، دهان، لوحةقنينة بالستيكي 

 ة:اليّ سير الفعّ 

  ّ يقوم بتغطية أسفل القنينة  ، ثم ّتلميذ برسم األغصان باللونين األسود أو البنيّ  يقوم ول

ّالبالستيكيّ  ّ/ األحمر/ األبيض/ األصفر وطبعها على اللوحة بجانب األغصان.ة بالدهان الوردي 

ّدور املرشد:

   ّةاليّ إحضار املواد ومرافقة التالميذ أثناء تنفيذ الفع. 

 مقترحات لعرض املنتوج:

  ّ
 

 .ات املدرسةأو في ممرّ  عرض املنتوج في غرفة الصف

ّالزمنّية:  املّدة

 25- 30 دقيقة 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

ّية لوحات .ت
ّ
 فن
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ّ:والوسائل املطلوبة املوادّ 

   ّّكرتون، خيطان صوف ملو ّنة، مقص 

ّ :سير الفّعالّية

 ّ يتم ّ ّ .الكرتون على شكل قلب، وإحاطته بخيطان الصوف قص 

ّدور املرشد:

   ّإحضار املواد ّ ّشكل القلب ومساعدة التالميذ في قص 

ّمقترحات لعرض املنتوج:

   ّباإلمكان تعليق القلوب
 

، أو إهدائها لشخص متواجد في املجموعة أو من الناتجة في غرفة الصف

 القائمين على البرنامج في املدرسة.

ّدقيقة 30 -25املّدة الزمنّية:  

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 القلب؟ تهدي ملن .ث


