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مدخل:
يتعلَّم التالميذ يف غرفة واحدة هي غرفة الصّف، لذلك عليهم أن يكونوا ُشكاء حقيقيني يف الصّف. ألّن الصّف ُملٌك للجميع؛ رغم 

االختالفات والفروقات الفرديّة. ويجب االتّفاق عىل قوانني مشرتكة ومقبولة للجميع والتي من خاللها يتّم تحديد حقوق وواجبات 

كّل تلميذ، من أجل بناء الصّف كوحدة اجتامعيّة واحدة تهدف إىل تقوية العالقات بني التالميذ ودعم املشاركة االجتامعيّة يف جهاز 

الرتبية والتعليم العريّب.

األهداف:
أن يدرك التلميذ قيمة املشاركة االجتامعيّة. 	.1

أن يقّدر التلميذ القيم اإلنسانيّة كاحرتام الغري.  .2

أن يتعرّف التلميذ عىل حقوقه وواجباته.  .3

أن يبادر التلميذ يف بناء دستور صفّي.  .4

أن يلتزم التلميذ بالدستور الصّفّي واملدريّس.  .5
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فّعالّية فرديّة:

ضْع إشارة              أو إشارة              داخل الداٸرۃ الصغريۃ، ثم لوِّن الرسامت التي تشري إىل الترصّف السليم:
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فّعالّية صّفّية:

يقرأ املريّب النّص التايل للتالميذ:

جولة يف أحضان الطبيعة

خَرَج تالميذ الصّف األّول، مع معلّمتهم إىل جولة بني أحضان الطبيعة. وبعد أن تعرِّفوا عىل املكان واستمتعوا باملناظر الجميلة 

الخاّلبة، جلسوا ليسرتيحوا يف ظلِّ شجرة كبرية.

أخرَج  كلٌّ منهم طعامه وأخذوا يتناولونه، وبعد أن انتهوا بدأوا بجمع الفضالت وإلقائها يف سلَّة املهمالت، ما عدا أشف، فقد 

شَِب علبة العصري وألقى بها عىل العشب األخرض، وترك كيَس النايلون، فطاَر وعلَق عىل الشجرة. 

أزعج هذا املنظر زميلَتَه رنني، فاقرتبت منه وقالت: »يا أشف، لكلٍّ منَّا حٌق وواجٌب، فقد خلق الله لنا الطبيعة لنستمتع بجاملها ونجلُس 

يف أحضانها، وهذا حّقنا، ولكن واجبنا ومسؤوليّتنا أن نحافظ عىل نظافتها وجاملها«.

خجَل أشف من ترصّفه، وأرسع يف الحال ليضع علبة العصري يف سلّة املهمالت، ووعد بأن ال يكّرر هذا الترصّف مرًّة أخرى.

أسئلة للمحادثة:

إىل أين خرج تالميذ الصّف األّول؟  #

كيف حافظ تالميذ الصّف األّول عىل نظافة املكان؟  #

ماذا فعل أشف؟  #

ما هو الترصّف الذي أزعج رنني، وملاذا؟  #

ماذا كنت تفعل لو رأيت أحد التالميذ يلقي القاممة يف صّفك/ مدرستك؟  #

لو كنت مكان رنني كيف ستقنع أشف بأن ال يلقي النفايات عىل األرض؟  #

ملاذا يجب أن نحافظ عىل البيئة؟  #
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توصيات: يقوم املريّب والتالميذ بذكر الحقوق والواجبات الصّفية واملدرسيّة، ثّم يكتب املريّب ما ذكره التالميذ عىل 

بطاقات، ويقوم بتعليقه يف زاوية الدستور الصّفّي واملدريّس. ويكون ذلك ملزًما للجميع.


