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مشروع اإلثراء التربوي
براعم في الصفوف األولى
والثانية

2

ِّ
مقدمة
التعليمي الذي أمامكم ُم َع ّد لتفعيل التالميذ يف شهر ّأّير ضمن برانمج "براعم" .حيتوي الربانمج على أنشطة خمتلفة يكتسب فيها التالميذ
برانمج اإلثراء
ّ
ومتنوعة.
مهارات أساسيّة بطُُرق تعليميّة ممتعة ّ
تلخيصي خنتتم به يومنا.
بوي ،فنشاط
نبدأ اليوم بنشاط
افتتاحي ،مثّ ننتقل إىل نشاط تر ّ
ّ
ّ
تعتمد األنشطة على قيام التلميذ بتجارب انجحة وأنشطة حيويّة ذات صلة تعود عليه ابلفائدة واكتساب املعلومات واملهارات األساسيّة.
.1

سوف نعمل هذا الشهر على إثراء التالميذ مبهارات يف الرتبية الفنّيّة اجلماليّة ،وتوسيع آفاقهم ،من خالل موضوع هذا الشهر "أان ُمبدع".

.2

عرب لوحة أو رمسة.
نعمل على إكساب التلميذ خربات ذات معىن من خالهلا يستطيع التعبري عن ذاته وترمجة مشاعره ر َ

.3

الفّن.
يشارك التالميذ يف اختيار املو ّاد واألدوات املالئمة للمنتَج ّّ

.4

نتيح الفرص أمام التالميذ خلوض التجارب واالستكشاف من خالل التعامل مع املو ّاد واألدوات الفنّيّة املختلفة.

.5

الفن الراقي من خالل ممارسة الفنون أبنواعها املتع ّددة.
نعمل على تطوير اجلانب
اجلمايل لدى التالميذ ُّ
وتذوق ّ
ّ

.6

نعمل على تطوير قدرات التالميذ يف اجملاالت املختلفة :االجتماعيّة؛ العاطفيّة؛ اجلسديّة؛ املعرفيّة.

.7

نعمل على ترسيخ روح االبتكار واخليال واإلبداع لدى التالميذ.

دائما ما يلي:
علينا أن نتذكر ً
.1

فعال ،مبادر ومؤثّر.
التلميذ هو شر ٌ
يكّ ،

.2

أفكارا لتنفيذها.
نتيح للتالميذ أن يقرتحوا ً

.3

املقرتحة.
يطور التلميذ مهاراته االجتماعيّة من خالل املشاركة يف األنشطة َ
ّ

.4

ٍ
يومي.
يستمتع التلميذ ابملشاركة والنجاح من خالل ممارسة األنشطة واأللعاب على حنو ّ

كزي لشهر ّأّير هو " أان ُمبدع"
املضمون املر ّ
نعزز إدراك التلميذ ألمهّيّة فهم وتذويت خربات حياتيّة عديدة ،وذلك من خالل إاتحة الفرص أمامه ابملشاركة واملبادرة يف أنشطة الربانمج اليوميّة.
ّ
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املعرفة:
يطور التلميذ قدراته االجتماعيّة من خالل مشاركة أفراد اجملموعة يف األنشطة الفنّيّة.
ّ
اإلبداعي.
اخليايل و
يوسع التلميذ عالَمه
ّ
ّ
ّ
الفّن.
حل املشاكل عند تعامله مع املو ّاد واألدوات واختيار األكثر َ
ّ
يذوت التلميذ آليّات تساعده يف ّ
مناسبةً من بينها لتنفيذ منتَجه ّّ
ويعرف على مفاهيم جديدة ،حنو :األشكال؛ األحجام؛ األلوان...
يكتسب التلميذ مهارات عديدة تزيد من قدرته على التعبري واإلبداعَّ ،
حتمل املسؤوليّة واحرتام م رلكيّة الغري.
يدرك التلميذ أمهّيّة التواصل بني أفراد اجملموعة الواحدة ،وتزداد قدرته على ُّ

مهارات :ذهنية؛ حركية؛ اجتماعية؛ عاطفية
ينمي
النمو من خالل املشاركة والتجربة يف أنشطة اخلطّة التعليميّة َ
املقرتحة يف هذا الربانمج؛ فهو برانمج ّ
يكتسب التالميذ مهارات عديدة يف خمتلف جماالت ّ
حتمل املسؤوليّة
ويطور قدرات التلميذ اإلبداعيّة ،ويزيد القدرة على التعبري عن النفس وعلى ُّ
لدى التلميذ القدرة على التفكري والتخطيط ،ويزيد ثقته بنفسهّ ،
الفعالة ،والعالقات املتبادلة ،واملبادرة ،وتقوية وتدريب العضالت الغليظة والدقيقة.
والتعاون ،واملشاركة ّ

القِيِمِ:
اجلماعي وما حيصده الفرد من فوائد نتيجة هذا العمل.
يدرك التالميذ قيمة العمل
ّ
فّن أو لوحة يف معرض ،وكذلك يدرك أمهّيّة الرتابط بني
يزداد شعور التلميذ ابملسؤوليّة جتاه اجملموعة ،فتزداد رغبته يف التعاون واملشاركة إلنشاء منتوج ّّ
وحل املشاكل ومواجهة الصعوابت.
األحداث املتسلسلة املبنيّة على العالقات املتبادلة بني الشخصيّاتّ ،

إعداد وتطوير إبتسام شليّان
هاجر أوِرن
تصميم جرافيكي َ
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اِلكلِأسبوعِ
ن
ا
و
سوفِنقترحِعن
ً
ّ
ِ

عِاألولِ–ِفنون
ِتشكيليةِ
األسبو ِّ
ّ

ِ

األسبوعِالثانيِ–ِخزفِوحرفِ
ِ

ن
نِ
تميزو ِ
ِم
األسبوعِالثالثِ–ِفّنانو
ّ
ِ

أشغالِيدويةِ
األسبوعِالرابعِ–ِ
ّ
ِ
ِ
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"فنون
ِتشكيلية"
ّ
األسبوعِاألِ ِّول
ِ

نشاطِ
افتتاحيِ
ِ
ّ

نشاطِ
إثرائيِ
ّ
يِ
تربو ِّ
نشاطِ
ختاميِ
ِ
ّ

اليومِاألوِلِ

أناِهناِ
ُ

اليومِالرابِعِ
ِّ
اليومِالِّثانيِ اليومِالِّثالِثِ

حجرِورقةِمقصِ
ِّ

ططِلوحتيِ
أخ ّ

بيتِهندسيِ
ِ
ّ

اليومِالخامِسِ

أغنيةِ"علبةِألوان"ِ

صحّيةِِ
وجبةِِساخنةِِ ِّ
لوحتيِالصلصاليةِ
ّ

الحروفِالمخفاةِ

مسابقةِأجملِمنتج
ِ

سمعانِقالِ

حكايةِِ
أفكارِملونةِ "نقطةِعلىِدفترِ
ّ

الِ
أنحتِتمث ًِ

أبيض"ِ

تصميميِاألولِ
منتوجيِفيِكلمةِ
ّ

تمثالِ
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مقدمةِ:
ّ
القت وتش كيل
وهامة؛ إذ ّإتا تتيح للتلميذ االس تمتاع مع التالميذ اآلخرين عندما ميارس ّ
الفنون التش كيليّة يف س ّن الطفولة املبكرة ض روريّة ّ
فعاليّات الرس م و ّ
أشكال ابلصلصال أو الطني وغريها.

أهم من جودة املنتَج أو النتيجة.
علينا أن نتيح للتالميذ فرصة ممارسة النشاطات الفنّيّة مبتعة وتقبّل مجيع النتائج؛ فاإلبداع واخللق ّ
كل أس بوع لنحص ل
لكل تلميذ لوحة على األقل ،جنمع س او س ّ
ت لوحات من ّ
نقرتح أن جنمع لوحات التالميذ الفنّيّة خالل الش هر ايلايل على أن يكون ّ

وليتسىن لنا إقامة معرض ألعمال مجيع التالميذ ،من املمكن دعوة األهل إىل معرض أبنائهم ليشعر التالميذ بقيمة جمهودهم ومتيّز أعماهلم.
فّن
ّ
على ّ
تنوع ّّ

"أناِهنا"ِ
نشاطِافتتاحيِ:
ُ
ّ
َس رْي النشاطِ:
جيلس التالميذ على ش كل حلقة ،اتار املرش دة أحد التالميذ الراغبني ابملش اركة يف تثبيت ايلض ور بطريقة خمتلفة ،يقرأ التلميذ االس م األ ّول يف الالئحة ويرمي

الكرة لص احب االس م الذي قرأه ،يتابع التالميذ نش اط تناقل الكرة بينهم حس ب االس م الذي يقرأه التلميذ من الئحة األمساء ،حني تص ل الكرة للتلميذ بعد
حت االسم األخري يف الالئحة.
فيعم الصمت وهكذا ّ
قراءة امسه يصرخ "أان ُهنا"ّ ،أما عندما تقرأ املرشدة اسم أحد التالميذ غري ايلاضرين ّ

نشاطِإثرائيِتربو ّيِ:نشاطِإنتاجيِ" أدهنِصلصالي"ِِ
ّ
ّ
معلومات للمرشدين:

وتعاملُه مع مادة الص لص ال على وجه اخلص وص يعمل على زّيدة تركيزه
تَعا ُم ُل التلميذ مع املو ّاد املختلفة ّ
عامةً يس هم يف تطوير قدراته الذهنيّة والتفكرييّةُ ،
دي
وتنمية عض الته الدقيقة والغليظة كذلك .ابإلض افة إىل ما ذُكر س اب ًقا ،نش اط دهن الص لص ال على وجه التحديد حيتاج من التلميذ إىل بذل جهد جس ّ
فضال عن أنّه يعمل على هتدئته وتقليل ايلركة امل رفرطة لدى بعض التالميذ.
وذهّنً ،
ّ
املستلزمات:
مقوى (ביצוע)؛ صلصال ّلني على حن ٍو خمصوص.
كرتون ًّ
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سِيِرِالنشاطِ:
الشكل أو اللوحة اليت يريد إنتاجها .حيصل على ألوان الصلصال املالئمة الختياره ،مثّ يبدأ العمل .على أفراد الطاقم أن يكونوا بني التالميذ،
كل تلميذ
خيتار ّ
َ
وذلك لتوجيههم وتقدمي املساعدة واإلرشاد حسب ايلاجةِ.
ِ

"ِ:حروفِفيِكلِمكان"ِ
نشاطِختامي
ّ

ّ

معلومات للمرشدين:
حيب التالميذ ألعاب ايلروف واألرقام فهي تعمل على زّيدة
ّ
يذوت التالميذ املعلومات على حن ٍو أجنع حني ميارس ون النش اطات املمتعة واملالئمة لقدراهتمّ .

قدراهتم التعليميّة.
املستلزمات:

مقوى).
إشارة "قف" (يف اإلمكان أن تكون جاهزة إذا توافرت لدينا ،أو أن َّ
جتهز مسب ًقا على كرتون ًّ

َس رْي النشاط:
األول بص وت مرتفع (مهزة)
اتار املرش دة تلميذين للمش اركة يف النش اط يبدأ أحدمها بذكر ايلروف برتتيبها
املرة ،يذكر ايلرف ّ
األبتثي لكن بطريقة خمتلفة هذه ّ
ّ

األول ايلرف الذي
مث يتابع برتديد ايلروف حس ب الرتتيب ولكن بص مت ،على التلميذ اآلخر إيقاف زميله ابس تخدام كلمة" :قف" ،حينها يذكر التلميذ ّ
وص ل إليه بص وت مرتفع ،على التلميذ ،الذي أوقف زميله عن ذكر ايلروف ،البحل عن كلمة حتتوي على ايلرف الذي ذكره زميله ،تكون املش اركة حس ب

حل اجلميع على املشاركة.
رغبة التالميذ ولكن علينا ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

8

حجرِورقةِمقص"ِ
ِّ
نشاطِافتتاحي"ِ:
ّ
معلومات للمرشدين:
ِ
ت".
س وف نتيح الفرص ة اليوم ألحد التالميذ أن خيتار هو جمموعة التالميذ اليت س ت ّ
توىل جتهيز الوجبة ،وس ي ّ
وزع ّ
املهام عليهم من خالل لعبة "حجر ورقة م َق ّ
من اجلدير ابلذكر أ ّن ألعاب املنافَس ة فيها الربح وفيها اخلس ارة .يس تص عب التالميذ تقبُّل اخلس ارة ،لذا علينا أن نكون يقظني عند ممارس ة ألعاب املنافس ة
ِ
أهم من الربح ،وأ ّن اخلاسر اليوم قد يكون راحبًا يف الغد.
لتشجي ِع التالميذ على تقبُّل اخلسارة ،و
ِ
التوضيح هلم أ ّن املشاركة واالستمتاع يف اللعب مها عامالن ّ

َس رْي النشاط:
ِ
قت أقوى من الورقة أل ّن
أي عنص ر من عناص ر اللعبة الثالثة هو األقوى :امل ّ
اتار املرش دة ً
زوجا من التالميذ الراغبني يف املش اركة ،تذ ّكرمها بتعليمات اللعبة و ّ
ِ
لكل عنص ر من
إبمكانه َّ
كس َرهُ .تذ ّكرهم ً
قص ها؛ الورقة أقوى من ايلجر أل ّن إبمكاتا تغلي َفهُ؛ ايلجر أقوى من ال م َق ّ
ت أل ّن إبمكانه ر
أيض ا ابإلش ارة املالئمة ّ
حت يبقى فائز
تمر على هذا املنوال ّ
عناص ر اللعبة .يبدأ التلميذان ابللعب .التلميذ اخلاس ر يعود إىل مكانه ويتق ّدم تلميذ َ
آخر ملنافس ة التلميذ الفائز .ونس ّ
واحد ،وحينذاك خيتار جمموعة من التالميذ ( 5تالميذ) ليقوموا مبساعدة املرشدة يف توزيع املهام هلذا اليوم.

نشاطِإثرائيِتربو ّي"ِ:أُنت ُجِلوحتيِبإبداع"
ّ
معلومات للمرشدين:
اإلبداعي ،دون تقييدات أو
اإلنتاجي اليومَ ،م َه ّمتنا هتيرة املو ّاد والظروف املالئمة ليتم ّكن التالميذ من خلق منتَج من بنات أفكارهم ،من خياهلم
يف نش اطنا
ّ
ّ

حتديد.

املستلزمات:
ِ
ق؛؛ ري؛؛ خملَّفات بَرري األقالم؛ أغطية وأش ياء
ص ات؛ ص م ؛ قُص اص ات ورق تكراتني تص ول تكريب تميالمني خمتلفة األش كال واألحجام؛ ُخ ررَدوات؛ ّ
م َق ّ
أخرى صغرية مالئمة خللق لوحة فنّيّة إببداع.

املتنوعة ،ازدادت قدرة التالميذ ورغبتهم يف اإلنتاج واإلبداع.
دائما أنّه كلّما كانت البيرة غنيّة ابملو ّاد ّ
علينا التذ ّكر ً
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َس رْي النشاط:
كل زوج العمل
كل طاولة يف سالل أو أوعية مالئمة .جيلس التالميذ أزو ً
اجا ،يبدأ ّ
يضع التالميذ ،الذين متّ اختيارهم ملساعدة املرشدة ،مجيع املواد املتاحة على ّ

حت لو مل تكن مألوفة لديهم أو مس تخدمة يف
حر ،تش ّجع املرش دة التالميذ على ايّل لوحتهم الفنّيّة وعلى القيام بتجربة وفحت املواد واإلمكانيات ّ
بش كل ّ

يضا.
يتقسم الفريق املساعد إىل أزواج ويقومون إبنتاج لوحتهم أ ً
السابق ،بعد التا ّكد من حصول مجيع األزواج على املواد كاملة ّ
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نشاطِختامي"ِ:سمعانِقال"ِِِِِ

ّ

َس رْي النشاط:
وتوض ح تعليمات اللعبة" :عليكم القيام بتقليد ايلركات اليت أقوم ا فقط
يس تمتع التالميذ ابملش اركة يف ألعاب التض ليل والفكاهة .تفتتح املرش دة النش اطّ ،

مصاحبة الطلب جبملة "مسعان قال" فممنوع
حني أيمر مسعان بذلك ،أي فقط عندما تسمعون مجلة "مسعان قال"ّ ،أما حينما أطلب إليكم تغيري ايلركة بدون
َ
االنصياع للطلب ،أل ّن هذا سيُخ ِرجكم من اللعبة" ،اتار أحد التالميذ الفتتاح النشاط ،وتستمّر يف اختيار التالميذ حسب رغبتهم ابملشاركة.
ِ

ططِلوحتي"ِِ
نشاطِافتتاحي"ِ:أخ ّ
ّ
َس رْي النشاط:
أي عمل؛ فالتخطيط املس بق هو عنص ر أس اس ّي لإس هام يف جناح العمل على الرغم من بس اطته ،مثّ
نتح ّدث مع التالميذ عن أمهّيّة التخطيط قبل تنفيذ ّ
نشجعهم على ايُّل أشياء يرغبون يف ايلصول عليها ،وجتربة مجيلة يرغبون يف خوضها (التخيّل مثّ التخطيط مثّ
نوجههم لتخيُّل اللوحة اليت يرغبون برمسها اليومّ .
ّ

التنفيذ).

نشاطِإثرائيِتربو ّي
"ِ:أفكارِملونة"ِ
ّ
ّ
املستلزمات:
ورق أبيض حبجم A4؛ أقالم تلوين أبنواع خمتلفة (خشبيّة؛ مائيّة؛ ﭘ اندا؛ مشع) وغريها إذا ُوجد.
َس رْي النشاط:
جاعه من
رس َم ما ايّلوه واس رت َ
كل تلميذ على ورقة بيض اء ،وألوان من مجيع األنواع اليت على طاولة اجملموعة .نطلب إليهم ر
بعد احملادثة مع التالميذ ،حيص ل ّ

خالل الرسم.
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نشاطِختامي"ِ:منتجيِفيِكلمة"ِ

ّ

ُ

معلومات للمرشدين:
اإلجيابية عليها وإظهار متيُّزها ،يزداد إدراك
أحياان ال يدركون قيمة العمل الذي قاموا به .بعرض املنتَجات ،وابلتعليقات
يش عر التالميذ ابلفخر مبنتَجاهتمً .
ّ

التالميذ لقيمة أعماهلم.
َس رْي النشاط

كل تلميذ عن ايّالته ورغباته ،عن اطيطه قبل العمل وقدرته على تنفيذ ما خطّط .يتح ّدث عن
يتش ارك التالميذ يف عرض لوحاهتم اليت رمسوها .يتح ّدث ّ

نشجع التالميذ على إبداء آرائهم يف رمسات أصدقائهم.
طريقة تنفيذه للنشاط ،وعن اقتناعه وحبّه للعمل الذي قام بهّ .

ِ
"ِ:فنِوهندسة"
نشاطِافتتاحي ّ
ّ
املستلزمات:
طارات أبشكال هندسيّة خمتلفة (حنو :األشكال السداسيّة؛ املربّعات؛ الدوائر؛ املثلّثات؛ املستطيالت -وغريها إذا ُوجد).
َس رْي النشاط:
كل جمموعة تص ميم ش كل (حنو :بيت؛ بناية؛ حديقة )...بِطارات األش كال اهلندس يّة املختلفة .يف
ّ
نوزع التالميذ يف جمموعات تتألّف من  5-4أفراد .على ّ

مندواب ليتح ّدث
كل فرقة ً
اإلمكان جتهيز طارات أبشكال خمتلفة من الكرتون ّ
املقوى (ביצוע) أو ال ﭘوليجال أو امليالمني .عند انتهاء مجيع اجملموعات اتار ّ
وعما مييّزه يف نظرهم.
عن تصميم جمموعته ّ
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ِ:قصةِ"النقطة"ِ–ِمكتبةِالفانوسِ
نشاطِإثر
ائيِتربو ّي ّ
ّ
معلومات للمرشدين:
قصة "النقطة" من أتليف ورسم ِ
ﭘيرت ِرنُرلدز ،ومن ترمجة فتحيّة خورشيد طربي.
ّ
النت عن "آية" ابنة الس ادسة
تعاجل ّ
القص ة موض وعات كثرية ،حنو :ص عوابت التأقلم لدى بعض التالميذ؛ اجلرأة يف خوض التجارب؛ املقدرة الذاتيّة .يتح ّدث ّ

تدخلت معلّمتها وش ّجعتها على املثابرة والتجربة ،ووض عت لوحة "آية" داخل إطار
اليت مل تكن تعرف الرس م أو مل متتلك اجلرأة حملاولة خوض التجربة ،إىل أن ّ
ذهيب فاخر لتُ رشعِرها بقيمة العمل الذي قامت به .هدفنا اليوم هو تشجيع التالميذ على جتريب أشياء جديدة وإن مل تكن مألوفة لديهم أو صعبة .نعمل على
ّ
زّيدة ثقة التالميذ أبنفسهم وأبعماهلم؛ فاجلرأة يف احملاولة واملثابرة تقود إىل اإلبداع والنجاح.
املستلزمات:
ضوئي.
قصة "النقطة"؛ جهاز عرض
ّ
ّ
َس رْي النشاط:
القصة ،تتح ّدث املرشدة مع التالميذ بضع دقائق ،فتعطيهم
قبل البدء بقراءة ّ
القصة من خالل العنوان :ما هي
مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون ّ
وضح املرشدة
الرسام) .ت ّ
ُهويّة ّ
القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلّف؛ اسم ّ
القصة،
أمهّيّة وجود الرمسات للتالميذ ،وتساعدهم على فهم وإدراك أحداث ّ
القصة على
القصة وعرض الصور خالل السرد .من احملبّذ عرض ّ
مثّ تبدأ بقراءة ّ
تطور رسم "آية" واكتمال لوحتها بوضوح.
جهاز العرض
الضوئي لرؤية ُّ
ّ
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"ِ:تصميميِاألول"ِِ
نشاطِختامي
ّ
ّ
معلومات للمرشدين:
يهدف النشاط إىل توضيح مصطلح "اطيط ورؤية التصميم" على شكل خطوط واضحة.
املستلزمات:
ملون.
طُبَع الصقة دائريّة الشكل كبرية ايلجم؛ الصق َّ
َس رْي النشاط:
يش ارك أحد التالميذ ويبدأ بتحديد نقطة االنطالق ونقاط العمل األخرى ،بواس طة طُبَع دائريّة الص قة .يقف التلميذ عند نقطة االنطالق اليت ح ّددها بنفس ه
التحرك واالنتقال من نقطة إىل أخرى ووضع
منطلِ ًقا إىل نقطة أخرى حسب اختياره بوضع الالصق َّ
امللون على األرض ،ليح ّدد املسلك الذي سلكه ،مثّ يتابع ّ
حت النقطة األخرية ،مثّ يص ل بني النقطة األخرية ونقطة البداية بواس طة الالص ق لتَنتج لدينا لوحة من اخلطوط
تمر على هذا النحو ّ
الالص ق على األرض ،ويس ّ
واألشكال.
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ِ:أنشودةِ"الرسامِالصغير"
نشاطِافتتاحي
ّ
ّ
املستلزمات:
للصف الثاين" من أَلربوم "أستاذ إبداع" ،أتليف "مرزوق بدوي" .لرابط األغنية اآلمن اضغط هنا.
الرسام الصغري ّ
أنشودة " ّ

َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ بشكل نصف دائرة .نبدأ بقراءة كالم األنشودة ٍ
معا مبرافقة املوسيقى.
أبداء
شعري ،مثّ ننشدها ً
ّ
.1

يف إمكاننا أن نعرض األنشودة على الشاشة ،أو على املنظومة الصوتيّة فقط

.2

يف إمكاننا أن نعلّم األنشودة للتالميذ كأبيات شعريّة من دون موسيقى.

ِ
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نشاطِإثرائيِتربو ّي
"ِ:أنحتِتمثال"ِ
ً
ّ

معلومات للمرشدين:
مادة الطني ،فهي تس هم يف تفري الطاقات والتنفيس عن املش اعر .اللعب ابلطني
متاما كما يس تمتع التالميذ عند التعامل مع ّ
يس تمتع األش خاص البالغون ً

يكرر
دائما إعادة تش كيل اجلس م إذا أخطأ ّ
يعمل على زّيدة ثقة التلميذ بنفس ه؛ فاخلطأ مردود ،أي إنّه إبمكانه ً
حت حيص ل على النتيجة اليت يريد دون أن ّ
َّ
حيسن املهارات يف خمتلف اجملاالت.
اخلطأ .يعمل اللعب ابلطني على تنمية اإلبداع لدى األشخاص ،وكذلك ّ
املستلزمات:
طني؛ دلو ماء صغري؛ أعواد خشبيّة؛ أسالك صغرية آمنة؛ مناديل ورقيّة؛ فرشاة انعمة ومو ّاد أخرى يرغب التالميذ يف استخدامها.
َس رْي النشاط:
جتهز املرش دة طاوالت العمل ب َفرش الش راش ف للوقاية من االتّس اخ ،وبوض ع دالء املاء والطني .نتيح للتالميذ الفرص ة للقيام بتش كيل متثال لش خص يّة حيبّوتا،
ّ
ِ
ووفق
ط لتص ميم وحنت متثاهلم
حر وبدون حتديد أو تقييد .عليهم اس
تجماع أفكارهم ،والتخطي ُ
ُ
ّ
العمل جب ّد لتنفيذ العمل بنجاح َ
وذلك على حن ٍو ّ
اخلاص ،و ُ
التخطيط الذي قاموا به.

"ِ:أحببتِمجسمِصديقي"ِ
نشاطِختامي
ّ

ّ

َس رْي النشاط:
نتيح الفرص ة أمام التالميذ للتعبري عن رأيهم مع ايلفاع على أس لوب مقبول وغري جارح ،حنثّهم على تقبّل واحرتام أعمال وآراء زمالئهم ،نعمل على توجيههم

كل متثال
إجياب ورؤية اجلمال والتميّز يف ّ
إىل التفكري بشكل ّ
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"ِخزفِوحرف"ِ
األسبوعِالثانيِ
اليوم األول اليوم الثاني

نشاطِ
تتاحيِ
ِ
اف
ّ

طاق طاق

العب واربح

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

أين المربعات

نصنف ونتبادل

أسماء مزخرفة

طقية

وجبة ساخنة صحية
نشاطِ
إثرائيِ
ّ
يِ
تربو ِّ
نشاطِ
ختاميِ
ِ
ّ
ِ

منداال

أرسم لوحتي

فسيفساء

خردواتي في لوحة

بال أقالم

المانداال في
عجل

أين المربعات

قصة
"التلميذ الشقي مغامر
بحري"

أجمع من الطبيعة

أتذوق الفن

تاريخ ميالدي مميز
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طقية"ِ
نشاطِافتتاحي"ِ:طاقِطاقِ ّ

ّ

معلومات للمرشدين:
ِ
حت جيري أتكيد حضور التالميذ
نشاطاتنا االفتتاحيّة سوف تشمل أتكيد حضور التالميذ بطريقة ممتعة .سنُدخل إضافة بسيطة إىل اللعبة "طاق طاق طقيّة" ّ

هلذا اليوم ،ويف الوقت ذاته سيُختار التالميذ املشاركون يف جتهيز الوجبة هلذا اليوم.
َس رْي النشاط:

ِ
أي غرض آخر ،مثّ َجيُول حول
جيلس التالميذ على األرض مش ّكلني حلقة كبرية .اتار املرش دة أحد التالميذ الراغبني ابملش اركة .حيمل التلميذ بيده ش ًاال أو ّ
ِ
اخلاصة ابللعبة مع بعض اإلضافات ،على غرار:
ايللقة ّ
مرد ًدا املقولة ّ
التلميذ الالعب" :طاق طاق طقيّة"
التالميذ يف ايللقة ِ
مكررين" :طقيّتني برعِلِّيّة"
ّ
التلميذ" :أان فالن الفالين" (امسه واسم العائلة).
التالميذ" :فالن حاضر ّي معلّميت" -يذكرون اسم التلميذ مؤّكدين حضوره.
تمر ابلدوران حول ايللقة .عندما يَ رعلم التلميذ بوجود الش ال خلفه ،عليه التقاطه
يكرر التلميذ اجلُ َمل نفس ها إىل أن يرمي الش َ
ال خلف أحد التالميذ ويس ّ
ّ
حت ميس ك به .عند ذلك جيلس التلميذ يف وس ط ايللقة وال يش ارك أص دقاءه اللعِبّ .أما إذا أس رع التلميذ الالعب يف اجللوس مكان
واللحاق ابلالعب ّ
زميله ،فيتابع اللعب مع أصدقائه.
عند انتهاء اللعبة ،جي ّهز التالميذ الفائزون يف اللعبة مائدةَ الطعام مع أفراد الطاقم.

نشاطِإثرائيِتربو ّي"ِ:ماندال"ِ
ّ
معلومات للمرشدين:
تسمى املانداال أيضا فن البهجة؛ وذلك ّ ِ
مبجرد أن تَرسم
ألتا تُشعر األشخاص ابلفرح والسرور .إنّه ّ
ً ّ
ّ
فن سهل التنفيذ ،وليس حباجة اىل موهبة أو احرتاف؛ إذ ّ
وتستمر يف الرسم والتخطيط داخلها ،جتد نفسك قد رمست مانداال.
ائر خالل شرود ذهنك
ّ
دو َ
ِ
الفن يف منطقة التبت
يقي .بدأ هذا ّ
"املانداال أو الدائرة ،هي جمموعة من الرموز استُعملت من قبل اهلندوسيّني والبوذيّني للتعبري عن صورة الكون امليتافيز ّ

ابهلند ،مثّ انتشر بعد ذلك يف الكثري من دول العامل .وتعّن كلمة "مانداال" يف اللغة السنسكريتيّة الدائرة أو القرص ،والشائع اآلن أ ّن "مانداال" أصبحت

هندسي يق ّدم الكون عن طريق "امليتافيزيقيا" أو "الرموز"".
ألي اطيط أو جدول أو منط
مصطلحا ًّ
ً
عاما ّ
ّ
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فنّّاملانداالّ
ورموزا خمتلفة .هنالك تفاوت يف ص عوبة وتعقيد األش كال والرموز .جتتذب املانداال األش خاص من خمتلف
املانداال عبارة عن دائرة حتتوي بداخلها أش ً
كاال ً
األعمار؛ فهي تعمل على هتدئة األعصاب وا ّفف من التوتّر الناتج عن ضغوط ايلياة.
مستلزمات:
أوراق بيضاء ،أقالم رصاص ،ألوان مائيّة ،أقالم تلوين خشبيّة حم ّددة (مربيّة).
َس رْي النشاط:
معني حي ّدد طريقة رسم
متنوعة وسهلة .نوضح أنّه ال يوجد نظام ّ
نعرض أمام التالميذ بعض الصور لرسومات املاندال ،نكشفهم على طريقة رسم املانداال بطرق ّ

اخلاصة م مثّ تلوينها حسب رغبتهم.
كل اطيط نقوم به داخل الدائرة ينتج لدينا مانداال خمتلفة ،نطلب من التالميذ القيام برسم املانداال ّ
املانداال ،إّمنا ّ
ملونة ابإلضافة إىل رسومات املانداال اجلاهزة للتلوين.
مرفق مناذج ّ
الفعالة يف النشاط.
على املرشدة تشجيع مجيع التالميذ على منتجهم (املانداال)
اخلاص وعلى احملاولة واملشاركة ّ
ّ

ِ
ِ
ِ
ِِِِِِِِِِ

نشاطِختامي"ِ:الماندالِفيِعجل"
ّ
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معلومات للمرشدين:
بعد أن قام التالميذ بتلوين املانداال ،نتيح الفرصة أمامهم إلنتاج املانداال بطريقة ممتعة وسهلة.
املستلزمات:
ملون.
أعجال بالستيكيّة دائريّة الشكل؛ الصق ّ
َس رْي النشاط:
اتار املرش دة تلمي ًذا يرغب ابملش اركة ،فيحص ل على َعجل والص ق .يبدأ العمل عند بدء املوس يقى .يض ع ا َلعجل على األرض ،ويبدأ بتمرير الالص ق داخله
العجل مانداال يف تاية النش اط .عند انتهاء املوس يقى ،ينتهي الوقت .تُرافِق النش ا َط
بطرق و ّاجتاهات خمتلفة ،منتِ ًجا ش ً
كال معيّ نًا حس ب اختياره ليش ّكل َ
الصف.
موسيقى صاخبةٌ بعض الشيء لزّيدة التوتّر والتح ّدي .تقوم املرشدة بتصوير أعمال التالميذ وإرساهلا ع ر َرب جمموعة
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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نشاطِافتتاحي"ِ:العبِواربح"ِ

ّ

معلومات:
متطورة لدى التالميذ ،تزداد قدرهتم على تذويت
يسهم نشاطنا
البصريّة لدى التالميذ .عندما تكون الذاكرة َ
االفتتاحي لليوم يف تنشيط وتنمية الذاكرة َ
البصريّة ّ
ّ

املعلومات املكتسبة وحفظها لوقت أطول ،وابلتايل يَسهل استخراجها عند ايلاجة.
املستلزمات:
جمهزة مسب ًقا.
شاشة العرض؛ جهاز العرض
الضوئي؛ صور وحروف ّ
ّ
َس رْي النشاط:

نعرض على الش اش ة س بعة عناص ر من نفس الفرة (حنو :س بعة أنواع من الفاكهة؛ س بعة حروف؛ س بعة أرقام ،)...مثّ تطلب إىل أحد التالميذ اخلروج من

الصف بعد مشاهدة الشاشة والعناصر السبعة املعروضة .تقوم بتبديل َموضع عنصرين من العناصر املرسومة أو إلغاء أحدها ،وتطلب إىل التلميذ الدخول إىل
ّ
الصف وحماولة معرفة التغيري الذي حدث على العناصر ،شريطة أّال ي ِ
فصح التالميذ اآلخرون عن التغيري.
ّ
ُ

يِ:نشاطِإنتاجيِ"أرسمِلوحتيِبالِأقالم"ِ
نشاطِإثرائيِتربو ّ

ّ

ّ

معلومات للمرشدين:
ِ
الفن بعد اكتشافهم الساعة الرمليّة ،مثّ انتقل تدرجييًّا إىل مناطق أخرى يف
يُعترب الرسم ابلرمل من الفنون ايلرفيّة القدمية يف العامل .األنباط هم ّأول من عرفوا هذا ّ

الغرب ،وال سيّما املناطق اليت حتتوي على األنواع األساسيّة من الرمل كالكوارتز واملازار .يشعر التالميذ ابملتعة عند تعاملهم مع مو ّاد جديدة
ب والعا َمل ّ
العا َمل العر ّ
فّن ابستخدام الرمل املتوافر لدينا أو امللح إذا واجهنا صعوبة يف توفري الرمل.
وغري مألوفة ،لذا سوف نتيح هلم الفرصة بصنع منتَج ّّ

املستلزمات:
ملون حبجم A4؛ صم ؛ فَراشي طالء.
رمل أو ملح؛ بودرة أصباغ الطعام؛ كرتون َّ
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َس رْي النشاط:
نتجهز للقيام بورش ة عمل مجاعيّة .من ّد
طويل ليجلس أكرب عدد ممكن من التالميذ على الطاولة نفس ها ،أي كما ّ
يف اإلمكان جتهيز طاوالت العمل بش كل ّ
ملون حبجم  ،A4وأص باغ الطعام املتاحة.
الش راش ف البالس يتيكيّة على طاوالت العملّ .
كل واحد منهم على كرتون ّ
نوزع املو ّاد على التالميذ ،حبيل حيص ل ّ
يقوم التالميذ بعمل لوحة فنّيّة بواس طة الرمل ،وبدون اس تخدام أقالم الرس م والتلوين .يص ب التالميذ الرمل ابألص باغ املتاحة ،مثّ يبدأون الرس م بواس طة الفرشاة

والص م لتحديد مرّكبات الرمسة ،مثّ ينثرون الرمل على املنطقة املغطّاة ابلص م  .على س بيل املثال :حي ّددون الس ماء بفرش اة مش ّربة ابلص م  ،مثّ ينثرون الرمل

العلوي من قطعة الكرتون ليش ّكل الس ماءَ الزرقاء يف لوحتهم .ينثرون الرمل األص فر على الدائرة اليت رمسوها ابلص م والفرش اة لتش ّكل
األزرق يف القس م
ّ

حت إمتام اللوحة.
يستمرون على هذا النحو ّ
الشمس ،و ّ
َ

ضخم"
نشاط ختامي" :مرب ٌع
ٌ

معلومات للمرشدين:
اخلتامي اليوم عبارة عن افتتاحيّة لربانجمنا ونش اطاتنا يوم غد ،بناء الش كل اهلندس ّي املربّع ،مميّزاته وص فاته :أربعة أض الع متس اوية؛ أربعة رؤوس؛ أربع
نش اطنا
ّ

زواّي.

املستلزمات:
اخلاصة ابلتلميذ.
حقيبة املدرسة ّ
َس رْي النشاط:
ص ة مثل الكتب ،الدفاتر ،دوس ية ،مقلمة ،مس طرة ،أقالم،
كل منهم بناء مربع مس تعينًا أبغراض ه اخلا ّ
اتار املرش دة اثنني من التالميذ الراغبني ابملش اركة ،على ٍّ
ضخما ليكون هو الرابح.
على التلميذ اطيط طريقة العمل وبذل جمهود كبري ّ
حت يبّن مربّ ًعا ً
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نشاط افتتاحي" :أين املربعات"
املستلزمات:
ملون؛ أوراق؛ خرز؛ أزرار؛ حجارة؛ صول؛ خشب)...؛ أكواب أو أوعية صغرية.
مربّعات صغرية من مو ّاد خمتلفة (كرتون ّ
َس رْي النشاط:
جتهز مس ب ًقا
تطلب املرش دة من التالميذ ُّ
البحل عن مربّعات ص غرية ومجر َعها ر
ف ،و َ
التجو َل يف غرفة الص ّ
ووض َعها يف كوب أو وعاء ص غري .يف اإلمكان أن ّ

الصف (على الرفوف؛ يف املكتبة؛ بني األلوان.)...
نشر يف ع ّدة أماكن يف
مربّعات من مو ّاد خمتلفة وتُ َ
ّ

نشاط إثرائي تربوي" :فسيفساء"
معلومات للمرشدين:
حت يومنا هذا.
تُ َع ّد الفس يفس اء من أمجل فنون الزخرفة .اس تُعملت س اب ًقا يف الكنائس واملعابد الرومانيّة .يف اإلمكان رؤيتها يف أيقوانت وجدران الكنائس ّ

أيض ا لرس م اخلرائط عليها .الزخرفة ابلفس يفس اء تعّن تزيني اللوحة أو الرمسة بقطع ص غرية من مو ّاد خمتلفة .لنحص ل على لوحة مزخرفة
اس تُعملت الفس يفس اء ً
اصة على بعضها البعض.
بطريقة مجيلة ً
جدا .على القطع أن تكون مرت ّ
املستلزمات:

ِ
قصات؛ رمسات
ملونة َوأوراق َوصول َوغريها من املو ّاد مقصوصة على شكل مربّعات صغرية؛ خرز؛ أحجار وغريها من املو ّاد أبحجام صغرية؛ صم ؛ م ّ
كراتني ّ

حسب اختيار املرشدة.
َس رْي النشاط:

صورا عن لوحات مزخرفة
تعطي املرشدة نبذة قصرية عن ف ّن الزخرفة " الفسيفساء" وطرق عملها .توضح املرشدة ً
أيضا أ ّن هذا الفن سهل التنفيذ ،تعرض هلم ً

بقت املواد إىل مربّعات صغرية مثّ لصقها داخل
كل تلميذ على رمسة خيتارها ،وصم  ،واملواد اليت ّ
جهزهتا املرشدة مسب ًقا .يبدأ التالميذ ّ
ابلفسيفساء ،مثّ حيصل ّ

قت القطع املربّعة إىل قطع أصغر أو أشكال أخرى غري املربّع حسب الرمسة.
الرمسة .توضح املرشدة للتالميذ أنّه إبمكاتم ّ

صورة توضيحيّة عن لوحة مزخرفة ابلفسيفساء
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نشاط ختامي" :أمجع من الطبيعة"
معلومات للمرشدين:
اجلمايل لديهم.
الفّن
ّ
اجلوالت يف أحضان الطبيعة تسهم يف زّيدة شعور التالميذ ابملتعة والنشاط ،وكذلك تعمل على تطوير ّ
ايلس ّّ
المستلزمات:
لكل تلميذ.
كيس بالستيك ّ
َس رْي النشاط:
التنزه فيه مع التالميذ ،كي نتأ ّكد من أنّه ِآم ٌن هلم .خنرج إىل الطبيعة مع التالميذ ،بعد توض يح التعليمات بش أن الس لوك املالئم
نتف ّقد املكان الذي خطّطنا ّ

اخلاص م.
مالئما لوض عه يف لوحتهم ،وح رفظَه يف الكيس
ّ
لكي حنافظ على أنفس نا من ّ
أي أذى أو ض رر .نطلب إىل التالميذ مجر َع ما جيدونه ً
خالل اجلولة ر
ترتاوح الفرتة الزمنيّة للجولة بني َ 10و  15دقيقة.

نشاط افتتاحي" :نصنف ونتبادل"
َس رْي النشاط:
كل تلميذ ما َمجَ َع خالل اجلولة أمام اجلميع .تتاح الفرص ة أمام التالميذ للتح ّدث عن األش ياء املتش ا ة اليت مجعوها ،وعن إمكانيّة اس تخدامها يف
يص نّف ّ

كل حسب حاجته ورغبته.
لوحتهم اليوم ،نتيح الفرصة أمامهم لتبادل األغراض ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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نشاط إثرائي تربويُ " :خ رر َدوايت يف لوحة"
املستلزمات:
أغراض التالميذ اليت مجعوها خالل اجلولة؛ أوراق بيضاء حبجم A3؛ صم .
َس رْي النشاط:
يتوزع التالميذ يف جمموعات ص غرية .ينتجون لوحاهتم من املو ّاد اليت مجعوها .على أفراد الطاقم أن يكونوا مع التالميذ لتوجيههم ومس اعدهتم يف اختيار املو ّاد
ّ
واستخدامها على حن ٍو يتناسب مع متطلّبات اللوحة اليت ينتجوتا .عند انتهاء التالميذ من تنفيذ النشاط ،يقومون بعرض منتَجاهتم أمام اجلميع.

نشاط ختامي :لعبة "أتذوق الفن"

معلومات للمرشدين:
املهم ًّ
الفّن أو املنتَج وإ رن كان
جدا تدريب التالميذ على ُّ
تذوق ّ
من ّ
الفن ونقد األعمال الفنّ ّية اليت يش اهدوتا مع ايلفاع على احرتام اآلخر ،وتقبُّل العمل ّّ
الفن ونقده ابحرتام.
حتديدا ،علينا تدريبهم على ُّ
مغايرا لذوقهم أو لرأيهم .يف شهر الفنون ً
تذوق ّ
ً
املستلزمات:
لوحات مجيع التالميذ.

َس رْي النشاط:

ليعرب عن رأيه يف األعمال الفنّيّة اليت أمامه ،مثّ خيتار املنتَ َج األقرب إىل ذوقه؛ أي الذي أعجبه .حتاول املرش دة
اتار املرش دة أحد التالميذ الراغبني ابلنقد ّ
كل منتَج دون مبالغة أو مراوغة.
ابستمرار إظهار متيُّز ومجال ّ
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نشاط افتتاحي" :أمساء مزخرفة"
معلومات للمرشدين:
مجيال ،وتُس تعمل لتزيني
كال ً
الزخرفة هي جمموعة ن َقط وخطوط وأش كال هندس يّة ورس وم حيواانت ونبااتت وكلمات متداخلة ومتناس قة يف ما بينها ،تعطي ش ً

ايلرة).
امل باين واألواين واملالبس واجلوامع والكنائس واملدافن والنقود والعمالت والقصور وبعض أعالم الدول (ويكي ﭘيدّي ،املوسوعة ّ
ِ
املستلزمات:
أوراق بيضاء ،ألوان خشبيّة ،ألوان مائيّة (توش) ،الصقات أبشكال خمتلفة.
َس رْي النشاط:
كل تلميذ على ورقة بيضاء ،يقوم بكتابة امسه بطريقة فنّيّة مثّ يقوم بزخرفته ابلرسومات والالصقات.
حيصل ّ
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مغامر حبري"  -مكتبة الفانوس
نشاط إثرائي تربوي :قصة "التلميذ الشقي ٌ
معلومات للمرشدين:
ِ
ِ
شعري يُظ ِهر قدرة التالميذ على التخيُّل واإلبداع.
نت
نت "التلميذ
ابربر ُرو لن ردﭼر رين ،ورمساته بريشة إيڤا إريكسون .هو ّ
حبري" من أتليف ر
ّ
ّ
مغامر ّ
الشقي ٌ
ّ
املستلزمات:
الضوئي.
حبري"؛ جهاز العرض
قصة "التلميذ
ّ
مغامر ّ
الشقي ٌ
ّ
ّ
َس رْي النشاط:
الرس ام) ،نعطيهم مس احة للتخمني
فنعرفهم على ُهويّة ّ
القص ة (العنوان؛ اس م الكاتب أو املؤلّف؛ اس م ّ
قبل البدء ابلس رد ،نتح ّدث مع التالميذ بض ع دقائقّ ،
القص ة أمامهم على الش اش ة الكبرية لِما حتتويه من رس ومات قد تكون مل ِهمة .نتيح للتالميذ
القص ة من خالل العنوان ،مثّ نعرض ّ
واالس تدالل على مض مون ّ
الصف.
القصة املعروضة على شاشة
ّ
فرصة للمشاركة يف قراءة ّ
القصة وعرضها ،يف اإلمكان أن نطلب إىل التالميذ القيام برسم لوحات من وحي خياهلم.
يف أعقاب قراءة ّ

ِ
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نشاط ختامي" :اتريخ ميالدي مميز"
معلومات للمرشدين:
امي لليوم ،ي درك التالمي ذ أ ّن
األرق ام هي جزء ممتع يف حي اة التالمي ذ؛ فهي ت دخ ل يف مجيع جم االت حي اهتم من ذ نعوم ة أظف ارهم .من خالل النش اط اخلت ّ
إبمكاتم إضافة لَ رمستهم الفنّيّة على األرقام عند تلوينها وتزيينها ابملو ّاد املتوافرة لدينا.
املستلزمات:
صلح لتزيني األرقام (حنو :الطُّبَع الالصقة؛ اخلرز؛ الري؛؛ الكرات الصوفيّة الصغرية وغريها)؛ صم .
متنوعة تَ ر
أرقام مطبوعة؛ أشكال وأغراض ّ
َس رْي النشاط:
توجه
تكون اتريخ ميالده ،ف ّ
حيحا ،مثّ يبدأ ابلتزيني بواس طة الرس م والتلوين وإلص اق املو ّاد املتاحة أمامهّ .
يقص ها ويرتّبها ترتيبًا ص ً
كل تلميذ األرقام اليت ّ
خيتار ّ

املرش دة التالميذ إىل اس تخدام املو ّاد بطريقة مالئمة ،وتس مح هلم بتنفيذ اقرتاحاهتم وإ رن مل تتوافق مع اقرتاحاهتا؛ إذ إ ّن اهلدف من النش اط هو تدريب التالميذ

فضال عن االستمتاع ابلعمل.
الفن وإضافة لَ رمستهم املميَّزة على الرمسةً ،
على ممارسة ّ

ِ
ِ
ِ
ِ

29

ِمتميزونِ
فّنانون ّ

ِ

األسبوعِالثالث
اليوم األول اليوم الثاني

نشاطِ
افتتاحيِ
ِ
ّ

نشاهد ونتعلم

أعرض فكرتي
الخردوية
ُ

اليوم الثالث

لعبة األسماء

اليوم الرابع

ماذا داخل األغلفة

اليوم الخامس

تميُّز بيكاسو

وجبة ساخنة صحية
نشاطِ
إثرائيِ
ّ
يِ
تربو ِّ
نشاطِ
ختاميِ
ِ
ّ

قصاصات جميلة زيارة إلى المعرض

إبداعاتنا في
لوحة

نخطط ثم ننفذ

ﭘـيـﭬـن الصغير

نتبادل األفكار

سحر الكربون

أصدق/ال أصدق

رسمتي الشقية

حواجز وحلقات
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نشاط افتتاحي" :نُشاهد ونتعلم"
معلومات للمرشدين:
نسي هنري
نفتتح يومنا مبحادثة التالميذ عن فنّانني متيّزوا واشتهروا عامليًّا بسبب متيُّزهم عن غريهم يف ّ
الفن .سوف نشاهد اليوم ً
فيلما ً
قصريا عن الفنّان الفر ّ

بفن ال ُقصاصات اليت استخدمها يف تصميم لوحاته.
ماتيس الذي متيّز ّ
املستلزمات:

مكرب صوت -لرابط الفيلم اآلمن اضغط هنا.
ضوئي أو شاشة كبرية؛ ّ
جهاز عرض ّ
َس رْي النشاط:
نق ّدم للتالميذ نبذة خمتصرة عن حياة الفنّان هنري ماتيس (يف اإلمكان االستعانة مبواقع البحل أو من الفيلم املعروض) .نعرض الفيلم ،ونسلّط الضوء على

نوجه التالميذ إىل إمكانيّة صنع ال ُقصاصات أبفكار جديدة ،مثّ
لكن أبفكار جديدة منّاّ .
اللوحات املعروضة مشريين إىل وفرة التمتّع حني نقوم بعمل مشابه ر
ِ
جهزوها.
خاصة م ابستخدام قُصاصاهتم اليت ّ
ننتج لوحة ّ

نشاط إثرائي تربوي" :قُصاصات مجيلة"
معلومات للمرشدين:
امللون .يف
ت الكرتون أو الورق َّ
ملونة بطريقة مبتكرة ،ابإلضافة إىل قَ ّ
نتيح للتالميذ الفرصة أن يف ّكروا ويَعرضوا اقرتاحاهتم يف كيفيّة ايلصول على قصاصات ّ

املفضلة ،مع إمكانيّة التنويع يف األلوان (ﭘ اندا؛ توش؛ خشب؛ مشع)...
اإلمكان توجيههم للتفكري يف تلوين الورق األبيض أبلواننا ّ
املستلزمات:
ِ
صات.
ورق أبيض حبجم A4؛ ألوان أبنواع خمتلفة؛ م َق ّ
َس رْي النشاط:

كل املساحة البيضاء .إبمكانه أن يستخدم مجيع األلوان
يلوتما ابأللوان اليت يرغب ا حبيل يغطّي َّ
األقل ،ف ّ
كل تلميذ على ورقتني بيضاوين على ّ
حيصل ّ

نوعا ما ،وحيتفظ ا ليستخدمها يف النشاط التايل.
يقت الورقة إىل قُصاصات صغرية ً
واألنواع ً
معا ،مثّ ّ

الضروري إاتحةُ الفرصة للتالميذ خللق واستخدام طرق جديدة من إبداعهم ،واالمتناعُ عن توجيههم إىل الطرق التقليديّة.
من
ّ
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نشاط ختامي" :إبداعاتنا يف لوحاتنا"
معلومات للمرشدين:
التمهيدي السابق.
اخلتامي هو عبارة عن تكملة لِما بدأانه هذا اليوم وللنشاط
نشاطنا
ّ
ّ
املستلزمات:
ِ
صات؛ صم ؛ ورق أبيض.
قُصاصات التالميذ اليت أنتجوها يف النشاط السابق؛ م َق ّ
َس رْي النشاط:
نشجع التالميذ على التفكري والتخطيط قبل البدء ابلعمل ،نذ ّكرهم بلوحات ماتيس اليت شاهدوها ،ومبَشاهد من الطبيعة ،وأبحداث يف حياهتم اليوميّة،
ّ
كل تلميذ اختيار لوحة من خياله ليصنعها
وب ّ
قصة أحبّوهاّ ...
ونوجههم للربط بني ما يرغبون إبنتاجه وال ُقصاصات اليت بني أيديهم من أشكال وأحجام .على ّ
ِ
ت ال ُقصاصات إىل
من قُصاصات الورق اليت ّ
جهزها .يبدأ التالميذ بصنع لوحاهتم وإلصاق ال ُقصاصات يف األماكن اليت َيرروتا مناسبة .يف اإلمكان كذلك قَ ّ
قِطع أصغر حسب حاجتهم إىل ذلك .نعرض اللوحات مع إاتحة الفرصة أمام التالميذ للتح ّدث عن لوحتهم ومشاركة األصدقاء مشاعرهم خالل العمل.
مالحظة :يف هناية اليوم ،نطلب إىل التالميذ إحضار مواد غْي صاحلة لالستعمال من البيتُ .تر ِّ
ضا مواد غْي قابلة لالستعمال وغْي
ضر املرشدة أي ً

مألوفة قد ال ختطر عل أذهان التالميذ ،حنو :أقفال صغْية؛ مفتاح غْي مستعمل؛ أزرار؛ أقواس أقالم؛ قش أو مصاصة عصْي؛ فرشاة أسنان؛ فرشاة

شعر...

32

نشاط افتتاحي" :فِّ ركريت اخلُرر َدوية"
َس رْي النشاط:
كل تلميذ املو ّاد
نفتتح يومنا مبحادثة مع التالميذ عن منتَجهم هلذا اليومّ .
نوجههم إىل أمهّيّة التخطيط املسبق لكي حنصل على نتيجة ُم ررضية ومجيلة .يَ رعرض ّ
حل التالميذ على التفكري يف إمكانيّة
أيضا املو ّاد اليت أحضرهتا ،وحتاول ّ
اليت أحضرها ،وحياول إعطاء فكرة عن إمكانيّة استخدامها يف لوحته .تَ رعرض املرشدة ً

استخدام هذه املو ّاد الغريبة.

نشاط إثرائي تربوي :نشاط إنتاجي "زايرة افرتاضية إىل املعرض"
معلومات للمرشدين:
ليتعرفوا على طرق وأساليب جديدة تساعدهم يف إنتاج لوحات من املو ّاد غري القابلة لالستعمال
نُثري التالميذ مبعلومات جديدة عن أشخاص وفنّانني مميّزينّ ،
أبفكار جديدة ،وتزيد قدرهتم على اإلبداع.

إبداعي
بفن اخلُررَدوات؛ فقد قام ابستخدام مو ّاد خمتلفة يف تكوين لوحاته بطريقة خمتلفة وجديدة ،ومتََيَّ َز أبسلوب
ائيلي
العاملي حانوخ ﭘ ي ﭬ ن ّ
ّ
ّ
اشتهر الفنّان اإلسر ّ
سهل ومجيل.

املستلزمات:
ضوئي؛ رابط ﭬ يديو املعرض.
شاشة عرض كبرية؛ جهاز ّ
َس رْي النشاط:
يتأملون لوحاته املصنوعة من
جيلس التالميذ على املقاعد بشكل يتيح اجملال لرؤية الشاشة بوضوح .يقوم التالميذ بزّيرة افرتاضيّة ملعرض الفنّان حانوخ ﭘ ي ﭬ ن ،ف ّ

اخلُررَدوات بطرق مبتكرة إبداعيّة .يكتسب التالميذ أساليب وأفك ًارا جديدة إبمكاتم تنفيذها.
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نشاط ختامي" :خنطط مث ننفذ"
َس رْي النشاط:
تكونت لدى التالميذ أفكار جديدة ميكنهم الربط بينها وبني أفكارهم ،وكذلك بينها وبني املو ّاد
بعد الزّيرة االفرتاضيّة ملعرض الفنّان حانوخ ﭘ ي ﭬ ن ،تكون قد ّ
معا ،ونتبادل األفكار ونتّخذ
اليت يف متناول أيديهم من جهة أخرى .نتح ّدث معهم عن أمهّيّة التخطيط قبل البدء ابلعمل ،وخنربهم أنّنا اليوم سوف خنطّط ً
القرار قبل التنفيذ.

نشاط افتتاحي" :لعبة األمساء"
معلومات للمرشدين:
السن ("إيدي
تقوم املرشدة بتثبيت حضور التالميذ بطريقة ممتعة من خالل ممارستهم لعبة األمساء -وهي اللعبة التقليديّة اليت يلعبها التالميذ يف مثل هذه ّ

عّن ّي فالن").
إيدي تعبت إيدي ُخد ّ
َس رْي النشاط

(يطج الكرة) .حسب
يقف التالميذ على شكل دائرة .يتق ّدم التلميذ الذي يرغب ابملشاركة ،فيبدأ بضرب الكرة بيده يف ّاجتاه األرض لتعود إليه من جديد ّ

تلو األخرى ،وعليه تكرار كالم اللعبة خالل الضرب على الكرة أّ يف
تعليمات اللعبة ،جيب أن حيافظ على الكرة دون أن تسقط منه
ليستمر يف ضر ا ّ
ّ
مرة َ

عّن ّي فالن") ،فتنتقل الكرة إىل التلميذ الذي ذكر الالعب امسه.
الوقت ذاته ("إيدي إيدي تعبت إيدي ُخد ّ
خالل تناقُل الكرة وذكر أمساء التالميذ ،تثبّت املرشدة حضور التالميذ.
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نشاط إثرائي تربوي" :ﭘـيـﭬـن الصغْي"
املستلزمات:
ِ
دابسة؛ صم سيليكون؛ ألوان توش.
املو ّاد اليت أحضرها التالميذ؛ صم ؛ م ّ
قصات؛ الصق ش ّفاف؛ ّ
سْي النشاط:
نوزع التالميذ يف جمموعات صغرية ،حبيل حيصل ك ّل منهم على ورقة بيضاء ،وعلى املو ّاد اليت يرغب يف استخدامها إلنتاج لوحته .نتيح هلم الفرصة للتفاوض
ّ

يف.
كل حسب حاجته .يبدأ التالميذ عملهم
يف ما بينهم ُ
اإلبداعي ،مع ايلرص على التأكيد عليهم بعدم نسخ وتقليد لوحات الفنّان بشكل َح رر ّ
وتبادل املو ّاد ّ
ّ
لكن بطرق مبتكرة ومن صنع خياهلم الذايتّ.
ّ
نوضح هلم أنّه ابستطاعتهم استخدام املو ّاد واألفكار ذاهتا ،ر

כל הזכויות שמורות לאמן חנוך פיבן
جميع الحقوق محفوظة للفنّان حانوخ ﭘـيـﭬـن
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نشاط ختامي" :اُترك تعلي ًقا"
معلومات للمرشدين:
وتوخي ايلذر عندما نتيح الفرصة للتالميذ أن يعلّقوا على أعمال زمالئهم،
يتعلّم التالميذ من جتار م ويتأثّرون آبراء زمالئهم .علينا حنن البالغني االنتباهُ ّ

كل عمل.
كل نشاط مشابه ابحرتام زمالئهم ،وتقدير جمهودهم الذي قاموا به عند تنفيذ النشاط ،والبحل ً
تذكريهم ً
و ُ
دائما عن التميُّز يف ّ
دائما وقبل ّ
َس رْي النشاط:

يشارك التالميذ حسب رغبتهم ،حيل يعرضون أعماهلم ويتح ّدثون عن اطيطهم املسبق وعن منتَجهم .يف اإلمكان توجيه التالميذ من خالل طرح بعض

ستغري ،لو أُتيحت لك الفرصة للقيام ابلعمل من جديد؟
األسرلة ،حنو :هل جنحت يف تنفيذ ما خطّطت له؟ هل استمتعت خالل تنفيذ النشاط؟ ماذا كنت ّ
تفضل مشاركة صديق؟
هل أحببت العمل لوحدك ،أم كنت ّ

نتيح للتالميذ الفرصة لرتك تعليقاهتم على املنتَج وتقدمي االقرتاحات له -للتحسني أو ِإلطرالعه على أفكار جديدة.

نشاط افتتاحي" :ماذا يف داخل األغلفة؟"
معلومات للمرشدين:
تقوم املرشدة بتثبيت حضور التالميذ بطريقة ممتعة من خالل ممارستهم لعبة "ماذا يف داخل األغلفة؟".
املستلزمات:
اجملالت على شكل حزمة (حبيل يكون عدد األغلفة يساوي عدد التالميذ)؛ موسيقى سريعة بعض الشيء.
غرض من اختياران مغلَّف ابجلرائد و ّ
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على شكل حلقة .تشغّل املرشدة املوسيقى فيبدأ التالميذ بتناقل ايلزمة ابلتوايل .عند توقُّف املوسيقى ،يتوقّف التالميذ عن نقل ايلزمة ،وتبقى
احدا فقط ،ويف الوقت ذاته يذكر امسه بصوت مرتفع لتقوم املرشدة بتثبيت ايلضور،
بيد التلميذ الذي أمسك ا عند توقُّف املوسيقى .يفتح التلميذ غالفًا و ً

حت يتم ّكن التالميذ من فتح مجيع األغلفة واكتشاف الغرض الذي يف داخلها.
نستمر على هذا النحو ّ
و ّ

مرة عند تلميذ جديد ،لتتأ ّكد من أ ّن مجيعهم يف تاية املطاف قد شاركوا يف اللعب ،ولتتم ّكن من تثبيت حضور
كل ّ
على املرشدة توقيت توقيف املوسيقى ّ

اجلميع.
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نشاط إثرائي تربويِّ :
"سحر الكربونة"
معلومات للمرشدين:
"سحر الكربونة" هو نشاط إنتاجي ممتع ي ِ
نشاط ِ
سحري .يكتشف التالميذ أ ّن ألوان ال ﭘ اندا لديها القدرة على
أبتم قاموا بعمل
ذهل التالميذ ،وفيه يشعرون ّ
ُ
ّ
ّ
املفضل توفري الكربونة وتوضيح طريقة عملها للتالميذ الذين مل
القيام بعمل الكربونة اليت استخدمها اإلنسان يف السابق وما زال البعض يستخدموتا .من ّ

عرفوا عليها يف السابق ،وذلك كي يتم ّكنوا من االستمتاع ابلنشاط.
يت ّ
املستلزمات:
ورق أبيض حبجم A4؛ أقالم ال ﭘ اندا؛ أقالم رصاص.
َس رْي النشاط:

كل تلميذ على ورقة بيضاء ويتَّبِع تعليمات املرشدة ابخلطوات:
حيصل ّ
.1

نطوي الورقة من الوسط.

.2

نرقّم الصفحات من األسفل .4 – 3 – 2 – 1

.3

نلون الصفحة أبكملها أبلوان ال ﭘ اندا الداكنة املختلفة .ال نرتك مساحات أو
نفتح الصفحة املطويّة ونبدأ العمل يف الصفحة ايلاملة للرقم ّ .2
فراغات بيضاء.

.4

منرر قلم الرصاص بشكل خفيف جدًّا على الصفحة ذات الرقم  4ليش ّكل خلفيّة للرمسة أو الكتابة.
ّ

.5

نغلق الصفحة لنعود إىل البداية ،أي إىل الصفحة ذات الرقم  .1نكتب أو نرسم ما نريد بقلم الرصاص فقط.

.6

نفتح الصفحة لنجد الكتابة أو الرمسة يف الصفحة ذات الرقم .3
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نشاط ختامي :لعبة "أصدق /ال أصدق"
َس رْي النشاط:

اتار املرشدة أحد التالميذ الراغبني ابملشاركة ليتح ّدث عن جتربته خالل نشاط "سحر الكربونة"؛ هل كان يتوقّع النتيجة؟ هل ص ّدق أنّه استطاع القيام ذا
العمل؟
نتيح جلميع التالميذ فرصة التعبري عن رأيهم ومشاعرهم خالل تنفيذ النشاط.

نشاط افتتاحي" :متيُّز ﭘـيكاسو"
معلومات للمرشدين:
فن التكعيبيّة ،أي استخدام األشكال اهلندسيّة يف رسم اللوحات الفنّيّة.
رسام وحنّات وفنّان
تشكيلي إسباينّ .هو ّأول من ّ
"ﭘ ابلو رويز ﭘيكاسو" هو ّ
أسس ّ
ّ

كل صوب وجانب :يف كتبهم التعليميّة؛
هذه املعلومة من شأتا أن تزيد رغبة التالميذ يف الرسم ابلطريقة التكعيبيّة؛ وذلك أ ّن األشكال اهلندسيّة حتيط م من ّ
يف رمساهتم؛ يف بيوهتم؛ يف البيرة ايلياتيّة اليوميّة.
املستلزمات:
ضوئي للعرض؛ شاشة كبرية؛ أوراق بيضاء؛ أقالم توش مائيّة ابللون األسود؛ ألوان خشبيّة للتلوين؛ رابط ال ڤ يديو اآلمن.
جهاز ّ
َس رْي النشاط:
نوضح للتالميذ أ ّن ﭘيكاسو متيَّ َز برمساته غري
نتح ّدث مع التالميذ عن الفنّان املميَّز "ﭘ ابلو ﭘيكاسو" ،وعن استخدامه األشكال اهلندسيّة يف رسوماتهّ .
الرسامني) .نعرض ال ڤيديو على الشاشة
جترأ ورسم الوجه بنصفني خمتلفني (ال نصفني متماثلني على حن ِو ما اعتدان واعتاد معظم ّ
املتناسقة؛ فهو ّأول من ّ
للتعرف على طرق وأساليب الرسم املعروضة ابل ڤ يديو -وهي على طريقة الفنّان ﭘيكاسو.
الكبرية يف
ّ
الصف ،ونرتك التالميذ ّ

الرسامون
فن التكعيبيّة جنده حني يعتمد ّ
فن التكعيبيّة ،أو مدرسة التكعيبيّة اليت كان ﭘ يكاسو من أوائل ّ
مؤسسيهاّ .
بعد مشاهدة الفيلم ،نتح ّدث معهم عن ّ

املكونة منها ،مثّ ظهرت أشكال
أهم اخلطوط اليت استُخدمت اخلطوط املستقيمة واملنحنية واألشكال َّ
اخلطوط واألشكال اهلندسيّة يف رسوماهتم .كان من ّ
املكعبات يف الرسم.
فن التكعيبيّة ً
أيضا ّ
هندسيّة جديدة كاملربّع وأشكال أخرى .اعتمد ّ
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نشاط إثرائي تربوي" :رمسيت الشقية"
املستلزمات:
أوراق بيضاء؛ أقالم توش مائيّة ابللون األسود؛ ألوان خشبيّة للتلوين.
َس رْي النشاط:
يقوم التالميذ برسم وجوه حسب طُُرق وأساليب الفنّان ﭘ يكاسو واخلروج عن املألوف أو املتّبَع الذي التزموا به منذ رسوماهتم األوىل .نتيح هلم الفرصة للرسم

يؤدي إىل إعادة تفكريهم يف الرسم ،ومن املتوقّع أن تزيد رغبة التالميذ يف ممارسة الرسم على طريقة
حر وجديد .خوض التالميذ جتربة جديدة سوف ّ
بشكل ّ
الضحك واملتعةَ لديهم.
روح الدعابة فيُ ِشيع
َ
ﭘ يكاسو؛ فالرسم على طريقته قد يثري َ

مجيع ايلقوق حمفوظة للفنّان ﭘ ابلو رويز ﭘيكاسو
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نشاط ختامي" :حواجز وحلقات"
معلومات للمرشدين:
جوا من الفرح واملرح ،وتعمل على تنشيطهم وشحن طاقاهتم اإلجيابيّة.
يستمتع التالميذ أبلعاب ايلركة؛ فهي تُ ِشيع ًّ
املستلزمات:
حلقات دائريّة الشكل؛ حواجز من املكعَّبات والصناديق الكرتونيّة.
َس رْي النشاط:
ترتّب املرشدة الصناديق وايللقات لتش ّكل مسل ًكا .حت ّدد طريقة حركة التالميذ عند الوصول إىل الصناديق وايللقات .على سبيل املثال ،عند الوصول إىل

ويصطف التالميذ يف طابور .يبدأون السري يف املسلك حسب
القفز من فوقها .تُشغَّل املوسيقى
ّ
الدوران حوهلاّ .أما الصناديق ،فعليهم اطّيها و ُ
ايللقة عليهم َ
تعليمات املرشدة .يف اإلمكان تغيري التعليمات حسب رغبة وأهداف تراها املرشدة مالئمة.
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"أشغال يدوية"
األسبوع الرابع
األول
اليوم ّ

نشاط
افتتاحي

مسار معقد
ٌ

انفجر ابلوين

بصرية
ذاكرة َ

ُنري حمادثة

قدمي
ُ
أطبع ّ

صحيّةٌ
وجبةٌ ساخنةٌ ّ

نشاط
إثرائي

اليوم الثاين

اليوم الثالل

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

ِّحلًى ابأللوان

صورة وإطار

ابقة ورد

قصة "حكاايت الليل"

أقدام مزيّنة

تربوي
نشاط
ختامي

البناء السريع

أنفخ الكرة

حزر فزر

مألت دلوي
ُ

َمع ِرضنا الكبري
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"مسار معقد"
نشاط افتتاحي:
ٌ
معلومات للمرشدين:
جنهز مسب ًقا قُصاصات ألقدام األرجل وكفوف األيدي ،ونرتّبها يف مسار حبيل ندمج بني أقدام األرجل وكفوف األيدي لنحصل على مسار مع ّقد بعض
ّ

حت الدخول إليه ،على أن تكون األقدام وكفوف األيدي اب ّجتاهات ووضعيّات خمتلفة .ننثر على أرض
الشيء .يبدأ املسار من املدخل القريب من ا ّ
لصف ّ

الصف بطاقات أبمساء التالميذ مكتوبة بشكل واضح .يف اإلمكان أن تكون البطاقة عبارة عن طُبعة بيضاء مستطيلة الصقة ،كي يتم ّكن التلميذ من إزالة
ّ
الورقة اخللفيّة وإلصاقها على اللوحة.
املستلزمات:
ِ
املقوى.
ملون؛ م َق ّ
ت؛ الصق ش ّفاف عريض؛ موسيقى محاسيّة؛ بطاقات أمساء التالميذ؛ لوحة من الكرتون ّ
كرتون ّ
َس رْي النشاط:

الصف .عند وصوله إىل
حت يصل إىل داخل
ّ
ّ
األول ابلتق ّدم يف املسار حسب معطيات املسارّ ،
يصطف التالميذ يف اخلارج على شكل طابور ويبدأ التلميذ ّ
اجملهزة من قِبَل املرشدة .عند جلوس مجيع التالميذ على مقاعدهم ،تثبِّت املرشدة ايلضور
تاية املسار ،يلتقط بطاقة امسه عن األرض ويلصقها على اللوحة َّ
حسب بطاقات األمساء اليت على اللوحة.
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نشاط إثرائي تربويِّ :
"حلًى ابأللوان"
املستلزمات:
ممر صغري)؛ أصباغ طعام سائلة أبلوان خمتلفة؛ خيط متني.
معكرونة أبشكال خمتلفة (على أن حتتوي على فتحة أو ّ
َس رْي النشاط:
املفضل استخدام
يتمزق .من َّ
كميّات متساوية من املعكرونة ،مثّ يضعوتا داخل كيس صغري ،على أن يكون متينًا بعض الشيء كي ال ّ
حيصل التالميذ على ّ
كميّة قليلة من ِّ
حت تتّخذ
ملوانت الطعام ،ويقفل الكيس ويبدأ بتحريك املو ّاد بيديه ّ
أكياس الطعام الصغرية اليت حتتوي على َجّرار إلقفاهلا .يسكب التلميذ ّ

شكل املعكرونة الذي
كل تلميذ َ
املعكرونة لون الصبغة .حنرص على أن حيصل التالميذ على ألوان ّ
متنوعة ،لنحصل على معكرونة أبلوان خمتلفة .خيتار ّ
نوع أو َ

أيضا .حيصل
كميّة املعكرونة من نفس النوع أو الشكل ،ويستطيع التنويع ً
كل ّ
يريد استخدامه .إبمكانه اختيار لون واحد أو أكثر ،وكذلك يستطيع اختيار ّ
ِ
ِ
أي ح رلية يرغبون .عند انتهائهم من تعبرة
التلميذ على ّ
كميّة كافية لصنع قالدته .نعطي التالميذ خيطًا ليقوموا بتمريره داخل قطع املعكرونة ليُنتجوا قالدة أو ّ
املعكرونة ،يربطون اخليط يف طرفيه.

نشاط ختامي" :البَـناء السريع"
معلومات للمرشدين:
أساسي يف صقل وتطوير شخصيّة التلميذ ،لكن
ضروري؛ فهو عامل
تنمي لدى التالميذ الشعور بتقبّل اخلسارة .وهذا األمر
نشاطات التح ّدّيت واملنافسة ّ
ّ
ّ

هناك صعوبة لدى البعض منهم يف تقبُّل اخلسارة ،ولذا جيب االنتباهُ ملشاعر مجيع التالميذ عند عدم الفوز أو عند اخلسارة ،وتعز ُيز مجيعهم ،واإلثناءُ على
التشديد على أمهّيّة سريورة اللعب واالستمتاع به ال على النتيجة.
مشاركتهم يف النشاط ،و
ُ

املستلزمات:
مكرب صوت.
َّ
جمسمات خشبيّة صغرية؛ موسيقى؛ ّ
َس رْي النشاط:
اجملسم حسب اختيارمها مع بدء مساع املوسيقى .ينتهي
اجملسمات ،ويبدآن ببناء الشكل أو َّ
كل جولة ،حيصالن على أعداد متساوية من ّ
يشارك تلميذان يف ّ

السباق عند توقُّف صوت املوسيقى.
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نشاط افتتاحي" :انفجر ابلوين"
املستلزمات:
ابلوانت؛ خيوط؛ موسيقى محاسيّة.
َس رْي النشاط:
اتار املرشدة  10-5تالميذ .تربط ً ِ
كل العب بواسطة اخليط .تبدأ اللعبة عند تشغيل املوسيقى .ال َم َه ّمة هي فرقعة ابلوانت أصدقائهم بواسطة
ابلوان برجل ّ

َّ
الد روس عليها أبرجلهم .الفائز هو التلميذ األخري الذي حيافظ على ابلونه دون أن يفرقع.

ضا حباجتنا إىل الصورة والقرص لنشاط اليوم
مالحظة :نطلب إىل التالميذ إحضار صورة حسب رغبتهم ،وقرص  .C.Dيف اإلمكان إعالم األهل أي ً

التايل للتأكد من وصول الرسالة إىل مجيع األهايل.

نشاط إثرائي تربوي" :صورة وإطار"
معلومات للمرشدين:
يشعر التالميذ ابملتعة خالل ممارسة النشاطات اإلنتاجيّة؛ وذلك ّأتا تتيح هلم التعامل مع املو ّاد املختلفة وحتثّهم على التجربة والتعلُّم من جناحهم أو فشلهم يف

السن ،ينجذب التالميذ إىل النشاطات اليت حتتوي على بعض الصعوبة.
تنفيذ ّ
مهام معيّنة .يف مثل هذه ّ
املستلزمات:
ِ
صات؛ مو ّاد خمتلفة للتزيني؛ خيط.
لكل تلميذ؛ أقراص C.D؛ صم ؛ م َق ّ
صورة ّ
َس رْي النشاط:

كل منهم على صورته اليت أحضرها يف الصباح ،ويُلصقها
ّ
يتوزع التالميذ يف جمموعات صغرية .حتصل اجملموعة على األدوات واملو ّاد الالزمة للنشاط .حيصل ّ
على القرص الذي أحضره من البيت .يزيّن التلميذ صورته والقرص مبا حيلو له من مو ّاد متاحة .تلصق املرشدة اخليط من اجلهة اخللفيّة لإطار بصم

السيليكون.
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نشاط ختامي" :أنفخ الكرة"
املستلزمات:
مكرب صوت.
كؤوس كرتونيّة؛ ُكرات بالستيكيّة خفيفة الوزن حبجم ّفوهة الكأس؛ موسيقى محاسيّة؛ ّ
َس رْي النشاط:
كل تلميذ
خنتار تلميذين للبدء ابللعب .نضع أمام ك ّل تلميذ س كؤوس مملوءة ابملاء خب ّ
ط مستقيم .نضع على وجه الكأس األوىل ُكرة بالستكيّة .حيصل ّ
املصاصة ويدفع الكرة من كأس إىل أخرى بواسطة اهلواء الذي
مصاصة عصري ّ
ً
بقوة داخل ّ
أيضا على ّ
(قشة) .تبدأ اللعبة مع تشغيل املوسيقى .ينفخ التلميذ ّ

حت تصل الكرة إىل الكأس األخرية.
ينفخهّ ،
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نشاط افتتاحي" :ذاكرة بصرية"
معلومات للمرشدين:
تسهم ألعاب الذاكرة يف زّيدة القدرة على الرتكيز و ُّ
متنوعة وعديدة .ولنشاط اليوم سوف نقوم بتجهيز أزواج من
التذكر لدى التالميذ .ألعاب الذاكرة ّ
املقوى أو ال ﭘ ولي ﭼ ال.
الكلمات املتشا ة وإلصاقها على الكرتون ّ

َس رْي النشاط:
يشارك يف اللعبة  6-5تالميذ .نبعثر البطاقات على الطاولة حبيل تكون الكلمات مقلوبة إىل األسفل .يبدأ التالميذ اللعب ابلتناوب .إذا كانت الكلمتان
متطابقتني ،يربح التلميذ البطاقتني وحيصل على فرصة أخرى للَّعب .إذا مل تتطابق الكلمتان ،ينتقل اللعِب إىل التلميذ التايل يف َّ
املهم أن حيافظ
الد رور .من ّ
الالعبون على تركيزهم خالل اللَّعب ،كي يتم ّكنوا من ُّ
كل منهم يف اللَّعب.
تذكر َمواضع الصور وحتديدها عندما َحيني َد روُر ّ

نشاط إثرائي تربوي" :ابقة ورد"
معلومات للمرشدين:
كل ما يق ّدمونه لنا ،ونذ ّكر أب ّن هناك طرقًا عديدة نستطيع
ُجنري حمادثة مع التالميذ بشأن أمهّيّة األشخاص الذين من حولنا ،وبشأن تقديران وامتناننا هلم على ّ
أي شخت نريد أن نشكره لنق ّدم له ابقتنا اجلميلة اليت سوف نقوم بصنعها اليوم.
من خالهلا تقدمي الشكر هلم .كذلك ّ
نوضح هلم أنّه إبمكاننا اختيار ّ

املستلزمات:
ِ
ت.
ملونة؛ صم ؛ كرتون أخضر أو أسياخ من القماش األخضر؛ م َق ّ
ورق َخبيز ال ُك َعريكات أبلوان وأحجام خمتلفة ()cup cake؛ ُكرات صوف صغرية ّ
طويل .نضع بني أيديهم مجيع املو ّاد اليت حيتاجون إليها لتنفيذ
َس رْي النشاط :نقرتح أن جيلس التالميذ يف جمموعتني كبريتني .نرتّب طاوالت ال ّ
صف بشكل ّ

معا ابلصم ليحصل على شكل
كل ثالث أوراق ً
كل تلميذ على اثنيت عشرة ورقة من أوراق اخلَبيز أبلوان خمتلفة ،وحسب اختياره ،فيلصق ّ
النشاط .حيصل ّ
يلف التلميذ الكرتون األخضر
ت األوراق الداخليّة ليحصل على أحجام متفاوتة .يضع يف مركزها ُكرات الصوف .لصنع ساق الوردةّ ،
الوردة .يف اإلمكان قَ ّ
ِ
معا ويربطوتا خبيط اهلداّي
وي من الساق .بعد انتهائهم من صنع الوردات الثالث ،جيمعوتا ً
طويل ويُلصق األطراف ،مثّ يلصق الوردة على اجلزء ال ُع رل ّ
بشكل ّ
لتصبح على شكل ابقة ورد.
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نشاط ختامي" :حزر فزر"
معلومات للمرشدين:
ألعاب األحاجي وايلزازير هلا دور كبري يف تنشيط ذاكرة التالميذ ومساعدهتم على ترسيخ املعلومات اليت اكتسبوها من نشاطات سابقة.
املستلزمات:
عارضة ايلزازير حتت عنوان "من أان؟" -لرابط العارضة اضغط هنا.
َس رْي النشاط:
ايلزورة ابلتزامن مع عرض الشرحية املالئمة .حتتوي
جيلس التالميذ على مقاعدهم على شكل حلقة مفتوحة .نعرض العارضة على شاشة
ّ
الصف الكبرية .نطرح ّ

اإلجابة على ثالثة احتماالت ،وعلى التلميذ اختيار اإلجابة الصحيحة.
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نشاط افتتاحي" :نري حمادثة"
َس رْي النشاط:
نوضح هلم أنّه إبمكاتم مشاركة
حريّة اختيار مواضيع النقاش أو تبادل املشاعر يف ما بينهمّ .
نقرتح إاتحةَ الفرصة للتالميذ للتح ّدث مع أصدقائهم ،وإعطاءَهم ّ
التدخل أو توجيه مواضيع
أي سؤال خيطر يف ابهلم .نطلب من املرشدين االمتناع عن ّ
أي معلومة يرغبون ابلتح ّدث عنها أو شعور ّ
معني أو ّ
أصدقائهم يف ّ

ايلديل ،إّال إذا استدعى األمر ذلك للمحافظة على لياقة ايلديل واحرتام اآلخرين.
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نشاط إثرائي تربوي :قصة "حكاايت الليل"  -مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
قصة "حكاّيت الليل" من أتليف ورسوم كييت ركر راوتِر.
ّ
السحري الكامن يف خيال التالميذ .نعمل جاهدين
قصتنا اليوم تتناول موضوع العامل
يشعر التالميذ ابملتعة عند االستماع إىل القصت مبختلف مواضيعهاّ .
ّ

األم الدبّة حكاية لتلميذها الصغري قبل النوم،
على تنشيط خياهلم وايلفاع عليه ف ّع ًاال ألنّه العامل
األساسي لتنمية قدرة التالميذ على اإلبداع .حتكي ّ
ّ
ٍ
خيايل ساحر.
وايلكاية تنفتح على حكاّيت تقود التلميذ إىل عالَم ّ
املستلزمات:
صة "حكاّيت الليل".
قّ
َس رْي النشاط:

جيلس التالميذ على شكل حلقة مفتوحة؛ إذ تلك هي الوضعيّة املالئمة لنشاطات حتتاج إىل الرتكيز واالنتباه .تعرض املرشدة صورة الغالف أمام التالميذ.

القصة من خالل العنوان والربط بينه وبني صورة الغالف:
تتح ّدث معهم بضع دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون ّ

الرسام) .تقوم املرشدة بتوضيح أمهّيّة وجود الرمسات يف القصت .يف اإلمكان أن يشارك التالميذ
ما هي ُهويّة ّ
القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلّف؛ اسم ّ
القصة من خالل ايُّالت االبن الصغري ،فهي تضفي على الكتاب َمج ًاال.
املرة الثانية .نسلّط الضوء على مجال املناظر اليت نراها يف ّ
يف قراءة ّ
القصة يف ّ
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نشاط ختامي" :مألت دلوي"
املستلزمات:
 4سالل تدالء تصناديق؛ ُكرات صغرية بالستيكيّة.
َس رْي النشاط:
دلويرن
أنيت بدلوين ونضعهما متجاورين ،مع ايلفاع على مسافة صغرية بينهما .منألمها ابل ُكرات البالستيكيّة ،وتكون هذه نقطة االنطالق يف السباق .نضع َ
مرة؛ ممنوع رمي ال ُكرة إىل الدلو من
آخريرن على بعد أمتار من الدالء اململوءة ابل ُكراتّ .
كل ّ
َ
نوضح تعليمات السباق ،حنو :ممنوع نقل أكثر من ُكرة يف ّ
حت نفاد الدالء من ال ُكرات.
بعيد ...خنتار العبَ رني للبدء ابلسباق ،ونشغّل املوسيقى ليبدأ املتسابقان بنقل ال ُكرات من الدالء اململوءة إىل الدالء الفارغة ّ
الالعب الذي ينقل كراته أسرع هو الفائز .من املهم احملافَظة على تعليمات السباق.

نشاط افتتاحي" :أطبع قدمي"
املستلزمات:
طالء ﭼ واش؛ كراتني ابللون األبيض من ايلجم الكبري (ﭘ ريستول)؛ مناديل مطبخ ومناديل معطَّرة.
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على شكل حلقة .نقرتح أن جتلس املرشدة يف مركز الدائرة ،ليتق ّدم إليها التلميذ الذي يرغب بطبع أقدام رجليه ابلطالء .نضع الطالء يف
حيب .يضع
صحون كبرية وواسعة ،و ّ
جنهز مناديل املطبخ واملناديل املعطَّرة لتنظيف األقدام بعد طبعها .نطلب إىل أحد التالميذ أن خيتار لون الطالء الذي ّ

قدمه داخل الطالء ،مثّ ينقله يف ايلال ليطبعه على الكرتونة البيضاء .بعد تنظيف قدمه ابملناديل ،يقوم بنفس العمليّة ليطبع قدمه الثانية .نضع الكراتني يف
جيف الطالء؛ وذلك كي يتم ّكن التالميذ من متابعة العمل يف النشاط التايل.
حت ّ
مكان بعيد عن متناول التالميذ ّ
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نشاط إثرائي تربوي "أقدام مزينة"
املستلزمات:
كراتني األقدام املطبوعة؛ أقالم توش؛ أقالم ال ﭘ اندا؛ ألوان خشبيّة؛ أقالم رصاص.

َس رْي النشاط:
الصف .جيتمع التالميذ حوهلا للقيام بتزيينها إبضافة ملساهتم بواسطة أقالم التلوين اليت يرغبون يف استخدامها .يف اإلمكان أن أتخذ
نضع الكراتني على أرض
ّ
األقدام شكل وردة أو فراشة أو حنلة أو قلب...
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"م ِّ
عرضنا الكبْي"
نشاط ختاميَ :
معلومات للمرشدين:
َمع ِرضنا اليوم هو مثرة جمهودان وجمهود التالميذ خالل شهر الفنون؛ فإ ّن عرض منتَجاهتم يسهم يف زّيدة تقديرهم لعملهم وشعورهم ابالكتفاء الذايتّ .حنن

دائما إىل زّيدة قدرة تالميذان على إدراك قيمة أنفسهم وأعماهلم وجمهودهم ،وذلك من خالل التعزيزات اليت مننحهم ّإّيها .عرض أعماهلم الفنّيّة هو
نسعى ً

كذلك تعزيز وتقدير لعملهم.
املستلزمات:

مقوى أبحجام كبرية أو ﭘ ولي ﭼ ال؛ داببيس إبرة؛ مكان واسع.
لوحات التالميذ اليت قمنا بتجميعها خالل شهر الفنون؛ كرتون ًّ
َس رْي النشاط:
نقرتح أن نقوم بتجهيز ال َمع ِرض يف تاية اليوم السابق مبشاركة التالميذ .نعلّق ألواح الكرتون أو ال ﭘ وليجال ،مثّ نثبّت عليها لوحات التالميذ اليت قمنا بتجميعها
لكل تلميذ .يف اإلمكان إاتحة الفرصة أمامهم الختيار موقع عرض لوحاهتم يف ال َمع ِرض.
األقل ّ
خالل الشهر ،على أن تكون لوحة واحدة على ّ
.1

يف اإلمكان أن نرسل دعوة لألهل لزّيرة املعرض .نالئم وقت الزّيرة ابلتزامن مع وقت قدومهم الصطحاب أبنائهم.

.2

الفن الذي تتبع له والفنّان الذي رمسها ،كما شاهد
نقرتح ً
كل رمسة ،أو ذ ركر نوع ّ
مهّن مع شرح وتوضيح ما تعنيه ّ
أيضا تصوير املعرض أبسلوب ّ

.3

صوروه إىل األهل.
يف اإلمكان إاتحة الفرصة أمام التالميذ للتح ّدث عن لوحاهتم أمام الكامريا وإرسال ما ّ

أفالما ملعارض فنّانني مشهورين خالل برانجمنا لشهر الفنون.
التالميذ ً
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أنا ُمب ِدع
عالم الفنون

