:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

النشاط العلمي
أتنفس()1
1
معرفة حركتي الشهيق والزفير.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يمكن أن نقتصر على عرض أهم المفاهيم والعمليات المرتبطة بالتنفس- :التنفس :وظيفة احيائية ال إرادية
ضرورية لجميع الكائنات الحية بما فيها االنسان والحيوان والنبات إذ تمكنها من الحياة في أوساط مختلفة(وسط مائي إذا كان التنفس
يتم بواسطة األكسجين المذاب في الماء أو وسط هوائي إذا كان التنفس يتم بواسطة أكسجين الهواء ،ال يقتصر التنفس على الحركات
الخارجية فقط بل هناك تنفس داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بين الدم والخاليا ،وهو يسمى بالتنفس الخلوي .التنفس الخارجي:
يتجلى في حركات منتظمة للصدر وتيارات هوائية على مستوى األنف والفم ،وهكذا يتوالى الشهيق والزفير .الشهيق العادي :أثناء
هذه العملية يرتفع القفص الصدري إلى األمام ويتسع من الجانبين نتيجة انقباض عضالت الصدر والحجاب الحاجز(عضو عضلي يفصل
الصدر عن البطن) مما يؤدي إلى امتالء الرئتين بالهواء .الزفير العادي :عملية ترتخي فيها العضالت المسؤولة عن الشهيق(عضالت
الصدر – الحجاب الحاجز) فتنخفض األضلع وتتبعها الرئتان نظرا لمرونتهما مما يؤدي إلى طرح أو طرد الهواء خارجا .الشهيق القسري:
يمثل في إدخال كمية كبيرة من الهواء إلى الرئتين نتيجة تمدد أكبر للقفص الصدري وكذلك لمرونة الرئتين .الزفير القسري :يصبح
عملية نشيطة إذ تتدخل فيه عضالت أخرى كعض الت البطن والعضالت الخافظة لألضلع .عدد حركات التنفسية :تحدث عند البالغ بإيقاع
 12إلى  16حركة في الدقيقة.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حركتي الشهيق والزفير(المصطلح والمعنى) – معرفة المجاري العليا للهواء .المهارات :تحديد مجرى
الهواء خالل التنفس – قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس – التعرف على الحركات التنفسية السليمة.
السلوكات :الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات التنفسية السليمة في الحياة العامة – المحافظة على البيئة(تجنب مصادر
التلوث) – المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي.
االمتدادات  :الماء(التنفس المائي) – الحركات في التربية البدنية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية لحركات التنفس – بالونات
– شريط متري أو قنب – منفاخ – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 -معرفة حركتي التنفس وترديد المفردات  :تنفس – شهيق – زفير  ،عن طريق الحركات األرضية.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 -استنتاج تعريف كل من الشهيق(إدخال الهواء) والزفير (اخراج الهواء).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -اتمام الجمل بما يناسب(ترسيخ التعلمات حول الشهيق والزفير).

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -التمييز بين الشهيق والزفير والتعبير عنها بكتابة العبارة المناسبة.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
أتنفس()2
األستاذ
1
معرفة المجاري العليا للتنفس -التعود على الحركات التنفسية السليمة

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يمكن أن نقتصر على عرض أهم المفاهيم والعمليات المرتبطة بالتنفس- :التنفس :وظيفة احيائية ال إرادية
ضرورية لجميع الكائنات الحية بما فيها االنسان والحيوان والنبات إذ تمكنها من الحياة في أوساط مختلفة(وسط مائي إذا كان التنفس
يتم بواسطة األكسجين المذاب في الماء أو وسط هوائي إذا كان التنفس يتم بواسطة أكسجين الهواء ،ال يقتصر التنفس على الحركات
الخارجية فقط بل هناك تنفس داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بين الدم والخاليا ،وهو يسمى بالتنفس الخلوي .التنفس الخارجي:
يتجلى في حركات منتظمة للصدر وتيارات هوائية على مستوى األنف والفم ،وهكذا يتوالى الشهيق والزفير .الشهيق العادي :أثناء
هذه العملية يرتفع القفص الصدري إلى األمام ويتسع من الجانبين نتيجة انقباض عضالت الصدر والحجاب الحاجز(عضو عضلي يفصل
الصدر عن البطن) مما يؤدي إلى امتالء الرئتين بالهواء .الزفير العادي :عملية ترتخي فيها العضالت المسؤولة عن الشهيق(عضالت
الصدر – الحجاب الحاجز) فتنخفض األضلع وتتبعها الرئتان نظرا لمرونتهما مما يؤدي إلى طرح أو طرد الهواء خارجا .الشهيق القسري:
يمثل في إدخا ل كمية كبيرة من الهواء إلى الرئتين نتيجة تمدد أكبر للقفص الصدري وكذلك لمرونة الرئتين .الزفير القسري :يصبح
عملية نشيطة إذ تتدخل فيه عضالت أخرى كعضالت البطن والعضالت الخافظة لألضلع .عدد حركات التنفسية :تحدث عند البالغ بإيقاع
 12إلى  16حركة في الدقيقة.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حركتي الشهيق والزفير(المصطلح والمعنى) – معرفة المجاري العليا للهواء .المهارات :تحديد مجرى
الهواء خالل التنفس – قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس – التعرف على الحركات التنفسية السليمة.
السلوكات :الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات التنفسية السليمة في الحياة العامة – المحافظة على البيئة(تجنب مصادر
التلوث) – المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي.
االمتدادات  :الماء(التنفس المائي) – الحركات في التربية البدنية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية لحركات التنفس – بالونات
– شريط متري أو قنب – منفاخ – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 -ابراز إمكانية التنفس (شهيق – زفير) عن طريق األنف أو الفم.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 التوصل إلى الطريقة السليمة للتنفس من خالل تحليل الرسمين وذلك بملء الفراغات بما يناسب(الزفير ويتعلق بالرسم األيمن والشهيق ويرتبط باأليسر).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -اتمام الجملتين بما يناسب(قاعدة ترسيخ السلوك القويم للتنفس).

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 قياس مدة كل من الشهيق والزفير باستعمال الساعة الرملية أو العد وانطالقا من مقارنة النتائجيتم استنتاج أن مدة الشهيق تكون أطول من مدة الزفير بالنسبة لتنفس مريح وفعال.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

النشاط العلمي
صدري يرتفع وينخفض
1
قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس.

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يمكن أن نقتصر على عرض أهم المفاهيم والعمليات المرتبطة بالتنفس- :التنفس :وظيفة احيائية ال إرادية
ضرورية لجميع الكائنات الحية بما فيها االنسان والحيوان والنبات إذ تمكنها من الحياة في أوساط مختلفة(وسط مائي إذا كان التنفس
يتم بواسطة األكسجين المذاب في الماء أو وسط هوائي إذا كان التنفس يتم بواسطة أكسجين الهواء ،ال يقتصر التنفس على الحركات
الخارجية فقط بل هناك تنفس داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بين الدم والخاليا ،وهو يسمى بالتنفس الخلوي .التنفس الخارجي:
يتجلى في حركات منتظمة للصدر وتيارات هوائية على مستوى األنف والفم ،وهكذا يتوالى الشهيق والزفير .الشهيق العادي :أثناء
هذه العملية يرتفع القفص الصدري إلى األمام ويتسع من الجانبين نتيجة انقباض عضالت الصدر والحجاب الحاجز(عضو عضلي يفصل
الصدر عن البطن) مما يؤدي إلى امتالء الرئتين بالهواء .الزفير العادي :عملية ترتخي فيها العضالت المسؤولة عن الشهيق(عضالت
الصدر – الحجاب الحاجز) فتنخفض األضلع وتتبعها الرئتان نظرا لمرونتهما مما يؤدي إلى طرح أو طرد الهواء خارجا .الشهيق القسري:
يمثل في إدخال كمية كبيرة من الهواء إلى الرئتين نتيجة تمدد أكبر للقفص الصدري وكذلك لمرونة الرئتين .الزفير القسري :يصبح
عملية نشيطة إذ تتدخل فيه عضالت أخرى كعضالت البطن والعضالت الخافظة لألضلع .عدد حركات التنفسية :تحدث عند البالغ بإيقاع
 12إلى  16حركة في الدقيقة.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حركتي الشهيق والزفير(المصطلح والمعنى) – معرفة المجاري العليا للهواء .المهارات :تحديد مجرى
الهواء خالل التنفس – قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس – التعرف على الحركات التنفسية السليمة.
السلوكات :الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات التنفسية السليمة في الحياة العامة – المحافظة على البيئة(تجنب مصادر
التلوث) – المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي.
االمتدادات  :الماء(التنفس المائي) – الحركات في التربية البدنية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية لحركات التنفس – بالونات
– شريط متري أو قنب – منفاخ – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 انطالقا من مالحظة الرسوم وانجاز القياسات من لدن المتعلمين يتم استنتاج المظاهر الخارجيةللتنفس(الصدر عند الشهيق أعلى منه عند الزفير).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 -التمييز بين عمليتي التنفس بوضع عالمة في المكان المناسب.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -مطالبة المتعلمين بترتيب الكلمات النشاء جملتين معبرتين عن التعلمات السابقة.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -دراسة اشتغال المنفاخ وابراز أوجه التشابه بينه وبين أعضاء التنفس.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
أتنفس دائما
األستاذ
1
الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات السليمة في الحياة العامة.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يمكن أن نقتصر على عرض أهم المفاهيم والعمليات المرتبطة بالتنفس- :التنفس :وظيفة احيائية ال إرادية
ضرورية لجميع الكائنات الحية بما فيها االنسان والحيوان والنبات إذ تمكنها من الحياة في أوساط مختلفة(وسط مائي إذا كان التنفس
يتم بواسطة األكسجين المذاب في الماء أو وسط هوائي إذا كان التنفس يتم بواسطة أكسجين الهواء ،ال يقتصر التنفس على الحركات
الخارجية فقط بل هناك تنفس داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بين الدم والخاليا ،وهو يسمى بالتنفس الخلوي .التنفس الخارجي:
يتجلى في حركات منتظمة للصدر وتيارات هوائية على مستوى األنف والفم ،وهكذا يتوالى الشهيق والزفير .الشهيق العادي :أثناء
هذه العملية يرتفع القفص الصدري إلى األمام ويتسع من الجانبين نتيجة انقباض عضالت الصدر والحجاب الحاجز(عضو عضلي يفصل
الصدر عن البطن) مما يؤدي إلى ام تالء الرئتين بالهواء .الزفير العادي :عملية ترتخي فيها العضالت المسؤولة عن الشهيق(عضالت
الصدر – الحجاب الحاجز) فتنخفض األضلع وتتبعها الرئتان نظرا لمرونتهما مما يؤدي إلى طرح أو طرد الهواء خارجا .الشهيق القسري:
يمثل في إدخال كمية كبيرة من الهواء إلى الرئتين نتيجة تمدد أكبر للقفص الصدري وكذلك لمرونة الرئتين .الزفير القسري :يصبح
عملية نشيطة إذ تتدخل فيه عضالت أخرى كعضالت البطن والعضالت الخافظة لألضلع .عدد حركات التنفسية :تحدث عند البالغ بإيقاع
 12إلى  16حركة في الدقيقة.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حركتي الشهيق والزفير(المصطلح والمعنى) – معرفة المجاري العليا للهواء .المهارات :تحديد مجرى
الهواء خالل التنفس – قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس – التعرف على الحركات التنفسية السليمة.
السلوكات :الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات التنفسية السليمة في الحياة العامة – المحافظة على البيئة(تجنب مصادر
التلوث) – المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي.
االمتدادات  :الماء(التنفس المائي) – الحركات في التربية البدنية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية لحركات التنفس – بالونات
– شريط متري أو قنب – منفاخ – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 ابراز ضرورة التنفس في الحياة بعد مالحظة أن األشخاص في الرسوم الثالثة ال يستغنون عنالتنفس.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 -ابراز أن التنفس ال إرادي (وضع عالمة في البطاقة المناسبة أو تلوينها).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -التمييز بين الخطأ والصواب.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -استثمار مختلف المكتسبات في تحديد القصيبة المالئمة لتمكين السباح من التنفس وتلوينها.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

النشاط العلمي
أتنفس هواء...
1
تنفس الهواء النقي واالبتعاد عن الهواء الملوث.

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يمكن أن نقتصر على عرض أهم المفاهيم والعمليات المرتبطة بالتنفس- :التنفس :وظيفة احيائية ال إرادية
ضرورية لجميع الكائنات الحية بما فيها االنسان والحيوان والنبات إذ تمكنها من الحياة في أوساط مختلفة(وسط مائي إذا كان التنفس
يتم بواسطة األكسجين المذاب في الماء أو وسط هوائي إذا كان التنفس يتم بواسطة أكسجين الهواء ،ال يقتصر التنفس على الحركات
الخارجية فقط بل هناك تنفس داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بين الدم والخاليا ،وهو يسمى بالتنفس الخلوي .التنفس الخارجي:
يتجلى في حركات منتظمة للصدر وتيارات هوائية على مستوى األنف والفم ،وهكذا يتوالى الشهيق والزفير .الشهيق العادي :أثناء
هذه العملية يرتفع القفص الصدري إلى األمام ويتسع من الجانبين نتيجة انقباض عضالت الصدر والحجاب الحاجز(عضو عضلي يفصل
الصدر عن البطن) مما يؤدي إلى امتالء الرئتين بالهواء .الزفير العادي :عملية ترتخي فيها العضالت المسؤولة عن الشهيق(عضالت
الصدر – الحجاب الحاجز) فتنخفض األضلع وتتبعها الرئتان نظرا لمرونتهما مما يؤدي إلى طرح أو طرد الهواء خارجا .الشهيق القسري:
يمثل في إدخال كمية كبيرة من الهواء إلى الرئتين نتيجة تمدد أكبر للقفص الصدري وكذلك لمرونة الرئتين .الزفير القسري :يصبح
عملية نشيطة إذ تتدخل فيه عضالت أخرى كعضالت البطن والعضالت الخافظة لألضلع .عدد حركات التنفسية :تحدث عند البالغ بإيقاع
 12إلى  16حركة في الدقيقة.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حركتي الشهيق والزفير(المصطلح والمعنى) – معرفة المجاري العليا للهواء .المهارات :تحديد مجرى
الهواء خالل التنفس – قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس – التعرف على الحركات التنفسية السليمة.
السلوكات :الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات التنفسية السليمة في الحياة العامة – المحافظة على البيئة(تجنب مصادر
التلوث) – المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي.
االمتدادات  :الماء(التنفس المائي) – الحركات في التربية البدنية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية لحركات التنفس – بالونات
– شريط متري أو قنب – منفاخ – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 -التعبير عن أطفال يتنفسون بتوظيف الكلمات :هواء نقي – هواء ملوث.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 جعل المتعلمين يتخذون موقفا اتحجاه تلويث الهواء والتعبير عنه باختيار الوضعية السليمة عنطريق الوصل بخط.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -ملء الفراغ بما يناسب.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -اقتراح حلول مالئمة للوضعية ومناسبة للخصوصيات المحلية تحد من آثار التلوث.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
أحافظ على سالمتي
األستاذ
1
المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي  -المحافظة على البيئة

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يمكن أن نقتصر على عرض أهم المفاهيم والعمليات المرتبطة بالتنفس- :التنفس :وظيفة احيائية ال إرادية
ضرورية لجميع الكائنات الحية بما فيها االنسان والحيوان والنبات إذ تمكنها من الحياة في أوساط مختلفة(وسط مائي إذا كان التنفس
يتم بواسطة األكسجين المذاب في الماء أو وسط هوائي إذا كان التنفس يتم بواسطة أكسجين الهواء ،ال يقتصر التنفس على الحركات
الخارجية فقط بل هناك تنفس داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بين الدم والخاليا ،وهو يسمى بالتنفس الخلوي .التنفس الخارجي:
يتجلى في حركات منتظمة للصدر وتيارات هوائية على مستوى األنف والفم ،وهكذا يتوالى الشهيق والزفير .الشهيق العادي :أثناء
هذه العملية يرتفع القفص الصدري إلى األمام ويتسع من الجانبين نتيجة انقباض عضالت الصدر والحجاب الحاجز(عضو عضلي يفصل
الصدر عن البطن) مما يؤدي إلى ا متالء الرئتين بالهواء .الزفير العادي :عملية ترتخي فيها العضالت المسؤولة عن الشهيق(عضالت
الصدر – الحجاب الحاجز) فتنخفض األضلع وتتبعها الرئتان نظرا لمرونتهما مما يؤدي إلى طرح أو طرد الهواء خارجا .الشهيق القسري:
يمثل في إدخال كمية كبيرة من الهواء إلى الرئتين نتيجة تمدد أكبر للقفص الصدري وكذلك لمرونة الرئتين .الزفير القسري :يصبح
عملية نشيطة إذ تتدخل فيه عضالت أخرى كعضالت البطن والعضالت الخافظة لألضلع .عدد حركات التنفسية :تحدث عند البالغ بإيقاع
 12إلى  16حركة في الدقيقة.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حركتي الشهيق والزفير(المصطلح والمعنى) – معرفة المجاري العليا للهواء .المهارات :تحديد مجرى
الهواء خالل التنفس – قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس – التعرف على الحركات التنفسية السليمة.
السلوكات :الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات التنفسية السليمة في الحياة العامة – المحافظة على البيئة(تجنب مصادر
التلوث) – المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي.
االمتدادات  :الماء(التنفس المائي) – الحركات في التربية البدنية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية لحركات التنفس – بالونات
– شريط متري أو قنب – منفاخ – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 إثارة النقاش حول مضمون الرسمين للتعبير عن خطورة التعرض للهواء الملوث وإضراره بالمجاريالعليا للهواء.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
-وصل البطاقات يناسبها مميزا بين ما هو مضر للتنفس وما هو مضر.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -ترتيب الكلمات في جملة معبرة عن موقف تجاه الهواء الملوث.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 مناقشة المشهد وتحديد المواقف التي يجب اتخاذها دون التقليل من المهنة المقترحة(يمكنالتطرق لمهن أخرى تمثل خطورة على مجاري التنفس واقتراح طرق لتفاديها).

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
 :أصبحت قادرا على
1 :

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يمكن أن نقتصر على عرض أهم المفاهيم والعمليات المرتبطة بالتنفس- :التنفس :وظيفة احيائية ال إرادية
ضرورية لجميع الكائنات الحية بما فيها االنسان والحيوان والنبات إذ تمكنها من الحياة في أوساط مختلفة(وسط مائي إذا كان التنفس
يتم بواسطة األكسجين المذاب في الماء أو وسط هوائي إذا كان التنفس يتم بواسطة أكسجين الهواء ،ال يقتصر التنفس على الحركات
الخارجية فقط بل هناك تنفس داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بين الدم والخاليا ،وهو يسمى بالتنفس الخلوي .التنفس الخارجي:
يتجلى في حركات منتظمة للصدر وتيارات هوائية على مستوى األنف والفم ،وهكذا يتوالى الشهيق والزفير .الشهيق العادي :أثناء
هذه العملية يرتفع القفص الصدري إلى األمام ويتسع من الجانبين نتيجة انقباض عضالت الصدر والحجاب الحاجز(عضو عضلي يفصل
الصدر عن البطن) مما يؤدي إلى امتالء الرئتين بالهواء .الزفير العادي :عملية ترتخي فيها العضالت المسؤولة عن الشهيق(عضالت
الصدر – الحجاب الحاجز) فتنخفض األضلع وتتبعها الرئتان نظرا لمرونتهما مما يؤدي إلى طرح أو طرد الهواء خارجا .الشهيق القسري:
يمثل في إدخال كمية كبيرة من الهواء إلى الرئتين نتيجة تمدد أكبر للقفص الصدري وكذلك لمرونة الرئتين .الزفير القسري :يصبح
عملية نشيطة إذ تتدخل فيه عضالت أخرى كعضالت البطن والعضالت الخافظة لألضلع .عدد حركات التنفسية :تحدث عند البالغ بإيقاع
 12إلى  16حركة في الدقيقة.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حركتي الشهيق والزفير(المصطلح والمعنى) – معرفة المجاري العليا للهواء .المهارات :تحديد مجرى
الهواء خالل التنفس – قياس المظاهر الخارجية للتنفس – وصف حركتي التنفس – التعرف على الحركات التنفسية السليمة.
السلوكات :الوعي بأهمية التنفس – اعتماد الحركات التنفسية السليمة في الحياة العامة – المحافظة على البيئة(تجنب مصادر
التلوث) – المحافظة على سالمة أعضاء الجهاز التنفسي.
االمتدادات  :الماء(التنفس المائي) – الحركات في التربية البدنية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية لحركات التنفس – بالونات
– شريط متري أو قنب – منفاخ – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل
تذكير
األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (التنفس) وذلك عن طريق أسئلة حول : أعضاء التنفس. الحركات التنفسية(الشهيق والزفير). سالمة أعضاء التنفس. أهمية التنفس. -التمييز بين حركتي الشهيق والزفير.

 -تحديد مجرى الهواء.

 -مالحظة مع الشرح ومقارنة حركتي الشهيق والزفير بحركتي المنفاخ.

 -تعيين الطفل الذي يستطيع البقاء طويال في الماء.

 -تلوين الرسوم المفظلة.

 -شطب كل ما يضر بالصحة.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
لي ظل
:
األستاذ
1
معرفة معنى الظل – معرفة أمثلة لمصادر ضوئية – تحديد خاصية الظل باعتبار موضع المصدر.

المحتوى العلمي  :الظل فضاء تقل فيه أو تكاد تنعدم فيه شدة الضوء ،ويرتبط وجوده بوجود مصدر ضوئي وحاجز .ويتكون الظل عندما
تصطدم األشعة الضوئية بحاجز يعيق مسارها ،فتنعكس في اتجاه آخر مخلفة وراءها فضاء غير مضاء نظرا ألن األشعة الضوئية تنتشر
في مسار مستقيمي .وليس تكوين الظالل الظاهرة الوحيدة المرتبطة باالنتشار المستقيمي للضوء ،بل قد تحدث ظواهر أخرى حسب
نفاذية الضوء عبر المادة كاالنعكاس واالنكسار وفق قانوني ديكارت لإلنعكاس واالنكسار باالضافة إلى ظواهر أخرى كتبدد الضوء
وحيوده وتداخالته .وتجدر االشارة إلى أن مقاربة انتشار الضوء عبر مفهوم الظل من خالل دراسة مبسطة لشكل وموضع الظل بالنسبة
للجسم وللمصدر الضوئي تخلص إلى أن الجسم الشفاف ليس له ظل والجسم المعتم له ظل .وهكذا يطرح اشكال يتعلق بتعريف
األجسام شبه المعتمة أو النصف الشفافة ،علما أن الجسم النصف الشفاف يتيح رؤية األجسام عبره لكن بشكل غير دقيق وغير واضح.
لذا ،ونظرا للصعوبات العلمية والبيداغوجية التي يطرحها تعريف الجسم النصف الشفاف ،نقترح انجاز تجارب إن أمكن ذلك دون تعميق
المقاربة أو ارجاء التطرق إلى هذا المفهوم إلى المستويات الالحقة.
كفاية المجال  :المعارف- :معرفة معنى الظل – معرفة أمثلة لمصادر ضوئية – معرفة العالقة بين المصدر الضوئي والحاجز والظل –
معرفة طبيعة بعض األجسام( شفافة – معتمة) .المهارات :تصنيف أجسام إلى شفافة ومعتمة – تحديد خاصيات الظل(الشكل –
اتجاه) باعتبار موضع المصدر الضوئي – ربط خاصيات الظل بأوقات محددة .السلوكات :الوقاية ضد األشعة الضوئية(تجنب التعرض لها –
االعتماد على النظارات أو مظالت.)...
االمتدادات  :أهمية الضوء عند الكائنات الحية – فصول السنة (شدة الضوء).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – مصادر ضوئية(شموع – مصابيح – شمس – )...أجسام ذات
أشكال مختلفة – كأس من زجاج شفاف – رمل – عصا – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 التعرف على بعض المصادر الضوئية (الشمس – المصباح الجيبي) واستنتاج أن وجود الظل فيارتباطه بوجود مصدر ضوئي وحاجز(إنسان – حيوان – نبات – جماد).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 اكتشاف الخطأ ف ي الوضعيات التي تتعلق بوجود أو عدم وجود الظل ،وذلك بشطبه أو وضع عالمةعليه(ظل علبة الوقيد قد يثير جدال حول مدى صحة هذه الوضعية ومهما يكن فإن المهم هو ربط
االهتمام باتجاه الظل).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 استحضار الترابط بين العناصر الثالثة (المصدر الضوئي – الحاجز – الظل) بحيث إن وجود العنصرينرهين بوجود العنصر الثالث.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 استثمار المكتسبات (وجود الظل متعلق بوجود المصدر الضوئي وللتخلص من الظل يجب التخلصمن المصدر الضوئي).

مالحظات

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :شكل ظلي
1 :
الحصة
أهداف الحصة  - :معرفة العالقة بين المصدر الضوئي والظل من حيث الشكل.

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :الظل فضاء تقل فيه أو تكاد تنعدم فيه شدة الضوء ،ويرتبط وجوده بوجود مصدر ضوئي وحاجز .ويتكون الظل عندما
تصطدم األشعة الضوئية بحاجز يعيق مسارها ،فتنعكس في اتجاه آخر مخلفة وراءها فضاء غير مضاء نظرا ألن األشعة الضوئية تنتشر
في مسار مستقيمي .وليس تكوين الظالل الظاهرة الوحيدة المرتبطة باالنتشار المستقيمي للضوء ،بل قد تحدث ظواهر أخرى حسب
نفاذية الضوء عبر الم ادة كاالنعكاس واالنكسار وفق قانوني ديكارت لإلنعكاس واالنكسار باالضافة إلى ظواهر أخرى كتبدد الضوء
وحيوده وتداخالته .وتجدر االشارة إلى أن مقاربة انتشار الضوء عبر مفهوم الظل من خالل دراسة مبسطة لشكل وموضع الظل بالنسبة
للجسم وللمصدر الضوئي تخلص إلى أن الجسم ال شفاف ليس له ظل والجسم المعتم له ظل .وهكذا يطرح اشكال يتعلق بتعريف
األجسام شبه المعتمة أو النصف الشفافة ،علما أن الجسم النصف الشفاف يتيح رؤية األجسام عبره لكن بشكل غير دقيق وغير واضح.
لذا ،ونظرا للصعوبات العلمية والبيداغوجية التي يطرحها تعريف الجسم النصف الشفاف ،نقترح انجاز تجارب إن أمكن ذلك دون تعميق
المقاربة أو ارجاء التطرق إلى هذا المفهوم إلى المستويات الالحقة.
كفاية المجال  :المعارف- :معرفة معنى الظل – معرفة أمثلة لمصادر ضوئية – معرفة العالقة بين المصدر الضوئي والحاجز والظل –
معرفة طبيعة بعض األجسام( شفافة – معتمة) .المهارات :تصنيف أجسام إلى شفافة ومعتمة – تحديد خاصيات الظل(الشكل –
اتجاه) باعتبار موضع المصدر الضوئي – ربط خاصيات الظل بأوقات محددة .السلوكات :الوقاية ضد األشعة الضوئية(تجنب التعرض لها –
االعتماد على النظارات أو مظالت.)...
االمتدادات  :أهمية الضوء عند الكائنات الحية – فصول السنة (شدة الضوء).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – مصادر ضوئية

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة شكل الظل حسب الشكل الذي يتخذه الجسم واكتشاف أن الظل ال يحتمل ألوان الجسمويقترن بوضع الجسم وموضع المصدر الضوئي.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
تنمية القدرة على ربط شكل الظل بشكل الجسم وذلك بشطب الخطأ ( ظل الطفل ال يتوافق معاستقامته – ظل العامل ال يتوافق وشكل العامل).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -استحضار العالقة بين شكل الظل وشكل الجسم عن طريق ملء الفراغ بما يناسب.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 يأخذ النشاط طابعا مسليا يرمي إلى دعم المكتسبات (المساهمة في تنمية الجانب الحسيالحركي).

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :طول ظلي
1 :
الحصة
أهداف الحصة  - :ربط خاصية الظل بأوقات محددة.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :الظل فضاء تقل فيه أو تكاد تنعدم فيه شدة الضوء ،ويرتبط وجوده بوجود مصدر ضوئي وحاجز .ويتكون الظل عندما
تصطدم األشعة الضوئية بحاجز يعيق مسارها ،فتنعكس في اتجاه آخر مخلفة وراءها فضاء غير مضاء نظرا ألن األشعة الضوئية تنتشر
في مسار مستقيمي .وليس تكوين الظالل الظاهرة الوحيدة المرتبطة باالنتشار المستقيمي للضوء ،بل قد تحدث ظواهر أخرى حسب
نفاذية الضوء عبر المادة كاالنعكاس واالنكسار وفق قانوني ديكارت لإلنعكاس واالنكسار باالضافة إلى ظواهر أخرى كتبدد الضوء
وحيوده وتداخالته .وتجدر االشارة إلى أن مقاربة انتشار الضوء عبر مفهوم الظل من خالل دراسة مبسطة لشكل وموضع الظل بالنسبة
للجسم وللمصدر الضوئي تخلص إلى أن الجسم الشفاف ليس له ظل والجسم المعتم له ظل .وهكذا يطرح اشكال يتعلق بتعريف
األجسام شبه المعتمة أو النصف الشفافة ،علما أن الجسم النصف الشفاف يتيح رؤية األجسام عبره لكن بشكل غير دقيق وغير واضح.
لذا ،ونظرا للصعوبات العلمية والبيداغوجية التي يطرحها تعريف الجسم النصف الشفاف ،نقترح انجاز تجارب إن أمكن ذلك دون تعميق
المقاربة أو ارجاء التطرق إلى هذا المفهوم إلى المستويات الالحقة.
كفاية المجال  :المعارف- :معرفة معنى الظل – معرفة أمثلة لمصادر ضوئية – معرفة العالقة بين المصدر الضوئي والحاجز والظل –
معرفة طبيعة بعض األجسام( شفافة – معتمة) .المهارات :تصنيف أجسام إلى شفافة ومعتمة – تحديد خاصيات الظل(الشكل –
اتجاه) باعتبار موضع المصدر الضوئي – ربط خاصيات الظل بأوقات محددة .السلوكات :الوقاية ضد األشعة الضوئية(تجنب التعرض لها –
االعتماد على النظارات أو مظالت.)...
االمتدادات  :أهمية الضوء عند الكائنات الحية – فصول السنة (شدة الضوء).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – مصادر ضوئية

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة أطوال ظل الطفلة في أوقات مختلفة من النهار والتعبير عن مدى طول الظل بالنسبةللصباح والظهيرة والغروب.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 ربط العالقة عن طريق شطب الخطأ بين طول وقصر الظل بموضع المصدر الضوئي وطول وقصرالظل بأوقات معينة.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -قراءة الجمل مع كتابة طويل – قصير.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 مشروع بسيط(تثبيت كل مجموعة عصا ال يتعدى طولها مترا في مكان مكشوف بساحة المدرسةثم تالحظ كل مجموعة هذه العصا من حيث الطول واالتجاه خالل فترة االستراحة الصباحية
والمسائية ولمدة ال تزيد عن أسبوع خالل مالحظاتهم يقيسون ظل العصا مستعملين األقدام أو
وسيلة أخرى) مع مناقشة النتائج خالل وقت يحدده األستاذ.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
أجسام بدون ظل
:
األستاذ
1
 -معرفة طبيعة األجسام الشفافة واألجسام المعتمة– تصنيف األجسام إلى شفافة ومعتمة.

المحتوى العلمي  :الظل فضاء تقل فيه أو تكاد تنعدم فيه شدة الضوء ،ويرتبط وجوده بوجود مصدر ضوئي وحاجز .ويتكون الظل عندما
تصطدم األشعة الضوئية بحاجز يعيق مسارها ،فتنعكس في اتجاه آخر مخلفة وراءها فضاء غير مضاء نظرا ألن األشعة الضوئية تنتشر
في مسار مستقيمي .وليس تكوين الظالل الظاهرة الوحيدة المرتبطة باالنتشار المستقيمي للضوء ،بل قد تحدث ظواهر أخرى حسب
نفاذية الضوء عبر المادة كاالنعكاس واالنكسار وفق قانوني ديكارت لإلنعكاس واالنكسار باالضافة إلى ظواهر أخرى كتبدد الضوء
وحيوده وتداخالته .وتجدر االشارة إلى أن مقاربة انتشار الضوء عبر مفهوم الظل من خالل دراسة مبسطة لشكل وموضع الظل بالنسبة
للجسم وللمصدر الضوئي تخلص إلى أن الجسم الشفاف ليس له ظل والجسم المعتم له ظل .وهكذا يطرح اشكال يتعلق بتعريف
األجسام شبه المعتمة أو النصف الشفافة ،علما أن الجسم النصف الشفاف يتيح رؤية األجسام عبره لكن بشكل غير دقيق وغير واضح.
لذا ،ونظرا للصعوبات الع لمية والبيداغوجية التي يطرحها تعريف الجسم النصف الشفاف ،نقترح انجاز تجارب إن أمكن ذلك دون تعميق
المقاربة أو ارجاء التطرق إلى هذا المفهوم إلى المستويات الالحقة.
كفاية المجال  :المعارف- :معرفة معنى الظل – معرفة أمثلة لمصادر ضوئية – معرفة العالقة بين المصدر الضوئي والحاجز والظل –
معرفة طبيعة بعض األجسام( شفافة – معتمة) .المهارات :تصنيف أجسام إلى شفافة ومعتمة – تحديد خاصيات الظل(الشكل –
اتجاه) باعتبار موضع المصدر الضوئي – ربط خاصيات الظل بأوقات محددة .السلوكات :الوقاية ضد األشعة الضوئية(تجنب التعرض لها –
االعتماد على النظارات أو مظالت.)...
االمتدادات  :أهمية الضوء عند الكائنات الحية – فصول السنة (شدة الضوء).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – مصادر ضوئية

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 -التعبير عن هذه الرسوم بعد مالحظتها باستعمال العبارات :شفاف – معتم.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 ربط العالقة بين وجود الظل وطبيعة الجسم بشطب الخطأ(الكأس الذي به ماء له ظل بينما الزجاجوالماء أجسام شفافة – الكأس الذي به ماء ملون له ظل).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -التمييز بين الصحيح والخطأ في الجمل.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 اكتشاف أن الجسم الواحد حسب طبيعته والمادة المصنوعة منه يمكن أن يكون شفافا أو معتماانطالقا من مالحظة البطاقات المقترحة.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي

 :أصبحت قادرا على
1 :

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :الظل فضاء تقل فيه أو تكاد تنعدم فيه شدة الضوء ،ويرتبط وجوده بوجود مصدر ضوئي وحاجز .ويتكون الظل عندما
تصطدم األشعة الضوئية بحاجز يعيق مسارها ،فتنعكس في اتجاه آخر مخلفة وراءها فضاء غير مضاء نظرا ألن األشعة الضوئية تنتشر
في مسار مستقيمي .وليس تكوين الظالل الظاهرة الوحيدة المرتبطة باالنتشار المستقيمي للضوء ،بل قد تحدث ظواهر أخرى حسب
نفاذية الضوء عبر المادة كاالنعكاس واالنكسار وفق قانوني ديكارت لإلنعكاس واالنكسار باالضافة إلى ظواهر أخرى كتبدد الضوء
وحيوده وتداخالت ه .وتجدر االشارة إلى أن مقاربة انتشار الضوء عبر مفهوم الظل من خالل دراسة مبسطة لشكل وموضع الظل بالنسبة
للجسم وللمصدر الضوئي تخلص إلى أن الجسم الشفاف ليس له ظل والجسم المعتم له ظل .وهكذا يطرح اشكال يتعلق بتعريف
األجسام شبه المعتمة أو النصف الشفافة ،علما أن الجسم النصف الشفاف يتيح رؤية األجسام عبره لكن بشكل غير دقيق وغير واضح.
لذا ،ونظرا للصعوبات العلمية والبيداغوجية التي يطرحها تعريف الجسم النصف الشفاف ،نقترح انجاز تجارب إن أمكن ذلك دون تعميق
المقاربة أو ارجاء التطرق إلى هذا المفهوم إلى المستويات الالحقة.
كفاية المجال  :المعارف- :معرفة معنى الظل – معرفة أمثلة لمصادر ضوئية – معرفة العالقة بين المصدر الضوئي والحاجز والظل –
معرفة طبيعة بعض األجسام( شفافة – معتمة) .المهارات :تصنيف أجسام إلى شفافة ومعتمة – تحديد خاصيات الظل(الشكل –
اتجاه) باعتبار موضع المصدر الضوئي – ربط خاصيات الظل بأوقات محددة .السلوكات :الوقاية ضد األشعة الضوئية(تجنب التعرض لها –
االعتماد على النظارات أو مظالت.)...
االمتدادات  :أهمية الضوء عند الكائنات الحية – فصول السنة (شدة الضوء).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – مصادر ضوئية

المراحل
تذكير

األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (الضوء) وذلك عن طريق أسئلة حول : معنى الظل. أمثلة لمصادر ضوئية. العالقة بين المصدر الضوئي والحاجز والظل. طبيعة بعض األجسام(شفافة – معتمة). -ربط الجسم بظله.

 -ربط الظل بالمصدر الضوئي.

 -ربط طول ظلي بموقع الشمس.

 -ذكر أجسام شفافة وأخرى معتمة.

مالحظات

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :هذا الذكر لهذه األنثى
1 :
الحصة
أهداف الحصة  - :معرفة وتمييز الذكر واألنثى.

المحتوى العلمي - :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

تبين الخطاطة أهم التفصيالت الخاصة بالمفاهيم و العمليات التي يتضمنها هذا الموضوع :

كفاية المجال  :المعارف  - :معرفة الذكر ( األب ) و األنثى ( األم ) و الصغير – معرفة أنماط التوالد عند الحيوان – معرفة بعض مراحل
النمو – معرفة التحول و بعض مراحله  .المهارات  - :تمييز الذكر و األنثى – تمييز الراشد و الصغير – التمييز بين الحيوان البيوض و الولود
– تحديد مظاهر و سلوكات مرتبطة بالتوالد – وضع تخطيط لمراحل نمو اإلنسان و الحيوان – تخطيط مراحل تحول حيوان .السلوكات - :
حب و تقدير األبوين – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان – اإلهتمام بالحيوانات األليفة .
االمتدادات  - :اللغة العربية ( الطفل واألسرة ) – التربية الفنية ( اإلنسان و الطفل – البيئة الطبيعية للطفل ) .
الوسائل المستخدمة في المجال  - :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – يرقات – دودة القز – صور لعائالت حيوانية –
رسوم كراسة المتعلم .

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

 تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
 التمييز بين ذكر الحيوانات و أنثاه من خالل مالحظة الرسم ومستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
التعبير عنه باستعمال المصطلحين ذكر /أنثى و كل ما يميز الذكر عن األنثى  :الضفادع ( ذكر له
كيس جلدي في عنقه ينتفخ عند النقيق).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
 التعرف على أزواج بعضباعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
الحيوانات من خالل مظاهرها الخارجية ( ربط كل ذكر بأنثاه عن طريق الوصل بخط ) .

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.

بحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
بطاقة أو رسم....

 -ملء الفراغ بما يناسب مستعمال الكلمتين ذكر و أنثى .

 -التعرف على إناث بعض الحيوانات األليفة ( الجمل – الناقة – الحمار – األثان – الحصان – الفرس).

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
طائري يبيض
:
األستاذ
1
 -معرفة أنماط التوالد عند الحيوانات(بيوض  /ولود) – التمييز بين الحيوانات البيوضة والحيوانات الولودة.

المحتوى العلمي  :أنظر الخطاطة السابقة.
كفاية المجال  :المعارف  - :معرفة الذكر ( األب ) و األنثى ( األم ) و الصغير – معرفة أنماط التوالد عند الحيوان – معرفة بعض مراحل
النمو – معرفة التحول و بعض مراحله  .المهارات  - :تمييز الذكر و األنثى – تمييز الراشد و الصغير – التمييز بين الحيوان البيوض و الولود
– تحديد مظاهر و سلوكات مرتبطة بالتوالد – وضع تخطيط لمراحل نمو اإلنسان و الحيوان – تخطيط مراحل تحول حيوان .السلوكات - :
حب و تقدير األبوين – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان – اإلهتمام بالحيوانات األليفة .
االمتدادات  - :اللغة العربية ( الطفل واألسرة ) – التربية الفنية ( اإلنسان و الطفل – البيئة الطبيعية للطفل ) .
الوسائل المستخدمة في المجال  - :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – يرقات – دودة القز – صور لعائالت حيوانية –
رسوم كراسة المتعلم .

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 التعرف على بعض الحيوانات الولودة و البيوضة من خالل الرسوم المصاحبة مع ترديد  :تلد/ولود –تبيض /بيوض ،كالبقرة تلد فهي ولودة.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب ال متعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الر سوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 ال تمييز بين الحيوانات البيوضة والولودة من خالل رسوم أزواج الحيوانات(وصل كل زوج بالبطاقةالمنسبة ولود – بيوض).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -اتمام الجمل بإحدى الكلمتين  :بيوضة – ولودة.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك ب استغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -البحث عن حيوانات دخيلة (الخفافيش) من بين مجموعة الحيونات البيوضة وشطبها.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
أسمي الصغير
األستاذ
1
 -معرفة اسم صغير بعض الحيوانات – التمييز بين الراشد والصغير.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :أنظر الخطاطة السابقة.
كفاية المجال  :المعارف  - :معرفة الذكر ( األب ) و األنثى ( األم ) و الصغير – معرفة أنماط التوالد عند الحيوان – معرفة بعض مراحل
النمو – معرفة التحول و بعض مراحله  .المهارات  - :تمييز الذكر و األنثى – تمييز الراشد و الصغير – التمييز بين الحيوان البيوض و الولود
– تحديد مظاهر و سلوكات مرتبطة بالتوالد – وضع تخطيط لمراحل نمو اإلنسان و الحيوان – تخطيط مراحل تحول حيوان .السلوكات - :
حب و تقدير األبوين – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان – اإلهتمام بالحيوانات األليفة .
االمتدادات  - :اللغة العربية ( الطفل واألسرة ) – التربية الفنية ( اإلنسان و الطفل – البيئة الطبيعية للطفل ) .
الوسائل المستخدمة في المجال  - :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – يرقات – دودة القز – صور لعائالت حيوانية –
رسوم كراسة المتعلم .

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة الرسوم والتعبير عنها باستعمال المفردات  :صغير – أبو – أم مضافا إليه اسم الحيوانالمقصود من خالل المالحظة :صغير الدجاجة – أم الكتكوت – أبو الجدي.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 وصل بخط الصغير وأبويه(استنتاج أن الصغار تشبه أبوها باستثناء الشرغوف مع إدراك أن هناكصغارا آخرين ال يشبهون أبويهما كاألسروع والفراشة).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أسا سية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -تكملة الجمل عن طريق ملء الفراغ بالكلمات المناسبة.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -البحث عن صغار بعض الحيوانات (فصيل – هجرس – جحش – مهر – شرغوف.)...

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
الحيوانات تهتم صغارها
:
األستاذ
1
 -تحديد مظاهر وسلوكات بعض الحيوانات تجاه صغارها – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان.

المحتوى العلمي  :أنظر الخطاطة السابقة.
كفاية المجال  :المعارف  - :معرفة الذكر ( األب ) و األنثى ( األم ) و الصغير – معرفة أنماط التوالد عند الحيوان – معرفة بعض مراحل
النمو – معرفة التحول و بعض مراحله  .المهارات  - :تمييز الذكر و األنثى – تمييز الراشد و الصغير – التمييز بين الحيوان البيوض و الولود
– تحديد مظاهر و سلوكات مرتبطة بالتوالد – وضع تخطيط لمراحل نمو اإلنسان و الحيوان – تخطيط مراحل تحول حيوان .السلوكات - :
حب و تقدير األبوين – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان – اإلهتمام بالحيوانات األليفة .
االمتدادات  - :اللغة العربية ( الطفل واألسرة ) – التربية الفنية ( اإلنسان و الطفل – البيئة الطبيعية للطفل ) .
الوسائل المستخدمة في المجال  - :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – يرقات – دودة القز – صور لعائالت حيوانية –
رسوم كراسة المتعلم .

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة الرسوم والتعبير عنها باستعمال المفردات :تعتني – ال يعتني – ترضع – تحمي...الستنتاج أن هناك بعض الحيوانات تهتم صغارها.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 -التعبير عن الوضعيات المقترحة باستعمال الكلمات المناسبة.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -ملء الفراغ بالكلمات المناسبة الدالة على سلوكات حيوانية تعبر عن االهتمام أو عدمه.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق ف ي وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
ص ور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
البحث عن مواقف وسلوكات سليمة تجاه الحيوانات وذلك لحمايتها.

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :قطي ينمو
1 :
الحصة
أهداف الحصة  - :تخطيط مراحل نمو بعض الحيوانات.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :أنظر الخطاطة السابقة.
كفاية المجال  :المعارف  - :معرفة الذكر ( األب ) و األنثى ( األم ) و الصغير – معرفة أنماط التوالد عند الحيوان – معرفة بعض مراحل
النمو – معرفة التحول و بعض مراحله  .المهارات  - :تمييز الذكر و األنثى – تمييز الراشد و الصغير – التمييز بين الحيوان البيوض و الولود
– تحديد مظاهر و سلوكات مرتبطة بالتوالد – وضع تخطيط لمراحل نمو اإلنسان و الحيوان – تخ طيط مراحل تحول حيوان .السلوكات - :
حب و تقدير األبوين – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان – اإلهتمام بالحيوانات األليفة .
االمتدادات  - :اللغة العربية ( الطفل واألسرة ) – التربية الفنية ( اإلنسان و الطفل – البيئة الطبيعية للطفل ) .
الوسائل المستخدمة في المجال  - :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – يرقات – دودة القز – صور لعائالت حيوانية –
رسوم كراسة المتعلم .

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة الرسوم والتعبير عن التغيرات التي تطرأ على صغار بعض الحيوانات مثل :الكتاكيت وصغارالقطط وذلك بتوظيف الكلمات :تحضن – ينمو – يشبه...

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفه ا و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 ترتيب مراحل نمو الحمل استنادا إلى الرسوم وذلك بوضع األرقام من المرحلة الصغرى إلىالمرحلة الكبرى.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -ملء الفراغ بما يناسب لبناء جمل دالة على التعلمات السابقة.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -ملء خانات أشرطة الشبكة بما هو مطلوب للتوصل إلى قطي ينمو.

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :ما مصير اليرقة؟
1 :
الحصة
أهداف الحصة  - :تخطيط مراحل تحول حيوان.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :أنظر الخطاطة السابقة.
كفاية المجال  :المعارف  - :معرفة الذكر ( األب ) و األنثى ( األم ) و الصغير – معرفة أنماط التوالد عند الحيوان – معرفة بعض مراحل
النمو – معرفة التحول و بعض مراحله  .المهارات  - :تمييز الذكر و األنثى – تمييز الراشد و الصغير – التمييز بين الحيوان البيوض و الولود
– تحديد مظاهر و سلوكات مرتبطة بالتوالد – وضع تخطيط لمراحل نمو اإلنسان و الحيوان – تخطيط مراحل تحول حيوان .السلوكات - :
حب و تقدير األبوين – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان – اإلهتمام بالحيوانات األليفة .
االمتدادات  - :اللغة العربية ( الطفل واألسرة ) – التربية الفنية ( اإلنسان و الطفل – البيئة الطبيعية للطفل ) .
الوسائل المستخدمة في المجال  - :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – يرقات – دودة القز – صور لعائالت حيوانية –
رسوم كراسة المتعلم .

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة الرسوم والتعبير عنها مستعمال جمال تشمل كلمات تفيد التحول :اليرقة تتحول إلىأسروع واألسروع يتحول إلى فراشة ،واستنتاج أن األمر يتعلق بكائنات تتحول من حالة إلى أخرى
دون أن تحافظ على المظاهر الخارجية :األسروع ال يشبه الفراشة.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقني ات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 ترتيب مراحل تحول الشرغوف استنادا إلى الرسوم(توضيح لمفهوم النمو الغير المباشر عند بعضالكائنات).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 ملء الفراغ بما يناسب من الكلمات قصد بناء جمل دالة على أن الشرغوغ ال يشبه أبويه ودودةالقز تتحول إلى الفراشة.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -إحاطة بخط الحيوان الذي يتحول من بين عدة حيوانات متحولة وغير متحولة.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة

 :النشاط العلمي
 :أصبحت قادرا على
1 :

المحتوى العلمي - :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

تبين الخطاطة أهم التفصيالت الخاصة بالمفاهيم و العمليات التي يتضمنها هذا الموضوع :

كفاية المجال  :المعارف  - :معرفة الذكر ( األب ) و األنثى ( األم ) و الصغير – معرفة أنماط التوالد عند الحيوان – معرفة بعض مراحل
النمو – معرفة التحول و بعض مراحله  .المهارات  - :تمييز الذكر و األنثى – تمييز الراشد و الصغير – التمييز بين الحيوان البيوض و الولود
– تحديد مظاهر و سلوكات مرتبطة بالتوالد – وضع تخطيط لمراحل نمو اإلنسان و الحيوان – تخطيط مراحل تحول حيوان .السلوكات - :
حب و تقدير األبوين – الوعي بأهمية األسرة – الرفق بالحيوان – اإلهتمام بالحيوانات األليفة .
االمتدادات  - :اللغة العربية ( الطفل واألسرة ) – التربية الفنية ( اإلنسان و الطفل – البيئة الطبيعية للطفل ) .
الوسائل المستخدمة في المجال  - :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – يرقات – دودة القز – صور لعائالت حيوانية –
رسوم كراسة المتعلم .

المراحل
تذكير

األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (التوالد) وذلك عن طريق أسئلة حول : الحيوانات الولودة والحيوانات البيوضة. الذكر واألنثى والصغير. مراحل النمو والتحول. -تكوين عائلة حيوانية.

 -تمييز أنثى الحيوان الولودة من البيوض.

 -تصنيف الحيوانات حسب طبيعة نموها (ينمو – يتحول – بيوض – ولود.)...

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
جسمي يتحرك
األستاذ
1
معرفة أنواع الحركة التي يقوم بها االنسان – معرفة وسط التنقل.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :لموضوع الحركة طابع شمولي تحكمه قوانين الحركية والتحريكيات تربط بين المقادير الحركية كالموضع والسرعة والتسارع في
عالقتها مع الزمن ،وينصب االهتمام هنا على ظاهرة التنقل كتركيبة متناسقة لمجموعة من الحركات ،ونورد فيما يلي بعض التعاريف المبسطة
للمصطلحات والمفاهيم األولية التي يبني عليها م وضوع الحركات في السنة األولى .الحركة  :تغيير الوضعي لعضو من أعضاء الجسم بواسطة
المفصل  :الربط بين عظمين للعضو المتحرك ويتجلى دوره في الحركة الممكنة عند التنقل .التنقل  :مجموعة من الحركات المتناسقة تقود
مفاصله.
الجسم وتحركه من مكان إلى آخر .عضو التنقل  :الجزء المسؤول من الجسم عن التنقل وتختلف من حيوان إلى آخر حسب نمط ووسط عيشه(أطراف
– قوائم – أجنحة – زعانف – بطن) .وسط التنقل  :المجال البيئي (جو – بر – بحر) الذي يتنقل فيه بعض الكائنات الحية (االنسان – الحيوان –
الحشرات .)...نمط التنقل  :الكيفي ة التي يتنقل بها الكائن الحي حسب وسط عيشه(مشي – جري – قفز – زحف – طيران – سباحة).
تلخص الخطاطة التالية وظائف وأسباب وميكانزمات الحركة:

كفاية المجال  :المعارف  :معرفة أنواع الحركة والتنقل – معرفة وسط التنقل – معرفة أسماء المفاصل – معرفة أسماء أعضاء التنقل عند بعض
الحيوانات .المهارات  :تحديد نوع الحركة انطالقا من وضع الجسم – تمييز حركة باعتبار آثار األقدام – تمييز األقدام انطالقا من اآلثار المخلفة – تحديد
العالقات بين العضو ونمط التنقل ووسط التنقل .السلوكات  :المحافظة على األقدام – المحافظة على البيئة(وسط التنقل كالماء والغابة – )...استثمار
المكتسبات في الحياة العملية(لعب.)...
االمتدادات  :اللغة العربية في مجال الطفل والتغذية والرياضة – التربية البدنية في مجال اللعب ومختلف أنشطته – التربية الفنية في مجال الرسم.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية للحركات – حيوانات – صور (العب
رياضي – جيوانات تتحرك) – رسوم كراسة المتعلم – دمى ذات أجزاء قابلة للتحريك.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنو عة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات ا لتي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
بطاقة أو رسم....

التعبير عن الرسوم باستعمال الكلمات  :يمشي – تجري – يقف – تقفز  ، -وتوجه المناقشةلمقارنة مختلف األوضاع التي يأخذها الجسم دون التطرق إلى دور المفاصل ،ويستحسن أن ينجز
المتعلمون بعض الحركات المستهدفة لتجسيد أوضاع مختلفة للجسم ويستند في انجاز هذه
الحركات إلى استحضار المتعلم ما يقوم به من حركات أثناء التربية البدنية.

تحليل عملية اجتياز الحاجز (جري – قفز – هبوط) ،يتعرف المتعلمون على الرسوم ويربطونهابواسطة خط بأوضاع الجسم التي تعبر عنها.

الربط باأللوان بين الرسوم والرموز بالكلمات مع ترديد الكلمات (المشي – الجري – القفز –الوقوف).

-ابراز نوع آخر من الحركة وهو السباحة وهنا تطرح اشكالية الوسط المناسب لهذه الحركة.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
أستطيع أن أتحرك
األستاذ
1
معرفة أسماء المفاصل – معرفة دور األقدام في الحركة والمحافظة عليهم.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :لموضوع الحركة طابع شمولي تحكمه قوانين الحركية والتحريكيات تربط بين المقادير الحركية كالموضع والسرعة والتسارع في
عالقتها مع الزمن ،وي نصب االهتمام هنا على ظاهرة التنقل كتركيبة متناسقة لمجموعة من الحركات ،ونورد فيما يلي بعض التعاريف المبسطة
للمصطلحات والمفاهيم األولية التي يبني عليها موضوع الحركات في السنة األولى.
المفصل  :الربط بين عظمين للعضو المتحرك ويتجلى دوره في الحركة الممكنة
الحركة  :تغيير الوضعي لعضو من أعضاء الجسم بواسطة مفاصله.
عند التنقل .التنقل  :مجموعة من الحركات المتناسقة تقود الجسم وتحركه من مكان إلى آخر.
عضو التنقل  :الجزء المسؤول من الجسم عن التنقل وتختلف من حيوان إلى آخر حسب نمط ووسط عيشه(أطراف – قوائم – أجنحة – زعانف – بطن).
وسط التنقل  :المجال البيئي (جو – بر – بحر) الذي يتنقل فيه بعض الكائنات الحية (االنسان – الحيوان – الحشرات .)...نمط التنقل  :الكيفية التي
يتنقل بها الكائن الحي حسب وسط عيشه(مشي – جري – قفز – زحف – طيران – سباحة).
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة أنواع الحركة والتنقل – معرفة وسط التنقل – معرفة أسماء المفاصل – معرفة أسماء أعضاء التنقل عند بعض
الحيوانات .المهارات  :تحديد نوع الحركة انطالقا من وضع الجسم – تمييز حركة باعتبار آثار األقدام – تمييز األقدام انطالقا من اآلثار المخلفة – تحديد
العالقات بين العضو ونمط التنقل ووسط التنقل .السلوكات  :المحافظة على األقدام – المحافظة على البيئة(وسط التنقل كالماء والغابة – )...استثمار
المكتسبات في الحياة العملية(لعب.)...
االمتدادات  :مادة اللغة العربية في مجال الطفل والتغذية والرياضة – مادة التربية البدنية في مجال اللعب ومختلف أنشطته – مادة التربية الفنية في
مجال الرسم.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية للحركات – حيوانات – صور (العب
رياضي – جيوانات تتحرك) – رسوم كراسة المتعلم – دمى ذات أجزاء قابلة للتحريك.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

تربية المالحظة والمناقشة نحو المفاصل ويمكن للمتعلمين انجاز الحركات المعبر عنها في الرسوم(البراز دور مختلف المفاصل  :الركبة – المرفق – الكعب – الكوع – الورك ويتم ترديد أسمائها للتعود
على نطقها نطقا سليما ويستحسن أن يتم هذا النشاط في شكل نشاط تربوي بدني.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
ادراك حدوث اشتغال المفاصل التي يمكن تجاوزها أثناء الحركة(تحديد بعض الوضعيات غيرالسليمة للمفاصل حفاظا على سالمة الجسم).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ت رسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور
أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....

-تعيين المفاصل على الجسم وترسيخ أسمائها.

-يتم من خالل هذا النشاط تحديد نوع الحركة وتعيين اآلثار الفعلية لألقدام وتلوينها.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
كيف تنتقل الحيوانات؟
:
األستاذ
1
معرفة أنواع الحركة والتنقل عند بعض الحيوانات – معرفة وسط تنقل بعض الحيوانات.

المحتوى العلمي  :لموضوع الحركة طابع شمولي تحكمه قوانين الحركية والتحريكيات تربط بين المقادير الحركية كالموضع والسرعة والتسارع في
عالقتها مع الزمن ،وينصب االهتمام هنا على ظاهرة التنقل كتركيبة متناسقة لمجموعة من الحركات ،ونورد فيما يلي بعض التعاريف المبسطة
للمصطلحات والمفاهيم األولية التي يبني عليها موضوع الحركات في السنة األولى.
المفصل  :الربط بين عظمين للعضو المتحرك ويتجلى دوره في الحركة الممكنة
الحركة  :تغيير الوضعي لعضو من أعضاء الجسم بواسطة مفاصله.
عند التنقل .التنقل  :مجموعة من الحركات المتناسقة تقود الجسم وتحركه من مكان إلى آخر.
عضو التنقل  :الجزء المسؤول من الجسم عن التنقل وتختلف من حيوان إلى آخر حسب نمط ووسط عيشه(أطراف – قوائم – أجنحة – زعانف – بطن).
وسط التنقل  :المجال البيئي (جو – بر – بحر) الذي يتنقل فيه بعض الكائنات الحية (االنسان – الحيوان – الحشرات .)...نمط التنقل  :الكيفية التي
يتنقل بها الكائن الحي حسب وسط عيشه(مشي – جري – قفز – زحف – طيران – سباحة).
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة أنواع الحركة والتنقل – معرفة وسط التنقل – معرفة أسماء المفاصل – معرفة أسماء أعضاء التنقل عند بعض
الحيوانات .المهارات  :تحديد نوع الحركة انطالقا من وضع الجسم – تمييز حركة باعتبار آثار األقدام – تمييز األقدام انطالقا من اآلثار المخلفة – تحديد
العالقات بين العضو ونمط ال تنقل ووسط التنقل .السلوكات  :المحافظة على األقدام – المحافظة على البيئة(وسط التنقل كالماء والغابة – )...استثمار
المكتسبات في الحياة العملية(لعب.)...
االمتدادات  :مادة اللغة العربية في مجال الطفل والتغذية والرياضة – مادة التربية البدنية في مجال اللعب ومختلف أنشطته – مادة التربية الفنية في
مجال الرسم.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية للحركات – حيوانات – صور (العب
رياضي – جيوانات تتحرك) – رسوم كراسة المتعلم – دمى ذات أجزاء قابلة للتحريك.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

التعرف على الحيوانات الممثلة في الرسوم والتعبير عن نمط تنقل كل منها باستعمال المفردات :يمشي – يقفز – تزحف – يطير.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةا لسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعت ماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
ربط نمط التنقل بوسط العيش مع االشارة إلى إمكانية التنقل في أكثر من وسطين(البر والماءمثال)..

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى ت نمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....

تهدف هذه المرحلة إلى التركيز على أنماط التنقل عند الحيوانات (معرفة العالقة بين الوسط ونمطالتنقل).

 مقارنة الوسط الطبيعي لإلنسان والحيوان(الماء ليس وسطا طبيعيا لإلنسان إذ يقتضي التحركفيه استعمال وسائل) ويتم تعميم ذلك بشكل مبسط (السلحفاة تتنقل بسهولة تحت الماء ألنها
كائن برمائي – االنسان ال يتنقل بسهولة تحت الماء عن طريق اعتماد وسائل وذلك ألن الماء ليس
وسطه الطبيعي).

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
بم تتنقل ؟
:
األستاذ
1
معرفة أسماء أعضاء التنقل عند بعض الحيوانات – معرفة وسط التنقل عند بعض الحيوانات – تمييز الحركة من آثار األقدام.

المحتوى العلمي  :لموضوع الحركة طابع شمولي تحكمه قوانين الحركية والتحريكيات تربط بين المقادير الحركية كالموضع والسرعة والتسارع في
عالقتها مع الزمن ،وينصب االهتمام هنا على ظاهرة التنقل كتركيبة متناسقة لمجموعة من الحركات ،ونورد فيما يلي بعض التعاريف المبسطة
للمصطلحات والمفاهيم األولية التي يبني عليها موضوع الحركات في السنة األولى.
المفصل  :الربط بين عظمين للعضو المتحرك ويتجلى دوره في الحركة الممكنة
الحركة  :تغيير الوضعي لعضو من أعضاء الجسم بواسطة مفاصله.
عند التنقل .التنقل  :مجموعة من الحركات المتناسقة تقود الجسم وتحركه من مكان إلى آخر.
عضو التنقل  :الجزء المسؤول م ن الجسم عن التنقل وتختلف من حيوان إلى آخر حسب نمط ووسط عيشه(أطراف – قوائم – أجنحة – زعانف – بطن).
وسط التنقل  :المجال البيئي (جو – بر – بحر) الذي يتنقل فيه بعض الكائنات الحية (االنسان – الحيوان – الحشرات .)...نمط التنقل  :الكيفية التي
يتنقل بها الكائن الحي حسب وسط عيشه(مشي – جري – قفز – زحف – طيران – سباحة).
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة أنواع الحركة والتنقل – معرفة وسط التنقل – معرفة أسماء المفاصل – معرفة أسماء أعضاء التنقل عند بعض
الحيوانات .المهارات  :تحديد نوع الحركة انطالقا من وضع الجسم – تمييز حركة باعتبار آثار األقدام – تمييز األقدام انطالقا من اآلثار المخلفة – تحديد
العالقات بين العضو ونمط التنقل ووسط التنقل .السلوكات  :المحافظة على األقدام – المحافظة على البيئة(وسط التنقل كالماء والغابة – )...استثمار
المكتسبات في الحياة العملية(لعب.)...
االمتدادات  :مادة اللغة العربية في مجال الطفل والتغذية والرياضة – مادة التربية البدنية في مجال اللعب ومختلف أنشطته – مادة التربية الفنية في
مجال الرسم.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية للحركات – حيوانات – صور (العب
رياضي – جيوانات تتحرك) – رسوم كراسة المتعلم – دمى ذات أجزاء قابلة للتحريك.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيق تثيرفضولهم وحتهم على ا لتعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط
المباشر للمتعلم)- .تصنيف الحيوانات حسب نمط تنقلها من خالل مالحظة الرسوم ومناقشتها (الطيران –

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتم اختيارالمصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و الروابط - .تعتمد
األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن مكوناتها باعتماد المقاربة
التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط
أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدا لتبقىخالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب
من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية- .تحديد العالقة بين

المشي – القفز – السباحة) مع ابراز العضو (أجنحة – قوائم – زعانف).

-ربط نمط التنقل بشكل القوائم مع ابراز خصائصها ويستحسن تنويع األمثلة لتعزيز هذه المقاربة.

وسط التنقل واألعضاء التي تتيحه بالنسبة لبعض الحيوانات.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرى للتوصلإلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات
التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....

-تحليل شكل قوائم الحيوانات وآثارها أثناء التنقل لتعرف حيوان.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
 :أصبحت قادرا على
1 :

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :لموضوع الحركة طابع شمولي تحكمه قوانين الحركية والتحريكيات تربط بين المقادير الحركية كالموضع والسرعة
والتسارع في عالقتها مع الزمن ،وينصب االهتمام هنا على ظاهرة التنقل كتركيبة متناسقة لمجموعة من الحركات ،ونورد فيما يلي
بعض التعاريف المبسطة للمصطلحات والمفاهيم األولية التي يبني عليها موضوع الحركات في السنة األولى.
الحركة  :تغيير الوضعي لعضو من أعضاء الجسم بواسطة مفاصله .المفصل  :الربط بين عظمين للعضو المتحرك ويتجلى دوره في
الحركة الممكنة عند التنقل .التنقل  :مجموعة من الحركات المتناسقة تقود الجسم وتحركه من مكان إلى آخر.
عضو التنقل  :الجز ء المسؤول من الجسم عن التنقل وتختلف من حيوان إلى آخر حسب نمط ووسط عيشه(أطراف – قوائم – أجنحة –
زعانف – بطن) .وسط التنقل  :المجال البيئي (جو – بر – بحر) الذي يتنقل فيه بعض الكائنات الحية (االنسان – الحيوان –
الحشرات .)...نمط التنقل  :الكيفية التي يتنقل بها الكائن الحي حسب وسط عيشه(مشي – جري – قفز – زحف – طيران – سباحة).

كفاية المجال  :المعارف  :معرفة أنواع الحركة والتنقل – معرفة وسط التنقل – معرفة أسماء المفاصل – معرفة أسماء أعضاء التنقل
عند بعض الحيوانات .المهارات  :تحديد نوع الحركة انطالقا من وضع الجسم – تمييز حركة باعتبار آثار األقدام – تمييز األقدام انطالقا من
اآلثار المخلفة – تحديد العالقات بين العضو ونمط التنقل ووسط التنقل .السلوكات  :المحافظة على األقدام – المحافظة على
البيئة(وسط التنقل كالماء والغابة – )...استثمار المكتسبات في الحياة العملية(لعب.)...
االمتدادات  :مادة اللغة العربية في مجال الطفل والتغذية والرياضة – مادة التربية البدنية في مجال اللعب ومختلف أنشطته – مادة
التربية الفنية في مجال الرسم.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أنشطة تشخيصية للحركات – حيوانات – صور
(العب رياضي – جيوانات تتحرك) – رسوم كراسة المتعلم – دمى ذات أجزاء قابلة للتحريك.

المراحل
تذكير

األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (الحركة) وذلك عن طريق أسئلة حول : أنواع الحركة عند اإلنسان وبعض الحيوانات. وسط التنقل. أعضاء التنقل عند اإلنسان وبعض الحيوانات.امتالك القدرة على تمييز األشياء باعتبار اللون والشكل والنوع (تقاطع معرفي في التربية الفنيةعلى مستوى التلوين والرياضيات على مستوى األشكال الهندسية واعتماد العد من  1إلى .)5

-وقوف المتعلم عند كل حيوان ليحدد وسط وأعضاء تنقله وآثار أقدامه.

-تلوين اإلطار المناسب باستعمال آثار أقدام الحيوان الذي يتوقف عنده.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

النشاط العلمي
قبل وبعد
1
-معرفة كلمات تدل على التعاقب (قبل – بعد).

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :إن إدراك الطفل للزمن يتم محوريا حول الذات في شكل إيقاعي بيولوجي (إدراك الزمن من خالل اإلحساس بالجوع أو العطش
أو الحاجة للنوم )...أو في شكل تواتر روتيني تعويدي(بناء اإلحساس بقدوم الليل أو طلوع النهار )...أو في شكل تعاقب بعض األحداث اليومية(الذهاب
إلى المدرسة .)....وعلى هذا األساس ،فمفهوم الزمن عند الطفل ينحصر ضمن دائرة ذاتية ضيقة ،مم ا ال يجعله يتوفر على مفاهيم وقتية/زمنية مثل :
قبل ،بعد ،أثناء...وذلك ألن هذه المفاهيم ترتبط عنده المفاهيم ترتبط عنده جوهريا بمرجعية األحداث المباشرة التي يعيشها .فقبل وبعد مثال تدخالن
عنده ضمن تعاقب لحضي قبل األكل بعد األكل قبل النوم بعد الذهاب إلى المدرسة....
إن المتعلم في المستوى األول يعيش زمنا(وقتا) خاصا به ال يستوعبه إال من خالل توالي وتيرة أو إيقاع بيولوجي كاإلحساس بالجوع في أوقات معينة
مثال أو وتيرة حسية كاإلحساس بهبوط الليل أو طلوع النهار أو وتيرة اجتماعية تتعلق بالمدرسة كتعاقب ساعات الدرس واالستراحة وينضاف إلى ذلك
كل ما له عالقة بتجاربه اليومية الخاصة كوقت النوم ووقت النظافة.وانطالقا من هذه االعتبارات وعمال على الرقي بالتلميذ من مفهوم ال زمن الذاتي
المعيش إلى مفهوم الزمن المدرك ،ويستحسن التطرق إلى مفهوم الزمن باعتماد أنشطة مبسطة ومألوفة لدى المتعلم ومرتبطة بالمحسوس
والتفاعل والتكامل بين النشاط العلمي وباقي المواد الدراسية كالتربية البدنية والرياضيات التي تتضمن ضمن برنامجها محورا يتعلق بال زمن ومستلزمات
المحاور الالحقة ضمن برنامج النشاط العلمي كالتغذية والتوالد من معارف ومهارات تتعلق بمفهوم الزمن.
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة كلمات التعاقب(قبل وبعد – )...معرفة الفترة الزمنية – معرفة التزامن والكلمات المعبرة عنه(أثناء – )...معرفة
وحدات قياس (اعتيادية وقارة) – معرفة أسماء أيام األسبوع وانتظامها .المهارات  :وصف تعاقب زمني لحدث مألوف – مقارنة فترات زمنية باستعمال
كلمات أطول وأقصر – تحديد مراحل تطور حدث معين – تحويل فترات زمنية باعتماد وحداث مختلفة .السلوكات  :اعتماد مبادئ التواصل لحل وضعية-
مسألة في إطار اجتماعي – الوعي بأهمية الوقت وترشيد تدبيره في الحياة العامة (احترام المواعيد وااللتزامات.)...
االمتدادات  :التغذية(تعرف أوقات تناول الطعام) – التنفس( مقارنة مدتي الشهيق والزفير) – الضوء(ربط خاصية الظل بأوقات محددة) – التوالد(بعض
مراحل النمو والتحول عند الحيوان – وضع تخطيطي زمني لمراحل النمو عند االنسان والحيوان) – الطبيعة عبر الفصول(تعاقب فصول السنة – تغيرات
الطبيعة – تخطيط دورة فصلية) – امتدادات في مواد أخرى كالعربية (الطفل والمدرسة – الطفل والحفالت واألعياد) – التربية الفنية(األعياد والحفالت) –
الرياضيات(القياس والكتل).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم رصاص – أقالم ملونة – ممحاة – قنينات لدائنية شفافة صغيرة الحجم – ورق مقوى – مقص
– لصاق – رمل – أطفال يشخصون الوضعيات المقترحة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثي ر فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنالروابط.
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....

استعمال المفردات في جمل  :قبل وبعد (التحسيس بتعاقب الفترات الزمنية كنصف يوم باستعمالالمفردات  :صباح – ظهيرة – مساء وإغناء المناقشة والتواصل بذكر تعاقب أحداث مألوفة  :قبل
الذهاب إلى المدرسة – بعد األكل.)....

ترتيب أحداث باستعمال قبل وبعد ويمكن اعتماد الترقيم من  1إلى  4أو الوصل بخط النجاز هذاالترتيب ووصف األحداث المرتبة ( معرفة تعاقب حركة الشمس في ترابطها بمفهوم اليوم ويتم
ترتيب مواضع الشمس باعتماد ألوان معينة.

مناقشة الرسم بما يوحي به من أحداث (أغسل يدي قبل األكل – أغسل فمي بعد األكل )....معالتأكيد على تعاقب عمليات تنظيف الفم حفاظا على صحته وسالمته.

-التعرف على مختلف األعمال التي يقوم بها الفالح ويرقمها حسب التسلسل الزمني.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

النشاط العلمي
كم مر من الوقت ؟
1
 -معرفة الفترة الزمنية – وصف تعاقب زمني لحدث مألوف.

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :إن إدراك الطفل للزمن يتم محوريا حول الذات في شكل إيقاعي بيولوجي (إدراك الزمن من خالل اإلحساس بالجوع أو العطش
أو الحاجة للنوم )...أو في شكل توات ر روتيني تعويدي(بناء اإلحساس بقدوم الليل أو طلوع النهار )...أو في شكل تعاقب بعض األحداث اليومية(الذهاب
إلى المدرسة .)....وعلى هذا األساس ،فمفهوم الزمن عند الطفل ينحصر ضمن دائرة ذاتية ضيقة ،مما ال يجعله يتوفر على مفاهيم وقتية/زمنية مثل :
قبل ،بعد ،أثناء.. .وذلك ألن هذه المفاهيم ترتبط عنده المفاهيم ترتبط عنده جوهريا بمرجعية األحداث المباشرة التي يعيشها .فقبل وبعد مثال تدخالن
عنده ضمن تعاقب لحضي قبل األكل بعد األكل قبل النوم بعد الذهاب إلى المدرسة....
إن المتعلم في المستوى األول يعيش زمنا(وقتا) خاصا به ال يس توعبه إال من خالل توالي وتيرة أو إيقاع بيولوجي كاإلحساس بالجوع في أوقات معينة
مثال أو وتيرة حسية كاإلحساس بهبوط الليل أو طلوع النهار أو وتيرة اجتماعية تتعلق بالمدرسة كتعاقب ساعات الدرس واالستراحة وينضاف إلى ذلك
كل ما له عالقة بتجاربه اليومية الخاصة كوقت ال نوم ووقت النظافة.وانطالقا من هذه االعتبارات وعمال على الرقي بالتلميذ من مفهوم الزمن الذاتي
المعيش إلى مفهوم الزمن المدرك ،ويستحسن التطرق إلى مفهوم الزمن باعتماد أنشطة مبسطة ومألوفة لدى المتعلم ومرتبطة بالمحسوس
والتفاعل والتكامل بين النشاط العلمي وباقي المو اد الدراسية كالتربية البدنية والرياضيات التي تتضمن ضمن برنامجها محورا يتعلق بالزمن ومستلزمات
المحاور الالحقة ضمن برنامج النشاط العلمي كالتغذية والتوالد من معارف ومهارات تتعلق بمفهوم الزمن.
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة كلمات التعاقب(قبل وبعد – )...معرفة الفترة الزمنية – معرفة التزامن والكلمات المعبرة عنه(أثناء – )...معرفة
وحدات قياس (اعتيادية وقارة) – معرفة أسماء أيام األسبوع وانتظامها .المهارات  :وصف تعاقب زمني لحدث مألوف – مقارنة فترات زمنية باستعمال
كلمات أطول وأقصر – تحديد مراحل تطور حدث معين – تحويل فترات زمنية باعتماد وحداث مختلفة .السلوكات  :اعتماد مبادئ التواصل لحل وضعية-
مسألة في إطار اجتماعي – الوعي بأهمية الوقت وترشيد تدبيره في الحياة العامة (احترام المواعيد وااللتزامات.)...
االمتدادات  :التغذية(تعرف أوقات تناول الطعام) – التنفس( مقارنة مدتي الشهيق والزفير) – الضوء(ربط خاصية الظل بأوقات محددة) – التوالد(بعض
مراحل النمو والتحول عند الحيوان – وضع تخطيطي زمني لمراحل النمو عند االنسان والحيوان) – الطبيعة عبر الفصول(تعاقب فصول السنة – تغيرات
الطبيعة – تخطيط دورة فصلية) – امتدادات في مواد أخرى كالعربية (الطفل والمدرسة – الطفل والحفالت واألعياد) – التربية الفنية(األعياد والحفالت) –
الرياضيات(القياس والكتل).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم رصاص – أقالم ملونة – ممحاة – قنينات لدائنية شفافة صغيرة الحجم – ورق مقوى – مقص
– لصاق – رمل – أطفال يشخصون الوضعيات المقترحة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات

مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

التعبير عن مدة حدث معين وذلك بواقعية وذلك بعد مالحظة الرسمين وطرح سؤال  :كم استغرقالوقت ؟ (االجابة على شكل  :استغرق مدة قصيرة – استغرق مدة طويلة).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشطة المقدم ة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيف
التعبير عن مدة عن المدة الزمنية لألحداث المرسومة (تلوين الخانة الخاصة لكل رسم باللون الذييعبر عن طول المدة  :أنتظر وقتا طويال – أنتظر وقتا قصيرا) ،.وهنا تكون الفرصة سانحة للتحسيس
على بعض المبادئ األساسية للتربية الطرقية.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.

وصل البطاقات واألحداث بخط ( إدراك الفترة الزمنية القصيرة والطويلة) ،وموازاة مع هذا النشاطيمكن التطرق لوضعيات معيشة تمثل أحداثا قد تكون فترتها الزمنية موضع خالف بين
المتعلمين(يقود حلها إلى ضرورة تبني وحدة قياس).

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
بطاقة أو رسم....

ترتيب األحداث عن طريق الترقيم.ها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أوكتابة رقم .)...

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

النشاط العلمي
في الوقت نفسه
1
 -معرفة التزامن والكلمات المعبرة عنه.

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :إن إدراك الطفل للزمن يتم محوريا حول الذات في شكل إيقاعي بيولوجي (إدراك الزمن من خالل اإلحساس بالجوع أو العطش
أو الحاجة للنوم )...أو في شكل تواتر روتيني تعويدي(بناء اإلحساس بقدوم الليل أو طلوع النهار )...أو في شكل تعاقب بعض األحداث اليومية(الذهاب
إلى المدرسة .)....وعلى هذا األسا س ،فمفهوم الزمن عند الطفل ينحصر ضمن دائرة ذاتية ضيقة ،مما ال يجعله يتوفر على مفاهيم وقتية/زمنية مثل :
قبل ،بعد ،أثناء...وذلك ألن هذه المفاهيم ترتبط عنده المفاهيم ترتبط عنده جوهريا بمرجعية األحداث المباشرة التي يعيشها .فقبل وبعد مثال تدخالن
عنده ضمن تعاقب ل حضي قبل األكل بعد األكل قبل النوم بعد الذهاب إلى المدرسة....
إن المتعلم في المستوى األول يعيش زمنا(وقتا) خاصا به ال يستوعبه إال من خالل توالي وتيرة أو إيقاع بيولوجي كاإلحساس بالجوع في أوقات معينة
مثال أو وتيرة حسية كاإلحساس بهبوط الليل أو طلوع النهار أو وت يرة اجتماعية تتعلق بالمدرسة كتعاقب ساعات الدرس واالستراحة وينضاف إلى ذلك
كل ما له عالقة بتجاربه اليومية الخاصة كوقت النوم ووقت النظافة.وانطالقا من هذه االعتبارات وعمال على الرقي بالتلميذ من مفهوم ال زمن الذاتي
المعيش إلى مفهوم الزمن المدرك ،ويستحسن التطرق إ لى مفهوم الزمن باعتماد أنشطة مبسطة ومألوفة لدى المتعلم ومرتبطة بالمحسوس
والتفاعل والتكامل بين النشاط العلمي وباقي المواد الدراسية كالتربية البدنية والرياضيات التي تتضمن ضمن برنامجها محورا يتعلق بال زمن ومستلزمات
المحاور الالحقة ضمن برنامج النشاط العلمي كالتغذية والتوالد من معارف ومهارات تتعلق بمفهوم الزمن.
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة كلمات التعاقب(قبل وبعد – )...معرفة الفترة الزمنية – معرفة التزامن والكلمات المعبرة عنه(أثناء – )...معرفة
وحدات قياس (اعتيادية وقارة) – معرفة أسماء أيام األسبوع وانتظامها .المهارات  :وصف تعاقب زمني لحدث مألوف – مقارنة فترات زمنية باستعمال
كلمات أطول وأقصر – تحديد مراحل تطور حدث معين – تحويل فترات زمنية باعتماد وحداث مختلفة .السلوكات  :اعتماد مبادئ التواصل لحل وضعية-
مسألة في إطار اجتماعي – الوعي بأهمية الوقت وترشيد تدبيره في الحياة العامة (احترام المواعيد وااللتزامات.)...
االمتدادات  :التغذية(تعرف أوقات تناول الطعام) – التنفس( مقارنة مدتي الشهيق والزفير) – الضوء(ربط خاصية الظل بأوقات محددة) – التوالد(بعض
مراحل النمو والتحول عند الحيوان – وضع تخطيطي زمني لمراحل النمو عند االنسان والحيوان) – الطبيعة عبر الفصول(تعاقب فصول السنة – تغيرات
الطبيعة – تخطيط دورة فصلية) – امتدادات في مواد أخرى كالعربية (الطفل والمدرسة – الطفل والحفالت واألعياد) – التربية الفنية(األعياد والحفالت) –
الرياضيات(القياس والكتل).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم رصاص – أقالم ملونة – ممحاة – قنينات لدائنية شفافة صغيرة الحجم – ورق مقوى – مقص
– لصاق – رمل – أطفال يشخصون الوضعيات المقترحة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
مالحظة الرسمين والتعبير عن مختلف األحداث واألنشطة التي تقع متزامنة وذلك بترويجالمفردات :خالل – أثناء – في نفس الوقت.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
وضع عالمة تحت األحداث التي تقع في نفس الوقت (تقديم توضيحات حول االختيارات التياعتمدوها في االجابة وذلك باالستناد إلى معطيات مصدرها البيئة).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعل مين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى

والثانية.

يرسخ النشاط الحصيلة المرتبطة بالتزامن عن طريق توضيح الرسوم ومناقشة وابراز المتزامنمنها باستعمال مفردات دالة في جمل مفيدة.

أبحث
 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
بطاقة أو رسم....
وضع عالمة تحت البطاقات التي تدل على أحداث متزامنة خالل ساعات النوم إضافة إلى تنميةالجانب المعرفي(يشد انتباه إلى المهنيين الذين يعملون ليال ليقدر \أصحابها الذين يوفرون له أشياء
أو خدمات بينما هم نائمون ).

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
أقيس الفترة الزمنية
:
األستاذ
1
مقارنة فترات زمنية  -معرفة وحدات قياس الزمن باستعمال الساعة الرملية.

األول

المحتوى العلمي  :إن إدراك الطفل للزمن يتم محوريا حول الذات في شكل إيقاعي بيولوجي (إدراك الزمن من خالل اإلحساس بالجوع أو العطش
أو الحاجة للنوم )...أو في شكل تواتر روتيني تعويدي(بناء ا إلحساس بقدوم الليل أو طلوع النهار )...أو في شكل تعاقب بعض األحداث اليومية(الذهاب
إلى المدرسة .)....وعلى هذا األساس ،فمفهوم الزمن عند الطفل ينحصر ضمن دائرة ذاتية ضيقة ،مما ال يجعله يتوفر على مفاهيم وقتية/زمنية مثل :
قبل ،بعد ،أثناء...وذلك ألن هذه المفاهي م ترتبط عنده المفاهيم ترتبط عنده جوهريا بمرجعية األحداث المباشرة التي يعيشها .فقبل وبعد مثال تدخالن
عنده ضمن تعاقب لحضي قبل األكل بعد األكل قبل النوم بعد الذهاب إلى المدرسة....
إن المتعلم في المستوى األول يعيش زمنا(وقتا) خاصا به ال يستوعبه إال من خالل توال ي وتيرة أو إيقاع بيولوجي كاإلحساس بالجوع في أوقات معينة
مثال أو وتيرة حسية كاإلحساس بهبوط الليل أو طلوع النهار أو وتيرة اجتماعية تتعلق بالمدرسة كتعاقب ساعات الدرس واالستراحة وينضاف إلى ذلك
كل ما له عالقة بتجاربه اليومية الخاصة كوقت النوم ووقت النظافة.وانطال قا من هذه االعتبارات وعمال على الرقي بالتلميذ من مفهوم الزمن الذاتي
المعيش إلى مفهوم الزمن المدرك ،ويستحسن التطرق إلى مفهوم الزمن باعتماد أنشطة مبسطة ومألوفة لدى المتعلم ومرتبطة بالمحسوس
والتفاعل والتكامل بين النشاط العلمي وباقي المواد الدراسية كالتربية ا لبدنية والرياضيات التي تتضمن ضمن برنامجها محورا يتعلق بالزمن ومستلزمات
المحاور الالحقة ضمن برنامج النشاط العلمي كالتغذية والتوالد من معارف ومهارات تتعلق بمفهوم الزمن.
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة كلمات التعاقب(قبل وبعد – )...معرفة الفترة الزمنية – معرفة التزامن والكلمات المعبرة عنه(أثناء – )...معرفة
وحدات قياس (اعتيادية وقارة) – معرفة أسماء أيام األسبوع وانتظامها .المهارات  :وصف تعاقب زمني لحدث مألوف – مقارنة فترات زمنية باستعمال
كلمات أطول وأقصر – تحديد مراحل تطور حدث معين – تحويل فترات زمنية باعتماد و حداث مختلفة .السلوكات  :اعتماد مبادئ التواصل لحل وضعية-
مسألة في إطار اجتماعي – الوعي بأهمية الوقت وترشيد تدبيره في الحياة العامة (احترام المواعيد وااللتزامات.)...
االمتدادات  :التغذية(تعرف أوقات تناول الطعام) – التنفس( مقارنة مدتي الشهيق والزفير) – الضوء(ربط خاصية الظل بأوقات محددة) – التوالد(بعض
مراحل النمو والتحول عند الحيوان – وضع تخطيطي زمني لمراحل النمو عند االنسان والحيوان) – الطبيعة عبر الفصول(تعاقب فصول السنة – تغيرات
الطبيعة – تخطيط دورة فصلية) – امتدادات في مواد أخرى كالعربية (الطفل والمدرسة – ا لطفل والحفالت واألعياد) – التربية الفنية(األعياد والحفالت) –
الرياضيات(القياس والكتل).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم رصاص – أقالم ملونة – ممحاة – قنينات لدائنية شفافة صغيرة الحجم – ورق مقوى – مقص
– لصاق – رمل – أطفال يشخصون الوضعيات المقترحة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
يعمل األستاذ على الربط بين الرسوم ونشاط المتعلمين (يقف  3متعلمونمستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

على قدم واحدة – يعين باقي المتعلمون مدة صمود كل واحد منهم – يقارن المتعلمون النتائج باستعمال
المفردات  :مدة طويلة – مدة قصيرة)-.انط القا من مناقشة النتائج  ،يستدرج المتعلمون إلى ضرورة قياس مدة
حدث ما بمقارنتها مع مدة زمنية مرجعية واعتباطية ثم إلى وضع وسيلة سهلة االنجاز(االعداد القبلي في تحضير
األدوات الالزمة النجاز ساعة رملية باعتماد المراحل الموضحة في الكراسة).

أبحث

أفكر

يتم تقديم المرحلة (أبحث) من أجل إتاحة الفرصة للمتعلمين قصد إنجاز الساعة الرملية بهدف
قياس الفترة الزمنية وكذلك استثمارها في األنشطة الالحقة.

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشط ة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
قياس مدة بعض األنشطة باعتماد الساعة الرملية الختبارها(قياس مدة حمل األكياس).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
-التعبير عن مفهومي القياس والمدة الزمنية وذلك باكمال الجملة بما يناسب.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

النشاط العلمي
أيام األسبوع
1
معرفة أيام األسبوع وانتظامها.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :إن إدراك الطفل للزمن يتم محوريا حول الذات في شكل إيقاعي بيولوجي (إدراك الزمن من خالل اإلحساس بالجوع أو العطش
أو الحاجة للنوم )...أو في شكل تواتر روتيني تعويدي(بناء اإلحساس بقدوم الليل أو طلوع النهار )...أو في شكل تعاقب بعض األحداث اليومية(الذهاب
إلى المدرسة .)....وعلى هذا األساس ،فمفهوم ال زمن عند الطفل ينحصر ضمن دائرة ذاتية ضيقة ،مما ال يجعله يتوفر على مفاهيم وقتية/زمنية مثل :
قبل ،بعد ،أثناء...وذلك ألن هذه المفاهيم ترتبط عنده المفاهيم ترتبط عنده جوهريا بمرجعية األحداث المباشرة التي يعيشها .فقبل وبعد مثال تدخالن
عنده ضمن تعاقب لحضي قبل األك ل بعد األكل قبل النوم بعد الذهاب إلى المدرسة....
إن المتعلم في المستوى األول يعيش زمنا(وقتا) خاصا به ال يستوعبه إال من خالل توالي وتيرة أو إيقاع بيولوجي كاإلحساس بالجوع في أوقات معينة
مثال أو وتيرة حسية كاإلحساس بهبوط الليل أو طلوع النهار أو وتيرة اجتماعية تتعلق بالمدرسة كتعاقب ساعات الدرس واالستراحة وينضاف إلى ذلك
كل ما له عالقة بتجاربه اليومية الخاصة كوقت النوم ووقت النظافة.وانطالقا من هذه االعتبارات وعمال على الرقي بالتلميذ من مفهوم ال زمن الذاتي
المعيش إلى مفهوم الزمن المدرك ،ويستحسن التطرق إلى مفهوم الز من باعتماد أنشطة مبسطة ومألوفة لدى المتعلم ومرتبطة بالمحسوس
والتفاعل والتكامل بين النشاط العلمي وباقي المواد الدراسية كالتربية البدنية والرياضيات التي تتضمن ضمن برنامجها محورا يتعلق بال زمن ومستلزمات
المحاور الالحقة ضمن برنامج النشاط العلمي كالتغذية والتوالد من معارف ومهارات تتعلق بمفهوم الزمن.
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة كلمات التعاقب(قبل وبعد – )...معرفة الفترة الزمنية – معرفة التزامن والكلمات المعبرة عنه(أثناء – )...معرفة
وحدات قياس (اعتيادية وقارة) – معرفة أسماء أيام األسبوع وانتظامها .المهارات  :وص ف تعاقب زمني لحدث مألوف – مقارنة فترات زمنية باستعمال
كلمات أطول وأقصر – تحديد مراحل تطور حدث معين – تحويل فترات زمنية باعتماد وحداث مختلفة .السلوكات  :اعتماد مبادئ التواصل لحل وضعية-
مسألة في إطار اجتماعي – الوعي بأهمية الوقت وترشيد تدبيره في الحياة العامة (احترام المواعيد وااللتزامات.)...
االمتدادات  :التغذية(تعرف أوقات تناول الطعام) – التنفس( مقارنة مدتي الشهيق والزفير) – الضوء(ربط خاصية الظل بأوقات محددة) – التوالد(بعض
مراحل النمو والتحول عند الحيوان – وضع تخطيطي زمني لمراحل النمو عند االنسان والحيوان) – الطبيعة عبر الفصول(تعاقب فصول السنة – تغيرات
الطبيعة – تخطيط دورة فصلية) – امتدادات في مواد أخرى كالعربية (الطفل والمدرسة – الطفل والحفالت واألعياد) – التربية الفنية(األعياد والحفالت) –
الرياضيات(القياس والكتل).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم رصاص – أقالم ملونة – ممحاة – قنينات لدائنية شفافة صغيرة الحجم – ورق مقوى – مقص
– لصاق – رمل – أطفال يشخصون الوضعيات المقترحة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
يثير األستاذ اهتمام المتعلمين لمالحظة الرسمين والتعبير عنهامستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

بما يفيد ربط الحدث باليوم الذي يقع فيه(صالة الجمعة تصادف يوم الجمعة – النزهة في الغابة دليل
على يوم العطلة األحد  ، -ويمكن استغالل اليوم الذي يقع فيه حدث كمنطلق للتعبير عن تعاقب
األيام  :اليوم – غدا – بعد غد مع ربط كل ذلك بأسماء األيام.

توظيف أيام األسبوع التي سبق تعرفها في معرفة يوم السوق األسبوعي للمنطقة وذلكباستعمال الوصل بخط(االنفتاح عن نماذج من أماكن الرواج التجاري التي ال زالت تحافظ على
عاداتها في المغرب).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكي د و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.

اكتساب وامتالك معرفة تخص أسماء أيام األسبوع وترتيبها في سياقها بدءا من يوم(تكملة النقصبناء على منطق تحديد أسماء األيام الدالة على الغد وبعد الغد وأمس انطالقا من تحديد اسم يوم
واحد).

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التل وين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
بطاقة أو رسم- ....دفع المتعلمين إلى انتقاء ألبستهم حسب طبيعة أيام األسبوع مع تعليل أسباب
االختيار(اثارة أهمية اللباس التقليدي والحفاظ عليه).

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
 :أصبحت قادرا على
1 :

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :إن إدراك الطفل للزمن يتم محوريا حول الذات في شكل إيقاعي بيولوجي (إدراك الزمن من خالل اإلحساس بالجوع أو العطش
أو الحاجة للنوم )...أو في شكل تواتر روتيني تعويدي(بناء اإلحساس بقدوم الليل أو طلوع النهار )...أو في شكل تعاقب بعض األحداث اليومية(الذهاب
إلى المدرسة .)....وعلى هذا األساس ،فمفهوم الزمن عند الطفل ينحصر ض من دائرة ذاتية ضيقة ،مما ال يجعله يتوفر على مفاهيم وقتية/زمنية مثل :
قبل ،بعد ،أثناء...وذلك ألن هذه المفاهيم ترتبط عنده المفاهيم ترتبط عنده جوهريا بمرجعية األحداث المباشرة التي يعيشها .فقبل وبعد مثال تدخالن
عنده ضمن تعاقب لحضي قبل األكل بعد األكل قبل النوم بعد الذهاب إلى المدرسة....
إن المتعلم في المستوى األول يعيش زمنا(وقتا) خاصا به ال يستوعبه إال من خالل توالي وتيرة أو إيقاع بيولوجي كاإلحساس بالجوع في أوقات معينة
مثال أو وتيرة حسية كاإلحساس بهبوط الليل أو طلوع النهار أو وتيرة اجتماعية تتعلق بالمدرسة كتعاق ب ساعات الدرس واالستراحة وينضاف إلى ذلك
كل ما له عالقة بتجاربه اليومية الخاصة كوقت النوم ووقت النظافة.وانطالقا من هذه االعتبارات وعمال على الرقي بالتلميذ من مفهوم ال زمن الذاتي
المعيش إلى مفهوم الزمن المدرك ،ويستحسن التطرق إلى مفهوم الزمن باعتماد أنشطة مبسط ة ومألوفة لدى المتعلم ومرتبطة بالمحسوس
والتفاعل والتكامل بين النشاط العلمي وباقي المواد الدراسية كالتربية البدنية والرياضيات التي تتضمن ضمن برنامجها محورا يتعلق بال زمن ومستلزمات
المحاور الالحقة ضمن برنامج النشاط العلمي كالتغذية والتوالد من معارف ومهارات تتعلق بمفهوم الزمن.
كفاية المجال  :المعارف  :معرفة كلمات التعاقب(قبل وبعد – )...معرفة الفترة الزمنية – معرفة التزامن والكلمات المعبرة عنه(أثناء – )...معرفة
وحدات قياس (اعتيادية وقارة) – معرفة أسماء أيام األسبوع وانتظامها .المهارات  :وصف تعاقب زمني لحدث مألوف – مقارنة فترات زمنية باستعمال
كلمات أطول وأقصر – تحديد مراحل تطور حدث معين – تحويل فترات زمنية باعتماد وحداث مختلفة .السلوكات  :اعتماد مبادئ التواصل لحل وضعية-
مسألة في إطار اجتماعي – الوعي بأهمية الوقت وترشيد تدبيره في الحياة العامة (احترام المواعيد وااللتزامات.)...
االمتدادات  :التغذية(تعرف أوقات تناول الطعام) – التنفس( مقارنة مدتي الشهيق والزفير) – الضوء(ربط خاصية الظل بأوقات محددة) – التوالد(بعض
مراحل النمو والتحول عند الحيوان – وضع تخطيطي زمني لمراحل النمو عند االنسان والحيوان) – الطبيعة عبر الفصول (تعاقب فصول السنة – تغيرات
الطبيعة – تخطيط دورة فصلية) – امتدادات في مواد أخرى كالعربية (الطفل والمدرسة – الطفل والحفالت واألعياد) – التربية الفنية(األعياد والحفالت) –
الرياضيات(القياس والكتل).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم رصاص – أقالم ملونة – ممحاة – قنينات لدائنية شفافة صغيرة الحجم – ورق مقوى – مقص
– لصاق – رمل – أطفال يشخصون الوضعيات المقترحة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل
تذكير

األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (الزمن) وذلك عن طريق أسئلة حول : التعاقب(قبل – بعد). التزامن. الفترة الزمنية. أيام األسبوع.امتالك القدرة على تمييز األشياء باعتبار اللون والشكل والنوع (تقاطع معرفي في التربية الفنيةعلى مستوى التلوين والرياضيات على مستوى األشكال الهندسية واعتماد العد من  1إلى .)5

ترتيب األحدات (معاينة الرسمين وترتيب أحداثها بوضع عالمة تحت البطاقةالمناسبة+استغالل المعطى في دعم نظافة الفم على إثر كل وجبة طعام).

مقارنة الفترات (وصل البطاقة بالرسم حسب المدة التي يستغرقها الحدث  :إشارةالمرور – طهي الطعام – الدراسة في القسم – يوم كامل في طلوع الشمس إلى
غروبها).

قياس الزمن  :انتقاء وحدة قياس (الساعة الرملية مثال) لقياس حدث معين وهو بناءالجدار الستنتاج أن بناء الجدار استغرق  3وحدات.

ترتيب أيام األسبوع (يرتب المتعلم أيام األسبوع باعتماد التعاقب والتسلسل (غدا – بعدغد – اليوم – أمس)).

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :ألمس األشياء
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :التعرف على حاسة اللمس – معرفة العضو الخاص بحاسة اللمس – تحديد شكل وطبيعة األشياء باعتماد حاسة اللمس.
المحتوى العلمي - :اإلحساس وظيفة أساسية تمكن اإلنسان والحيوان من االرتباط بالعالم الخارجي- .الحاسة قوة نفسية-عصبية تدرك
المحسوسات عن طريق أعضاء اإلحساس- .أعضاء اإلحساس تمكن اإلنسان والحيوان من استكشاف مظاهر ومكونات العالم الخارجي ،وهي الجلد
والعين واألنف واألذن واللسان- .تتم عملية اإلحساس عن طريق استقبال األعضاء الحسية للمنبهات الخارجية (موجات صوتية – درجة حرارة معينة –
ملمس – شكل  )....والعمل على إرسالها إلى المراكز العصبية المسؤولة قصد تحليلها ومعالجتها وتحديد طبيعة اإلحساس المالئم وتلخص الخطاطة
التالية عناصر الموضوع.

كفاية المجال  :المعارف :معرفة أسماء الحواس – معرفة أسماء أعضاء الحواس الخمس .المهارات:تحديد طبيعة وشكل األشياء باعتماد اللمس –
تحديد لون أو شكل أو أبعاد شيء باعتماد البصر – تحديد طبيعة ومصدر صوت باعتماد السمع – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق الشم – تحديد
طبيعة أشياء متداولة عن طريق الذوق – تحديد وتوظيف الحواس المناسبة لتعرف شيء ما .السلوكات :الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها –
تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس – الحث على رعاية اللمس باعتبارها أحد عوامل إدراك الذات والعالم الخارجي.
االمتدادات  :توظيف الحواس في تعرف خاصيات األجسام وأنواع األغذية والحركات والتنفس والضوء وحاالت المادة.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – لصاق – مقص – أجسام ذات ملمس وأخرى ذات ملمس
خشن – ماء بارد – موقد نار – ماء ساخن – دبابيس – عطرو – أزهار – أجسام ذات روائح كريهة – مرآة – مذياع – هاتف نقال – زيتون – ليمون – مربى –
ملح – قطع السكر – صور لحيوانات – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خ اللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
التعبير عن الرسوم اعتمادا على ترويج الكلمات  :ناعم – خشنمستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
– ساخن – بارد – مؤلم – غير مؤلم- .يحرص األستاذ على جعل المتعلمين يكتشفون من خالل هذه
الكلمات ملمس األشياء واإلحساس بها وإدراك دور اليد في تحديد طبيعة األشياء.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلو ك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
تحديد العالقة بين العضو وحاسة اللمس(االحساس بالشيء عن طريق اللمس يقتضي حدوثتماس بين العضو والشيء المحسوس)- .يتفادى المتعلمون المخاطر التي تنتج عن طريق
اللمس(أستطيع لمسه – ال أستطيع لمسه).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.
وصل العضو الخاص بحاسة اللمس (اليد) باألشياء التي يمكن تعرفها عن طريق اللمس دونأن يمثل لمسها خطرا عليهم كالنار مثال.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
ربط الرسوم المدرجة في هذا النشاط بواقعهم قصد التأكد من(االحساس عنبطاقة أو رسم....
طريق اللمس ال يتم إال حين حدوث تماس بين العضو والجسم المحسوس – اليد ليس العضو الوحيد
لإلحساس عن طريق اللمس وإنما الجلد كله).

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :أبصر بعيني
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :التعرف على حاسة البصر – معرفة العضو الخاص بحاسة البصر – تحديد لون أو شكل أو أبعاد األشياء باعتماد حاسة البصر.
المحتوى العلمي - :اإلحساس وظيفة أساسية تمكن اإلنسان والحيوان من االرتباط بالعالم الخارجي- .الحاسة قوة نفسية-عصبية
تدرك المحسوسات عن طريق أعضاء اإلحساس- .أعضاء اإلحساس تمكن اإلنسان والحيوان من استكشاف مظاهر ومكونات العالم
الخارجي ،وهي الجلد والعين واألنف واألذن واللسان- .تتم عملية اإلحساس عن طريق استقبال األعضاء الحسية للمنبهات الخارجية
(موجات صوتية – درجة حرارة معينة – ملمس – شكل  )....والعمل على إرسالها إلى المراكز العصبية المسؤولة قصد تحليلها
ومعالجتها وتحديد طبيعة اإلحساس المالئم.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة أسماء الحواس – معرفة أسماء أعضاء الحواس الخمس .المهارات:تحديد طبيعة وشكل األشياء
باعتماد اللمس – تحديد لون أو شكل أو أبعاد شيء باعتماد البصر – تحديد طبيعة ومصدر صوت باعتماد السمع – تحديد طبيعة أشياء
متداولة عن طريق الشم – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق الذوق – تحديد وتوظيف الحواس المناسبة لتعرف شيء ما.
السلوكات :الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها – تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس – الحث على رعاية اللمس
باعتبارها أحد عوامل إدراك الذات والعالم الخارجي.
االمتدادات  :توظيف الحواس في تعرف خاصيات األجسام وأنواع األغذية والحركات والتنفس والضوء وحاالت المادة.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – لصاق – مقص – أجسام ذات ملمس وأخرى
ذات ملمس خشن – ماء بارد – موقد نار – ماء ساخن – دبابيس – عطرو – أزهار – أجسام ذات روائح كريهة – مرآة – مذياع – هاتف
نقال – زيتون – ليمون – مربى – ملح – قطع السكر – صور لحيوانات – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
التعبير عن الرسوم بالكلمات المستهدفة  :أرى – ال أرى – أبصر – بعيد – قريب- .معرفة أنالعين أساس الرؤية واإلبصار  ،وعليها يتوقف تحديد اللون والشكل وأبعاد الشيء المرئي (كبير –
صغير – بعيد – قريب.)...

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
-تحديد مالمح الذات عن طريق حاسة البصر باعتماد المرآة.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
يوظف المتعلمون بشكل دقيق حاسة البصر في تعرف األشياء( ربط الظل بصاحبه والفاكهةبلونها (استحضار الشروط التي تجعل التعرف بالبصر ممكنا كسالمة العين وانفتاحها على الموضوع
المرئي مما يدعو إلى العناية بالعين في إطار معارفهم المستقاة من التربية الصحية)).

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
وصل البطاقة (أتعرف بالبصر) باألشياء التي يمكن إبصارها مع تنشيط المناقشة وتبادل الرأيبينهم- .يكتشف المتعلمون دور الضوء في عملية اإلبصار من خالل ( حجب الرؤية بتعصيب العين
والذي يحول دون تعرف األشياء – انعدام وجود الضوء الكافي يمنع ويقلل من حدة الضوء).

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :أسمع بأذني
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :التعرف على حاسة السمع – معرفة العضو الخاص بحاسة السمع – تحديد طبيعة ومكان مصدر صوت

باعتماد حاسة السمع.

المحتوى العلمي - :اإلحساس وظيفة أساسية تمكن اإلنسان والحيوان من االرتباط بالعالم الخارجي- .الحاسة قوة نفسية-عصبية
تدرك المحسوسات عن طريق أعضاء اإلحساس- .أعضاء اإلحساس تمكن اإلنسان والحيوان من استكشاف مظاهر ومكونات العالم
الخارجي ،وهي الجلد والعين واألنف واألذن واللسان- .تتم عملية اإلحساس عن طريق استقبال األعضاء الحسية للمنبهات الخارجية
(موجات صوتية – درجة حرارة معينة – ملمس – شكل  )....والعمل على إرسالها إلى المراكز العصبية المسؤولة قصد تحليلها
ومعالجتها وتحديد طبيعة اإلحساس المالئم .
كفاية المجال  :المعارف :معرفة أسماء الحواس – معرفة أسماء أعضاء الحواس الخمس .المهارات:تحديد طبيعة وشكل األشياء
باعتماد اللمس – تحديد لون أو شكل أو أبعاد شيء باعتماد البصر – تحديد طبيعة ومصدر صوت باعتماد السمع – تحديد طبيعة أشياء
متداولة عن طريق الشم – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق الذوق – تحديد وتوظيف الحواس المناسبة لتعرف شيء ما.
السلوكات :الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها – تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس – الحث على رعاية اللمس
باعتبارها أحد عوامل إدراك الذات والعالم الخارجي.
االمتدادات  :توظيف الحواس في تعرف خاصيات األجسام وأنواع األغذية والحركات والتنفس والضوء وحاالت المادة.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – لصاق – مقص – أجسام ذات ملمس وأخرى
ذات ملمس خشن – ماء بارد – موقد نار – ماء ساخن – دبابيس – عطرو – أزهار – أجسام ذات روائح كريهة – مرآة – مذياع – هاتف
نقال – زيتون – ليمون – مربى – ملح – قطع السكر – صور لحيوانات – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
االنطالق من وضعية مسألة خاصة بواقع المتعلم مرتبطة بالسمع يدور موضوعها حول كيفيةتعرف األشياء عن طريق اإلحساس السمعي الذي يعتمد على األذن  ،وذلك بتوجيه المتعلمين إلى
مالحظة الرسوم والتعبير عنها باستعمال (صوت مريح – صوت مزعج – صوت منخفض – صوت
مرتفع)- .مطالبة المتعلمين بتقديم أمثلة من األصوات المزعجة والتي توجد في محيطهم(أبوق
السيارات – هدير الطائرات – محركات المعامل.)....

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
توضيح المطلوب بأستطيع سماعه وال أستطيع سماعه  ،ودفع المتعلمين إلى التعرف  :أناألذن عضو أساسي في السمع تجب وقايته والمحافظة على سالمته – تعرف أن األشياء عن
طريق حاسة السمع يقوم على القدرة على سماع الصوت(ما ال صوت له ال يسمع – هناك بعض
الكائنات لها أصوات وال نسمعها كالنمل مثال – أن طبيعة األصوات تتدخل في تعرف األشياء المدركة
عن طريق السمع.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
وصل البطاقة (أتعرف بالسمع) بمختلف الرسوم المناسبة وذلك للتوصل إلى الحصيلة - :التعرف بالسمع يقوم على العالقة بين حاسة السمع والمصدر الصوتي – طبيعة الصوت دور في
تعرف المصادر الصوتية – ضرورة الحفاظ على سالمة حاسة السمع.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
البحث عن أشياء وحيوانات يحب المتعلمون سماع أصواتها وإلصاقها على الكراسة(االنفتاحعلى البيئة – تربية حاسة السمع).

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :أشم بأنفي
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :التعرف على حاسة الشم – معرفة العضو الخاص بحاسة الشم – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق حاسة الشم.
المحتوى العلمي - :اإلحساس وظيفة أساسية تمكن اإلنسان والحيوان من االرتباط بالعالم الخارجي- .الحاسة قوة نفسية-عصبية
تدرك المحسوسات عن طريق أعضاء اإلحساس- .أعضاء اإلحساس تمكن اإلنسان والحيوان من استكشاف مظاهر ومكونات العالم
الخارجي ،وهي الجلد والعين واألنف واألذن واللسان- .تتم عملية اإلحساس عن طريق استقبال األعضاء الحسية للمنبهات الخارجية
(موجات صوتية – درجة حرارة معينة – ملمس – شكل  )....والعمل على إرسالها إلى المراكز العصبية المسؤولة قصد تحليلها
ومعالجتها وتحديد طبيعة اإلحساس المالئم .
كفاية المجال  :المعارف :معرفة أسماء الحواس – معرفة أسماء أعضاء الحواس الخمس .المهارات:تحديد طبيعة وشكل األشياء
باعتماد اللمس – تحديد لون أو شكل أو أبعاد شيء باعتماد البصر – تحديد طبيعة ومصدر صوت باعتماد السمع – تحديد طبيعة أشياء
متداولة عن طريق الشم – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق الذوق – تحديد وتوظيف الحواس المناسبة لتعرف شيء ما.
السلوكات :الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها – تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس – الحث على رعاية اللمس
باعتبارها أحد عوامل إدراك الذات والعالم الخارجي.
االمتدادات  :توظيف الحواس في تعرف خاصيات األجسام وأنواع األغذية والحركات والتنفس والضوء وحاالت المادة.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – لصاق – مقص – أجسام ذات ملمس وأخرى
ذات ملمس خشن – ماء بارد – موقد نار – ماء ساخن – دبابيس – عطرو – أزهار – أجسام ذات روائح كريهة – مرآة – مذياع – هاتف
نقال – زيتون – ليمون – مربى – ملح – قطع السكر – صور لحيوانات – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
-التعبير باعتماد على المصطلحات  :رائحة زكية – رائحة طيبة – رائحة كريهة.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
مناقشة الرسوم إلثارة مسألة تعرف األشياء عن طريق حاسة الشم وذلك بإحاطة ما يمكنتعرفه بالشم واستنتاج أن األنف عضو حاص بحاسة الشم وأنه أساسي في تعرف األشياء.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
وصل الرسوم بالبطاقة(أتعرف بالشم) واستنتاج أن األنف عضو حاسة الشم – لحاسة الشمدور في تعرف األشياء – ال يتم اعتماد حاسة الشم في التعرف إال بالنسبة لألشياء التي لها روائح.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
تحديد المسار الصحيح للفأر نحو الجبنة ( ادراك أن بعض الحيوانات تعتمد وأكتر على الرائحةفي تعرف األشياء فتكون حاسة الشم لديها متطورة – روائح األجسام تصل عبر الهواء فنشمها من
بعيد وعليه يجب عدم تلويث الهواء واالبتعاد عن المناطق الملوثة لتجنب األضرار باألنف).

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :أتذوق بلساني
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :التعرف على حاسة الذوق – معرفة العضو الخاص بحاسة الذوق – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق حاسة الذوق.
المحتوى العلمي - :اإلحساس وظيفة أساسية تمكن اإلنسان والحيوان من االرتباط بالعالم الخارجي- .الحاسة قوة نفسية-عصبية
تدرك المحسوسات عن طريق أعضاء اإلحساس- .أعضاء اإلحساس تمكن اإلنسان والحيوان من استكشاف مظاهر ومكونات العالم
الخارجي ،وهي الجلد والعين واألنف واألذن واللسان- .تتم عملية اإلحساس عن طريق استقبال األعضاء الحسية للمنبهات الخارجية
(موجات صوتية – درجة حرارة معينة – ملمس – شكل  )....والعمل على إرسالها إلى المراكز العصبية المسؤولة قصد تحليلها
ومعالجتها وتحديد طبيعة اإلحساس المالئم.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة أسماء الحواس – معرفة أسماء أعضاء الحواس الخمس .المهارات:تحديد طبيعة وشكل األشياء
باعتماد اللمس – تحديد لون أو شكل أو أبعاد شيء باعتماد البصر – تحديد طبيعة ومصدر صوت باعتماد السمع – تحديد طبيعة أشياء
متداولة عن طريق الشم – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق الذوق – تحديد وتوظيف الحواس المناسبة لتعرف شيء ما.
السلوكات :الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها – تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس – الحث على رعاية اللمس
باعتبارها أحد عوامل إدراك الذات والعالم الخارجي.
االمتدادات  :توظيف الحواس في تعرف خاصيات األجسام وأنواع األغذية والحركات والتنفس والضوء وحاالت المادة.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – لصاق – مقص – أجسام ذات ملمس وأخرى
ذات ملمس خشن – ماء بارد – موقد نار – ماء ساخن – دبابيس – عطرو – أزهار – أجسام ذات روائح كريهة – مرآة – مذياع – هاتف
نقال – زيتون – ليمون – مربى – ملح – قطع السكر – صور لحيوانات – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
-مناقشة الرسوم وتوضيحها وإبراز المفردات حلو – مر – ملح – حامض –

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
وضع عالمة على الجسم الغريب الذي ال يتميز بنفس الطعم كاألجسام األخرى (الليمون)الكتشاف دور الذوق في تعرف األشياء واختالف أذواق األطعمة.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
يلخص النشاط أهم التعلمات (لحاسة الذوق دور في تعرف األشياء – تعتمد المذاقات فيتعرف األشياء وتمييزها مما يساعد على تبيين األطعمة الصحيحة المفيدة للجسم).

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
-وصل بعض األطعمة بمذاقاتها إلدراك العالقة بين الشيء وطعمه.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة

 :النشاط العلمي
. :أصبحت قادرا على
1 :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي - :اإلحساس وظيفة أساسية تمكن اإلنسان والحيوان من االرتباط بالعالم الخارجي- .الحاسة قوة نفسية-عصبية
تدرك المحسوسات عن طريق أعضاء اإلحساس- .أعضاء اإلحساس تمكن اإلنسان والحيوان من استكشاف مظاهر ومكونات العالم
الخارجي ،وهي الجلد والعين واألنف واألذن واللسان- .تتم عملية اإلحساس عن طريق استقبال األعضاء الحسية للمنبهات الخارجية
(موجات صوتية – درجة حرارة معينة – ملمس – شكل  )....والعمل على إرسالها إلى المراكز العصبية المسؤولة قصد تحليلها
ومعالجتها وتحديد طبيعة اإلحساس المالئم.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة أسماء الحواس – معرفة أسماء أعضاء الحواس الخمس .المهارات:تحديد طبيعة وشكل األشياء
باعتماد اللمس – تحديد لون أو شكل أو أبعاد شيء باعتماد البصر – تحديد طبيعة ومصدر صوت باعتماد السمع – تحديد طبيعة أشياء
متداولة عن طريق الشم – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق الذوق – تحديد وتوظيف الحواس المناسبة لتعرف شيء ما.
السلوكات :الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها – تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس – الحث على رعاية اللمس
باعتبارها أحد عوامل إدراك الذات والعالم الخارجي.
االمتدادات  :توظيف الحواس في تعرف خاصيات األجسام وأنواع األغذية والحركات والتنفس والضوء وحاالت المادة.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – لصاق – مقص – أجسام ذات ملمس وأخرى
ذات ملمس خشن – ماء بارد – موقد نار – ماء ساخن – دبابيس – عطرو – أزهار – أجسام ذات روائح كريهة – مرآة – مذياع – هاتف
نقال – زيتون – ليمون – مربى – ملح – قطع السكر – صور لحيوانات – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل
تذكير

األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (الحواس) وذلك عن طريق أسئلة حول : تحديد أعضاء الحواس ووظيفة كل حاسة من الحواس الخمس. الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها (تنظيف – وقاية – قواعد صحية مناسبة للمحيطاالجتماعي للمتعلم)..
 -تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس( الروائح الكريهة – الضجيج – إنارة وسائل النقل…).

تلوين إطار الرسوم بنفس لون إطار صورة الحاسة لترسيخ التعلم القائم على إدراك العالقة بينالحاسة وموضوع اإلحساس.

-الوصل بخط بين الحواس وموضوعات إدراكها في إطار اعتماد أكثر في حاسة لتعرف شيء.

شطب السلوك غير الصحيح فيما يخص العناية بالحواس والحفاظ على سالمتها وذلك اعتبارالتقدير الحواس من لدن المتعلم والكتسابه مواقف وسلوكات سليمة فيما يخص المحافظة على
الحواس والمحافظة كذلك على البيئة.

استخالص أن الحواس تمكن من اختيار األطعمة الصحيحة واختيار المكان المناسب للجلوسوالرياضة.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
أميز األجسام
األستاذ
1
معرفة بعض األلوان – تصنيف وترتيب األشياء حسب خاصية اللون.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي - :ليس القصد في هذا المحور اإللمام بالخاصيات الفزيائية أو الكيميائية للمادة  ،بل مقاربة مبسطة للنهج العلمي عن طريق
تحسيس المتعلم بأهمية عزل المتغيرات(الشكل واللون والنوع) في تعرف جسم معين- .ومن ناحية أخرى يعتبر هذا الموضوع مدخال لبناء مفهوم
المادة في المستويات الالحقة- .إن اللون ال يشكل خاصية فزيائية للجسم وال المادة التي تدخل في تكوينه  ،بل إن اللون ال يعدو أن يكون مجرد تمظهر
للتفاعل بين المادة والضوء- .وتبرز أهمية دراسة الشكل للتمييز بين األجسام الصلبة واألجسام المائعة  ،إذ أن األجسام الصلبة تأخذ أشكاال خاصة بها،
على العكس األجسام المائعة- .وتعكس خاصية النوع أهميتها في اعتبارها اللبنة األولى في بناء مفهوم المادة لدى المتعلم.
كفاية المجال  :المعارف - :معرفة بعض األلوان وبعض األشكال (منتظمة وغير منتظمة) وبعض المواد األساسية المكونة لألشياء.
المهارات  :تحديد طبيعة األشياء انطالقا من بعض خاصياتها (لون – شكل – نوع) – تصنيف وترتيب أشياء باعتماد بعض الخاصيات – تعرف شيء انطالقا
من خاصية أجزائه .السلوكات  :تذوق عناصر المحيط وتناسقه – التعبير الفني (تلوين – رسم) عن األجسام – تنظيم المالحظة.
االمتدادات  :تحديد نوع الحركة اعتمادا على وضع الجسم(خاصية الشكل – شكل آثار األقدام) – الضوء(شكل الظل) – تغيرات الطبيعة خالل
الفصول(خاصية اللون) – خاصيات األجسام في المواد األخرى(التشكيل في التربية التشكيلية وتنظيم الفضاء واألنشطة الهندسية في الرياضيات).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أجسام ذات ألوان مختلفة – أجسام ذات أشكال
هندسية(مسطرة خشبية أو حديدية – كأس من زجاج – )...أجسام مصنوعة من مادتين أو أكثر(منجرة – محفظة – كوس.)...

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 تعرف األشياء من خالل ألوانها ومقارنتها بألوان أضواء المرور ،ويمكن لألستاذ إثارة فضولالمتعلمين للتعرف على ألوان أخرى مستندا في ذلك إلى أنشطة التربية الفنية.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
مقارنة الرسوم بذوات األشياء الحقيقية والعمل على تلوينها بألوانها الطبيعية ترسيخا لمعرفةبعض األلوان.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
يستحضر المتعلمون األلوان الثالثة المعتمدة في النشاطين السابقين بحيث يلون بنفس لونالكرة في مجموعة ما نظيرتها في المجموعتين األخيرتين.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
تلوين الفواكه والخضر بألوان مناسبة وذلك النفتاح المتعلم على محيطه ورغبته في تنميةحسه الفني.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
أميز شكل األجسام
:
األستاذ
1
معرفة بعض األشكال(منتظمة  /غير منتظمة) – تصنيف وترتيب األشياء حسب خاصية الشكل.

المحتوى العلمي - :ليس القصد في هذا المحور اإللمام بالخاصيات الفزيائية أو الكيميائية للمادة  ،بل مقاربة مبسطة للنهج العلمي عن طريق
تحسيس المتعلم بأهمية عزل المتغيرات(الشكل واللون والنوع) في تعرف جسم معين- .ومن ناحية أخرى يعتبر هذا الموضوع مدخال لبناء مفهوم
المادة في المستويات الالحقة- .إن اللون ال يشكل خاصية فز يائية للجسم وال المادة التي تدخل في تكوينه  ،بل إن اللون ال يعدو أن يكون مجرد تمظهر
للتفاعل بين المادة والضوء- .وتبرز أهمية دراسة الشكل للتمييز بين األجسام الصلبة واألجسام المائعة  ،إذ أن األجسام الصلبة تأخذ أشكاال خاصة بها،
على العكس األجسام المائعة- .وتعكس خاصية النوع أهميتها في اعتبارها اللبنة األولى في بناء مفهوم المادة لدى المتعلم.
كفاية المجال  :المعارف - :معرفة بعض األلوان وبعض األشكال (منتظمة وغير منتظمة) وبعض المواد األساسية المكونة لألشياء.
المهارات  :تحديد طبيعة األشياء انطالقا من بعض خاصياتها (لون – شكل – نوع) – تصنيف وترتيب أشياء باعتماد بعض الخاصيات – تعرف شيء انطالقا
من خاصية أجزائه .السلوكات  :تذوق عناصر المحيط وتناسقه – التعبير الفني (تلوين – رسم) عن األجسام – تنظيم المالحظة.
االمتدادات  :تحديد نوع الحركة اعتمادا على وضع الجسم(خاصية الشكل – شكل آثار األقدام) – الضوء(شكل الظل) – تغيرات الطبيعة خالل
الفصول(خاصية اللون) – خاصيات األجسام في المواد األخرى(التشكيل في التربية التشكيلية وتنظيم الفضاء واألنشطة الهندسية في الرياضيات).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أجسام ذات ألوان مختلفة – أجسام ذات أشكال
هندسية(مسطرة خشبية أو حديدية – كأس من زجاج – )...أجسام مصنوعة من مادتين أو أكثر(منجرة – محفظة – كوس.)...

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
تمييز األجسام باعتبار الشكل عن طريق إجراء مقارنات بين الجسم والشكل ووضع رقم كلجسم في البطاقة المناسبة.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
-جعل المتعلم يميز بين األشياء واألشكال المشابهة لها.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
امتالك خاصية الشكل في تمييز األشياء استنادا إلى المعارف المكتسبة في دروسالرياضيات.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
-تنمية المالحظة ومهارة التلوين تكامليا مع أهداف التربية الفنية.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
أميز نوع األجسام
:
األستاذ
1
معرفة بعض المواد األساسية المكونة لألشياء – ترتيب وتصنيف األشياء حسب خاصية النوع.

المحتوى العلمي - :ليس القصد في هذا المحور اإللمام بالخاصيات الفزيائية أو الكيميائية للمادة  ،بل مقاربة مبسطة للنهج العلمي عن طريق
تحسيس المتعلم بأهمية عزل المتغيرات(الشكل واللون والنوع) في تعرف جسم معين- .ومن ناحية أخرى يعتبر هذا الموضوع مدخال لبناء مفهوم
المادة في المستويات الالحقة- .إن اللون ال يشكل خاصية فزيائية للجسم وال المادة التي تدخل في تكوينه  ،بل إن اللون ال يعدو أن يكون مجرد تمظهر
للتفاعل بين المادة والضوء- .وتبرز أهمية دراسة الشكل للتمييز بين األجسام الصلبة واألجسام المائعة  ،إذ أن األجسام الصلبة تأخذ أشكاال خاصة بها،
على العكس األجسام المائعة- .وتعكس خاصية النوع أهميتها في اعتبارها اللبنة األولى في بناء مفهوم المادة لدى المتعلم.
كفاية المجال  :المعارف - :معرفة بعض األلوان وبعض األشكال (منتظمة وغير منتظمة) وبعض المواد األساسية المكونة لألشياء.
المهارات  :تحديد طبيعة األشياء انطالقا من بعض خاصياتها (لون – شكل – نوع) – تصنيف وترتيب أشياء باعتماد بعض الخاصيات – تعرف شيء انطالقا
من خاصية أجزائه .السلوكات  :تذوق عناصر المحيط وتناسقه – التعبير الفني (تلوين – رسم) عن األجسام – تنظيم المالحظة.
االمتدادات  :تحديد نوع الحركة اعتمادا على وضع الجسم(خاصية الشكل – شكل آثار األقدام) – الضوء(شكل الظل) – تغيرات الطبيعة خالل
الفصول(خاصية اللون) – خاصيات األجسام في المواد األخرى(التشكيل في التربية التشكيلية وتنظيم الفضاء واألنشطة الهندسية في الرياضيات).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أجسام ذات ألوان مختلفة – أجسام ذات أشكال
هندسية(مسطرة خشبية أو حديدية – كأس من زجاج – )...أجسام مصنوعة من مادتين أو أكثر(منجرة – محفظة – كوس.)...

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
كما ميز المتعلم األشياء اعتمادا على اللون والشكل ،يضيف من خالل هذا النشاط بعدا آخرلتدقيق وتعرف األشياء وهو نوعها.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
-اكتشاف المواد المكونة لألجسام وذلك لترسيخ خاصية النوع.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
-تحديد بعض المواد المكونة لألجسام وذلك لترسيخ خاصية النوع.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
-توسيع مجال اهتمام المتعلم فيما يخص تمييز األجسام اعتمادا على المواد المكونة لها.

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :أصبحت قادرا على
1 :
الحصة
أهداف الحصة :

:
:
:

األول

المحتوى العلمي - :ليس القصد في هذا المحور اإللمام بالخاصيات الفزيائية أو الكيميائية للمادة  ،بل مقاربة مبسطة للنهج العلمي
عن طريق تحسيس المتعلم بأهمية عزل المتغيرات(الشكل واللون والنوع) في تعرف جسم معين- .ومن ناحية أخرى يعتبر هذا
الموضوع مدخال لبناء مفهوم المادة في المستويات الالحقة- .إن اللون ال يشكل خاصية فزيائية للجسم وال المادة التي تدخل في
تكوينه  ،بل إن اللون ال يعدو أن يكون مجرد تمظهر للتفاعل بين المادة والضوء- .وتبرز أهمية دراسة الشكل للتمييز بين األجسام
الصلبة واألجسام المائعة  ،إذ أن األجسام الصلبة تأخذ أشكاال خاصة بها ،على العكس األجسام المائعة- .وتعكس خاصية النوع
أهميتها في اعتبارها اللبنة األولى في بناء مفهوم المادة لدى المتعلم.
كفاية المجال  :المعارف - :معرفة بعض األلوان وبعض األشكال (منتظمة وغير منتظمة) وبعض المواد األساسية المكونة لألشياء.
المهارات  :تحديد طبيعة األشياء انطالقا من بعض خاصياتها (لون – شكل – نوع) – تصنيف وترتيب أشياء باعتماد بعض الخاصيات –
تعرف شيء انطالقا من خاصية أجزائه .السلوكات  :تذوق عناصر المحيط وتناسقه – التعبير الفني (تلوين – رسم) عن األجسام –
تنظيم المالحظة.
االمتدادات  :تحديد نوع الحركة اعتمادا على وضع الجسم(خاصية الشكل – شكل آثار األقدام) – الضوء(شكل الظل) – تغيرات الطبيعة
خالل الفصول(خاصية اللون) – خاصيات األجسام في المواد األخرى(التشكيل في التربية التشكيلية وتنظيم الفضاء واألنشطة
الهندسية في الرياضيات).
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – أجسام ذات ألوان مختلفة – أجسام ذات أشكال
هندسية(مسطرة خشبية أو حديدية – كأس من زجاج – )...أجسام مصنوعة من مادتين أو أكثر(منجرة – محفظة – كوس.)...

المراحل
تذكير

األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (خاصيات األجسام) وذلك عن طريق أسئلة حول : األلوان. األشكال. نوع األجسام.امتالك القدرة على تمييز األشياء باعتبار اللون والشكل والنوع (تقاطع معرفي في التربية الفنيةعلى مستوى التلوين والرياضيات على مستوى األشكال الهندسية واعتماد العد من  1إلى .)5

 -التلوين بنفس اللون :

 -تصنيف أشياء بوضع أرقاما مناسبة:

مالحظات

 :النشاط العلمي

المادة
الموضوع
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :معرفة وتحديد بعض أوجه استعمال الماء.

 :الماء في حياتي

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يعتبر الماء من العناصر األساسية التي تدخل في بنية الطبيعة ،فهو ضروري لجميع الكائنات الحية .وتقدر كمية
الماء الموجودة في الكرة األرضية حوالي  1 500مليون من الكيلومترات المكعبة منها  94 %ماء مالح على شكل بحار ومحيطات و 6 %
مياه عذبة  4/5 ،في حالة صلبة على شكل مياه مجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة األرضية أما الباقي على شكل مياه
جوفية وسطحية .ومن ناحية أخرى يعتبر الماء مكونا أساسيا للغالف الجوي والكائنات الحية ،يوجد الماء في الطبيعة على شكل 3
حاالت (صلبة – سائلة – غازية) .وبفعل التغيرات المناخية(انخفاض وارتفاع درجات الحرارة والضغط الجوي )...يتحول الماء من حالة إلى
أخرى  ،ومعلوم أن  1,2%فقط من مخزون المياه العذبة على مستوى األرض هي الكمية التي يمكن لإلنسان أن يستغلها ،مما يوجب
عليه أن يحافظ على هذه الثروة من التلويث والتذبير ونوجز عالقة االنسان بالماء في الخطاطة:

كفاية المجال  :المعارف :معرفة حاالت الماء – معرفة بعض مصادر الماء – معرفة دور الماء في الحياة – معرفة بعض أوجه استعمال
الماء .المهارات :وصف تغيرات حالة الماء – تحديد طبيعة الماء باعتبار مصدره – تحديد االستعماالت الممكنة للماء باعتبار مصدره –
تمييز الكائنات باعتبار حاجياتها للماء .السلوكات :المحافظة على الماء في الطبيعة – االقتصاد في استعمال الماء.
االمتدادات  :الطبيعة عبر الفصول – اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الماء.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – ماء نقي صالح للشرب – ماء ملوث – عينات من مواد صلبة
تلوث الماء – عينات من مادة سائلة تلوث الماء – قطع ثلجية – موقد نار – ماء – صحن – رسوم كراسة المتعلمين.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المع ارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنالروابط.
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوص ل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
بطاقة أو رسم....

 مشاهدة الرسوم ومالحظة وجود الماء في كل منها(بعض استعماالت الماء في البيت أو خارجهفي ميداني الصناعة والفالحة وعن أهمية الماء بالنسبة للحيوانات) والتعبير عن طريق الحوار
الموجه عن مختلف استعماالته  :شرب – تنظيف – سباحة – فالحة – صناعة – وسط...

 تحديد طبيعة الماء (عذب – شروب – مالح) اعتمادا على الرصيد المعرفي(ماء البحر مالح – ماءالنهر عذب – ماء الحنفية ماء شروب) وذلك بملء الجدول مع تحديد طبيعة الماء.

 ملء الفراغ باستعمال ا لكلمة المناسبة (بعض استعماالت الماء عند االنسان في البيت والمصنعوالحقول وكذا عند بعض الحيوانات).عذب  -البحر  -شروب.

 -القيام ببحث حول استغالل للموارد المائية في الحي(في الفالحة – في الصناعة أو غير ذلك).

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

المستوى
النشاط العلمي
ر.الجدادة
من أين يأتي الماء؟
األستاذ
1
 -معرفة بعض مصادر الماء – تحديد طبيعة الماء حسب مصدره.

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يعتبر الماء من العناصر األساسية التي تدخل في بنية الطبيعة ،فهو ضروري لجميع الكائنات الحية .وتقدر كمية
الماء الموجودة في الكرة األرضية حوالي  1 500مليون من الكيلومترات المكعبة منها  94 %ماء مالح على شكل بحار ومحيطات و 6 %
مياه عذبة  4/5 ،في حالة صلبة على شكل مياه مجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة األرضية أما الباقي على شكل مياه
جوفية وسطحية .ومن ناحية أخرى يعتبر الماء مكونا أساسيا للغالف الجوي والكائنات الحية ،يوجد الماء في الطبيعة على شكل 3
حاالت (صلبة – سائلة – غازية) .وبفعل التغيرات المناخية(انخفاض وارتفاع درجات الحرارة والضغط الجوي )...يتحول الماء من حالة إلى
أخرى  ،ومعلوم أن  1,2%فقط من مخزون المياه العذبة على مستوى األرض هي الكمية التي يمكن لإلنسان أن يستغلها ،مما يوجب
عليه أن يحافظ على هذه الثروة من التلويث والتذبير.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حاالت الماء – معرفة بعض مصادر الماء – معرفة دور الماء في الحياة – معرفة بعض أوجه استعمال
الماء .المهارات :وصف تغيرات حالة الماء – تحديد طبيعة الماء باعتبار مصدره – تحديد االستعماالت الممكنة للماء باعتبار مصدره –
تمييز الكائنات باعتبار حاجياتها للماء .السلوكات :المحافظة على الماء في الطبيعة – االقتصاد في استعمال الماء.
االمتدادات  :الطبيعة عبر الفصول – اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الماء.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – ماء نقي صالح للشرب – ماء ملوث – عينات من مواد صلبة
تلوث الماء – عينات من مادة سائلة تلوث الماء – قطع ثلجية – موقد نار – ماء – صحن – رسوم كراسة المتعلمين.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة الرسوم التي تعبر عن بعض مصادر المياه (النهر – البحيرة – السد – العين – البئر)والتعبير عنها وتسميتها.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةال سابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتم اد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 -التمييز بين استعمال الماء ومصدره.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -ملء الفراغ بكلمة مناسبة.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أ و تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
ص ور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 ابراز أهمية مختلف تلك المصادر في الحياة اليومية لكن شرب مائها يقتضي معالجته تفاديا لبعضالمخاطر ليصبح صالحا للشرب(البحث عن الكيفية التي تحصل بها األسرة على الماء الصالح
للشرب :وجود معامل لمعالجة المياه – تغلية الماء وتعقيمها بقطرات من ماء الكلور )...ثم الدعوة
إلى ضرورة الحفاظ عليه وترشيد استعمال ه ويمكن تبيين بعض المخاطر الصحية التي تنتج عن الماء
الملوث.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
الماء كنز ثمين
:
األستاذ
1
 -معرفة دور الماء في الحياة  -المحافظة على الماء في الطبيعة – االقتصاد في استعمال الماء.

المحتوى العلمي  :يعتبر الماء من العناصر األساسية التي تدخل في بنية الطبيعة ،فهو ضروري لجميع الكائنات الحية .وتقدر كمية
الماء الموجودة في الكرة األرضية حوالي  1 500مليون من الكيلومترات المكعبة منها  94 %ماء مالح على شكل بحار ومحيطات و 6 %
مياه عذبة  4/5 ،في حالة صلبة على شكل مياه مجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة األرضية أما الباقي على شكل مياه
جوفية وسطحية .ومن ناحية أخرى يعتبر الم اء مكونا أساسيا للغالف الجوي والكائنات الحية ،يوجد الماء في الطبيعة على شكل 3
حاالت (صلبة – سائلة – غازية) .وبفعل التغيرات المناخية(انخفاض وارتفاع درجات الحرارة والضغط الجوي )...يتحول الماء من حالة إلى
أخرى  ،ومعلوم أن  1,2%فقط من مخزون المياه العذبة على م ستوى األرض هي الكمية التي يمكن لإلنسان أن يستغلها ،مما يوجب
عليه أن يحافظ على هذه الثروة من التلويث والتذبير.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حاالت الماء – معرفة بعض مصادر الماء – معرفة دور الماء في الحياة – معرفة بعض أوجه استعمال
الماء .المهارات :وصف تغيرات حالة الماء – تحديد طبيعة الماء باعتبار مصدره – تحديد االستعماالت الممكنة للماء باعتبار مصدره –
تمييز الكائنات باعتبار حاجياتها للماء .السلوكات :المحافظة على الماء في الطبيعة – االقتصاد في استعمال الماء.
االمتدادات  :الطبيعة عبر الفصول – اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الماء.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – ماء نقي صالح للشرب – ماء ملوث – عينات من مواد صلبة
تلوث الماء – عينات من مادة سائلة تلوث الماء – قطع ثلجية – موقد نار – ماء – صحن – رسوم كراسة المتعلمين.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 مالحظة وتفحص الرسوم والتعبير عن المالحظات(التركيز على كيفية استعمال الماء والمحافظةعليه – ترديد الجمل :الطفل يستعمل كثيرا عن الماء لغسل سيارته – التالميذ يتركون الصنابير
مفتوحة – المصنع يصب ماء وسخا في النهر – البنت ترمي بالقمامات في النهر).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 تعويد المتعلمين على اتخاذ قرار بمعالجة ذلك الممارسات وتعويضها بأخرى سليمة(شطب الرسمبخط أزرق للسلوك السليم وبخط أحمر للسلوك المشين) مع مصاحبة العملية بجمل :أتجنب رمي
النفايات في النهر – أضع القمامة في السلة....

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -ملء الفراغ باستعمال إحدى الكلمات :أحافظ – تلويث – ال أبذر.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 يقدم هذا النشاط على شكل لعبة(يوضح األستاذ من خاللها أن سوء تبذير الماء وعدم المحافظةعلى صفائه يسيء إلى قطرة الماء التي تبدو في الرسم بئيسة وحزينة ،يطلب من المتعلمين كيف
يم كن إعادة البسمة إلى تلك القطرة ،في طريقه نحو القطرة يصادف الفتات تعبر عن بعض
السلو كات المؤثرة على القطرة ويعبر المتعلمون عن مدى تأثير تلك السلوكات إيجابيا أو سلبيا
بشطب الالفتات التي تحول دون إعادة البسمة إلى القطرة).

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

النشاط العلمي
الثلج ماء
1
 -معرفة حاالت الماء – وصف تغيرات حالة الماء.

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يعتبر الماء من العناصر األساسية التي تدخل في بنية الطبيعة ،فهو ضروري لجميع الكائنات الحية .وتقدر كمية
الماء الموجودة في الكرة األرضية حوالي  1 500مليون من الكيلومترات المكعبة منها  94 %ماء مالح على شكل بحار ومحيطات و 6 %
مياه عذبة  4/5 ،في حالة صلبة على ش كل مياه مجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة األرضية أما الباقي على شكل مياه
جوفية وسطحية .ومن ناحية أخرى يعتبر الماء مكونا أساسيا للغالف الجوي والكائنات الحية ،يوجد الماء في الطبيعة على شكل 3
حاالت (صلبة – سائلة – غازية) .وبفعل التغيرات المناخية(انخفاض وارتفاع درجات الحرارة والضغط الجوي )...يتحول الماء من حالة إلى
أخرى  ،ومعلوم أن  1,2%فقط من مخزون المياه العذبة على مستوى األرض هي الكمية التي يمكن لإلنسان أن يستغلها ،مما يوجب
عليه أن يحافظ على هذه الثروة من التلويث والتذبير.
كفاية المجال  :المعارف :معرفة حاالت الماء – معرفة بعض مصادر الماء – معرفة دور الماء في الحياة – معرفة بعض أوجه استعمال
الماء .المهارات :وصف تغيرات حالة الماء – تحديد طبيعة الماء باعتبار مصدره – تحديد االستعماالت الممكنة للماء باعتبار مصدره –
تمييز الكائنات باعتبار حاجياتها للماء .السلوكات :المحافظة على الماء في الطبيعة – االقتصاد في استعمال الماء.
االمتدادات  :الطبيعة عبر الفصول – اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الماء.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – ماء نقي صالح للشرب – ماء ملوث – عينات من مواد صلبة
تلوث الماء – عينات من مادة سائلة تلوث الماء – قطع ثلجية – موقد نار – ماء – صحن – رسوم كراسة المتعلمين.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي

المادة
الموضوع
1 :
الحصة
أهداف الحصة :

 :أصبحت قادرا على

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :يعتبر الماء من العناصر األساسية التي تدخل في بنية الطبيعة ،فهو ضروري لجميع الكائنات الحية .وتقدر كمية
الماء الموجودة في الكرة األرضية حوالي  1 500مليون من الكيلومترات المكعبة منها  94 %ماء مالح على شكل بحار ومحيطات و 6 %
مياه عذبة  4/5 ،في حالة صلبة على شكل مياه مجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة األرضية أما الباقي على شكل مياه
جوفية وسطحية .ومن ناحية أخرى يعتبر الماء مكونا أساسيا للغالف الجوي والكائنات الحية ،يوجد الماء في الطبيعة على شكل 3
حاالت (صلبة – سائلة – غازية) .وبفعل التغيرات المناخية(انخفاض وارتفاع درجات الحرارة والضغط الجوي )...يتحول الماء من حالة إلى
أخرى  ،ومعلوم أن  1,2%فقط من مخزون المياه العذبة على مستوى األرض هي الكمية التي يمكن لإلنسان أن يستغلها ،مما يوجب
عليه أن يحافظ على هذه الثروة من التلويث والتذبير.

كفاية المجال  :المعارف :معرفة حاالت الماء – معرفة بعض مصادر الماء – معرفة دور الماء في الحياة – معرفة بعض أوجه استعمال
الماء .المهارات :وصف تغيرات حالة الماء – تحديد طبيعة الماء باعتبار مصدره – تحديد االستعماالت الممكنة للماء باعتبار مصدره –
تمييز الكائنات باعتبار حاجياتها للماء .السلوكات :المحافظة على الماء في الطبيعة – االقتصاد في استعمال الماء.
االمتدادات  :الطبيعة عبر الفصول – اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الماء.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – ممحاة – ماء نقي صالح للشرب – ماء ملوث – عينات من مواد صلبة
تلوث الماء – عينات من مادة سائلة تلوث الماء – قطع ثلجية – موقد نار – ماء – صحن – رسوم كراسة المتعلمين.

المراحل

األنشطة والممارسات

تذكير

 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (التوالد) وذلك عن طريق أسئلة حول : حاالت الماء. مصادر الماء وأهميته في الحياة. -أوجه استعمال الماء.

األنشطة
المقترحة

 -تحديد استعماالت الماء.

 -تحديد نوع الماء حسب حاجات الكائنات له.

 -المحافظة على الماء.

 -تعيين حاالت الماء.

مالحظات

 :النشاط العلمي

المادة
الموضوع
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :معرفة مكونات الطبيعة(نبات  /حيوان  /جماد).

 :في الطبيعة()1

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :تكمن أهمية هذا الحور في كونه يشكل تقاطع فيها جل المضامين ببرنامج النشاط العلمي في هذا المستوى
كالتغذية والتوالد والتنقل والماء وترتقب أن تحدث تقاطعات أخرى مع محور الطبيعة في المستويات الالحقة.
وتلخص الخطاطة التالية كل ما يتعلق بالطبيعة ومكوناتها:

كفاية المجال  :المعارف :معرفة مكونات الطبيعة – معرفة معنى الشيء الطبيعي وغير الطبيعي – معرفة فصول السنة ومميزاتها.
المهارات :تمييز األشياء الطبيعية والغير الطبيعية – تصنيف الكائنات – تحديد تغيرات الطبيعة خالل الفصول – تخطيط دورة فصلية.
السلوكات :التذوق الجمالي للطبيعة عبر الفصول – ا عتماد الغذاء واللباس المناسبين لكل فصل حفاظا على سالمة وصحة الجسم –
الوعي بأهمية التوازن البيئي وعدم االخالل به.
االمتدادات  :اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – عينات من عناصر الطبيعة( حجر – رمل –
نباتات – حيوانات – مواد صناعية وأخرى طبيعية – صور لفصول السنة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 -مالحظة محتويات المشاهد واستكشاف مكوناتها والتعبير عنها :شجر – حجر – رمل.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متن وعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 محاولة تصنيف مكونات الطبيعة حسب خصائصها :حيوان – نبات – جماد  ،وذلك عن طريق وصلالبطاقات والرسوم بخط.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -استخالص االستنتاج :تتكون الطبيعة من الحيوان والنبات والجماد.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
-تلوين مكونات الطبيعة بألوان مناسبة.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
في الطبيعة()2
:
األستاذ
1
 -معرفة معنى الشيء الطبيعي وغير الطبيعي – تمييز األشياء الطبيعية والغير الطبيعية.

المحتوى العلمي  :تكمن أهمية هذا الحور في كونه يشكل تقاطع فيها جل المضامين ببرنامج النشاط العلمي في هذا المستوى
كالتغذية والتوالد والتنقل والماء وترتقب أن تحدث تقاطعات أخرى مع محور الطبيعة في المستويات الالحقة.
وتلخص الخطاطة التالية كل ما يتعلق بالطبيعة ومكوناتها:

كفاية المجال  :المعارف :معرفة مكونات الطبيعة – معرفة معنى الشيء الطبيعي وغير الطبيعي – معرفة فصول السنة ومميزاتها.
المهارات :تمييز األشياء الطبيعية والغير الطبيعية – تصنيف الكائنات – تحديد تغيرات الطبيعة خالل الفصول – تخطيط دورة فصلية.
السلوكات :التذوق الجمالي للطبيعة عبر الفصول – اعتماد الغذاء واللباس المناسبين لكل فصل حفاظا على سالمة وصحة الجسم –
الوعي بأهمية التوازن البيئي وعدم االخالل به.
االمتدادات  :اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – عينات من عناصر الطبيعة( حجر – رمل –
نباتات – حيوانات – مواد صناعية وأخرى طبيعية – صور لفصول السنة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 -مناقشة الرسوم والتعبير عنها بما يفيد أن في الطبيعة مكونات طبيعية وأخرى غير طبيعية.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين الم درس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 تحليل محتويات الطبيعة وذلك بتصنيف محتويات الجدول إلى ما هو طبيعي وما هو غيرطبيعي(يمكن التعزيز بتصنيف بع ض األشياء في البيت أو البيئة إلى طبيعية وغير طبيعية).

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -تلخيص مكونات مكونات الطبيعة عن طريق ملء الفراغ بما يناسب.

أبحث

 ت ذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 -تصنيف بعض األشياء الموجودة في البيت إلى ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي.

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :
فصل.

األول

المستوى :
النشاط العلمي
ر.الجدادة :
متى يأتي الربيع؟
:
األستاذ
1
 -معرفة فصول السنة ومميزاتها – تحديد تغيرات الطبيعة خالل الفصول – تخطيط دورة فصلية – اعتماد الغذاء واللباس لكل

المحتوى العلمي  :تكمن أهمية هذا الحور في كونه يشكل تقاطع فيها جل المضامين ببرنامج النشاط العلمي في هذا المستوى
كالتغذية والتوالد والتنقل والماء وترتقب أن تحدث تقاطعات أخرى مع محور الطبيعة في المستويات الالحقة.
وتلخص الخطاطة التالية كل ما يتعلق بالطبيعة ومكوناتها:

كفاية المجال  :المعارف :معرفة مكونات الطبيعة – معرفة معنى الشيء الطبيعي وغير الطبيعي – معرفة فصول السنة ومميزاتها.
المهارات :تمييز األشياء الطبيعية والغير الطبيعية – تصنيف الكائنات – تحديد تغيرات الطبيعة خالل الفصول – تخطيط دورة فصلية.
السلو كات :التذوق الجمالي للطبيعة عبر الفصول – اعتماد الغذاء واللباس المناسبين لكل فصل حفاظا على سالمة وصحة الجسم –
الوعي بأهمية التوازن البيئي وعدم االخالل به.
االمتدادات  :اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – عينات من عناصر الطبيعة( حجر – رمل –
نباتات – حيوانات – مواد صناعية وأخرى طبيعية – صور لفصول السنة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرح لة وضعيات مختلفة يتم من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).
 اكتشاف التغيرات الحا صلة عبر الفصول من خالل المناقشة ومالحظة الصور أو استغالل المظاهرالطبيعة المحلية واستنتاج فصول السنة.

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...
 تحديد التغيرات التي تحصل في كل فصل من فصول السنة وتسجيل هذه التغيرات بكتابة الفصولفي الفراغات المناسبة.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أ شكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.
 -جعل المتعلمين يتلمسون مميزات كل فصل من الفصول األربعة على حدة.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
 ذكر بعض الفواكه التي تنضج في فصل الصيف وأخرى في فصل الخريف وتقام لها مواسمخاصة(حب الملوك – التمر – التفاح).

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي

 :أصبحت قادرا على
:

1

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :تكمن أهمية هذا الحور في كونه يشكل تقاطع فيها جل المضامين ببرنامج النشاط العلمي في هذا المستوى
كالتغذية والتوالد والتنقل والماء وترتقب أن تحدث تقاط عات أخرى مع محور الطبيعة في المستويات الالحقة.
وتلخص الخطاطة التالية كل ما يتعلق بالطبيعة ومكوناتها:

كفاية المجال  :المعارف :معرفة مكونات الطبيعة – معرفة معنى الشيء الطبيعي وغير الطبيعي – معرفة فصول السنة ومميزاتها.
المهارات :تمييز األش ياء الطبيعية والغير الطبيعية – تصنيف الكائنات – تحديد تغيرات الطبيعة خالل الفصول – تخطيط دورة فصلية.
السلوكات :التذوق الجمالي للطبيعة عبر الفصول – اعتماد الغذاء واللباس المناسبين لكل فصل حفاظا على سالمة وصحة الجسم –
الوعي بأهمية التوازن البيئي وعدم االخالل به.
االمتدادات  :اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – عينات من عناصر الطبيعة( حجر – رمل –
نباتات – حيوانات – مواد صناعية وأخرى طبيعية – صور لفصول السنة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل
تذكير

األنشطة
المقترحة

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (التوالد) وذلك عن طريق أسئلة حول : مكونات الطبيعة. الشيء الطبيعي والغير الطبيعي. فصول السنة ومميزات كل فصل. -التعرف على مكونات الطبيعة من حيث أصنافها ومن حيث طبيعتها.

 التكيف مع التغيرات التي تحدث على الطبيعة تبعا لتعاقب الفصول حفاظا على سالمةالجسم.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة
المراحل
التذكير

 :النشاط العلمي
 :أنمي تعلماتي 1
1 :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (الحواس/خاصيات األجسام) وذلك عن طريق أسئلة حول : تحديد أعضاء الحواس ووظيفة كل حاسة من الحواس الخمس. الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها (تنظيف – وقاية – قواعد صحية مناسبةللمحيط االجتماعي للمتعلم)..
 تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس( الروائح الكريهة – الضجيج – إنارةوسائل النقل…).
 األلوان. األشكال. -نوع األجسام.

األنشطة
المقترحة

 -المحافظة على الحواس:

 -تحديد األشكال المتداخلة وذلك بترقيمها بنفس الرقم.

 -تلوين األشكال المتشابهة بنفس اللون.

 -إحاطة األشياء التي لها عالقة بخط مغلق.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة
المراحل
التذكير

 :النشاط العلمي
 :أنمي تعلماتي 1
2 :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (الحركة  /الزمان) وذلك عن طريق أسئلة حول : أنواع الحركة عند اإلنسان وبعض الحيوانات. وسط التنقل. أعضاء التنقل عند اإلنسان وبعض الحيوانات. التعاقب(قبل – بعد). التزامن. الفترة الزمنية. -أيام األسبوع.

األنشطة
المقترحة

األول

 -تعيين الحركة بعد وصل األرقام حسب اللون المقترح.

 -وضع الرقم المناسب في المكان المناسب وفي الشكل المناسب.

 -تحديد األعمال التي نقوم بها قبل الفر وأثناءه وبعده مع تحديد مدة هذا العمل.

 -إتمام البطاقات بأيام األسبوع المناسبة مع تلوين بطاقات األوقات التي ال دراسة فيها.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة
المراحل

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
 :أنمي تعلماتي 2
1 :

:
:
:

األول

األنشطة والممارسات

التذكير

 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (التغذية) وذلك عن طريق أسئلة حول : أوقات األكل. فوائد الغذاء. أنواع األغذية.األنظمة الغذائية. أصل األغذية. تركيب وجبات غذائية متنوعة. السلسلة الغذائية البسيطة. -األعضاء المستعملة في الغذاء عند بعض الحيوانات والطيور.

األنشطة
المقترحة

 -تنوع الغذاء باختيار ثالث وجبات يومية.

 -معرفة النظام الغذائي وحركة التنقل عند بعض الحيوانات واإلنسان.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة
المراحل
التذكير

األنشطة
المقترحة

 :النشاط العلمي
 :أنمي تعلماتي 2
2 :

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (التنفس والضوء) وذلك عن طريق أسئلة حول : أهمية التنفس. أعضاء التنفس. الحركات التنفسية(الشهيق والزفير). معنى الظل. التمييز بين حركتي الشهيق والزفير. سالمة أعضاء التنفس. العالقة بين المصدر الضوئي والحاجز والظل. أمثلة لمصادر ضوئية. طبيعة بعض األجسام(شفافة – معتمة). -تحديد الجمل الصحيحة(التنفس) .

 -التمييز بين من يتنفس في الماء ومن يتنفس بالهواء.

 -تحديد الجمل الصحيحة(الضوء).

 -تحديد مكان المصدر الضوئي بمعرفة مكان الظل مع تحديد وقت كل ظل.

 -تحديد الوضعية الصحية للظل والحاجز والمصدر الضوئي.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة
المراحل
التذكير

األنشطة
المقترحة

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

 :النشاط العلمي
 :أنمي تعلماتي 3
1 :

:
:
:

األول

األنشطة والممارسات
 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (التوالد) وذلك عن طريق أسئلة حول : الحيوانات الولودة والحيوانات البيوضة. الذكر واألنثى والصغير. -مراحل النمو والتحول.

مالحظات

المادة
الموضوع
الحصة
المراحل

 :النشاط العلمي
 :أنمي تعلماتي 3
2 :

التذكير

 يذكر األستاذ المتعلمون بموضوع المجال (الماء والطبيعة) وذلك عن طريق أسئلة حول : حاالت الماء. مصادر الماء وأهميته في الحياة. أوجه استعمال الماء. مكونات الطبيعة. الشيء الطبيعي والغير الطبيعي. -فصول السنة ومميزات كل فصل.

األنشطة
المقترحة

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

األنشطة والممارسات

 إحاطة الكلمات التي لها عالقة بالماء واستخراج مصادره مع البحث على كلمات تدلعلى االستعمال السليم له.

 -اختيار الوسيلة المناسبة للشرب.

 -اختيار الوسيلة المناسبة للسقي.

 -التعبير عن كل مشهد بكتابة جملة مفيدة.

 -المحافظة على البيئة.

مالحظات

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

 :النشاط العلمي
المادة
الموضوع  :ألمس األشياء
1 :
الحصة
أهداف الحصة  :التعرف على حاسة اللمس – معرفة العضو الخاص بحاسة اللمس – تحديد شكل وطبيعة األشياء باعتماد حاسة اللمس.
المحتوى العلمي - :اإلحساس وظيفة أساسية تمكن اإلنسان والحيوان من االرتباط بالعالم الخارجي- .الحاسة قوة نفسية-عصبية تدرك
المحسوسات عن طريق أعضاء اإلحساس - .أعضاء اإلحساس تمكن اإلنسان والحيوان من استكشاف مظاهر ومكونات العالم الخارجي ،وهي الجلد
والعين واألنف واألذن واللسان- .تتم عملية اإلحساس عن طريق استقبال األعضاء الحسية للمنبهات الخارجية (موجات صوتية – درجة حرارة معينة –
ملمس – شكل  )....والعمل على إرسالها إلى المراكز العصبية المسؤولة قصد تحليلها ومعالجتها وتحديد طبيعة اإلحساس المالئم وتلخص الخطاطة
التالية عناصر الموضوع.

كفاية المجال  :المعارف :معرفة أسماء الحواس – معرفة أسماء أعضاء الحواس الخمس .المهارات:تحديد طبيعة وشكل األشياء باعتماد اللمس –
تحديد لون أو شكل أو أبعاد شيء باعتماد البصر – تحديد طبيعة ومصدر صوت باعتماد السمع – تحديد طبيعة أشياء متداولة عن طريق الشم – تحديد
طبيعة أشياء متداولة عن طريق الذوق – تحديد وتوظيف الحواس المناسبة لتعرف شيء ما .السلوكات :الوعي بأهمية الحواس والعناية بأعضائها –
تجنب الوسائل والسلوكات المضرة بالحواس – الحث على رعاية اللمس باعتبارها أحد عوامل إدراك الذات والعالم الخارجي.
االمتدادات  :توظيف الحواس في تعرف خاصيات األجسام وأنواع األغذية والحركات والتنفس والضوء وحاالت المادة.

الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – لصاق – مقص – أجسام ذات ملمس وأخرى ذات ملمس
خشن – ماء بارد – موقد نار – ماء ساخن – دبابيس – عطرو – أزهار – أجسام ذات روائح كريهة – مرآة – مذياع – هاتف نقال – زيتون – ليمون – مربى –
ملح – قطع السكر – صور لحيوانات – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يتم من خ اللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارة بشكل دقيقتثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور لتمثيل وضعيات
التعبير عن الرسوم اعتمادا على ترويج الكلمات  :ناعم – خشنمستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلة السابقة ،و يتماختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن األسباب و العالقات و
الروابط - .تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عن
مكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو تصنيفها و ذلك
باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبر تعلما جديدالتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك إلى تنمية التعبير بكل
أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة خالل المرحلتين األولى والثانية.

– ساخن – بارد – مؤلم – غير مؤلم- .يحرص األستاذ على جعل المتعلمين يكتشفون من خالل هذه
الكلمات ملمس األشياء واإلحساس بها وإدراك دور اليد في تحديد طبيعة األشياء.

تحديد العالقة بين العضو وحاسة اللمس(االحساس بالشيء عن طريق اللمس يقتضي حدوثتماس بين العضو والشيء المحسوس)- .يتفادى المتعلمون المخاطر التي تنتج عن طريق
اللمس(أستطيع لمسه – ال أستطيع لمسه).

وصل العضو الخاص بحاسة اللمس (اليد) باألشياء التي يمكن تعرفها عن طريق اللمس دونأن يمثل لمسها خطرا عليهم كالنار مثال.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثمار وضعيات أخرىللتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم أو طرح إشكالية جديدة وذلك
باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب
ربط الرسوم المدرجة في هذا النشاط بواقعهم قصد التأكد من(االحساس عنبطاقة أو رسم....
طريق اللمس ال يتم إال حين حدوث تماس بين العضو والجسم المحسوس – اليد ليس العضو الوحيد
لإلحساس عن طريق اللمس وإنما الجلد كله).

مالحظات

:
المادة
الموضوع :
:
الحصة
أهداف الحصة :

النشاط العلمي
في الطبيعة()1
1
معرفة مكونات الطبيعة(نبات  /حيوان  /جماد).

المستوى
ر.الجدادة
األستاذ

:
:
:

األول

المحتوى العلمي  :تكمن أهمية هذا الحور في كونه يشكل تقاطع فيها جل المضامين ببرنامج النشاط العلمي في هذا المستوى
كالتغذية والتوالد والتنقل والماء وترتقب أن تحدث تقاطعات أخرى مع محور الطبيعة في المستويات الالحقة.
وتلخص الخطاطة التالية كل ما يتعلق بالطبيعة ومكوناتها:

كفاية المجال  :المعارف :معرفة مكونات الطبيعة – معرفة معنى الشيء الطبيعي وغير الطبيعي – معرفة فصول السنة ومميزاتها.
المهارات :تمييز األشياء الطبيعية والغير الطبيعية – تصنيف الكائنات – تحديد تغيرات الطبيعة خالل الفصول – تخطيط دورة فصلية.
السلوكات :التذوق الجمالي للطبيعة عبر الفصول – اعتماد الغذاء واللباس المناسبين لكل فصل حفاظا على سالمة وصحة الجسم –
الوعي بأهمية التوازن البيئي وعدم االخالل به.
االمتدادات  :اللغة العربية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية – التربية الفنية في مجال الطفل والبيئة الطبيعية.
الوسائل المستخدمة في المجال  :مسطرة – قلم الرصاص – أقالم ملونة – ممحاة – عينات من عناصر الطبيعة( حجر – رمل –
نباتات – حيوانات – مواد صناعية وأخرى طبيعية – صور لفصول السنة – رسوم كراسة المتعلم.

المراحل

األنشطة والممارسات

أالحظ وأعبر

تتضمن هذه المرحلة وضعيات مختلفة يت م من خاللها توجيه المتعلمين إلى مالحظة رسوم وصور ومشاهد مختارةبشكل دقيق تثير فضولهم وحتهم على التعبير عنها بمفردات بسيطة و دقيقة (تتنوع هذه المشاهد و الرسوم و الصور
لتمثيل وضعيات مستقاة من المحيط المباشر للمتعلم).

أفكر

 تستهدف هذه المرحلة إكساب المتعلمين المهارات و السلوك المبنية على المعارف المحصلة عليها في المرحلةالسابقة ،و يتم اختيار المصطلحات و المفاهيم األساسية الجديدة و ترديدها بشكل سليم ثم تنظيمها في إطار البحث عن
األسباب و العالقات و الروابط.
 تعتمد األنشطة المقدمة في هذه المرحلة عن الرسوم و الصور تدفع بالمتعلمين تلقائيا إلى البحث و التفكير عنمكوناتها باعتماد المقاربة التشاركية بين المدرس و المتعلم (تتمثل هذه األنشطة تعرف األشياء أو تمييزها أو
تصنيفها و ذلك باعتماد تقنيات متنوعة كالوصل بخط أو التلوين أو وضع عالمة أو كتابة رقم .)...

 -مالحظة محتويات المشاهد واستكشاف مكوناتها والتعبير عنها :شجر – حجر – رمل.

 محاولة تصنيف مكونات الطبيعة حسب خصائصها :حيوان – نبات – جماد  ،وذلك عن طريق وصلالبطاقات والرسوم بخط.

أتذكر

 تهدف هذه المرحلة إلى تأكيد و ترسيخ أهم االستنتاجات التي تم استخالصها في المرحلتين السابقتين والتي تعتبرتعلما جديدا لتبقى خالصة عامة أو قاعدة أساسية لدى المتعلم(توجه سلوكه وتسهم في تنمية ذاته)  ،كما تهدف كذلك
إلى تنمية التعبير بكل أشكاله إذ يطلب من المتعلمين إنجاز أنشطة تعتمد على استثمار التعلمات األساسية المكتسبة
خالل المرحلتين األولى والثانية.

 -استخالص االستنتاج :تتكون الطبيعة من الحيوان والنبات والجماد.

أبحث

 تذيل الحصة بأنشطة تأخذ طابع التطبيق في وضعية مسألة تراعي مستوى المتعلم وخصوصياته أو استثماروضعيات أخرى للتوصل إلى نفس الخالصات أو تعميم االستنتاجات أو تطوير مشروع تربوي بسيط أو تعميق مفهوم
أو طرح إشكالية جديدة وذلك باستغالل تقنيات التلوين أو الوصل أو وضع عالمة أو كتابة رقم أو كلمة أو إلصاق
صور أو رسوم تعبر عن موقف أو تشطيب بطاقة أو رسم....
-تلوين مكونات الطبيعة بألوان مناسبة.

مالحظات

