
 )  كتاب التلمٌذ / الصفحة  :  ( الدرس التاسع : ألوانً  الوحدة :الثالثة 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصر الدرس

) ألوان , أحمر ,  التمهٌد 

أخضر , أزرق , 

 أصفر ( 

أن ٌستنتج الطالب عنوان الدرس  االستنتاج 

 بعد سماع األغنٌة 

 

شاشة 

 عرض 

 ٌعرض الجزء األول من األغنٌة مٌاشرة لإلثارة والتشوٌق

ٌرفع المعلم بطاقة حمراء وٌسأل  ماهذا ؟ ٌكرر السؤال حتى 

 ٌحصل على اإلجابة وإن لم ٌجبه أحد ٌكرر االستماع  

ٌعلق  البطاقة الحمراء بالمغناطٌس وٌكتب تحته أحمر بالقلم 

 األحمر ٌكرر وٌوجه الطالب للتكرار 

 أللوان األربعة ٌكرر مع ا 

 ٌسأل : مادرس الٌوم ؟ هل هو مااسمك ؟ هل هو جسمً  ؟ 

 ٌستنتج الطالب عنوان الدرس  بأنفسهم 

 ٌسجل العنوان  

اإلشارة إلى المفرد لون والجمع 

 ألوان

العرض للجزء األول من أغنٌة 

 ألوان / طٌور الجنة  

 د 01

تفضل .. شكرا ...  العرض 

 عفوا 

 

القمٌص  األحمر 

فضلك ,  من

 األخضر,  ..

أن ٌطبق الطالب الحوار فً الموقف  التعلم الذاتً 

 الصحٌح 

 

 

أن ٌستخدم الطالب ) من فضلك ( 

 عند الطلب 

ٌعرض المعلم ورقة علٌها قمٌص غٌر ملون ٌقول  المعلم ) هذا  

 قمٌص ( ثم ٌسأل :  ماهذا ؟ 

 ٌكرر الطالب  اإلجابة ثم ٌكتب على السبورة 

ع المعلم أوراق علٌها رسم قمٌص غٌر ملون  نشاط ( : ٌوز)

وٌطلب منهم التلوٌن بدقٌقة واحدة واختٌار واحد من األلوان 

 األربعة 

عند توزٌع أول ورقة  ٌقول المعلم تفضل وٌنتظر الجواب 

 بإٌحاء الوجه  والٌسلم  الورقة 

 ٌكتب  صندوق الحوار ) تفضل .. شكرا .. عفوا ( 

 ؤدي  الحوار السابق مع المعلم اثناء التوزٌع كل طالب  ٌ

 بعد النتهاء الوقت ٌجمع المعلم القمصان لونا لونا 

 ٌقول المعلم ) القمٌص األحمر من فضلك( مشٌرا بٌده ) هات ( 

 على الطالب أن ٌؤدي الحوارالسابق أثناء التسلٌم  ) تفضل .. ( 

 د 01 



 ٌكرر العملٌة مع األلوان  ) القمٌص األصفر من فضلك ..( 

بعد تسلٌم كل األلوان بختار الطالب بالونا بنفس اللون الذي لون 

به القمٌص بعد انتهاء الجمٌع ٌرفع الكل بالونه اللون األكثر 

 عددا هو الفائز 

ثم ٌقرأ المعلم أوالوٌكرر الطالب  ثم ٌمثل الحوار مع طالب   أن ٌقرأ الطالب  الدرس دون أخطاء  التلقٌن  الدرس فً الكتاب  

 طالب مع طالب ثم كل تلمٌذ مع زمٌله 

 د 8 

 د 7  لحوار السابقالتقوٌم النهائً : بعد إغالق الكتب ومسح السبورة  ووضع القمصان على الطاولة ٌخرج التلمٌذ وٌطلب منه قمٌص بلون محدد ثم ٌجري  معه ا الخاتمة 

  (   00   -  00كاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


