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الوسائل   األھداف  المراحل
  والتقنیات

  األنشطة

  
  أمھد تعلمي

نشاط تمھیدي 
إلثارة انتباه 

التالمیذ 
لموضوع 

  الدرس

یطل��ب الم��درس م��ن التالمی��ذ التعبی��ر ع��ن أش��یاء یرغب��ون   صور
یطرح س�ؤاال ح�ول ) تمثالتھم( فیھا ویسجلھا على السبورة

  .التمییز بین الرغبات والحاجیات والحقوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كیف أتعلم؟

تنمیة عملیات 
: فكریة

المالحظة، 
تصنیف، ال

البرھنة 
  واإلختیار

  صور
  عمل المجموعات

یوج����ھ الم����درس مالحظ����ة التالمی����ذ للص����ور الت����ي تمث����ل 
دفء (والمعنوی���ة) ح���ذاء(مجموع���ة م���ن الرغب���ات المادی���ة

التي یرغب األطف�ال ف�ي حملھ�ا معھ�م داخ�ا منط�اد )األسرة
  .ال یتسع لھا كلھا مما یفرض ضرورة اإلختیار

ویف�تح نقاش�ا ح�ول مع�اییر یطلب منھم القیام بعملیة اختیار 
اإلختیار ثم یسجل ھذه المعاییر التي یقترحھا التالمیذ عل�ى 

أن یتوص����لوا إل����ى اختی����ار م����ا  والمھ����م ھ����و( الس����بورة 
  )ضروري بالنسبة لھم وما ھم في حاجة إلیھ

یقس�م الم�درس التالمی�ذ والتلمی�ذات إل�ى مجموع�ات، یض��ع 
  انتین ویتم ملؤه من طرف مقرر كل مجموعةجدوال بخ

الرغبات غی�ر المتواف�ق 
  علیھا والمتخلي عنھا

الرغب��������ات المتواف��������ق 
  علیھا

ح�ذاء  -رحل�ة إل�ى القم�ر
  آخر موضة

  ...المشاركة -التغذیة

تق���دم ك���ل مجموع���ة الئح���ة بالرغب���ات الت���ي اتفق���ت علیھ���ا 
  .باعتبارھا أساسیة منذ البدایة ثم التي أضیفت بعد ذلك

  .جل الرغبات التي عرفت أكبر خالف داخل المجموعاتتس
یسأل المدرس التالمیذ والتلمیذات عن الفرق بین الرغبات 

  .والحاجیات، وعن الرغبات التي تدخل ضمن الحاجیات
یوض��ع ج��دول جدی��د یمی��ز ب��ین الرغب��ات والحاجی��ات، م��ع 
جعل التالمی�ذ ی�دركون أن ك�ل الرغب�ات لیس�ت حقوق�ا وأن 

س���یة ھ���ي الت���ي تص���بح حقوق���ا وأن ھ���ذه الحاجی���ات األسا
  .الحقوق یجب أن یتمتع بھا كل طفل

  
  لماذا أتعلم؟

جعل التالمیذ یدركون وظیفة ما 
  یتعلمونھ

جع����ل التالمی����ذ ی����دركون أن الرغب����ات ال ح����د لھ����ا وأن 
الحاجیات األساسیة ھي التي تعتب�ر حقوق�ا تض�منھا اتفاقی�ة 

  .حقوق الطفل
  ھا الدرس عبر ملخص یساعد على احتفاظ التالمیذ بما ھو أساسيترسیخ المعاني التي تناول  ملخص

القدرة على التصنیف   أقوم وأدعم تعلمي
  والبرھنة واالختیار

تھ�دف ھ�ذه المرحل��ة إل�ى اختب��ار ق�درة التلمی��ذ عل�ى التمیی��ز   تمرین
  بین الرغبات والحاجیات والبرھنة على ذلك

  .الوحدة المتعلقة بحقوق الطفل یمكن الربط مع مادة اللغة العربیة في  امتدادات

 




