معلمة المادة

التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة
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إتاحة الفرصة للتلميذة لممارسة العمل الفني باستخدام األدوات والخامات المناسبة والتقنيات الحديثة.
تنمية التفكير من حيث الطالقة والمرونة وأصالة اإلنتاج الفني من خالل األنشطة المنهجية والالمنهجية.
تزويد الدارسات بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
نقل الموروث الثقافي.
تأكيد أهمية الموروث الفني اإلسالمي والشعبي ونقله من حيث الممارسة والتعبير والفكرة فيما يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته األساسية
بأساليب فنية.
االستفادة من المفاهيم الفكرية والجمالية للفنون اإلسالمية والشعبية.
تزويد التلميذات بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
التعرف على انواع الخطوط والعناصر الشكلية واستخداماتها في إنتاج رسومات معبرة تعالج التنفيس االنفعالي لدى التلميذة.
يرسم بخامات لونية عديدة موضوعات مستوحاة من حياة التلميذة وبيئتها.
تصميم شعارات معبرة مؤكدة على دور الخطوط في التصميم.
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إنتاج رسومات تظهر عليها صفات الرسم الكاريكاتيري مثل :الفيل المر ،دمى األشكال ،السلحفاة النمطية.
التحدث بحرية وطالقة عن إنتاج التلميذة الفني ووصف األعمال التي تشاهدها بطريقة مناسبة.
إتقان استخدام األلوان وطريقة التلوين بطريقة صحيحة.
رسم زخرفة بسيطة بعنصر واحد عن طريق التكرار.
التعبير بالرسم عن موضوعات تهم التلميذة في أسرتها والمجتمع تعالج بعض المشكالت السلوكية.
رسم مخططات لبعض األفكار من الذاكرة والخيال ألشياء يمكن للتلميذة مالحظتها بدقة مثل النشاطات الحركية التي يمارسوهن داخل
المدرسة وخارجها.
مالحظة ما في الطبيعة من عناصر شكلية ،وما يتوفر فيها من قيم جمالية ،والتعبير عنها من خالل الوصف الدقيق.
التعرف على دائرة األلوان وتمييز األلوان الثانوية من األساسية.
التعرف على الطرق المختلفة للزخرفة على الصلصال.
إنتاج أشكال نفعية بالطين الصلصال وزخرفتها من الخارج.

موجود جزء
منها

غير
موجودة

تحقيق
الهدف
يكتب
باألرقام

توزيع منهج مادة التربية الفنية للصف الثالث االبتدائي
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18-17

التاريخ

الدروس

من
األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23
األحد 1441/1/30
األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13
األحد 1441/3/20

إلى
الخميس 1441/1/6
الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17
الخميس 1441/3/24

التهيئة للدرس
نظم الخرز
نظم الخرز
الرسم
الرسم
الرسم
الخط واللون
الخط واللون
الخط واللون
مراجعة على ما سبق
التشكيل المباشر بالخامات
الطباعة من الطبيعة

األحد 1440/3/27
األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/1
الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الطباعة من الطبيعة
الطباعة من الطبيعة
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

التربية الفنية

تاريخ البدء

14 / /هـ

المادة

الصف

الهدف قصير المدى

تقوم التلميذة بنظم حبات من الخرز ذات الفتحات الكبيرة في سلك
معدني مثبت على قاعدة خشبية بمساعدة المعلمة

تاريخ االنتهاء
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المقدمة والتمهيد

نظم حبات من الخرز

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

أساليب التدريس

االنشطة العملية

االهداف السلوكية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

تقوم التلميذة بنظم حبات من الخرز بمساعدة المعلمة
وبشكل صحيح.
تقوم التلميذة بالمحافظة على إنتاجها التي قامت به
بمساعدة المعلمة.
تستمع التلميذة إلى المعلمة أثناء التدريب وتالحظها
جيداً.
تستمع التلميذة إلى المعلمة أثناء التدريب وتالحظها
جيداً.

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان باألرقام
)

الثالث االبتدائى

تقوم المعلمة بشرح كيفية نظم الخرز للتلميذات
وتقوم بالتطبيق عمليا ً أمامهن ويالحظنها أثناء
التدريب ،ثم تقوم التلميذات بنظم حبات من
الخرز ذات الفتحات الكبيرة في سلك معدني.
تقوم المعلمة باالنتقال بالتلميذة تدريجيا ً إلى نظم
حبات خرز ذات فتحات أصغر في خيوط
بالستيكية ،وتسأل المعلمة إحدى التلميذات (كم
حبة خرزت؟) إليجاد المنافسة أثناء العمل.
تستمع التلميذات إلى المعلمة حتى انتهاء
التدريب وتقوم المعلمة بتدريب كل تلميذة
بمفردها
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استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة
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يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
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الجزيرة030680161166001/
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