
 لننمو مع احاسيسنا ومشاعرنا
الى ان الطفل ينمو تدريجيا حسب مراحل عمريه تطوريه  والنفسية التربويةتشير الدراسات 

ولكن هناك دورا هاما في تشكيل سلوك الاطفال  والتربوية الاجتماعية التنشئةوتلعب كل من ،

ري كمعلمة دمج ودو  ،تعيق في نمو الطفل وتطوره وفيسيولوجية ةونفسي ة،عوائق اجتماعي

 تنفيذه استعملت ادوات عمل تربويةفي البساتين  قمت في بناء وتخطيط نهج عمل تربوي ول

 .يتعلم بشكل شمولي الطريقةلطفل بهذه ايمانا بان اهؤالء الاطفال لتنمية احاسيس ومشاعر 

ملوضوع الحواس تحت عنوان "البهارات  لفعاليةواليكم باختصار شرح وتعريف وعرض 

  .ابل "والتو 

 :على الاطفال وتأثيرهتعريف موضوع الحواس  اوال اريد الفعاليةقبل عرض 

بداع والتعلم تنمو والا فمهارة التفكير  ،هي عوامل اساسيه في عملية التعلمالحواس والجسم 

فعندما يخوض الطفل تجربه حسيه او عاطفيه او ذهنيه يستقبل  الشخصيةمن التجارب 

كي يفهم العالم  املعلومةات عصبيه جديده تمكنه من استعمال هذه معلومة فتبني لديه شبك

بواسطة  البيئةالحس ي من  هو الاستقبال التجربةاملحيط به ويتطور من خالله واهم مركبات 

وكلما زاد  بالبيئةربط الطفل  اللمس وهذه الحواس تزيد من /التذوق  الشم/ السمع/ /الرؤية

 يلدليونفالطفل كلما كانت لديه فرصه اكبر للتعلم واشار الاهتمام والتركيز على الحواس عند 

 ،تحليل التفاصيل وشاغله هو شعوره ان الطفل صاحب الاتجاه الحس ي ال يميل الى

ويهتم  الانفعالية قيمتهاواحاسيسه بما حوله من فراغ حس ي فهو يرسم او يجسد الاشياء تبعا ل

 عرض عامله الداخلي في اعماله وفعالياته . الى

يستخدم النهج اسلوب متبع في العمل  – الفعاليةتعريف الفن كعامل ثاني يدخل في  نيا :ثا

 الفرصةفل حيث يتاح للط الطبيعيةالفني لبحث العالم املحيط بالطفل وعالم الظواهر 

اكثر من ماده  استعمال ودمجأي –والكوالج  املتعددة بأنواعهوالتعبير عن طريق الرسم  لإلبداع

 واحده في نفس العمل .

 -الاولى  املرحلة :الفعاليةتنفيذ 

 يتم عرض املواد )البهارات والتوابل(على  ،عرض مادة البهارات والتوابل كمحفز

 .ا/ملسه االاطفال والتعرف عليها /شمها /والتعرف على اسم كل نوع /تذوقه



 ا شعروا وحسوا وتذوقوا الاطفال من البهارات عن املوضوع مل ةحوار ومحادث - ةمحادث

كالميا . وهذه  ةالاطفال تجربتهم الحسيوالتوابل فمن خالل وصف كالمي يترجم 

 – الكالميةبعض من ترجمتهم 

 )انا احب هذه الروائح( -طفل

 )بشم مثل هذه الروائح بالسوق وانا مع اهلي ( -طفل

 مع الشاي في البيت( الشجيرة)امي بتشربنا  -طفل

 (وتطيب)بدي اخذ من الروزمارين لستي عشان تشرب منها  -طفل

نتقال من كاال  ةالى لغ ةالفن مع الاطفال والانتقال من لغاستخدام وسيلة  -ةثاني ةمرحل

 ةومات من اجل اثراء وتعميق التجربمل في الرسأس املادة الى الرسم ومنه الى التمل

رسم وصنع  في الاطفال قام ةي هذه املرحلف .ةشمولي ةالى تجرب ةحسي ةا من تجربوتحويله

سائل وتلصيق البهارات والتوابل وضع الدبق الالرسم بالفرشاة و وهي  ةمشترك ةلوح

 لألطفال ةوعمل فني مشترك وترك الفرص ةوروائحها على لوحاتهم وانجاز لوحلوانها أب

 .الجماعي لإلبداع

 

 :ةتلخيص الفعالي

 /تذوقها ملسها/ عليها من خالل شمها/والتوابل والتعرف عرض مادة البهارات  -اولى ةمرحل

 والتعرف على شكلها واسمها.

 (لألطفال) ومشاعرهم كالميا ةوحوار حول تجربتهم الحسي ةمحادث. 

ن اللمس للمادة الى الرسم وهي يمك ةاستخدام الفن والانتقال من لغ-ةثاني ةمرحل

 لطفل.بوجدان واحاسيس ا ةفهمها والتعبير عنها وهي مرتبط

  
 املعلمة:

 نادرة حبايب


