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مدخل:
ميكن القول أّن املجتمع العريّب، كبقيّة املجتمعات غني بالتنّوع الحضارّي والعادات والتقاليد وأساليب الحياة بني فئاته املختلفة.

 من املهّم التداول بأمر التنّوع الرتبوّي والحضارّي بني التالميذ مع الرتكيز عىل املؤتلف واملختلف بينهم، وتعميق التعرّف وخلق 

لغة مشرتكة، وعالقة احرتام للعادات والتقاليد وامليول والرغبات املختلفة. 

إّن املحادثات بني التالميذ مطلوبة لتمكينهم من إرشاك بعضهم البعض بعاملهم الخاّص وقصصهم العائليّة وموروثهم البيئّي 

والحضارّي بصورة متوازية ومضبوطة، تساعد عىل تنمية الهويّة الشخصيّة والعائليّة واالنتامء الحضارّي والقومّي. 

األهداف: 
أن يدرك التلميذ أهّميّة زيادة الوعي لالختالف يف العادات والتقاليد.  .1

أن ينكشف التلميذ  إىل عادات وتقاليد متبعة عند زمالئه. 	.2

أن يكون مبقدور التلميذ توضيح السلوكيّات التي تعرب عن احرتام العادات والتقاليد. 	.3

فّعالّية فرديّة:
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تحّدثوا عن عاداتكم املختلفة يف االحتفال وقضاء أيّام العيد؟ من يشارككم؟ أين تقضون الوقت؟ ...  #
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فّعالّية صّفّية:

شاركوا بأفكاركم وأحاسيسكم:

للمحادثة: 

ما هي العادات السائدة يف املجتمع الذي تعيش فيه؟  #

مباذا يختلف عن مجتمعات أخرى تحّدثتم عنها؟  #

كيف ترتبط هذه املعلومات بقيمة االختالف؟  #

اجروا بحثًا ميدانيًّا يضّم أسئلة تهّمكم معرفة اإلجابة عنها، حول أسلوب حياة وعادات الناس يف محيطكم القريب. أعّدوا استبانة لهذه   # 

األسئلة واعرضوها عىل تالميذ مختلفني. وأخريا اعرضوا املعلومات أمام الصّف بطريقة مختلفة وظريفة.   

يتمنى/تتمنى ـــــــــــــــــــــــــ للجميع 

عيًدا سعيًدا
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