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رؤيت انكهيت
تطمح كهيت انتربيت نهطفىنت انمبكرة جامعت
انمنىفيت في اعذاد معهمت متمكنت عهميا
مىاكبت نهتطىراث انبحثيت في مجال تربيت
انطفم  ،رائذة عهى انمستىياث انمحهيت
واإللهيميت.
رسانت انكهيت
تسعى انكهيت العذاد طانباث يتمتعن بمرونت
فكريت مصذرها لىة اعذادهن انمهنى ولادراث
عهى انمنافست في سىق انعمم داخهيا
وخارجيا وتحميك انرؤيت انمستمبهيت نتعهيم
متميز نخذمت انمجتمع انمحهى وااللهيمى
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توصيف مقرر دراسي
جامعة :المنوفية
كلية :التربية للطفولة المبكرة
قسم :العلوم األساسية
 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودي :

اسم المقرر :الموسيقي

B 104

وااليقاع لؤلطفاؿ

التخصص:

عدد الوحدات الدراسية66 :نظرى نظري 2:ساعة عممي6 :

موسيقي

اإلجمالي4 :ساعة

 -2ىدف المقرر:

الفرقة  /المستوى] :دبموم ميني

 التعرؼ عمي األسس والمفاىيـ والنظريات الموسيقية الصحيحة. -االستفادة مف الميارات الموسيقية في المواد األخرى.

 التعرؼ عمي االنشطة الموسيقية المتكاممة وعبلقتيا بالنموالشامؿ لمطفؿ.
 -3المستيدف من تدريس المقرر:
 -3أ المعمومااااااااات بانتياء تدريس المقرر يكوف الطالب قاد ار ًًعمى أف:
أ -1-يتع ػػرؼ عمػػػي اسػػػماء الن م ػػات االساس ػػية والحػػػروؼ البلتينيػ ػػة
والمفاىيم:
للسلم الموسيقي.
أ -6-يصػ ػ ػػؼ المػ ػ ػػدرج الموسػ ػ ػػيقى والخطػ ػ ػػوط اال ػ ػ ػػافية والمفػ ػ ػػاتي
الموسيقية بانواعيا.

أ  -3-يشرح أنواع اآلالت االيقاعية وطرؽ العزؼ عمييا.
أ -4-يتعرؼ عمي انواع االلعاب الموسيقية .
أ -5-يصؼ معايير اختيار النشيد الجيد.
أ -6-يصؼ أىداؼ مادة التربية الموسيقية في دور الطفولة.
أ -7-يصؼ أنواع االغاني واالناشيد المحببة لمطفؿ.
 -3ب الميااااااااارات بانتياء تدريس المقرر يكوف الطالب قاد ار ًًعمى أف:
ب -1-يميز بيف انواع المفاتي الموسيقية .
الذىنية:

ب -6-يقارف بيف الدرجات الصوتية عمي المدرج الموسيقي .
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ب -3-يستنتج الميزاف المناسب لمتماريف االيقاعية المختمفة .
ب -4-يفسر أنواع االغاني واالناشيد المحببة لمطفؿ.
ب-5-يقارف بيف اآلالت االيقاعية المختمفة واسموب االداء عمييا .
ب -6-يحمؿ طرؽ تدريس النشيد .

ب -7-يميز بيف أنواع االغاني واالناشيد المحببة لمطفؿ.
-3ج المياااااااااااااارات بانتياء تدريس المقرر يكوف الطالب قاد اًر عمى أف:

المينياااااة الخاصاااااة ج -1-قػ ػ ػراءة وت ػ ػػدويف الم ػ ػػدونات الموس ػ ػػيقية وااليقاع ػ ػػات المختمفػػ ػػة

بالمقرر:

صولفائيا ولحنياً .

ج  -6يحسب االيقاعات داخؿ كؿ مازوره حسب الميزاف الموسيقي
ج -3-يمارس كتابة الن مات المختمفة عمي المدرج الموسيقي..

ج -4-يدوف شكؿ اآلالت االيقاعية لمتماريف االيقاعية المختمفة.
 -3د المياااااااااااارات بانتياء تدريس المقرر يكوف الطالب قاد اًر عمى أف:
العامة:

د -1-يعم ػ ػػؿ

ػ ػػمف فري ػ ػػؽ ف ػ ػػى تعم ػ ػػيـ الت ػ ػػدويف الموس ػ ػػيقى وغن ػ ػػاء

االناشيد.

د -6-يستخدـ الوسائؿ السمعية والبصرية فى عػرض انػواع االغػاني
واالناشيد.
د -3-يتواصػػؿ مػػخ اآلخ ػريف فػػي تعمػػيـ العػػزؼ عمػػي اآلالت االيقاعيػػة
المختمفة.
 -4محتوى

المقرر:

المحتويات النظرية
عدد
محتوى المقرر النظري

األسابيع

الساعات
نظري

1

2

 تو ي طبيعة المقرر وتوصيفو.


الموحة االيقاعية .



الموحة االيقاعية .



مفيوـ االنشطة الموسيقية المتكاممة.



العبلقة بيف الموسيقي والتربية .

2

2
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3



المدرج الموسيقي.



أىمية الموسيقي في تنشئة الطفؿ.



أىداؼ مادة التربية الموسيقية في

2

مرحمة رياض االطفاؿ.

4

مفتاح صوؿ وكيفية تدوينو عمي
المدرج الموسيقي.

 سمـ دو الكبير وأبعاده وكيفية تدوينو .

2

 أسماء إيمي باري لمعبلمات االيقاعية.
 عبلمػ ػ ػ ػػات الرفػ ػ ػ ػػخ والخفػ ػ ػ ػػض ب نواعيػ ػ ػ ػػا
وكيفية تدوينيا عمى المدرج

5

 دراسة مفتاح فا الباص .

2

 الميزاف الموسيقى .
 القراءة الصولفائية.

6

 أىداؼ تعميـ ال ناء لمطفؿ.
 طرؽ تدريس األغنيات لؤلطفاؿ.

2

 الموحة االيقاعية .
7

 الميزاف الموسيقى.
 المدرج الموسيقي.

2

 امتحاف ميد تيرـ .
8

 مشكبلت ال ناء عند االطفاؿ .
 االناشيد واالغاني المدرسية .

2

 الحصة الشاممة .

 المقطوعػػػات الموس ػػيقية المناس ػػبة لفػ ػػرؽ

2

11

 وسائط التعمـ الموسيقي.

2

11

 أنواع االلعاب الموسيقية .

2

9

الباند لبلطفاؿ.
 اآلالت االيقاعية وطرق العزف عليها.
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12

 وسائط التعمـ الموسيقي
 أنواع االلعاب الموسيقية .

2

13

 امتحاف أعماؿ السنة .

6

14

 امتحاف نياية الفصؿ الدراسي األوؿ.
المحتويات العممية
عدد

األسابيع

الساعات

محتوى المقرر العممي

عممي

 تو ي طبيعة المقرر وتوصيفو.
1

 اإليقاعات الموسيقية المختمفة عمي

2

الموحة اإليقاعية.

 التدريب عمي أداء وتدويف االيقاعات
2

الموسيقية المختمفة.

 التدريب عمي أداء تماريف إيقاعية

2

مختمفة.
 التدريب عمي أداء تماريف إيقاعية
3

مختمفة.

 أسماء إيمي باري لمعبلمات االيقاعية.

2

 التدريب عمي رسـ المدرج الموسيقي.
 التدريب عمي أداء تماريف إيقاعية
4

مختمفة.

2

 التدريب عمي رسـ المدرج الموسيقي.
 التدريب

عمي

االكسيميفوف .

5

العزؼ

عمي

آلة

 التدريب عمي رسـ مفتاح صوؿ وتدوينو
عمي المدرج الموسيقي.
 أسماء إيمي باري لمعبلمات االيقاعية.

2

المهارات الموسيقية

9
 التػ ػػدريب عمػ ػػي تػ ػػدويف سػ ػػمـ دو الكبيػ ػػر
وأبعاده.

 التدريب عمي أداء تماريف إيقاعية
6

مختمفة.

2

 التدريب عمي تدويف عبلمات التحويؿ.
 التػ ػ ػ ػػدريب عم ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػػزؼ عم ػ ػ ػ ػػي آل ػ ػ ػ ػػة
االكسيميفوف .
 التػ ػ ػ ػػدريب عم ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػػزؼ عم ػ ػ ػ ػػي آل ػ ػ ػ ػػة

7

8

االكسيميفوف .

2

 إمتحاف ميد تيرـ.
 غناء وعزؼ نشيد عمى آلة االكسيميفوف
.

2

 التػ ػػدريب عمػ ػػي تػ ػػدويف سػ ػػمـ دو الكبيػ ػػر
وأبعاده.
 التدريب عمي أداء تماريف إيقاعية
9

مختمفة.

2

 التدريب عمي تدويف عبلمات التحويؿ.

 التػ ػ ػ ػػدريب عم ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػػزؼ عم ػ ػ ػ ػػي آل ػ ػ ػ ػػة
االكسيميفوف .
11

 غناء وعزؼ نشيد عمى آلة االكسيميفوف
.

2

 التدريب عمي أداء تماريف إيقاعية
مختمفة.

11

 التدريب عمي تدويف عبلمات التحويؿ.

2

 غناء وعزؼ نشيد عمى آلة االكسيميفوف
.

12

 غناء وعزؼ نشيد عمى آلة االكسيميفوف
.

2
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13

 امتحاف أعماؿ السنة .

14

 امتحاف نياية الفصؿ الدراسي األوؿ.

 -5أساليب التعميم









 -6أساليب التعميم 

ال يوجد طبلب ذوي احتياجات خاصة.

والتعمم:

6

المحاضرة المطورة
استراتيجية حل المشكالت.
استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.
العصف الذهني.
استراتيجية البيان العملي.
إستراتيجية التعلم التعاوني
استراتيجية التعلم الذاتي.

و الاااااتعمم لمطااااا ب

ذوى االحتياجاااااااااات
الخاصة:
 -7تقويم الط ب:
 -7أ االسااااااااااااااااليب 

المستخدمة


درجات أػمال السنة .
اإلمححان النظري.
االمتحاف العممي النيائي.

-7ب التوقيت:

 األسبىع السابغ المححان الميد جيرم واالسبىع الرابغ
ػشر لالمححان النظري والؼملي النهائي .

-7ج الدرجات توزيع:

 01 درجات ألػمال السنة .%01
 05 درجة لالمححان الؼملي %31
 05 درجة لالمححان النظري .%51
 55 درجة لممجوع الكمي لمدرجات %155

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
-8أ مذكرات:

 ال يوجد.

-8ب كتب ممزمة:

محاضرات في مهارات الموسيقى للطفل.
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-8ج كتب مقترحة:
 -8د دوريات عممياة أونشارات
أومواقع اإلنترنت إلخ.

اإلنحرنث.-المكحبة.
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مقدمة:
إف األنشطة الموسيقية أدوات مشوقة وفاعمة تطبخ النفس بطابخ
المرح والسعادة الصفاء مف خبلؿ ممارسة الفف الموسيقي لمتعبير عف
المشاعر واألحاسيس .األنشطة الموسيقية تحفز الطفؿ عمى بذؿ
الجيد إلكتساب خبرات مختمفة تيدؼ إلدراؾ جودة الحياة ،والتفاعؿ
في مواقفيا حسياً وعقمياً ووجدانياً ول وياً وحركياً ونفسياً واجتماعياً،
فنربي النشيء تربة متزنة ليصب ذو شخصية متكاممة والطفؿ يؤدي
ىذه األنشطة بتمقائية وعفوية في إطار مف المتعة والسعادة بمفرده أو
بمشاركة اآلخريف معتمداً عمى ميارة الطفؿ وامكاناتو ومواىبو
وقدراتو.
وقد زاد االىتماـ باألنشطة الموسيقية في عديد مف الدوؿ المتقدمة
وأصبحت وسيمة ممتعة مخ األطفاؿ إلكسابيـ النمو المتكامؿ في
شكؿ ميارات ل وية أو موسيقية أو فنية أو حركية ،باإل افة إلى
تنمية العادات الصحية السميمة وتنظيـ السموؾ االجتماعي والتواصؿ
المفظي واالجتماعي ،وتقوية الشعور الديني والقومي واالنتماء
لموطف ،تحسيف صورة الذات والوعي بالجسد وتزيد القدرة عمى
استخداـ الطاقة بشكؿ ىادؼ ،وتحسف االستقباؿ السمعي والميارات
الحركية والتعبير الوجداني ،وتحسف القدرة عمى اإلبداع والتخيؿ ،ويتـ
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كؿ ذلؾ مف خبلؿ خبرات متنوعة تمعب فييا األنشطة الموسيقية دو اًر
ىاماً ،سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،وفي إطار مف المعب
واالستماع والتذوؽ والعزؼ وال ناء والحركة والتمثيؿ اإليماني
والتعبير الحركي ،وىكذا يتعمـ األطفاؿ عف طريؽ حواسيـ ومف
خبلؿ خبراتيـ الذاتية ،وبطريقة تبعث السرور والمرح في نفسوىـ،
فتصب عممية التعمـ تجربة سعيدة ومثمرة لؤلطفاؿ تؤدي إلى نتائج
جيدة وتؤثر في نموىـ المتكامؿ.
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األنشطة الموسيقية المتكاممة والنمو الشامل لمطفل
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تمييد :
عبلقة الموسيقي بالتربية عبلقة وثيقة وقديمة فالتربية تعتمد عمي
الموسيقي في بناء شخصية الطفؿ الذي ىو رجؿ المستقبؿ
والموسيقي تحتاج الي أساليب التربية ومفاىيميا في التعميـ لتدريس
عموـ الموسيقي ومياراتيا.
فالموسيقي قريبة مف غرائز الطفؿ وميولو ف بل عف اتصاليا بالنفس
اتصاال مباش ار وعمي قدر احكاـ ىذا االتصاؿ او فقده يكوف نصيب
الفرد مف سعادة او تعاسة والموسيقي مصدر لئلشباع واالنطبلؽ
العاطفي ولذا فيي تيذب وجداف الطفؿ واحاسيسو ألنيا غنية بقيميا
العاطفية كما اف الموسيقي تعمؿ عؿ توفير التبايف بيف المواد
الدراسية التي يكتظ بيا البرنامج الدراسي والتي تعتمد عمي العقؿ
بدرجة كبيرة.
وتعتبر الموسيقي وسيمة ممتازة لتحقيؽ النمو الجسمي والعاطفي
والعقمي واالجتماعي لدي الطفؿ فيي تحفز وتنشط عقمو بؿ تتصؿ
بكؿ جوانب شخصيتو وتؤثر في نموىا المتكامؿ ت ثي ار عميقا ومف
ىنا يمكف القوؿ انيا تؤدي الي انسجاـ شخصية الطفؿ وذلؾ اىـ ما
تعني بو التربية الحديثة التي تيدؼ الي ايجاد المواطف الصال الذي
يعمؿ عمي االرتقاء بمجتمعو.
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مفيوم األنشطة الموسيقية المتكاممة:
األنشطة الموسيقية المتكاممة تتمثل في الفروع التالية:
االستماع الموسيقي والتذوؽ ،األغاني واألناشيد ،األلعاب الموسيقية
الحركية ،أغاني وألعاب األطفاؿ الشعبية ،العزؼ عمى اآلالت
الموسيقية ،األنشطة اإلٌيقاعية االبتكارية والتعبير الحركي المصاحب
لمموسيقى ،أنشطة االسترخاء ،القصص الموسيقية الحركية.
واألنشطة الموسيقية المتكاممة مجموعة مف المواقؼ التي يشارؾ فييا
الطفؿ ويمارس فروعيا فيتعرؼ ويستوعب ويكتسب خبرات وميارات
وقيـ إيجابية يحوليا إلى مفاىيـ مرتبطة بنوع النشاط الذي يؤديو،
ويجب أال تؤدي األنشطة الموسيقية بشكؿ منفصؿ بؿ تدمج وتوظؼ
داخؿ المجاالت والمناىج والمقررات التعميمية المختمفة بفمسفة قائمة
عمى التعمـ الذاتي واألداء الفعمي والممارسة بصورة متعددة فتصب
ىذه األنشطة الموسيقية عامؿ مؤثر في تنمية المعارؼ واكتساب
الميارات واالتجاىات والقيـ االيجابية.
إف كؿ نشاط مف فروع األنشطة يت مف أىدافاً ووسائؿ واستراتيجيات
وتخطيط وتوظيفيا في المجاالت العممية والفنية مف أجؿ تحقيؽ
األىداؼ المرجو تحقيقيا الكتساب المعارؼ والخبرات المتنوعة.
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ومن ألوان الموسيقى التربوية المستخدمة في األنشطة الموسيقية
المتكاممة الخاصة باألطفال :
 -1الموسيقى اآللية المكتوبة لؤلطفاؿ.
 -6األغنية التربوية الفردية ،ال ناء الكورالي التربوي.
 -3األغاني التعميمية التي تنمي المفاىيـ (العممية ،الريا ية،
الدينية ،االجتماعية ،الم وية والموسيقية) وتساعد في توصيؿ
المعمومات والمعارؼ بصور محببة إلى نفس الطفؿ.
 -4الموسيقى المصاحبة لمتعبير الحركي واألغاني واألناشيد.
 -5األلعاب الموسيقية وأغاني وألعاب األطفاؿ التراثية والشعبية
التربوية.
واألنشطة الموسيقية المتكاممة تتي

لؤلطفاؿ فرصة ممارسة صيغ

واشكاؿ جديدة لم ناء ،والعزؼ الجماعي ،والتعبير الحركي مف خبلؿ
مفاىيـ تربوية حديثة ومجاالت موسيقية مختمفة ،ونشر أفكار ابتكارية
لمنشاط الموسيقي الذاتي ،عمى أساس مبدأ ىاـ وىو أف أداء
الموسيقى أو ابتكارىا يفيد الطفؿ تعميماً أكثر مف مجرد االستماع
إلييا ،فالتجارب والخبرات واالستجابات الموسيقية التربوية التي
يؤدييا األطفاؿ سواء أكانت غنائية أو عزفية أو حركية تسيـ في
مساعدتو عمى النمو المتكامؿ.
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أساسيات األنشطة الموسيقية المتكاممة:
أجمخ خبراء التربية الموسيقية في ج.ـ.ع وفي الخارج عمى أف
األساسيات المتمثمة في أنواع الموسيقى اليامة والمؤثرة عمى الطفؿ
ىي :االستماع الموسيقي واألداء الموسيقي واالبتكار الموسيقي.
االستماع الموسيقي:
ييتـ باالستماع والتذوؽ الموسيقي لكؿ أنواع المؤلفات الموسيقية
الشعبية والقومية والعالمية المناسبة لمطفؿ ،بجانب الموسيقي
الطبيعية والمصنعة.
األداء الموسيقي:
ييتـ فيو بما يؤدي بوسائؿ مختمفة عف طريؽ:
 -1ال ناء – التن يمات الطفولية – األصوات المعبرة.
 -6االستجابة الحركية وااليقاع الحركي لمطفؿ.
 -3التوقيخ والعزؼ بآالت الباند االيقاعية ،واآلالت الموسيقية
المناسبة لمطفؿ.
االبتكار الموسيقي :
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ييتـ فيو بابتكار الموسيقى بكؿ الوسائؿ واألشكاؿ الممكنة :مف
ابتكار ايقاعي – ابتكار لحني – ابتكار عزفي آلي – ابتكار غنائي
– ابتكار حركي.
خصائص األنشطة الموسيقية المتكاممة:
إف األنشطة الموسيقية المتكاممة تتطمب مشاركة الطفؿ ،وبذؿ
مجيود عقمي وجسدي وفؽ متطمبات التفكير العقمي واالحساس
الموسيقى ،ورغبات الطفؿ وحاجاتو ىي ما تدفعو إلى النشاط،
وب دائو يشبخ رغبة داخمية لديو.
ومن خصائص األنشطة الموسيقية المتكاممة ما يمي:
 -1النشاط الموسيقي المتكامؿ عمؿ كمي مكوف مف أجزاء،
فالعزؼ مخ ال ناء ،أو ال ناء مخ المصاحبة الحركية ،كؿ
منيا يتكوف مف عدة أعماؿ مترابطة ليا بداية وليا نياية.
 -6النشاط الموسيقي المتكامؿ لو مواصفات وميارات ،يجب
عمى الطفؿ اكتسابيا حتى يستطيخ أف يستمتخ بيذا النشاط.
 -3النشاط الموسيقي المتكامؿ يمكف أف يكوف فردياً أو جماعياً،
والذي يحدده تكويف النشاط ونوعيتو وشروطو ورغبة األطفاؿ.
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 -4النشاط الموسيقي المتكامؿ لو دو اًر ترفييياً يستمتخ بو
األطفاؿ ،وىو وسيمة الستثمار وقت الفراغ في ما يفيد.
 -5اذا احسف توظيؼ النشاط الموسيقي المتكامؿ في عبلج
األطفاؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة ،فسوؼ نحصؿ عمى
نتائج جيدة.
 -6يساىـ النشاط الموسيقي المتكامؿ في نمو الطفؿ العاـ.
مساىمة األنشطة الموسيقية المتكاممة في النمو العام لمطفل:
األنشطة الموسيقية المتكاممة أدوات مشوقة وفاعمة لممارسة الخبرات
المختمفة ،أو تحفز الطفؿ عمى بذؿ الجيد مما يزيد مف نموه
الجسمي – الحركي – الحسي – العقمي – الم وي – النفسي –
االجتماعي.
أوالً :النمو الجسمي والحركي:
يشكؿ النشاط الحركي أساساً أولياً لمتفكير ،وىو مرتبط بالنمو العقمي
ارتباطاً وثيقاً ،وكؿ نشاط موسيقي حركي لمطفؿ يمكف أف يسيـ في
النمو االدراكي لمطفؿ ،ويصب مدخبل لتعميمو ،واثراء كؿ أنواع النمو
لديو ،باعتبار أف جسـ الطفؿ ىو الوسيط الذي يمكف مف خبلؿ
حركتو تنمية الطفؿ ،وقد اىتـ دالكروز  E.J.Dalacrozبالتربية
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الموسيقية والمسرح والرقص مف خبلؿ التعبير الحركي ،وأفرد لو
مكانة ىامة في طريقتو التعميمية المعروفة باسـ االيقاع الحركي،
والتي ليا مكانتيا وطابعيا المميز في أي تعميـ موسيقي تربوي
حديث ،وتساعد في النمو الجسمي والحركي بنمو الع بلت
والسيطرة عمييا وتزداد قدرة التحكـ في الع بلت الص يرة والكبيرة
فتتناسؽ الحركات ،وينمو التآزر الحركي والحس حري بيف السمخ
وأع اء الجسـ ألداء العمؿ ب قؿ وقت وجيد ممكف.
ثانياً :النمو العقمي:
باستخداـ األنشطة الموسيقية المتكاممة تتزايد قدرة الطفؿ العقمية،
فيكتسب الخياؿ الخصب وسرعة االنتقاؿ مف صورة إلى أخرى
بسيولة وسرعة ويسر ،وتتحسف قدرتو عمى الفيـ واالستيعاب
واالبتكار ،والتعمـ مف الخبرة المباشرة ومف المحاولة والخط  ،وخبلؿ
التجربة الموسيقية التي يمارسيا الطفؿ في األنشطة الموسيقية
المختمفة ،يمكف تنمية بعض القدرات العقمية لديو ،ومف القدرات التي
تنمي عف طريؽ األنشطة الموسيقية ما يمي:
-1تنمية القدرة عمى الم حظة:
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تنمو قدرة الطفؿ عمى المبلحظة والتمييز السمعي والبصري ،وتنمو
المفاىيـ بشكؿ مبسط عف األصوات وأنواعيا ،كالتعرؼ عمى:
األصوات

األصوات

األصوات

ك صوات

كصوت

كاأللحاف

والحيوانات

واآلالت

المتوافقة

الطبيعية
الطيور

المصنعة
التميفوف

المتوافقة

الموسيقية

األصوات المتنافرة

ال جيج – ال و اء

-2تنمية القدرة عمى االستكشاف والتجريب:
إتاحة فرص لمطفؿ إلجراء عمميات القياس عف كيفية نش ة األصوات
نتيجة إىتزاز وتر آلة موسيقية وترية ،أو آلة إيقاعية مثؿ الجبلجؿ
أو الشخاليؿ ،ومقارنة األصوات بيف اآلالت كالدؼ والمثمث
والكاستنيت.
-3تنمية قدرة التعرف عمى التشابو واالخت ف:
تختمؼ األصوات ع ف ب عيا البعض تبعاً لعوامؿ عدة ويمكف
تنمية بعض المفاىيـ العممية عف التشابو والت اد مف خبلؿ األنشطة
الموسيقية المتكاممة لمتعرؼ عمى:
نوع الصوت :تحديد نوع الصوت تبعاً لمصدر اآللة الصادر منيا
الصوت (بيانو ،أورج ،آلة باند إيقاعية).
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شدة الصوت :تمييز األصوات والن مات مف حيث (القوة أو
ال عؼ) وتعرؼ "بالتعبير الموسيقي".
درجة الصوت :تمييز األصوات أو الن مات مف حيث "الحدة" أو
"ال مظ" ،الن مات المرتفعة "الحادة" والن مات المنخف ة "ال ميظة".
-4تنمية القدرة عمى االنتباه:
مف خبلؿ األنشطة الموسيقية المتكاممة ال نائية أو اآللية أو الحركية
يمكف تنمية إنتباه األطفاؿ ،وقد اىتـ "دالكروز" في طريقتو "لئليقاع
الحركي" بتمريف األطفاؿ الص ار عمى سرعة االستجابة لما ىو
مطموب منيـ أدائو في الحاؿ أو بعد فترة محددة دوف توتر او
ا طراب مخ دقة األداء.
-5تنمية القدرة عمى التذكر:
إف ميؿ األطفاؿ لؤلغاني واألناشيد وحفظيا وترديدىا مف الذاكرة،
يمكف االستفادة بو في تنمية القدرة عمى التذكر "قصير المدى"
والتذكر "بعيد المدى" ،واالستفادة مف ذلؾ باستخداميا كوسيمة لقياس
قدرة الطفؿ عمى التذكر.
-6تنمية الخيال:
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إف األنشطة الموسيقية المتكاممة مف غناء وتذوؽ واستماع وعزؼ
مميئة بتشجيخ الطفؿ عمى التصور وبناء صور ذىنية والتخيؿ بشكؿ
ايجابي ،واأللعاب الموسيقية والقصص الموسيقية الحركية تساىـ في
تنمية خيالو فيتقمص الشخصيات ويمعب األدوار المختمفة في
القصة.
-7تنمية الذوق الموسيقي والعام:
األنشطة الموسيقية المتكاممة تسيـ في تنمية الذوؽ بوجو عاـ
والتذوؽ الموسيقي بوجو خاص ،وت رس حب التناسؽ والنظاـ،
وتنمي القدرة عمى النقد فينمو االدراؾ الحسي لتذوؽ الجماؿ وتنمية
الذوؽ.
-8تنمية التفكير االبتكاري:
إف األنشطة الموسيقية المتكاممة مف غناء وتن يمات وعزؼ وتعبير
حركي وقصص موسيقية حركية تمن

فرص لمسموؾ والتفكير

االبتكاري ويجب عمينا أال نخمدىا باىمالنا ليذا النوع مف النشاط،
فالطفؿ مبتكر بطبيعتو ،وكؿ األنشطة تمكف الطفؿ مف التعبير عف
ذاتو بعقوبة شديدة ،ولذا فإف اسياـ األنشطة الموسيقية المتكاممة في
تنمية التفكير االبتكاري ويصب غاية في تربية ابنائنا.
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ثالثاً :النمو الحسي:
إف حواس الطفؿ ىي وسيمتو األولى لبلتصاؿ بالعالـ الخارجي ،وعف
طريقيا يدرؾ ما يحيط بو مف مظاىر الحياة ويتفاعؿ معيا ،ومرحمة
الطفولة ىي فترة نمو الحواس واذا لـ نيتـ بتنميتيا جيداً في ىذه
المرحمة سينتج عدـ استثمارىا في الكبر ،وتتحقؽ التربية الحسية مف
خبلؿ األنشطة الموسيقية المتكاممة حيث تتطور قوة التميز السمعي
وتزيد نمو حاسة االيقاع وحاسة الممس بشكؿ فعاؿ مف خبلؿ العزؼ
عمى اآلالت الموسيقية ،فيكتسب الطفؿ خبرات حسية متنوعة عف
طريؽ تدريب سمعو مف خبلؿ:
االستماع والتذوق:
 -1إف تعود الطفؿ عمى سماع الموسيقى واألصوات وال ناء
والكبلـ المن ـ لو اثر بالغ في نموه الحسي حيث يستطيخ أف
يميز بيف األنواع المختمفة مف األصوات الطبيعية ،األصوات
المصنعة ك صوات اآلالت المختمفة.
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الغناء:
أ -التميز بيف أنواع األصوات البشرية في مراحميا المختمفة عف
طريؽ ال ناء.
ب -ت ني األغنية في طبقات صوتية مختمفة فيتعرؼ الطفؿ
عمى أنواع الطبقات الصوتية.
ت -تعميـ ال ناء بالتمقيف واالستماع ،يدرب الحاسة السمعية
وينمي القدرة عمى التذكر والتخيؿ.
العزف:
 -1التعرؼ عمى أصوات بعض اآلالت الموسيقية وأنواعيا
ورنينيا ،بممارسة الطفؿ العزؼ عمييا أو االستماع إلى
أصواتيا.
 -6استخداـ أصوات آالت الباند في اإليحاء بالتعبير عف
أصوات مف البيئة يساعد في تنمية حاسة التمييز السمعي
عند األطفاؿ ،كاستعماؿ المثمث واألجراس إلصدار صوت
ساعة الحائط أو الصفارة لتقميد صوت سيارة المطافي أو
استعماؿ احتكاؾ عصا م ارب الطبمة لمتعبير عف ت ثير
ال باب يعطي متعة وانطبلقة لمطفؿ بجانب تنمية الحاسة
السمعية لديو.
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 -3الدمج بيف النشاط العزفي والحركي لمتدريب عمى إنتاج رنيف
صوتي متنوع بطريقة "أورؼ" كالتصفيؽ – حركات الجسـ –
فرقعة األصابخ – كما ي تي:
التصفيؽ
التصفيؽ المسط
تصفيؽ األظافر

التصفيؽ المجوؼ

التصفيؽ المكتوـ

التصفيؽ باألصابخ
حركات الجسـ

حركات الدؽ بالقدـ
(الدبدبة)

الربة عمى الركبتيف والفخديف
فرقعة األصابخ

مثاؿ الستخداـ طريقة أورؼ بشكؿ تخيمي

يعبر األطفاؿ عف ىطوؿ المطر وشدتو عف طريؽ الدبدبة باألقداـ،
والربت عمى الركبة واألفخاذ عمى أف يبدأ األداء خفيؼ في سرعة
متوسطة ثـ يشتد مخ نزوؿ المطر بشدة فيتدرج أداء األطفاؿ في
السرعة والقوة ،وفي ذلؾ تدريب لمسمخ مخ تنمية التخيؿ والتحكـ
الع مي الحركي ،واكتساب الطفؿ ميارة التنسيؽ في استخداـ أكثر
مف حاسة.
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رابعاً :النمو المغوي:
اىتـ عمماء التربية وعمماء النفس وعمماء التربية الموسيقية إىتمام ًا
بار اًز بعبلقة األنشطة الموسيقية المتكاممة بالنمو الم وي لمطفؿ ،فمف
خبلؿ شعر األناشيد واألغاني التربوية الصحيحة ،يتشجخ الطفؿ
عمى التدريب عمى الكبلـ مخ الموسيقى ،ويحقؽ ال ناء واإلنشاد
اإلثارة والتنبيو الم وي ،ويعمؿ عمى زيادة الحصيمة الم وية مخ
المحافظة عمى النطؽ السميـ ،واالىتماـ بالتدريب الصحي

عمى

ميارات الم ة العربية مف حيث (المفردات – التراكيب – وجماليات
الم ة).
ولما كانت الموسيقى أقدـ في العالـ مف الكبلـ فيي كذلؾ بالنسبة
لمطفؿ فيو يتعمـ الم ة بتقميد النطؽ المن ـ وليس عف طريؽ تعمـ
أبجدية الم ة ،وقد اىتـ "أورؼ" في التعميـ الموسيقي بتدريبات الكبلـ
عف طريؽ ال ناء واألناشيد فييتـ بمعنى الكممة قدر اىتماما بإيقاعيا
ولحنيا ،ويبدأ باإليقاع مف خبلؿ الكممات ثـ يتطور غمى استعماؿ
الجمؿ والعبارات الم وية ،ومف ذلؾ نرى أف تدريبات الكبلـ في
طريقة "أورؼ" ال تساعد فقط في التعميـ الموسيقي وانما ليا ت ثير
مفيد عمى تعمـ الطفؿ لم ة األـ ،أو الم ات األجنبية األخرى بعد
اتقانو لم ة األـ ،كما اىتـ "أورؼ" بتقوية اإلدراؾ السمعي لصوتيات
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الكممات واألحرؼ بما يفيد الطفؿ في اكتساب ميارات االمبلء
الم وية.
كما تساىـ طريقة "أورؼ" وطريقة "كوداي" وأنشطة ال ناء عموماً،
في تقديـ الطفؿ لعالـ الشعري ،حيث بنى "أورؼ" طريقتو عمى أساس
السمخ لمعرفة الرنيف الصوتي لمكممات ،كذلؾ اىتـ بتعريؼ الطفؿ
وتدريبية عمى تقطيخ العروض الموسيقي لمكبلـ بصورة موسيقية
وغير مباشرة ،وكذلؾ اىتـ "أورؼ" باستخداـ الحاسة السمعية لمنمو
الموسيقي الم وي عف طريؽ اىتمامو باظيار التعبير والتنوع في
االداء لمكممات والجمؿ عف طريؽ اإللقاء االنفراديي ،أو اإللقاء
الجماعي ،كذا بالتعبير عف الصوت وصداة باألداء الثنائي التبادلي.
إف مراحؿ تعمـ الم ة واتقانيا ىي مرحمة الطفولة ،والتعامؿ الم وي
الذي يمارسو الطفؿ خبلؿ األنشطة الموسيقية المتكاممة مرسبلً
(كال ناء) أو مستقببلً (كاالستماع) لو وظائؼ:
 -1إثراء الحصيمة الم وية عف طريؽ سرد القصص الموسيقية
الحركية:
إف االىتماـ بسرد القصص أثناء األنشطة الموسيقية المتكاممة يتي
لؤلطفاؿ فرصة االستماع إلى األفكار والمفردات واألساليب والتراكيب
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الم وية بصورة غير مباشرة ،ويعودة عمى حصد محصوؿ ل وي لما
يتمقاه بشكؿ مشوؽ والتقدـ إلى مستوى أعمى في الم ة إف سرد
القصص مف أنج

الوسائؿ لتعميـ الطفؿ الم ة فيي تعوده عمى

األداء السميـ لمفردات الم ة وتراكيبيا وصوتياتيا كما أنيا تعوده عمى
االستماع االنصات الفيـ التخيؿ لتصور معاني القصة.
إف سرد القصص مف العوامؿ الناجحة في تشجيخ األطفاؿ عمى
النطؽ السميـ وحسف إخراج مخارج الحروؼ ،التواصؿ الم وي مخ
األقراف والمحيطيف بالطفؿ فيزداد التواصؿ االجتماعي القصص
وسيمة لتنمية التعبير الم وي الذاتي لمطفؿ وتنمية الطبلقة المفظية،
خاصة عندما يطمب مف الطفؿ إعادة سرد القصة فنراه يبتكر مف
األفكار واأللفاظ ما يراه مناسباً تبعاً لفيمو لمواقؼ القصة ويكتسب
عادة المطالعة تمييداً لمقراءة ومف ذلؾ نرى أف القصة الموسيقية
الحركية ب نواعيا المتعددة وسيمة ناجحة داخؿ األنشطة الموسيقية
المتكاممة الثراء النمو الم وي لمطفؿ.

 -6معالجة بعض عيوب الكبلـ:
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األنشطة الموسيقية المتكاممة وخاصة ال ناء ذات دو اًر ىاماً في
المساعدة عمى معالجة بعض عيوب الكبلـ ال ير ع وية الناتجة
عف بعض العوامؿ النفسية عند األطفاؿ وخطورة النمو الم وي غير
السوي في الص ر أف ما يكتسبو الطفؿ في ص ره مف عادات ل وية
حسنة أو سيئة تبلزمو في مراحؿ نموه البلحقة ،سواء بالسمب أو
اإليجاب ،وباستثناء الحاالت المر ية أو اكتماؿ ن ج أع اء
الجياز الصوتي ،أو العيوب الخمقية ،فإف األنشطة الموسيقية
المتكاممة يمكف أف تساىـ في معالجة بعض عيوب الكبلـ مثؿ:
المث ة

الحبسة المجمجة

نقص بعض الحروؼ مف الكممات

خامساً :النمو النفسي االجتماعي:
يستمتخ الطفؿ باجتماعو باآلخريف ،وخبلؿ األنشطة الموسيقية
المتكاممة يستطيخ أف يساىـ في إيجاد عبلقة اجتماعية بينو وبيف
رفاقو واقرانو مكتسباً منيا خبرات في التعامؿ مخ الرفاؽ مف خبلؿ
األلعاب الموسيقية والقصص الموسيقية الحركية والتعبير الحركي
والدراما االبداعية ولعب األدوار حيث تقوى ثقة الطفؿ بنفسو ويعبر
عف أحاسيسو ببل خجؿ ويوطد عبلقتو ب قرانو وت ثير األنشطة
الموسيقية المتكاممة عمى شخصية الطفؿ ذات وجوه عديدة ،فالفرح
والحزف – الشجاعة والتعاطؼ ،والقوة وال عؼ يعبر عنيا مف خبلؿ
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ىذه األنشطة فيتاثر بيا وجداني ًا وتثري عالمو بالمشاعر التي تزيد
مف احساسو بإنسانيتو كما تساىـ ىذه األنشطة في تنمية قدرات
الطفؿ عمى التحرر مف التوتر والقمؽ ويصب أكثر توازناً وتتقارب
الميوؿ بيف األقراف نحو فف الموسيقى فتقوى العبلقات االجتماعية
بيف االطفاؿ والمجتمخ ويتحقؽ نوعاً مف التقارب والترابط بيف أبناء
الوطف بؿ بيف الشعوب ،عف طريؽ الم ة العالمية وىي ل ة
الموسيقى.
 في األنشطة الموسيقية المتكاممة الجماعية يييئ لمطفؿ لعب
األدوار خبلؿ العزؼ الجماعي وال ناء الكورالي ،والتعبير
الحركي الجماعي أدوا اًر ما بيف قائد أو مقود فتنمو روح التعاوف
ويندمج الطفؿ في الجماعة ويقى انتمائو ليا وتظير أىمية الفرد
لمجماعة وأىمية الجماعة لمفرد مخ ت كيد ثقة الطفؿ بذاتو وتعوده
االعتماد عمى النفس.
 تسيـ األنشطة الموسيقية المتكاممة في عبلج بعض مشاكؿ
األطفاؿ النفسية حيث نجد الطفؿ في األلعاب التمثيمية الخيالية
يدرب انفعاالتو عمى أداء أدوار خيره أو أدوار شريرة ونستفيد
مف ذلؾ في تحرر مشاعر الطفؿ مف كؿ ما ىو سمبي تجاه
اآلخريف ،ويكتسب أنماط سموكية مقبولة في المجتمخ والحياة.
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 عند اختيار المعمـ لنشاط مف األنشطة الموسيقية المتكاممة
يجب أف يتنوع فييا ليتي

لمطفؿ فرصة اختيار نوع النشاط

المحبب إلى نفسو والجماعة التي يميؿ إلى التعامؿ معيا.
 ولتحقيؽ مبدأ التكامؿ بيف العموـ والفنوف عمى المعمـ الربط بيف
الخبرات والمعمومات المعرفية التعميمية المقررة وميارات العمؿ
الموسيقي الجيد وتوظيفو خبلؿ المقررات الدراسية داخؿ الفصؿ
وخارجو.
ومف العرض السابؽ نرى مدى األنشطة الموسيقية المتكاممة في نمو
األطفاؿ المتكامؿ واذا استفاد المعمـ المتفيـ لقيمة ىذا النشاط ووظفو
في عممو التربوي ،فسوؼ نسعد األطفاؿ بجانب المساىمة في
تنميتيـ الشاممة وعمينا تشجيخ التربوييف عمى التعامؿ مخ المكونات
التربوية لفف الموسيقى بو خ برامج تيتـ باألنشطة الموسيقية
المتنوعة وامكانية توظيفيا مخ الطفؿ ،وأف تحتوي ىذه البرامج
والمقررات عمى نماذج وأمثمة متنوعة ليذه األنشطة وكيفية توظيفيا
مخ األطفاؿ وتعمـ في جميخ مدارس ج.ـ.ع ،وتقيـ وتقوـ مثؿ باقي
المقررات التعميمية واألنشطة األخرى ،دوف إغفاؿ وجود مساحة
البتكار وابداع المعمـ والطفؿ.
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عمى المعمـ أف يسعى لتحقيؽ األىداؼ العممية والمنيجية بجانب
سعيو لمساعدة األطفاؿ تبعاً لقدراتيـ وخبراتيـ ومستواىـ العممي
والفني ،باستخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريس وأنشطة متنوعة
واستخداـ الوسائؿ السمعية أو السمعية البصرية في األنشطة
الموسيقية كاستخداـ شريط التسجيؿ (الكاسيت) أو األقراص
المم نطة " " CDأو استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف حاسب آلي
– تميفوف محموؿ – تمفاز لتقديـ الخبرات باالعتماد عمى الحاسة
السمعية أو السمعية البصرية وىذه الخبرات واف كانت ال تتطمب
معرفة الطفؿ بالقراءة والكتابة ،إال أنيا تتطمب قد اًر مف الثروة الم وية
ومعرفة لمفردات وأساليب الم ة المستخدمة.

أىداف مادة التربية الموسيقية في مرحمة رياض األطفال :
 -1تنمية قدرة الطفؿ عمي التعبير الفني مف خبلؿ مجاالت المادة
 -6تنمية الناحية االجتماعية لدي الطفؿ بما يحقؽ المشاركة
اإليجابية مف خبلؿ العمؿ الجماعي الموسيقي
 -3تنمية قدرة الطفؿ عمي االن باط الذاتي واالمتثاؿ لمنظاـ
واالرشادات
 -4اشاعة البيجة والفرحة في نفس الطفؿ
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 -5ربط الطفؿ ببيئتو عف طريؽ ممارسة ألواف مف الموسيقي
الشعبية المناسبة غناء وعزفا وحركة واستماعا
 -6تنمية قدرة الطفؿ عمي اإلبداع واالبتكار
 -7تحقيؽ التوازف النفسي بما تتيحو الموسيقي مف فرص لمتعبير
والتنفيس واشاعة السكينة لدي الطفؿ
 -8ايجاد التوازف بيف الحس والحركة
 -9اكساب الطفؿ بعض الميارات األولية في قراءة الم ة
الموسيقية وترجمتيا أداء موسيقيا
وتحقيقا ليذه األىداف ي ارعي اشراك كل طفل بما يناسبو في
مجاالت التربية الموسيقية المنوعة التي يغمب عمييا سمة النشاط
لتأكيد اندماجو مع جماعة الفصل عن طريق :
 -1اإلكثار مف اسماع الطبلب ألوانا مف الموسيقي الخفيفة التي
تناسب سنيـ لتربية اإلدراؾ الموسيقي لدييـ بما يكفي بما
يمكنيـ مف التمييز بيف السرعة والبطء والحدة وال مظ والقوة
وال عؼ ونحو ذلؾ.
 -6استخداـ اآلالت اإليقاعية المختمفة في ال رفة لت كيد اإليقاع
واستخداـ اآلالت المحنية لت كيد الن ـ.

المهارات الموسيقية

25

 -3التعبير باألغاني واألناشيد المنوعة التي تخدـ الخبرات
الم وية وغيرىا مف الخبرات المقررة
 -4التعبير بالحركة مخ الموسيقي ذات اإليقاع الوا

يتساوي

في ذلؾ الحركة الموجية والحركة الحرة لمفرد والجماعة
 -5التعبير باإليماء ومبلم

الوجو الحركة المرتبطة بالموسيقي

عف فكرة او موقؼ او انفعاؿ القصة الحركية
 -6الكشؼ عف ذوي االستعدادات والميوؿ الموسيقية ورعايتيـ
 -7االسياـ في تحقيؽ األىداؼ العامة لممرحمة بما احتوتو مف
قيـ ومفاىيـ وميارات بالقدر الذي تتيحو في مجاالت التربية
الموسيقية
 -8التعرؼ عمي الشعوب المختمفة وسماتيا عف طريؽ االستماع
الي موسيقي ىذه الشعوب وتذوقيا
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اإلعداد الموسيقي لممعممة
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الموسيقي
تعريف الموسيقي :
الموسيقي ل ة عالمية يشترؾ في فيميا واإلحساس بيا الناس جميعا
عمي اختبلؼ ل تيـ وذلؾ ألصوليا الموحدة مف حيث الرمز او
االشارات التي تدؿ عمي الصوت او الزمف المكوناف لعناصر
الموسيقي.
الصوت الموسيقي :
يتميز الصوت الموسيقي بثبلث صفات ىي :
 -1الدرجة  :وىي نتيجة لحدوث عدد كبير او قميؿ مف
االىت اززات في وقت معيف وكمما زادت االىت اززات كمما كاف
الصوت أحد.
 -6الشدة  :شدة الصوت او قوتو تتوقؼ عمي قوة االىت اززات
 -3النوع  :اي طابخ الصوت والصفة الخاصة بو تبعا لمصدره
سواء كاف مف آلة او مف صوت بشري
 -4الزمن  :وىو ما يدؿ عميو االيقاع الموسيقي
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االيقاع
االيقاع في الموسيقي عممية عف تقسيـ لؤلزمنة تقسيما منظما ذو
مدلوؿ يختمؼ مف حيث الطوؿ والقصر اختبلفا نسبيا ويدؿ عميو في
الكتابة الموسيقية رمو از تختمؼ في اشكاليا وقيميا.
جدول يبين الوحدة الزمنية الروند وتقسيماتيا المتساوية

أسماء األشكاؿ اإليقاعية البسيطة وقيميا الزمنية والسكتات الخاصة بيا

حساب القيمة الزمنية لؤلشكاؿ اإليقاعية في الوحدة البسيطة النوار وم اعفاتيا ومشتقاتيا
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الموحة اإليقاعية ذات األشكاؿ

السكتات الموسيقية :
لكؿ عبلمة موسيقية سكتة مقابمة تماثميا في قيمتيا الزمنية

وتعتبر سكتة الروند

بمثابة سكتة مازورة كاممة ميما اختمفت

قيمتيا اما اذا زادت قيمة السكوف عف مازوة كاممة فيرمز ليا كما
يمي :
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الميزان الموسيقي :
الميزاف في الموسيقي عبارة عف ترقيـ يو خ في أوؿ القطعة
الموسيقية مؤلؼ مف عدديف فوؽ بع يما ويحدد الرقـ األعمي عدد
ما يحتوي عميو كؿ قدر او يبت او مازورة  Mesureمف النقرات
أي الوحدات الزمنية الموسيقية بينما يدؿ الرقـ األسفؿ عمي نوع تمؾ
الوحدة الزمنية وقيمتيا بالنسبة لمروند كما ذكر في الجدوؿ
الموازين :
 -1الموازيف ذات الوحدة الثنائية التقسيـ  :وتعرؼ قديما بالموازيف
البسيطة مثؿ :

في جميخ ىذه الموازيف يحدد الرقـ األعمي عدد الوحدات الموسيقية
في كؿ مازورة ويبيف الرقـ األسفؿ نوع الوحدة وقيمتيا بالنسبة لمروند.
 -6الموازيف ذات الوحدة الثبلثية التقسيـ  :وتعرؼ قديما
بالموازيف الحركية مثؿ :
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ينص في ىذه الموازيف اف الرقـ األعمي يدؿ عمي عدد األجزاء التي
تحتوي عمييا عدد الوحدات الموسيقية في كؿ مازورة ويبيف الرقـ
األسفؿ نوع الجزء وقيمتو بالنسبة لمروند.
 -3الموازيف ذات الوحدات ال ير متساوية او العرجاء مثؿ :
ويت لؼ ىذا الميزاف مف مجموعتيف.

ويت

مف ىذه الموازيف اف الرقـ األعمي يدؿ عمي عدد األجزاء

التي تحتوي عمييا المازورة والرقـ األسفؿ يبيف نوع الجزء كما في
الموازيف ذات الوحدات الثبلثية التقسيـ.
اشارات اليد الدالة عمي الميزان :
تحدد اشارات اليد الخاصة بالتعبير عف الميزاف كما يمي :
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 -1في الميزان الثنائي  :أي الميزاف الذي يحتوي عمي وحدتيف
موسيقيتيف ذات تقسيـ ثنائي مثؿ
أو
أو

6
8
6
4

موازيف ثنائية ذات وحدات ثبلثية التقسيـ مثؿ
 ..الخ.

يعبر عف الزمف األوؿ بإشارة الي اسفؿ والثانية الي أعمي ىكذا :

 -6في الميزان الث ثي  :أي الميزاف الذي يحتوي عمي ثبلث
وحدات موسيقية ذات تقسيـ ثنائي

3
مثؿ 8

ثبلثية ذات وحدات ثبلثية التقسيـ مثؿ /9
8

/

3
4

او موازيف

 ..9الخ.
4

يعبر عف الزمف األوؿ باشارة الي اسفؿ والثانية لمجانب األيمف
والثالثة الي أعمي ىكذا :
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 -3في الميزان الرباعي  :اي الميزاف الذي يحتوي عمي اربخ
وحدات موسيقية ذات تقسيـ ثنائي مثؿ
رباعية ذات وحدات ثبلثية التقسيـ مثؿ

4
8

4
4

4
2

او موازيف

 ...128الخ.

تكوف االشارة األولي ألسفؿ والثانية لمداخؿ اي جية اليسار والثالثة
لمجانب األيمف والرابعة ألعمي ىكذا :

المازورة  :ىي الفاصؿ او الحقؿ الناشئ مف تقسيـ القطخ الموسيقية
الي اجزاء متساوية .
خط المازورة  :ىو الخط المفرد العمودي الذي يفصؿ األقدار او
المازورات التي تتكوف منيا القطخ الموسيقية ومو خ الخط يحدده
الميزاف.
الخط المزدوج  :يحدد نياية القطعة الموسيقية او فاصؿ مف القطعة
كما يرسـ اي ا قبؿ ت يير دليؿ القطعة او ت يير الميزاف.
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اشارات النبر  :نقرات المازورة الواحدة ليست جميعيا متساوية في
األىمية مف حيث تشديد النبر وتبعا ليذه األىمية توجد النقرات
المشددة عمي أوؿ األجزاء الزمنية لكؿ مازورة ميما كاف الميزاف
ويرمز أحيانا ليذا النبر بالعبلمة  8او > وفي الميزاف الرباعي يوجد
نبر متوسط عمي بداية الزمف الثالث ويرم از احيانا بالعبلمة > او <
اما بقية النقرات في الموازيف ذات النقرتيف او الثبلث او األربخ نقرات
فتكوف غير مشددة وقد يرمز ليا بالعبلمة (  ) -وقد تنقسـ كؿ وحدة
مف وحدات المازورة بدورىا الي اجزاء متعددة وعندئذ يكوف الجزء
األوؿ منيا ىو النقرة المشددة واألجزاء األخري تكوف نقرانيا بالنسبة
اليو غير مشددة.
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النوار
نبدأ بدراسة النوار لكونيا وحدة متوسطة السرعة ويمكف لممبتدئ
استيعابيا اكثر مف غيرىا مف الوحدتيف الزمنية كما انيا كثيرة
االستعماؿ في القطخ الموسيقية.
تعريف  :النوار  Noireلفظ فرنسي معناه السوداء بالم ة العربية
الكتسابيا الموف األسود عند تدوينيا عمي الورؽ ويتكوف ىذا الشكؿ
مف جزئيف :
 -1رأس  :يت ير اسمو بت يير مكاف تدوينو عمي المدرج
الموسيقي حسب المفتاح الذي يستعمؿ كما سيذكر فيما يمي.
 -6ذيل  :يكوف الذيؿ عمي خط رأسي يمكف كتابتو ألعمي
أسفؿ

أو

ويتوقؼ ذلؾ عمي حدة الصوت لكي يحصر التدويف

ما أمكف داخؿ المدرج الموسيقي كما سيذكر فيما بعد .
سكتة النوار  :لكؿ عبلمة موسيقية مسموعة سكتة تماثميا في القيمة
الزمنية وقد ذكرنا اف رمز سكتة النوار ىكذا

او

ىكذا

كما في فرنسا وانجمترا.
تمارين ايقاعية  :جميخ القاريف المذكورة تؤدي عبلوة عمي ما
يطمب.
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طريقة أداء التمارين :
 -1بالنقر باليد اليمني مخ

بط الوحدة الزمنية المنتظمة باليد

اليسري او طرؼ القدـ.
 -6بالتصفيؽ باليديف.
 -3بالنطؽ بمقطخ واحد مثؿ "ال" او "ما" ...الخ مقابؿ كؿ راس
وفي ىذه الحالة يمكف لمطالب االستعانة باشارات الميزاف
ل بط الوحدة الموسيقية المنتظمة.
 -4ب سماء " ايمي باري " الفرنسي األصؿ – وىي مذكورة في
نياية الفصؿ.

ممحوظة :
يمكف لمطالب اف ينقر قيمة السكتة حتي يحس زمنيا ثـ يعيد نقر
التمريف كما ىو مطموب.

حفظ التمريف األتي ثـ تنقيره مف الذاكرة.
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دوف الميزاف مخ توزيخ النبر في التماريف اآلتية ثـ نقرىا:

أكمؿ ما تحتو خط وصبلحية التمريف اآلتي في الميزاف المحدد
وبمستوي دراستؾ.

خ خط المازورة حسب الميزاف المحدد في التمريف اآلتي :

أكمؿ ما تحتو خط بسكتة تتبلءـ مخ الميزاف المحدد ثـ نقر التمريف
بعد حفظو.
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الب نش
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الروند

ىؿ يمكف تجميخ كؿ مف اإليقاع الذي تحتو خط في التمريف رقـ  39أي كتابتو
بطريقة أخرى؟ عمؿ لما تقوؿ.
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النقطة

ممحوظة:
يمكف لكثير مف األشكاؿ اإليقاعية أف تدوف ب كثر مف طريقة:
 -1بتكرار الن مة المتشابية واستعماؿ الرباط كي يستمر الرنيف متصبلً.
 -6أف تجمخ قيمة الجزء المربوط والمربوط بو كقيمة واحدة برمز واحد
بدوف اإلخبلؿ باإلحساس بتجمخ النوتات حسب الميزاف كما في
التماريف اآلتية:
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الشكل
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شكل

المهارات الموسيقية

51

المهارات الموسيقية

50

الشكل
أسماء (أيمي باري) اإليقاعية
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القراءة الصولفائية
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القراءة الصولفائية
تعريف :القراءة الصولفائية ىي قراءة التدويف الموسيقي بعناصره
المميزة مف ن مات يحدد اسميا مفتاح يذكر ولكؿ ن مة قيمة زمنية
يحددىا رمز مف الذي سبؽ ذكره في الفصؿ األوؿ في دراسة اإليقاع
ولكي نستطيخ القراءة الصولفائية وجب التعرؼ عمى ما ي تي:
المدرج الموسيقي :يتكوف المدرج الموسيقي مف خمس خطوط أفقية
متوازية تعد مف أسفؿ إلى أعمى .
 -1مفتاح صول اي (مفتاح الكماف) يبدأ في رسـ مفتاح الكماف
(صوؿ) مف أسفؿ الخط الثاني وبذلؾ يكسب الن مة التي
عمى ىذا الخط اسـ (صوؿ الوسطى) ىكذا.

 -6مفتاح فا :ويستعمؿ منو اثنيف
(أ)

مفتاح فا (الباص) الخط الرابخ ويكسب الن مة التي أمامو
اسـ فا أي تحت الوسطى ىكذا.
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(ب) مفتاح فا (الباريتون) الخط الثالث ويكسب الن مة التي
أمامو اسـ فا ىكذا.

 -3مفتاح دو :يوجد منو أربعة مفاتي مستعممة كما يمي:

وأكثر المفاتي أىمية واستعماالً ىما مفتاحي الكماف والباص ويمكف
استعماليما معاً فنحصؿ عمى مدرج كبير ىكذا.

تعريؼ المدرج الكبير :يحتوي عمى إحدى عشرة خطاً أوسطيا خط
إ افي تدوف عميو ن مة (دو الوسطى) والتي تعتبر مشتركة بالنسبة
لمدرج مفتاح صوؿ ومدرج مفتاح فا الباص كما سبؽ ذكره في المثاؿ
السابؽ.
ونركز أوالً عمى مدرج مفتاح صوؿ أسماء الن مات التي يمكف
تدوينيا عميو.
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ومما ذكر نستطيخ القوؿ أف اسماء الن مات الموسيقية يمكف تكرارىا
أحد أو أغمظ أكثر مف مرة.
تعريف المسافة :ىي البعد بيف صوتيف متتالييف صعوداً أو ىبوطاً
وتسمى المسافة ثانية ،ثالثة ،رابعة ،خامسة ،سادسة ،سابعة أو ثامنة
وتعرؼ بالمسافات البسيطة – أما ما زادت عف ذلؾ فتعرؼ
بالمسافات المركبة.
أنواع المسافات :إما تامة ،كبيرة ،ص يرة ،ناقصة ،أو زائدة وسوؼ
تدرس بالتفصيؿ في الجزء الثاني إف شاء اهلل.
ونبدأ دراستنا بالتعرؼ عمى الن مات الموسيقية السابقة وكيفية رفعيا
وخف يا بواسطة عبلمات التحويؿ ومكانيا في مفاتي آلة البيانو.
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السمم الموسيقي :يعرؼ السمـ الموسيقي مف تتابخ ن مات مختمفة
تبدأ مف ن مة معينة وتتالي حتى تنتيي بنفس ن مة البداية.
والسمـ الموسيقي أنواع كثيرة نيتـ منيما بما يمي:
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السمـ السباعي :وىو يحتوي عمى سبخ ن مات مختمفة والثانية تكرار
األولى ،ومف أنواع ىذا السمـ ما يعرؼ بالسمـ الكبير والسمـ
الص ير.
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تمارين قراءة صولفائية :تق أر مخ إشارات الميزاف
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الصولفيج الغنائي
غناء التماريف اآلتية مخ إشارات الميزاف دراسة ن متي:
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الغناء في رياض األطفال
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الغناء في رياض األطفال
تعريف الغناء مف األنشطة األساسية في حياة اإلنساف والذي يمكف
مف خبللو التعبير عف الذات ،واألغنية تعد مصدر سرور لمطفؿ منذ
ميبلده ،فالطفؿ الص ير يستمخ إلى غناء أمو والى ما يحيط بو مف
مثيرات صوتية.
وتعمـ ال ناء مثؿ تعمـ الم ة يبدأ منذ مرحمة الميد ،فكبلىما يعتمد
عمى كيفية اخراج صوت لو درجة معينة  Pitchوديمومة معينة
 Durationسواء كاف ىذا خبلؿ بكائو أو مناغاتو أثناء إطعامو أو
استجمامو ،ويبدأ الطفؿ في إنتاج أغنيات عديمة المعنى ،ثـ تتحوؿ
تدريجياً لتعبر عف شيء في عالمو كما يدركو ىو فالطفؿ ي ني ألنو
يريد أف ي ني ويجد في ذلؾ تعبي اًر عف الذات.
وال ناء ك ي سموؾ أخر قابؿ لمتعمـ ،واألطفاؿ يختمفوف في قدرتيـ
عمى ال ناء وتعمـ ال ناء ،فبع يـ يستطيخ ال ناء واخراج اصواتيـ
بدقة ويستطيخ تقميد المثيرات الصوتية بسيولة ،بينما نجد بعض
األطفاؿ لدييـ صعوبة في إخراج أصواتيـ والتحكـ فييا.
وقد نجد أطفاالً ال يستطيعوف ال ناء بمفردىـ ،والبعض اآلخر ال
يستطيخ أف ي ني إال في وسط مجموعة ،وىكذا نجد أف مدى الفروؽ
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الفردية كبير بيف األطفاؿ وأف مدى ىذه الفروؽ يتسخ باختبلؼ البيئة
المحيطة بيؤالء األطفاؿ.
وأغنيات األطفاؿ تت مف (األناشيد) التي تتكوف مف كممات بسيطة
أو في بعض األحياف مف كممات أو مقاطخ عديمة المعنى يرددىا
األطفاؿ الص ار عمى ن مة أو اثنيف أو ثبلث ن مات وتدور حوؿ ما
يراه الطفؿ أو يسمعو في بيئتو المحيطة ،وقد لوحظ أف لحف ىذه
(األناشيد) غالباً ما يستخدـ الثالثة اليابطة الص يرة (صوؿ – مي)
ثـ ي اؼ ليا ن مة (ال) ،كذلؾ يبلحظ أف األطفاؿ يرددوف ما يقولو
الكبار كالصدى وبذلؾ يمكف أف يطمؽ عمييا أغاني صدوية ( Echo
 )Songsوتتكوف مف جممة واحدة يكررىا األطفاؿ بعد الكبار مرات
ومرات وك نيـ يتدربوف عمى ما يقولو ليـ الكبار مف تعميمات أو
أسئمة ويبلحظ أي اً أف لحف ىذه األغنيات (المرتجمة) مف األطفاؿ
تكوف بسيطة لم اية ،أما النوع الثالث فيت مف األغنيات أو األناشيد
المتعممة مف الكبار بطريقة مقصودة أو غير مقصودة مف وسائط
اإلعبلـ المختمفة.
أىداف تعميم الغناء في مرحمة رياض األطفال:
يمعب ال ناء دو اًر ىاماً في تنمية خصائص طفؿ ما قبؿ المدرسة مف
جميخ جوانبيا سواء كانت جسمية أو عقمية أو وجدانية أو اجتماعية
ويمكف أف نحدد ىذه األىداؼ فيما يمي:
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أوالً :األىداف العامة:
 -1مساعدة الطفؿ عمى تسمية المثيرات المحيطة بالطفؿ.
 -6التعرؼ عمى خصائص المثيرات المحيطة بالطفؿ.
 -3القدرة عمى إصدار الكممات بدقة.
 -4زيادة الحصيمة الم وية لؤلطفاؿ.
 -5اكتساب المفاىيـ.
 -6تنمية الذاكرة.
 -7تكويف ميوؿ ايجابية نحو ذات الطفؿ ونحو بيئتو ونحو
الموسيقى.
 -8تكويف القيـ والعادات السوية (سواء صحية أو دينية أو
اجتماعية).
 -9تعويد الطفؿ عمى المشاركة االجتماعية والتعاوف واالحساس
بالدور.
 -15تحقيؽ التفاىـ الواعي عف طريؽ غناء أغاني الشعوب
المختمفة.
ثانياً :األىداف الخاصة:
 -1القدرة عمى استخداـ الصوت البشري استخداماً صحيحاً.
 -6القدرة عمى التعبير عف الذات.
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 -3القدرة عمى التفاعؿ بالصوت البشري.
 -4تنمية المنطقة الصوتية لمصوت البشري.
وتحقيق األىداف الخاصة السابقة يتطمب أن يكتسب الطفل بعض
الميارات األساسية وىي:
 -1القدرة عمى إصدار الكممات المت منة في أغنية الطفؿ
بتقطيعاتيا

العرو ية

(االستجابة

اإليقاعية

المرتبطة

بالكممة).
 -6القدرة عمى إصدار الن مات المت منة في لحف األغنية.
 -3القدرة عمي مزاوجة صوت ذا تردد معيف (ن مة) بمقطخ لفظي
معيف ذي ديمومة معينة.
 -4القدرة عمى تقميد نموذج بعد عر و مف المعمـ.
 -5القدرة عمى ال ناء منفرداً.
 -6القدرة عمى ال ناء مخ الجماعة.
 -7القدرة عمى مصاحبة غناءه بآلة موسيقية أو بالتصفيؽ.
 -8القدرة عمى مصاحبة غناء غيره مف األطفاؿ بآلة موسيقية أو
بالتصفيؽ.
 -9القدرة عمى التمويف الصوتي ليعطي الكممات والمحف تعبي ًار
وجدانياً.
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األغاني الم ئمة لطفل الحضانة:
عند حديثنا عف األغاني المبلئمة لمطفؿ يجب التعرض لعدد مف
الجوانب نوجزىا فيما يمي:
أوالً :صوت الطفل:
ميز الفيمسوؼ الفرنسي جاف جاؾ روسو بيف ثبلثة أنواع لصوت
اإلنساف وىي:
أ) صوت الكبلـ .Speaking Voice
ب) صوت ال ناء .Singing Voice
جػ) الصوت التعبيري Expressive Voice

(وىذا النوع ىي

ل ة العواطؼ ويعطي النوعيف اآلخريف كثي اًر مف المعنى).
والطفؿ لديو األنواع الثبلثة ولكنو ال يستطيخ استخداميا جميعاً في
وقت واحد ،واألصوات الثبلثة تتكامؿ وتتوحد في الموسيقى الكاممة،
ولكف مثؿ ىذه الموسيقى أبعد عف قدرات الطفؿ ،فعندما نبلحظ كبلـ
الطفؿ نجده بسيطاً ىادئاً وعمى وتيرة واحدة ألف عواطفو ما زالت
غير نشطة ،وعمى ذلؾ اشترط روسو أال يعطي لمطفؿ أدوار تعبيرية
سواء كانت حزينة أو مرحة ليقوـ ب دائيا ألنو ال يستطيخ أف يؤدي
شيئاً مصطنعاً بعيداً عف طاقتو التعبيرية ،أما الصوت ال نائي فيتميز
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بنفس صفات صوت الكبلـ إال أنو يشمؿ درجات صوتية مختمفة
يستطيخ مف خبلليا أداء لحف معيف.
وي اؼ إلى تصنيؼ روسو السابؽ صوت الطفؿ أثناء المعب،
ويبلحظ أف ىذا الصوت حاداً خشناً أجش ويخرج بطريقة متكمفة
غير طبيعية وىذا يرجخ إلى ظروؼ االستثارة أثناء المعب ،لذلؾ نجد
األطفاؿ عند استثارتيـ أثناء ال ناء تت ير الصفات التي يتميز بيا
الصوت ال نائي إلى تمؾ الصفات التي يتميز بيا صوت المعب.
ثانياً :المنطقة الصوتية:
المنطقة الصوتية ىي تمؾ المنطقة التي يستطيخ الطفؿ ال ناء فييا
بيسر وسيولة ودقة ،وتت ثر سمعة ىذه المنطقة تبعاً لمت يرات
المرتبطة بخصائص فطفؿ الح انة يكوف صوتو اكثر حدة مف
الطفؿ في سف  7 – 6ويكوف أكثر اعتداالً في سف  16 – 8ويميؿ
صوت الذكور إلى ال مظ في مرحمة المراىقة وىكذا.
وتحديد المنطقة الصوتية التي يستطيخ المتعمـ األداء فييا بسيولة
ويسر ودقة مطمب أساسي مف متطمبات ال ناء الناج وعمى ذلؾ
يصب مف ال روري عمى المعمـ تحديدىا.
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ولقد أثبت دراسات النمو التي أجريت عمى األطفاؿ أف األطفاؿ مف
سف  4 – 6تكوف المنطقة الصوتية التي يستطيعوف األداء فييا
بسيولة بيف ري – ال ثـ تزداد ىذه المنطقة في االتساع في سف
الخامسة فيستطيخ الطفؿ ال ناء في المنطقة ري  -سي ثـ تزداد
ىذه المنطقة تدريجياً حتى تصؿ في سف السابعة غمى ري – ري،
ويعتمد اتساع المنطقة الصوتية لؤلطفاؿ عمى التدريبات الصوتية
التي يتعرض ليا الطفؿ.
كذلؾ لوحظ أف األطفاؿ في سف الرابعة تكوف قدرتيـ عمى غناء
الن مات حوؿ المحف الصحي  ،وعندما يصموف إلى سف الرابعة
والنصؼ يستطيخ حوالي  %55منيـ ال ناء أكثر دقة وحوالي %15
تكوف لدييـ عيوب في ال ناء.
كيفية تحديد المنطقة الصوتية لألطفال:
إف مف أىـ واجبات المعمـ معرفة المنطقة الصوتية لؤلطفاؿ حتى
يمكف اختيار األغنيات المبلئمة ليـ وكذلؾ اختيار التدريبات
الصوتية التي يمكف اجراءىا ،ولقد أجريت بحوث كثيرة لمعرفة أمثؿ
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الطرؽ لتحديد الطبقة الصوتية ،ونذكر فيما يمي طريقة فروشمز
 Froshelsوالتي تتمخص فيما يمي:

 -1يطمب مف األطفاؿ غناء سمـ دو صعوداً وىبوطاً بعد
االستماع إلى ن مة األساس مف شوكة رنانة ،وبعد استماعو
إلى السمـ مف اآللة الموسيقية (يف ؿ البيانو) أو المدرس
نفسو.
 -6في حالة عدـ قدرة الطفؿ عمى ال ناء بسبب عدـ التدريب أو
خمؿ في الصوت يطمب مف الطفؿ غناء أغنية م لوفة.
 -3في حالة فشؿ الطفؿ في ىذه المحاولة يطمب مف طفؿ آخر
يستطيخ ال ناء أداء األغنية ويطمب مف الطفؿ اآلخر
االستماع إليو ثـ تقميده حيث يسيؿ عمى األطفاؿ تقميد
أصوات مماثمة لصوتيـ في الدرجة والنوع.
ويبلحظ في طريؽ فروشمز أف ال يطمب ال ناء باستخداـ الكممات
ولكف باستخداـ الحروؼ  uاو  iاو  aحيث لوحظ أنيا أسيؿ بالنسبة
لؤلطفاؿ.
وعند تحديد الطبقة الصوتية لكؿ طفؿ كاف فروشمز يحدد أعمى ن مة
يمكف أف ي نييا الطفؿ بتمؾ التي ال يبلحظ فييا أف الطفؿ أجيد
*

هذه الطريقة يمكن استخدامها في المراحل التعليمية المختلفة وان كان من المفضل في هذه المرحلة ان
يالحظ المعلم اطفاله ويحدد النغمات التي ال يحدث فيها توتر او شد عند اصدار األصوات.
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صوتو أي لـ يحدث أي توتر وشد لمع بلت الصوتية وذلؾ ب خذ
الن مة األقؿ حدة كحد أعمى ليذا الطفؿ.
كذلؾ أثبتت دراسات النمو التي أجريت خارج مصر أف المسافة
الثالثة اليابطة الص يرة (صوؿ – مي) ىي اسيؿ المسافات ولذلؾ
نجد أف معظـ أغنيات األطفاؿ في الخارج تعتمد عمى ىذه المسافة.
ثالثاً :كممات األغنية:
عند اختيار أغنية الطفؿ مف حيث كممتيا ومو وعيا يجب الت كيد
عمى الخصائص العمرية ليذا الطفؿ ،فطفؿ الثالثة تبمغ ذخيرتو
الم وية  655كممة تت مف أسماء األشياء المحيطة بو وصفاتيا
وتكوف جممة قصيرة تتكوف مف كممتيف أو ثبلثة لكنيا تعطي معنى
كامبلً عما يريد قولو ،وترتبط كممتو بإيماءة تؤكدىا ،ثـ تبدأ الجمؿ
في زيادة عدد كمماتيا حيث تزداد عدد كمماتيا فتصؿ إلى 6 – 4
كممات وتزداد ذخيرتو الم وية فتصؿ إلى حوالي مف  18ألؼ كممة
إلى  64ألؼ كممة عند بموغو سف السادسة ،ومعنى ىذا أف ذخيرة
الطفؿ الم وية تسم لنا بإعداد واختيار أغاني ترتبط بحياة الطفؿ
اليومية وخبراتو ،مرتبطة بخيالو وقدراتو عمى المتصور.
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وىنا يبرز سؤاؿ ىاـ ىؿ ي ني الطفؿ بالعامية أو العربية الفصحى؟
واإلجابة ىنا يجب أف ي ني الطفؿ ما يتكممو بالفعؿ وما يستطيخ أف
ينطقو ،ولكف مف األف ؿ أف تكوف ىذه الكممة في نطاؽ الم ة
العربية ا لميسرة (أي العامية الميذبة) وىي تمؾ الم ة التي تقترب مف
ل ة الحديث وبذلؾ نقرب بيف الم ة العربية الفصحى والم ة الدارجة
أي أننا نميؿ إلى ت كيد رأي أفبلطوف في (أف الم ة التي يتكمـ بيا
الطفؿ ىي نفسيا التي ي ني بيا).
أما بالنسبة لطوؿ األغنية (عدد أبياتيا) فيف ؿ أف يتراوح بيف بيتيف
وأربعة أبيات ،وأف يحتوي كؿ بيت فييا عمى معنى حتى يسيؿ
حفظو وتكوف في مدى قدرة الطفؿ عمى االنتباه كذلؾ يف ؿ أف
تكوف كمماتو عف لساف الطفؿ نفسو ،ال عمى لساف مف يخاطبو
(قطتي – أمي – أبي – لعبتي  ...وىكذا).
رابعاً :إيقاع األغنية:
يتبخ إيقاع األغنية كمماتيا ،فإذا كانت سمسة أصب اإليقاع سمساً،
أما إذا كانت الكممات معقدة اصب اإليقاع معقداً.
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يشترط عند تقطيخ الكممات تقطيعاً عرو ياً موسيقياً أف ي خذ
المقطخ الواحد فترة مساوية لو في الزمف فكممة (خالد) يكوف تقطيعيا
(لد خا) ويحوؿ ىذا إلى ما يقابمو إيقاعياً ،كذلؾ.
يجب أف يقتصر تقطيخ الكممات عمى التقسيـ المقطعي Syllabic
والبعد عف التقطيخ البلمقطعي  Melismaticكذلؾ يجب مبلحظة
عند اختيار ميزاف األغنية أف تكوف في الميزاف الثنائي.
2
4

ثـ الرباعي

4
4

ثـ الثبلثي

3
4

خامساً :لحن األغنية:
ذكرنا أف أغنية الطفؿ تتميز ببساطة الكممة وبساطة اإليقاع ،أي ًا
يجب الت كيد عمى بساطة المحف ،فيجب أف يكوف سمساً ويف ؿ
المحف الخالي مف القفزات  Conjunct movementعندما تكوف
المنطقة الصوتية لؤلطفاؿ محدودة وتستخدـ القفزات Disjunct
 movementعندما تبدأ المنطقة الصوتية لؤلطفاؿ في االتساع.
كذلؾ يف ؿ أف تكوف العبارات الموسيقية قصيرة – حتى ال ي طر
الطفؿ إلى التنفس في وسطيا فيؤثر ذلؾ عمى صحة األداء ،وتكرره
حتى يسيؿ حفظيا ،وأف يبتعد عف التحويبلت إلى مقامات متعددة
في أغنية واحدة.
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أما من حيث الخط المحني  melodie conlourفيناك عدة أنواع
يمكن االختيار من بينيا مثل:
 -1خط لحني يبدأ مف ن مات غميظة ثـ يتدرج في الحدة.
 -6خط لحني يبدأ مف ن مات حادة ثـ يتدرج إلى ال مظ.
 -3خط لحني يجمخ بيف أ ثـ ب.
 -4خط لحني يجمخ بيف ب ثـ أ.
 -5خط لحني يدور حوؿ ن مة معينة.
وعند تمحيف أغنيات األطفاؿ يجب أال تمحف الحروؼ الثقيمة النطؽ
(مثؿ ؽ – خ) عمى درجات حادة حتى يمكف أداؤىا بسيولة دوف
ط عمى الحنجرة ،كذلؾ لمحفاظ عمى سبلمة نطقيا واعطاء الموف
الطبيعي ليا.
وعند اختيار خط لحني ألغنيات األطفاؿ يجب أف يتـ اختيار
األسيؿ منيا ذي الخط المحدد االتجاه والمناسب لكممات األغنية.
نمو الخط المحني في أغاني األطفال:
قاـ كوادي بدراسة مستفي ة لمتعرؼ عمى خصائص أغاني األطفاؿ
في المجر وقد بدأ تجربتو بت ليؼ أغنيات ت ني عمى ن مة واحدة ثـ
مسافة الثانية الكبيرة ،وقد الحظ كوداي ومعممي الموسيقى في المجر
أف ىذه األغنيات صعبة األداء لم اية وبصفة خاصة تمؾ التي
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استخدمت ن مة واحدة ،ثـ بدأ تجربتو في اختيار األغاني المجربة
الشعبية واألغاني المؤلفة خصيصاً لؤلطفاؿ في مرحمة الح انة ثـ

في مراحؿ التعميـ المختمفة والتي تستخدـ السمـ الخماسي الخالي مف

أنصاؼ األبعاد مبتدئاً بتقديـ الثالثة الص يرة اليابطة (صوؿ – مي)
ثـ ي يؼ ن مة ال ثـ دو ثـ ري وألؼ عمى كؿ خطوة مف ىذه
الخطوات أغنيات لؤلطفاؿ وعندما تتسخ المنطقة الصوتية لؤلطفاؿ
ي يؼ ن مة فا ثـ سي وبذلؾ يكتمؿ السمـ الدياتوني.
كذلؾ نجد أورؼ المربي الموسيقي األلماني أكد أي اً عمى استخداـ
السمـ الخماسي مبتدئاً أغنياتو مسافة الثالثة الص يرة اليابطة.

وبالرغـ مما ت كد مف مبلئمة ذلؾ لمطفؿ في خارج مصر ،إال أننا

بحاجة ماسة إلى بحوث مصرية يمكف مف خبلليا معرفة نمو الخط
المحني لؤلطفاؿ.
سادساً :مصاحبة أغاني األطفال:

تعد المصاحبة عنص اًر أساسياً في ال ناء المدرسي بما تعطيو ىذه
المصاحبة مف اثراء العنصر المحني لؤلغنية الذي يعدـ لؤلطفاؿ
بصوت المعممة والذي يجب اف يكوف وا حا ودقيقا وتنقسـ
المصاحبة الي ثبلثة أنواع:
 -1مصاحبة ىارمونية بسيطة لم اية (الت لؼ في الو خ
األساسي عمى النبر القوي لمميزاف أو في القفبلت).

المهارات الموسيقية

88

 -6مصاحبة إيقاعية يؤدييا المعمـ عمى ألة إيقاعية واحدة ،قد
تكوف مثمث أو دؼ  ..الخ أو اكسمفوف ويكوف ذلؾ أي اً في
صورة بسيطة.
 -3مصاحبة ايقاعية يقوـ بيا األطفاؿ أنفسيـ سواء كانت متعممة
أو تمقائية مف األطفاؿ باستخداـ اآلالت اإليقاعية ،أو
التصفيؽ أو الخبط باألرجؿ.
ويجب مبلحظة عدـ زيادة اآلالت المصاحبة ل ناء األطفاؿ وأف
تكوف نسبتيا  15 – 1عند ال ناء الجماعي ،وأف يكوف اختيار
اآلالت المصاحبة مبلئماً لمطابخ األغنية.
طرق تدريس األغنيات لألطفال:
ىناؾ طرؽ مختمفة لتدريس األناشيد لؤلطفاؿ وال يمكف تف يؿ طريقة
عمى أخرى ولكف يمكف استخداـ كؿ ىذه الطرؽ طبقاً لنوع األغنية
وطبيعة األطفاؿ الذيف ندرس ليـ ،وسوؼ نعرض ىذه الطرؽ.
-1الطريقة الكمية:
في ىذه الطريقة يستمخ األطفاؿ إلى األغنية ككؿ واحد مف بدايتيا
حتى نيايتيا في عدد كاؼ مف المرات ثـ يقوموف ب ناءىا ،وىذه
الطريقة تشبو الطريقة التي يتعمـ بيا األطفاؿ عند االستماع إلى
المذياع أو مشاىدة برامج األطفاؿ في التمفزيوف حيث أنيا تذاع ككؿ
وال تقسـ إلى أجزاء ب رض تعميميا لمناس ،وفي الحقيقة تقتصد ىذه
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الطريقة كثي اًر مف الوقت وتعطي لؤلغنية معناىا الموسيقي ،إال أنيا
تيمؿ تصحي األخطاء عند وقوعيا وفي العادة يكوف ال ناء فييا
تقريباً ثـ يقترب مف الصحة كمما زاد تكرار األداء ويزداد عدد مرات
األداء كمما ازدادت صعوبة األغنية.
وعموماً يمكف القوؿ أف األغنيات القصيرة البسيطة يمكف تدريسيا
بالطريقة الكمية.
-2الطريقة الجزئية:
تبدأ ىذه الطريقة ب ف ي ني المعمـ األغنية ككؿ واحد ،ثـ يبدأ المعمـ
في غناء جزء مف األغنية يكرره عدة مرات ويطمب مف األطفاؿ
إعادة ىذا الجزء األوؿ والثاني وىكذا إلى أف يكتمؿ الكؿ.
وعند تجزئة األغنية يجب أف تكوف األجزاء ذات معنى وا

فمثبلً

ال يج أز األغنية إلى كممات ولكف األف ؿ أف تج أز إلى جمؿ ليا
معنى مثؿ (قطتي ص يرة) أو (لعبتي جميمة) وىكذا.
وقد ينتج عف استخداـ الطريقة الجزئية في تدريس األغنيات بعض
الصعوبات المحنية عندما تكوف نياية الجزء ن مة تختمؼ عف بدايتو
وبالتالي يصعب عمى األطفاؿ تذكر ن مة البدء وعمى ذلؾ قد نجد
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األطفاؿ يكرروف الجزء ببداية أقوى مما يؤدي إلى تحويؿ لحني في
سمـ جديد غير مقصود.
ويعتمد عبلج ىذا الخط عمى ميارة المعمـ في اختيار الوقفات
والت كيد دائماً عمى صحة البدء.
وتصم

الطريقة الجزئية عموماً مخ األغنيات الطويمة نسبياً

واألغنيات الصعبة.
-3الطريقة التحميمية:
وىذه الطريقة تستخدـ فقط عند وجود صعوبات في غناء جزء معيف
سواء عند التدريس بالطريقة الكمية أو الجزئية حيث يقوـ المعمـ
بتدريب األطفاؿ عمى الجزء الصعب ثـ يدخمو في داخؿ الكؿ.
وتدريس األغنيات لؤلطفاؿ في رياض األطفاؿ يعتمد اعتماداً مطمقاً
عمى التمقيف ومحاكاة النموذج (المعمـ) وذلؾ لعدـ قدرة األطفاؿ عمى
القراءة والتعمـ عف طريؽ المحاكاة قد يكوف بتقميد المعمـ نفسو أو
تقميد شريط أو اسطوانة أح رىا المعمـ وسواء كاف المعمـ يعطي
النموذج أو يستمخ الطفؿ إلى نموذج فيجب أف يكوف نطؽ المعمـ
وا حاً وأف يخرج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة وأف يكوف صوت
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وبصوت متوسط القوة بحيث يمكف ألي طفؿ أف

يستمخ.
ارشادات عامة لممعمم عند تدريس األغنيات لألطفال:
لكي نصؿ بالطفؿ إلى مستوى مقبوؿ مف ال ناء ومقاييس ال ناء
الجيد يجب عمى المعمـ االىتماـ بالنقاط اآلتية بقدر اإلمكاف وبقدر
ما يستطيخ األطفاؿ عممو وىذه النقاط ىي:
 -1يجب أف يستمخ الطفؿ بقدر اإلمكاف إلى نماذج جيدة سواء
مف المعمـ أو التسجيبلت التي يقدميا المعمـ.
 -6إعطاء تدريبات لمطفؿ تيدؼ إلى تدريبو عمى التنفس
الصحي بحيث يتعود الطفؿ عمى إخراج اليواء ببطء أثناء
عممية الزفير.
 -3أف يكوف الطفؿ معتدؿ القامة عند ال ناء ويف ؿ أف يكوف
في و خ طبيعي بحيث تكوف الذراعاف إلى جانبي الطفؿ
وتكوف الرأس في المستوى الطبيعي.
 -4أف يحاوؿ المعمـ أف يفت فمو فتحة مناسبة أثناء ال ناء حتى
يقمده األطفاؿ.
 -5مراعاة النطؽ السميـ لمحروؼ المتحركة منيا والساكف وذلؾ
بإعطاء أمثمة ليقمدىا األطفاؿ وعند إعطاء ىذه األمثمة يجب

المهارات الموسيقية

91

أف يكوف صوت المعمـ مرتفعاً نسبياً حتى يمكف أف يستقبؿ
األطفاؿ النموذج بصورة وا حة ،وقد يبلحظ أحياناً أف
بعض األطفاؿ ال يستطيعوف نطؽ بعض الحروؼ (ش – ر
بل) فعمى المعمـ أدراؾ أف ىذا يرجخ إلى عوامؿ الن ج
مث ً
وأف الطفؿ سوؼ يصؿ لو في وقت ما ،وعمى المدرس أال
يقمد بحاؿ مف األحواؿ نطؽ األطفاؿ بؿ عميو أف يجعميـ
يقمدونو.
 -6االىتماـ بإعطاء المقاطخ المفظية القيمة الزمنية المناسب ليا.
 -7مراعاة سرعة النشيد بحيث تكوف في حدود مف 75 – 65
وحدة في الدقيقة مخ مراعاة طابخ النشيد قدر اإلمكاف.
 -8العناية بجماؿ الصوت وعدـ بذؿ الجيد في إخراج األصوات،
وىذه النقطة تؤكد

رورة االىتماـ باختيار األغنية في حدود

المنطقة الصوتية لبلطفاؿ وعند مبلحظة عدـ قدرة االطفاؿ
عمى ال ناء لمحف معيف بسبب عدـ مبلئمتو لممنطقة الصوتية
لؤلطفاؿ يجب عمى المعمـ تصويره الى منطقة مبلئمة.
 -9االىتماـ ببدء األغنية مف حيث الدرجة الصوتية والسرعة
ويمكف لممعمـ اعطاء ن مة البدء مف البيانو أو الة الريكوردر
أو صوت المعمـ.

المهارات الموسيقية

92

 -15العناية باظيار الجمؿ الموسيقية اثناء اداء األغنية وذلؾ
باالىتماـ باماكف التنفس الصحي

وتو ي

اماكف النبر

القوي.
 -11اظيار التمويف الموسيقي حسب كممات النشيد مخ مراعاة
اف االطفاؿ ال يستطيعوف االنتقاؿ التدريجي في قوة المحف
( )crese-dimولكنيـ يستطيعوف ال ناء بقوة أو بقوة
متوسطة أو بصوت خافت.
 -16عند استخداـ المعمـ اللة موسيقية عند تعميـ االغنية يجب
اال يط ى صوت اآللة عمى صوت االطفاؿ.
 -13يجب عمى المعمـ عدـ اجياد اصوات االطفاؿ بتكرار
االغنية عدة مرات ب رض اتقانيا بؿ يمكنو العودة الييا مف
المرات متخمبل ذلؾ بانشطة اخرى متنوعة.
 -14االىتماـ بالتعبير بالحركة عف كممات االغنية حيث اف ىذه
الحركات تسيؿ عممية حفظ االغنيات مخ تشجيخ الحركات
التمقائية الصادرة عف االطفاؿ.
 -15تشجيخ االطفاؿ عمى ارتجاؿ مصاحبة لبلغنيات التي
يؤدونيا وتسجيميا ليـ ثـ عر يا عمييـ.
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 -16عند تدريس االغنيات لبلطفاؿ يجب عمى المعمـ اف يتحرؾ
بينيـ او يجمس وسطيـ واال يتخذ و عا ثابتا ألف حركتو
تساعد االطفاؿ عمى متابعتو.
مشك ت الغناء عند االطفال:
ال ناء ىو قدرة الفرد عمى ترديد ن مات مف درجات صوتية مختمفة
بطريقة جيدة وعند تعميـ ال ناء يبلحظ المعمـ وجود فروؽ فردية بيف
االطفاؿ في قدرتيـ عمى ال ناء بؿ وقد يقابؿ المعمـ مجموعة مف
االطفاؿ يمكف وصفيـ بانيـ لدييـ مشكبلت في ال ناء وىذه
المشكبلت يمكف تصنيفيا كاالتي:
 -1يؽ المنطقة الصوتية :فعض االطفاؿ ال يستطيعوف اداء
اكثر مف ن متيف وبالتالي يتحوؿ غناؤىـ الى غناء رتيب
اقرب الى المحادثة العادية .conversational singers
 -6مشكبلت في ال ناء تنتج عف عدـ قدرة الطفؿ عمى التقميد
الدقيؽ لبلصوات فيو يستطيخ تتبخ الخط المحني صعودا
وىبوطا ولكف اداءه يكوف تقريبيا ويؤدى ذلؾ الى نشوز في
ال ناء وىذه الفئة مف االطفاؿ يطمؽ عمييـ Directional
.singers
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 -3مشكبلت في ال ناء ناتجة عف عدـ القدرة عمى ال ناء في
منطقة صوتية محددة بينما يستطيخ الطفؿ ال ناء بسيولة
ودقة في منطقة اخرى في نفس االغنية.
ويبلحظ اف المشكبلت الثبلثة السابقة يمكف الت مب عمييا بسيولة مخ
التدريب واكتساب الطفؿ مزيد مف الثقة عند ال ناء.
 -4وىناؾ بعض العيوب األخرى التي تنتج في ال ناء ويكوف
سببيا خمؿ فسيولوجي في حاسة السمخ وعمى ذلؾ يجب عمى
المعمـ تنبيو المسئوليف عف الطفؿ لتدارؾ ذلؾ مبك ار حتى ال
يتعرض الطفؿ لمواقؼ الفشؿ واالحباط.
 -5وىناؾ بعض المشكبلت الناتجة عف سوء التمييز الصوتي
لدى االطفاؿ مف حيث الحدة وال مظ وبالتالي ال يستطيخ
التوجو بصوتو مف ن مة إلى اخرى وفي ىذه الحالة يحتاج
الطفؿ الى مساعدتو ربما بالتعبير عف ت ير اتجاه الصوت
حركياً او بصرياً.
والمشكبلت السابقة جميعيا يستطيخ المعمـ الت مب عمييا مخ مراعاة
عدـ اظيار حاالت التخمؼ في ال ناء بحاؿ مف األحواؿ لبلطفاؿ
االخريف .ويمكف لممعمـ الت مب عمى ىذه المشكبلت التي ترجخ
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جميعيا اما لصعوبات التمييز الصوتي او صعوبات التقميد باتباع
االقتراحات االتية:
 -1اعطاء تدريبات لمتمييز بيف الن مات الحادة وال ميظة تبدأ في
منطقة صوتية واسعة المدى وت يؽ تدريجيا والتعبير عنيا
حركيا.
 -6اعطاء تدريبات تشمؿ جمبل قصيرة (قد تكوف جزءا مف
اغنية) أو محادثة بيف المعمـ والتبلميذ بحيث تستخدـ ن مات
محدودة وفي حدود المنطقة الصوتية لبلطفاؿ مثؿ( :اسمؾ
ايو؟) أو (ساكف فيف؟) أو (أحمد فيف؟) وىكذا..
 -3اعطاء االطفاؿ الذيف ال يستطيعوف ال ناء بدقة االجزاء التي
يسيؿ غناؤىا مخ اعطائيـ فرصة اكبر لبلستماع.
ويجب الت كيد اف ىذه التدريبات يجب أف ت خذ وقتا قصي ار وفي
العاب جماعية يشترؾ فييا الفصؿ باجمعو وال يقتصر بحاؿ مف
االحواؿ عمى ال عاؼ في ال ناء فقط.
كذلؾ يجب االشارة الى اف تنمية الذاكرة المحنية يعد مف اىـ الجوانب
التي يجب اف ييتـ بيا المعمـ والتي يمكف مف خبلليا الت مب عمى
مشكبلت ال ناء ويجب مراعاة البدء بطمب تقميد ن مة واحدة ثـ
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ن متيف ثـ ثبلثة وتزداد تدريجيا الى اف يصب جزءا مف اغنية او
اغنية كاممة.
نماذج مرشدة الغاني االطفاؿ في دور الح انة رياض االطفاؿ:
نعرض فيما يمي بعض االغنيات المبلئمة لبلطفاؿ في رياض
االطفاؿ ويبلحظ اف ىذه االغنيات تقوـ بدور المرشد لممعمـ عميو اف
يبتكر مثميا او يختار عمى نسقيا.
وتت مف ىذه االغنيات اغاني ترتبط ببيئة الطفؿ سواء كانت مؤلفة
خصيصا لبلطفاؿ او مستمدة مف التراث الشعبي مخ تعديميا لتتبلءـ
وخصائص الطفؿ ومنيا ما ىو في السمـ الخماسي الذي يتبلءـ
وصوت الطفؿ في ىذه المرحمة لذلؾ تت مف ىذه االغنيات بعض
االلعاب التي يمكف اف يؤدييا االطفاؿ اثناء غناءىـ ليا كذلؾ
يبلحظ اف ىذه االغنيات ترتبط ببعض المناسبات مثؿ المناسبات
الدينية او بعض العادات والقيـ التربوية.
ويبلحظ اف ىناؾ اغنيتيف طويمتيف مف ىذه االغنيات ويجب عمى
المعمـ عدـ تدريسيا في موقؼ واحد ولكنيا اعدت خصيصا لتقدـ
في مناسبات مدرسية مثؿ حفبلت اخر العاـ ولذا يجب عمى المعمـ
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عدـ تدريسيما في موقؼ واحد بؿ في عدة مواقؼ (الطريقة الجزئية)
حتى يتـ اتقانيا ككؿ.
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األناشيد واألغاني المدرسية
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األناشيد واألغاني المدرسية

مقدمة:
يعتبر ال ناء مف اقدـ الوسائؿ التعبيرية واسيميا والدليؿ عمى ذلؾ اف
الطفؿ يترنـ بن مات بسيطة قبؿ اف يتعمـ الكبلـ بؿ ونجده يكؼ عف
الصياح والبكاء اذا سمخ صوت امو وىي ت ني لو وىذا اف دؿ عمى
شيء فيعبر عف تاثر الطفؿ بال ناء وشعوره بالبيجة سواء في
مزاولتو اياه او االنصات لو فالطفؿ الص ير يحتاج لبلغنية كما
يحتاج لم ذاء تماما لذلؾ عمى معمـ التربية الموسيقية اف يست ؿ ىذا
الميؿ الطبيعي مف الطفؿ ويجعؿ مف حصة التربية الموسيقية فترة
سعيدة في الحياة المدرسية لمطفؿ.
اىمية الغناء:
في الصفوؼ االولي ثبت انت االناشيد واالغاني التي تعبر عف
خبرات االطفاؿ اليومية والتي يقمد فييا اصوات الحيوانات والطيور
ووسائؿ النقؿ وكذا االغاني الشعبية في البيئة وما يحيط بو مف
مؤثرات ومشاىدات في حياتو اليومية تعتبر خير وسيمة مف وسائؿ
التربية الحديثة الستجابة الطفؿ لممفاىيـ التربوية واالجتماعية
والقومية والدينية والعممية وذلؾ الف الطفؿ مف خبلؿ الترديد والتكرار
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مف خبلؿ نشاط محبب الى نفسو كال ناء ال ينسي تمؾ المفاىيـ بؿ
ويرددىا دائما كمما خبل الى نفسو فال ناء يزوده بقناعة شخصية بكؿ
كممة ويجعمو يحفظيا ويرددىا.
والنشاط الذي يبذلو الطفؿ في ال ناء يفيده نفسياً وصحيا واجتماعيا
كما انو يعوده عمى النطؽ السميـ.
اما االندماج في ال ناء الجماعي في الفصؿ فيكسبو القدرة عمى
المشاركة الجماعية.
االىداف:
اوال – االىداف التربوية:
 -1تنمية االحساس بالنواحي الدينية والقومية والجمالية عف
طريؽ مو وعات االناشيد المختمفة.
 -6تنمية صوت الطفؿ واجادة االلقاء وسبلمة االداء لمخارج
الحروؼ.
 -3الت مب عمى الخجؿ والتيتية وعيوب النطؽ واكتساب الثقة
بالنفس.
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 -4التعود عمى الطاعة والصبر واحتراـ دور اآلخريف وذلؾ
عندما تؤدي كؿ مجموعة مف االطفاؿ ورىا في ال ناء (اذا
كاف النشيد يتكوف مف مذىب وعدة اجزاء).
 -5تربية الذوؽ الفني وخاصة عندما يكوف االداء معب ار بصدؽ
عف معاني الكممات.
ثانيا – االىداف الفنية:
 -1تنمية الذاكرة الموسيقية.
 -6تعميـ كثير مف عناصر الموسيقى وفروعيا مف خبلؿ النشيد
بطريؽ غير مباشر.
 -3مصاحبة الموسيقى لمكممات مما يكسبيا جماال ومعنى
فيتذوقيا الطفؿ لحنا ومعنى.
خصائص النشيد الجيد :
اوال – من حيث المضمون:
يكوف مو وع النشيد مرتبطا بما يحيط بالطفؿ مف مظاىر الطبيعة
وكذلؾ الحيوانات االليفة والطيور ف بل عف المو وعات التي
تتصؿ بحياتو مثؿ حبو لوالديو واسرتو.
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ثانيا – من حيث الكممات:
 يجب اف تكوف سمسة بسيطة بحيث تقرب قدر المستطاع مفل ة الحديث.
 عباراتيا وا حة معبرة عف مو وع النشيد يسيؿ حفظيابل.
وتذكرىا وال يست رؽ حفظيا وقتاً طوي ً
 ايقاع الشعر ووزنو يكوف قصير.ثالثا – من حيث المحن:
 -1اف يتطابؽ ايقاعو مخ التقطيخ الشعري لكممات النشيد.
 -6اف يكوف جميبلً معب ار عف روح الكممات ومعناىا.
 -3ن ماتو سمسة خيالية مف القفزات الواسعة.
 -4اف يحتوي المحف عمى جمؿ موسيقية ص يرة متعادلة.
رابعا – من حيث المنطقة الصوتية:
يجب اف تبلئـ سف الطفؿ لذا يجب االبتعاد عف الن مات ال ميظة
النيا تسبب خشونة في االداء وكذلؾ االبتعاد عف الن مات الحادة
اما المنطقة الصوتية المناسبة فيي مف (سي الي ري).
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خامساً – من حيث المصاحبة:
أف تكوف بسيطة تساند النشيد وتعطيو الطابخ المناسب الم موف
واف تشتمؿ عمى ن مات مختمفة عف الخط المحني لمنشيد
استغ ل النشيد في خدمة باقي فروع المادة :
مف الطبيعي اف االناشيد القصيرة تناسب الصفوؼ االولي مف
المرحمة االبتدائية ولكنيا قد تست ؿ اي ا في الصفوؼ المتقدمة
كموقؼ مف قصة حركية تحتوي عمى كثير مف المواقؼ وفي ىذه
الحالة ال يتطمب اف يكوف النشيد دائما جديدا بؿ احيانا تكوف قد
سبقت دراستو يسكف اف يكوف النشيد مصد اًر لخبرات اخرى مستمدة
منو لخدمة باقي فروع المادة وتكوف الحصة شاممة وذلؾ بمعنى:
 -1امكانية استخراج ايقاع معيف مف النشيد ومصاحبتو بالتصفيؽ
او المشي
 -6استخراج ن مات جديدة يحسيا الطفؿ عف طريؽ ال ناء
واستخداـ اشارت اليد الدالة عمى االثر النفسي.
 -3امكانية است بلؿ النشيد في التذوؽ عف طريؽ تطبيؽ ،F.P
أو التدرج مف الصوت القوي إلى الصوت اليادئ أو التدرج
مف الصوت اليادئ الى الصوت القوي او ال ناء المتصؿ
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 legatoوالمتقطخ  .... Staccatoالخ مف انواع التظميؿ
المختمفة.
 -4مصاحبة االت االطفاؿ االيقاعية (الباند) لمنشيد.
 -5امكانية است بلؿ النشيد في شكؿ لعبة تمثيمية تؤدي
بالحركات المعبرة عف م موف كمماتو.
طريقة تدريس النشيد :
لمتشويؽ اىمية كبيرة في تقديـ النشيد لمطفؿ فعمى المعمـ اف ينتفي
االناشيد التي تتفؽ في مو وعيا مخ المواقؼ والمناسبات التي تمر
بحياة الطفؿ سواء اليومية او االعياد القومية والدينية واالجتماعية
عمى اف يكوف لكؿ نشيد مقدمة في صورة قصة مشوقة.
وعمى المعمـ اف يعود االطفاؿ االعتماد عمى انفسيـ اثناء ال ناء
بقدر االمكاف ومنذ البداية بحيث ال يشترؾ معيـ في ال ناء او
العزؼ اال عند ال رورة.
عند تقديم نشيد جديد يمكن اتباع الخطوات التالية:
 -1اثناء سرد القصة وفي الموقؼ المناسب منيا ي ني المعمـ
النشيد لبلطفاؿ بصوتو اوا وىذا اف ؿ واذا لـ يتمكف يستعيف
بعزؼ المحف عمى االلة الموسيقية.
 -6يبدأ المعمـ في تمقيف النص الم وي (أو يكوف مكتوباً حسب
مستوى الفصؿ وىذا في الفصوؿ المتقدمة) ويكوف تقطيخ
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كممات النشيد ب ف يقوؿ المعمـ الكممة تقطيعاً مخ تصفيقيا
باليد.
 -3ي ني المعمـ النشيد أو يعزفو مرة ثانية ويجعؿ االطفاؿ
يتابعوف المحف مخ النص وعميو اف يتوقؼ عف الموسيقى او
ال ناء مف حيف الخر الختبار االطفاؿ بالسؤاؿ عف المكاف
الذي توقفت عنده الموسيقى او ال ناء حتى يستحثيـ دائما
عمى االنتباه.
 -4بعد ذلؾ يمكف أف يج أز تدريس النشيد عف طريؽ العبارات
ب ف ي ني المعمـ عبارة موسيقية او يعزفيا ويقمدىا االطفاؿ ..
وىكذا حتى ينتيي المحف.
 -5يطالب االطفاؿ باف ي نوا او مصاحبتيـ بااللة الموسيقية
وعميو اف يترؾ االطفاؿ بيف فترة واخرى ي نوف بدوف
مصاحبة حتى يتمكف ىو مف مبلحظة االخطاء وبعد ذلؾ
يعود لم ناء او العزؼ لتصحي الخط .
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حصة التربية الموسيقية الشاممة
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حصة التربية الموسيقية
مقدمة:
تعتبر الحصة الشاممة مف انج

الوسائؿ التي تعيف عمى تحقيؽ

اىداؼ التربية الموسيقية وذلؾ لما تت منو مف فروع وانشطة مختمفة
تتي التنويخ الذي يشد االطفاؿ ويجذب انتباىيـ وىذا يناسب طبيعة
االطفاؿ وىي عدـ الثبات عمى شيء اكثر مف فترة وجيزة والقصة
الموسيقية الحركية ىي خير ما يناسب الحصة الشاممة حيث تتكوف
مف مواقؼ متعددة تتي تنوعاً لبلنشطة التي تناسب كؿ موقؼ.
األسس التي تقوم عمييا الحصة الشاممة:
 اف تحوي جميخ فروع التربية الموسيقية مف صولفيج والعابموسيقية وتذوؽ غناء فردي وجماعي وتدريبات صوتية واداء
جماعي (عزؼ بآالت الباند االيقاعية).
 اف يكوف احد ىذه الفروع اساسا لمحصة وبقية الفروع كاطاريتحرؾ في داخمو المعمـ.
 ا ستخداـ القصة الموسيقية الحركية التي تشمؿ مواقؼ تعميميةموسيقية ومواقؼ سموكية او ميارية او وجدانية عمى اال
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تكوف القصة ىدفا في حد ذاتيا ولكنيا وسيمة لموصوؿ
لتحقيؽ االىداؼ المعرفية والميارية والوجدانية.
 يجب االستعانة بالوسائؿ التعميمية الستخداميا في المواقؼالتعميمية المناسبة اثناء الحصة.
 يجب اف يذيؿ كؿ درس بتقويـ في نيايتو لمعرفة مدىاستيعاب االطفاؿ لممعمومات الموسيقية واستجابتيـ الداء
االنشطة المتنوعة ويكوف ذلؾ اما في صورة اسئمة مف
المعممة او االعتماد عمى مبلحظة تجاوب االطفاؿ اثناء
ادائيـ لبلنشطة المختمفة.
تنفيذ الحصة الشاممة التي تقوم عمى القصة الحركية:
 تقص المعممة القصة عمى االطفاؿ في مدة قصيرة ال تزيدعف خمس دقائؽ حتى يستفاد بوقت الحصة في اكتساب
المعمومات الموسيقية واداء الميارات الحركية.
 يعبر االطفاؿ عف المواقؼ المختمفة لمقصة تبعا الرشاداتالمعممة مخ مبلحظة اعادة الموقؼ الواحد تبعا لعدد االطفاؿ
حتى يشترؾ الجميخ في االداء وىذا يساعد عمى تثبيت
المعمومة الموسيقية مف ناحية ويستحوذ عمى انتباه االطفاؿ
مف ناحية اخرى.
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 اذا انتيى وقت الحصة ولـ تستطيخ المعممة تنفيذ جميخمواقفيا تؤجؿ المواقؼ التي لـ تنفذ الى حصة تالية عمى اال
تعيد المواقؼ التي نفذت بالفعؿ بؿ يكتفي بالتنويخ كنوع مف
التذكرة ثـ تنفذ المواقؼ الباقية.
 راعينا اف نذود المعمـ بنماذج مختمفة لمحصص الشاممة حتىيكوف ماديا لو ومرشدا عمى اننا تركنا حرية االبتداء باي
نموذج تبعا لمستوى االطفاؿ.
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وسائط التعمم الموسيقي في دور الحضانة
ورياض األطفال

المهارات الموسيقية

001

وسائط التعمم الموسيقي في دور الحضانة ورياض األطفال :
بعد أف تحدثنا عف الفصوؿ السابقة عف األنشطة الموسيقية المختمفة
التي يمكف تقديميا لمطفؿ في دور الح انة ورياض األطفاؿ ،نتناوؿ
في ىذا الفصؿ الوسائط المبلئمة لتقديـ ىذه األنشطة الموسيقية
وغيرىا مف االنشطة التي تيدؼ بطريقة متكاممة إلى تنمية الجوانب
السموكية المختمفة لمطفؿ ولما كاف (اليوـ) في رياض االطفاؿ وحده
زمنيو متكاممة تتفاعؿ فيو فترات مف النشاط والراحة – يعتمد في
تقسيمو عمى خصائص االطفاؿ الجسميو والنفسية فمعؿ اف ؿ
وسائط يمكف مف خبلليا تنفيذ ىذه االنشطة ىي االلعاب والقصص
وسوؼ نتناوؿ ىذيف الوسيطيف بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ.
أوالً :التعمم الموسيقى من خ ل المعب
يتميز الطفؿ في تعاممو مخ العالـ المحيط بخ ب نو يتحرؾ ويحس
وينطؽ وىو يستطمخ ىذا العالـ ويستكشفو بكؿ حاسة مف حواسو يرى
ويممس ويسمخ ويشـ ويذوؽ كما أنو يختبر قدرتو عمى السيطرة عمى
األشياء وال يتـ ذلؾ كمو في مرحمة ما قبؿ المدرسة إال مف خبلؿ
المعب.
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اف الطفؿ مف خبلؿ المعب يحاكي األطفاؿ واألشخاص ويقمد األشياء
في محاولة لمتصنيؼ والتجميخ والفيـ ولعؿ الطريقة المرنة التي
يعمؿ بيا عقؿ الطفؿ وتحولو مف عالـ الخياؿ الى عالـ القرار
والتخطيط والتحكـ في المواقؼ ،وىذه جميعاً عمميات ليا أىميتيا
لنمو الطفؿ.
وعادة ما يمج الطفؿ الى التجريب باستخداـ حركات الجسـ ليعطي
لؤلصوات الموسيقية شكميا انو (يتحدث) باستخداـ الحركة ويعبر
بذلؾ عف افكاره وانفعاالتو التي ال تتوافر ليا حتي ذلؾ السف رموز
ل وية مناسبة كما يعرؼ (مو عو) في المكاف باستخداـ الحركات
االستكشافية التي تحدد اتجاىات األماـ والخمؼ واألعمى واألسفؿ
واليميف واليسار وغيرىا.
ويمتد ىذا التجريب بحيث يشمؿ مختمؼ النواحي الحسية والحركية،
فالطفؿ يمرف صوتو وأطرافو وقدراتو العقمية وكؿ امكاناتو ب ف ؿ ما
يستطيخ.
ومعنى ذلؾ أف المعب عند الطفؿ عمؿ جاد وليس تزجية لوقت
الفراغ أو لمتروي فمف خبلؿ المعب يتـ معظـ نشاط الطفولة والمعب
نشاط يقوـ بو الطفؿ ألنو يرغب في ذلؾ وألف ىذا النشاط يكفيو
ويكافئو فالطفؿ ال يمارس أنشطة المعب بقصد الحصوؿ عمى منفعة
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خارجية أو كسب المدي والتشجيخ أو التبؿ وانما يمارسو لذاتو ولذلؾ
فإف المعب مف أىـ الوسائط التي تحقؽ مف خبلليا مسيرة النمو
لمطفؿ وىو الوسيط الذي يرتبط عف طريقو بالعالـ الخارجي بطريقة
ايجابية نشطة وليس عف طريؽ الخياؿ وأحبلـ اليقظة.
وحيف يستطيخ الطفؿ المعب بحرية يكوف قاد اًر عمى استخداـ قدراتو
النامية واستثمارىا بطريقة تمقائية وبمعدلو الخاص وبالمستوى الذي
يختاره ىو مف حيث الصعوبة او االنتاج كما يستطيخ مف خبللو
اقتحاـ خبرات وم امرات جديدة فالمعب بصفة عامة ىو وسيمة
يتحرؾ بيا الطفؿ مف المعموـ إلى المجيوؿ ومف ىنا تجيء أىميتو
في تقدـ عممية النمو.
خصائص المعب بصفة عامة:
يتسـ المعب بصفة عامة بمجموعة مف الخصائص نذكرىا فيما يمي:
 -1في بداية أي خبرة جديدة يت مف المعب في العادة عنصر
المخاطرة ،فيوجد قدر مف المخاطرة حينما يحاوؿ الطفؿ المرة
تمو األخرى أف يقؼ وحده أو يمشي دوف سند أو يتسمؽ أو
يسب كما يوجد قدر مف المخاطرة حيف يجري طفؿ ما قبؿ
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المدرسة أو يقفز أو يقتفي أثر زمبلئو وبيذا المعنى يصب
المعب م امرة حتى في أبسط صورة.
 -6في كثير مف أنشطة المعب قد يجعؿ األطفاؿ ظروفو تت مف
قد اًر مف المجازفة أكبر مما ىو

روري أو الزـ ،ويظير ىذا

في حركات القفز والتسمؽ ،كما يظير أي اً في األلعاب
التقميدية لؤلطفاؿ ،فعند المعب بالكرة قد يستخدـ األطفاؿ كرة
خشنة وقد يمج وف إلى العنؼ.
 -3يت مف المعب دائماً عنصر التكرار ويتي ذلؾ لمطفؿ فرصة
تنمية مياراتو التي تتطمبيا المعبة وحينما يصب

أكثر قدرة

يصير أكثر حرية في االرتجاؿ أو التنويخ او االبتكار ولعؿ
مف أىـ نتائج ذلؾ أنو عمى الرغـ مما يبدو عميو األطفاؿ
أثناء المعب مف أنيـ يكرروف ما يفعموف فإف ىذا التكرار ليس
نمطياً ،وغنما فيو قدر – يزيد وينقص – مف االختبلؼ في
األداء كؿ مرة إذا قورف باألداء في مرة أخرى.
 -4يؤدي النشاط في موقؼ المعب إلى مزيد مف النشاط الذي
يتفوؽ عمى سابقو مف حيث الكـ أو الكيؼ فبعد ما يتعمـ
الطفؿ الميارات الحركية األولية تصب لديو الفرصة لتنمية
االستراتيجيات فيحاوؿ مثبلً توقخ حركات زمبلء المعب
ويتعامؿ معيا عمى أساس ىذا التوقخ وباإل افة إلى ذلؾ
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فإف الطفؿ بعد بعض التكرار الذي يساعده عمى اتقاف الميارة
األساسية ينتقؿ إلى حركة أكثر تعقيداً وتفصيبلً وقد لوحظ
ذلؾ مثبلً في األنشطة اإليقاعية لمطفؿ ومخ تعمـ عناصر
مختمفة كثيرة لمعب فإنيا تصب وسائط لمقياـ ب نشطة أخرى.
 -5يمكف لمطفؿ مف خبلؿ المعب التوجو نحو أىداؼ في جادة
دوف الحاجة إلى مواجية كاممة الختبارات عالـ الواقخ إنو
يستطيخ الم امرة دوف أف ي طمخ بنواتج ذلؾ أو تحمؿ
المسئولية كاممة ،أنو يستطيخ أف يختبر ويحدد عبلقاتو
باآلخريف دوف أف يتعرض مباشرة لخبرات الصد ،إنو يستطيخ
اختبار حدوده وحدود اآلخريف مف حيث المصدر والعاطفة
والحزف وال

ب وال يؽ.

 -6خبلؿ المعب يستطيخ الطفؿ التعبير عف حاجاتو ك ف يعبر
عف رغبة مف العدواف والعقاب مف خبلؿ (قواعد المعبة) ولعؿ
ىذا الجانب التعبيري لمعب ىو الذي جعمو أساساً سيكموجي ًا
لمعظـ األنشطة االبتكارية عند الراشديف.
 -7يمكف لبلطفاؿ مف خبلؿ أنشطة المعب أف يمثموا ويحاولوا
أدوا اًر اجتماعية مختمفة فقد يقوـ الطفؿ بدور الر يخ أو األـ
أو األب أو المعمـ وأثناء عممية التمثيؿ ىذه يعبر بو وح
عف مشاعره تعبي اًر لفظياً أو حركياًً ازاء ىذه األدوار وبدوف
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ذلؾ تظؿ مشاعره تجاىيا خفية أو مكبوتة وبيذا تكوف لمعب
وظائفو التنفيسية.
خصائص لعب األطفال من سن  5 – 2سنوات:
اذا انتقمنا الى خصائص لعب األطفاؿ في المرحمة مو خ االىتماـ
في ىذا الكتاب نستطيخ عرض ىذه الخصائص بشكؿ عاـ كما يمي:
 -1يتميز لعب طفؿ الثانية ب نو لعب فردي ،حتى ولو كاف مخ
األطفاؿ اآلخريف ،وليس لعباً تعاونياً ،ويسود المعب في ىذه
الفترة النشاط الحركي ،كما يحب الطفؿ في ىذا السف اصدار
األصوات مف األشياء التي يمعب بيا وقد تكوف ىذه
األصوات عمى الوحدة الموسيقية عند االستماع إلى لحف ما
أثناء المعب بالمعبة.
ويمعب طفؿ الثانية بالم ة وتكرارىا وليذا تتكوف عنده إيقاعات معينة
ترتبط بيذه الكممات ويعتبر ال ناء مف األنشطة المحببة ليذا الطفؿ
وييتز عمى وحداتو اىت اززات منتظمة وأحياناً يصاحب ذلؾ بتصفيؽ
األيدي ،كذلؾ يستطيخ الطفؿ التمييز بيف المثيرات الموسيقية وغير
الموسيقية في البيئة مف حولو.
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 -6في سف الثالثة يعمب الطفؿ لعباً متوازياً ولكنو ال يزاؿ ليس
تعاونياً واف كاف يتميز بقدر مف المشاركة والطفؿ في ىذا
السف يبذؿ جيداً كبي اًر في استخداـ المعبة ويبدأ المعب التخيمي
في أف يعكس خصائص ل ة الطفؿ وتفكيره ويكوف خياؿ
الطفؿ معقداً بما رأه حديثاً وجذب اىتمامو ويستطيخ الطفؿ
في ىذا السف أف يتكمـ وأف ي ني بصوت عاؿ ،إال أف الم ة
ال تستخدـ بال رورة كوسيمة حوار ومحادثة بؿ تعبر
األصوات والكممات عف المشاعر واألفعاؿ .ويعتبر تكرار
األصوات والكممات مف الخبرات السارة التي قد تتحوؿ إلى
لعبة غنائية ممتعة ،وكثي اًر ما يستطيخ الطفؿ أف "يؤلؼ"
بعض األغنيات التي تصاحب أنشطتو المختمفة.
ويتحرؾ طفؿ الثالثة بطريقة أكثر ت ز اًر إذا قورف بطفؿ الثانية،
وتعكس حركاتو أحياناً استجابات ايقاعية أكثر دقة وبالطبخ يستخدـ
طفؿ ىذه السف طاقة كبيرة في الحركة ،ومخ ذلؾ يستطيخ التحكـ في
نشاطو إذا شعر ب ىمية ذلؾ.
ومخ اقتراب الطفؿ في سف الرابعة يكتشؼ أف مف الخبرات األكثر
متعة أف يكوف لو صديؽ يتحرؾ يتحدث ويمعب معو ،وعمى الرغـ
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مف أف خبرات طفؿ الثالثة محدودة فإف طفؿ ىذا السف ينمو في
وعي بالجماعة واىتماـ أكبر ب ف يكوف ع واً فييا.
 -3في سف الرابعة يظير الطفؿ سموكاً أكثر اجتماعية ،فالطفؿ
ال يزاؿ يتعمـ المشاركة ولكف ىذا السف ىو عمر تكويف
الصداقات ،وبالطبخ يجب أف تقدـ لمطفؿ خبرات االكتشاؼ
واالستطبلع الفردي حتى يستطيخ الطفؿ أف يمارس أنشطة
معتمدة عمى مواد يختارىا لنفسو ويحدد معدؿ أدائو فييا
بنفسو.
وتنمو لدى طفؿ الرابعة القدرة عمى إدراؾ العبلقات ويمكنو أف ينج
في تنظيـ وتصنيؼ األصوات وتحتؿ األلعاب التي تت مف تمييز
الن مات والتعرؼ عمى نوعية الصوت أىمية خاصة عند طفؿ ىذا
السف ،ويستطيخ الطفؿ أي اً تنظيـ األصوات بحيث تعينو عمى
التعبير عف قصة أو مصاحبة أغنية ،وفي ىذا السف بداية قدرة
الطفؿ عمى تذكر تتابخ األحداث واالستمتاع بتمثيؿ ىذه األحداث،
كما أنو يستمتخ باىتماـ شديد.
ويتكمـ طفؿ الرابعة كثي اًر مخ كثير مف المبال ة ،وىي بف ؿ األغاني
التي تتكوف مف كممات ال معنى ليا أو المصاغة في ل ة ساذجة
احكة ،والتي يمعب السجخ دو اًر ىاماً فييا ،ومخ زيادة اندماج
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الطفؿ في الجماعة تزداد أىمية مواءمة صوتو مخ أصوات اآلخريف
اثناء ال ناء وتعد ىذه احدى الميارات التي تنمو في سف الرابعة ،كما
تتميز األنشطة الحركية في ىذا السف ب نيا أكثر دقة.
 -4في سف الخامسة يصب الطفؿ أكثر قدرة عمى التعامؿ مخ
الخبرات الجماعية ،إنو يمعب مستقبلً واجتماعياً معاً عندما
يكتشؼ الموسيقى أو يؤدييا ،وتظير قدرتو النامية عمى
عكس اتجاه التفكير في قدرتو عمى تكرار األنماط الموسيقية
البسيطة.
ويصب طفؿ الخامسة أكثر وعياً باألصوات المتعددة التي تعزؼ في
وقت واحد ،ويمكنو أف يستجيب بدقة أكبر لموحدة األساسية ،ويتوافر
لديو ميارة أكبر عمى المزاوجة بيف صوتو وأصوات اآلخريف عند
ال ناء.
ويستطيخ طفؿ الخامسة استخداـ الصور الذىنية البصرية تعبر عف
الصوت والموسيقى ،وتنمو قدرتو عمى االرتجاؿ والتنظيـ واالستدعاء
واعادة تنظيـ األصوات أو اإلنكار الموسيقية.
ويتكمـ طفؿ الخامسة بطريقة حوارية مخ اآلخريف ،ويطرح األسئمة
لمحصوؿ عمى المعمومات ،إال أنو ال يستطيخ أف يفصؿ بعد فصبلً
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كامبلً بيف عالـ الخياؿ وعالـ الواقخ ،فمعبو ال يزاؿ يت مف كثي اًر مف
الخياؿ.
ويمكف لمطفؿ في ىذا السف أف يصدر حركة محدودة تتطمب
استخداـ حاسة التوازف ،ويمكف لمراشد (الوالد أو المعمـ) أف يتوقخ مف
الطفؿ دقة إيقاعية أكبر تعكس درجة عالية مف قدرة الطفؿ عمى
التحكـ الع مي.
أنواع األلعاب الموسيقية:
ىناؾ أنواع مختمفة مف األلعاب فيناؾ الفردي والجماعي ،وىناؾ
المعب الحر التمقائي وىناؾ المعب المنظـ ،وىناؾ المعب النشيط
والمعب اليادئ ،وىناؾ المعب الذي ينمي الجوانب الجسمية وىناؾ
المعب الذي ينمي الجوانب العقمية ،وعمى ذلؾ يمكف تصنيؼ
األلعاب الموسيقية حسب أىدافيا إلى فئتيف ىما:
أ) ألعاب النشاط الحر مخ الموسيقى :وىي التي تيدؼ الحركة
فييا إلى تنمية الجوانب الجسمية الحركية لمطفؿ مخ الت كيد
عمى ذاتية الطفؿ وتمقائيتو.
ب) األلعاب التعميمية :وىي األلعاب التي تقدـ مف خبلليا
المعمومات الموسيقية كتمؾ التي تتطمب الشعور بصعود
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المحف أو انخفا و والتعبير عف ذلؾ بالحركة ،أو الشعور
بالوحدة اإليقاعية واألزمنة المختمفة وغيرىا مف المفاىيـ
الموسيقية التي سبؽ التعرؼ عمييا في الفصؿ الخاص
باالستماع.
كذلؾ توجد بعض األلعاب التي يعرؼ الطفؿ مف خبلليا أصوات
اآلالت الموسيقية أو اسمائيا وغيرىا مف االلعاب ذات اليدؼ
التعميمي المقصود.
وسوؼ نعرض في الصفحات التالية بعض النماذج ليذه األلعاب.
أوالً :ألعاب حرة تساعد عمى االنط ق والتخيل:
وتيدف ىذه األلعاب إلى:
 -1استخداـ الحركة لمتعبير عف بعض المفاىيـ الموسيقية وغير
الموسيقية.
 -6تنمية الع بلت المصدرة لبلستجابات (ال ميظة ثـ الدقيقة)
وفي ىذه األلعاب يستخدـ األطفاؿ أجزاء الجسـ المختمفة مخ
معرفة بعض التعميمات الصادرة مف المعمـ سواء كاف ذلؾ
يتطمب رفخ أو خفض أو ثني أو فرد أو أعمى أو أسفؿ أو
غيرىا مف الكممات التي تستخدـ في ىذه األلعاب.
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وىذه بعض النماذج التي يمكف لممعمـ االستعانة بيا أو االبتكار عمى
منواليا.
 -1تس ؿ المعممة األطفاؿ عما إذا كاف قد شاىد أحدىـ عصا
مستقيمة  ...وتطمب مف كؿ طفؿ:
أ) أف يحاكي عصا مستقيمة بذراعو.
ب) أف يحاكي عصا ممتوية بذراعو
جػ) أف يؤدي خطاً منحنياً ببطيء بذراع واحدة ثـ بالذراعيف الواحد
تمو اآلخر.
د) أف يدمج الحركات المنحنية والمستقيمة مخ تمحيف مبتكر ليذه
الكممات:
دايرة تدور

دايرة تدور

فوؽ النجـ

وتحت البحر

ىػ) أف يبتكر الطفؿ مصاحبة لما ي نيو عمى آلة كسمفوف.
و) أف ي نييا مخ أداء حركات ص يرة مف الجسـ مثؿ تحريؾ
األصابخ.
 -6تطمب المعممة مف األطفاؿ عمؿ دائرة بكمتا اليديف أو بكؿ يد
عمى خدة في اتجاىات مختمفة وتصاحبيـ بآلة إيقاعية.
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 -3تطمب المعممة مف األطفاؿ استخداـ كؼ اليد في التعبير عف
الموسيقى وذلؾ بمتابعتيا بحركات اليد في اليواء سواء
ب طراؼ األصابخ أو باليد منبسطة أو بالرسـ ب صابخ واحد أو
ب صبعيف أو أكثر كذلؾ بالبصـ باإلبياـ الذي يوحي بالعزؼ
المتقطخ مف نوع الػ .Marcato
 -4تحرؾ المعممة ذراعيا األيمف في عدة اتجاىات ويحاكييا
األطفاؿ باألداء في نفس الوقت بذراعيـ األيسر ،وذلؾ حتى
تبدو الحركة كما لو كانت معكوسة في مرآة ،ويجب أف تؤدي
الحركات ببطء شديد حتى يسيؿ عمى األطفاؿ متابعتيا ...
تنمي المعبة باستخداـ الذراعيف ثـ الجسـ كمو.
-5

أ) يسير األطفاؿ في الفصؿ عمى موسيقى وا حة الوحدات
بحيث يتخيؿ كؿ منيـ شخصية ما مميزة أو طير أو حيواف
مؤدياً الحركات الخاصة بو.

ب) يقؼ األطفاؿ عند سماع الصوت الصادر مف الكاستانييت
مخ الثبات عمى حركة معينة يمكف منيا التعرؼ عمى
الشخصية التي يحاوؿ كؿ طفؿ تقميدىا.
جػ) تختار المعممة أحسف طفؿ أدى الشخصية  ..فيصفؽ لو
الجميخ.
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د) عند سماع الصوت الصادر مف الصاجات يتفرؽ األطفاؿ مرة
أخرى ويسيروف لتخيؿ شخصية جديدة.
ىػ) تعاد المعبة عدة مرات.
 -6يتابخ األطفاؿ غناء المعممة المرتجؿ مخ مصاحبة الدؼ
وتطمب منيـ أف يتابعونيا ب داء حركات فكاىية وعندما
تتوقؼ يظؿ األطفاؿ في اداء الحركات الفكاىية وبعد أف
ي حؾ الجميخ  ...تعاد المعبة عدة مرات.
 -7تطمب المعممة مف األطفاؿ أف يتخيموا فصميـ بيتاً ليـ
وتس ؿ.
كيؼ تسير في بيتؾ؟ " .....أرني"  .......ىؿ ت خ األشياء في
أماكنيا لو وجدتيا غير مرتبة؟ " .....ارني"  .....ىؿ تنظؼ ما
تجده غير نظيؼ؟ " .....ارني".
تصاحب المعممة أسئمتيا وأداء األطفاؿ عمى آلة البيانو أو
اكسميفوف ،وبعد كؿ فعؿ تختار أف ميـ ليؤدي أماـ باقي األطفاؿ.
 -8تس ؿ المعممة األطفاؿ كيؼ ي كموف؟  ....ي عوف الفوطة
عمى صدورىـ  ....ي كموف بالممعقة الص يرة بيدىـ اليمني
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 .....يقفموف الفـ أثناء األكؿ  .....ينظروف في طبقيـ .....
الخ وتصاحبيـ بالعزؼ المعبر.
 -9تطالبيـ ب ف يكونوا بي ة يخرج منيا كتكوت " ....أرني"
تصاحبيـ بالطبمة.
 -15ت مرىـ  .....أرني كيؼ تكوف

فدع تحت الشجرة.

ارني كيؼ تكوف سمكة في البحر.
ارني كيؼ تكوف طفؿ مرح.
ارني كيؼ تكوف عصفور يطير فوؽ الشجرة.
تصاحب المعممة كؿ فعؿ بآلة مناسبة.
 -11تطمب  ...أرني كيؼ تبكي .
أرني كيؼ تيمس.
ارني كيؼ تتكمـ.
تصاحب المعممة األداء باآللة المبلئمة.
 -16تس ليـ كيؼ يصعدوف السنـ؟  ....أرني  ....كيؼ ينزلوف
منو؟  .....كيؼ يتمايموف؟  .....كيؼ يت رجحوف .......
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 -13توزع المعممة عصى ص يرة مف البامبو عمى األطفاؿ
وتطمب مف كؿ منيـ اف يو

فكرتو في استعماليا ......

ىذا قوس آللة الكماف  ....ىذا حاوي  ....ىذا ثعباف .....
الخ تصاحبيـ بآلة الكاستنيت.
 -14توزع المعممة أطواقاً ص يرة عمى األطفاؿ وتطمب منيـ
ابتكار حركات تظير فكرة معينة فيوحي الطوؽ بعجمة
الدراجة مثبلً  ...الخ.
 -15توزع المعممة عمى األطفاؿ شرائط ص يرة يؤدوف بيا أشكاالً
مختمفة وأي اً ممموسة  ...مثؿ العمـ وتصاحبيـ بآلة V.L.
.Tone
 -16توزع المعممة عمى األطفاؿ كرات ص يرة وتطمب منيـ أداء
حركات بيا طبقاً لما توحي بو الموسيقى المصاحبة ليـ،
مثؿ قذؼ الكرة مف يد ألخرى ،إلى أعمى ،عمى أرض،
دحرجتيا.
 -17ت خ المعممة بعض عصى البامبو عمى األرض( ،ويف ؿ
البامبو ألنو ال ينكسر بسيولة وال يتدحرج عمى األرض)،
وتطمب مف األطفاؿ أداء الحركات الخاصة بالمشي والجري
والقفز فوقيا  ....تطمب منيـ أداء حركات م حكة أثناء
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السير بجانبيا أو خمفيا سواء بسرعة أو ببطء ،بطريقة ىادئة
أو نشطة  ...وتصاحبيـ دائما بالعزؼ المعبر.
 -18تروي المعممة ىذه األحداث المتتابعة وعمى األطفاؿ تمثيميا
مخ المصاحبة اآللية مف مجموعة أخرى تتكوف مف  3أطفاؿ
مخ كؿ منيـ آلة إيقاعية واحدة تقوؿ المعممة" :شاىدت"
فراشة ،تبدو نائمة ،أجنحتيا م مومة ،ال تتحرؾ ،يدؽ جرس
خفيؼ ،تبدأ األجنحة في االنفتاح بالتدريج ،تطير الفراشة في
الف اء  ...فرحة مسرورة  .....تصاحب المعممة األداء
بالعزؼ المعبر.
 -19يمثؿ طفبلف شكؿ بوابة قصر الممؾ  .....يجري األطفاؿ
نحوىا مف عمى بعد  .....عندما تنادي المعممة أحدىـ
 ......يتخيؿ أنو ممؾ يرتدي معطفاً مف الفرو األبيض ويمر
داخؿ البوابة ،فيصفؽ لو الجميخ  ....تصاحب المعممة
خطوات الممؾ بالنقر عمى الطبمة  ...تعاد المعبة عدة مرات.
ثانياً :األلعاب التعميمية:
فيما يمي بعض األلعاب الموسيقية التعميمية التي يمكف مف خبلليا
المفاىيـ الموسيقية التي اكتسبيا األطفاؿ والتي يمكف لممعممة
االبتكار عمى منواليا.
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أوالً :مفيوم القوة  Fوالضعف :P
 -1ترتجؿ المعممة جمبلً موسيقية تؤدييا  Fأو  Pوتطمب مف
األطفاؿ أف:
أ) يسيروا في الفصؿ متخيميف أنيـ أسود تسير في حديقة
الحيواف بقوة مخ  Fوأنيـ كالقططة األليفة التي تمشي بيدوء
مخ .P
ب) يتخيموا أنيـ عمالقة تسير بخطي واسعة مخ رفخ األيدي أعمى
مخ  Fوأنيـ أقزاـ تسير بخطى ص يرة ىادئة مخ .P
جػ) يتخيموا أنيـ جنود في الميداف تسير بحماس وىي حاممة
السبلح مخ  ،Fوك نيـ ممر ات رحيمات يعالجف المر ى في
رفؽ مخ .P
د) يصفقوا إلى أعمى مخ  ،Fويربتوف عمى فخوذىـ مخ .P
ىػ) يدبوف بالقدـ بشدة (كالرعد) مخ ** ،يؤدوف ب يدييـ حركة
خفيفة لمتعبير عف سقوط قطرات مطر قميمة مخ .P
تطمب المعممة مف األطفاؿ أفكا اًر أخرى تعبر عف القوة  Fوال عؼ
.P
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 -6تستخدـ المعممة ورقتيف مف الصنفرة وعمى صوت احتكاكيا
معاً تطمب مف األطفاؿ التحرؾ بما يعبر عف ىذا الصوت.
 -3تستطيخ المعممة أف تنتقؿ في عزفيا بيف عدة آالت إيقاعية
بإيقاعات مختمفة في وقت قصير  ....وعمى الطفؿ متابعة
العزؼ والتعبير بالقوؿ  Fوال عؼ .P
ثانياً :مفيوم الحدة والغمظ:
تعزؼ المعممة عمى البيانو لحناً عمى الطبقة الحادة ثـ أخر عمى
الطبقة ال ميظة ويطمب مف األطفاؿ أداء حركات تعبر عف ذلؾ.
أ) يصفقوف إلى أعمى ،ثـ يخبطوف عمى األرض ب قداميـ.
ب) يتخيموف التطمخ إلى النجوـ في السماء ،ثـ ينظروف إلى
السمؾ في البحيرة.
جػ) يمثموف طيارة تحمؽ في الف اء ،ثـ يجدفوف بمركب في
النيؿ.
د) يقمدوف العصافير وىي تطير ،يحاكوف أسود قوية في حديقة
الحيواف.
ىػ) يتخيموف اإلمساؾ بسمة وا عيف فييا الثمار مف أعمى الشجرة
ثـ األزىار القريبة مف األرض.
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ممحوظة :تطمب المعممة مف األطفاؿ أفكار أخرى ترتبط بمفيوـ
الحدة وال مظ.
ثالثاً :مفيوم الطول والقصر:
التعرؼ عمى عبلقة األصوات ببع يا مف حيث الطوؿ والقصر
 ....إذا عزفت المعممة النوار ثـ الببلنش يؤدي األطفاؿ ما يمي:
أ) يقمدوف مشي األسد ،يقمدوف مشي الفيؿ.
ب) يقمدوف مشي األب ،يقمدوف مشي الجد.
جػ) يقمدوف بندوؿ ساعة حائط ص ير ،ثـ بندوؿ ساعة حائط كبيرة.
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رابعاً :االحساس بالسرعة والبطء:
إذا عزفت المعممة لحناً سريعاً يميو لحناً بطيئاً تخيؿ األطفاؿ ما يمي:
أ) أنيـ يجروف في الحديقة ،أنيـ يمشوف عمى رصيؼ الطريؽ
بخطى ثابتة لمعودة إلى منازليـ بعد الح انة.
ب) أنيـ أرانب تجري عمى العشب ،أنيـ دببة تمشي في قفص
بحديقة الحيواف.
خامساً :االحساس باالتجاىات المختمفة لمحن:
أ) يتابخ األطفاؿ عزؼ المعممة ب داء ما يمي:
 -1عند عزؼ لحف صاعد يشير كؿ طفؿ بذراعيو إلى أعمى
بالتدريج.
 -6عند عزؼ لحف ىابط يشير كؿ طفؿ بذراعيو إلى أسفؿ
بالتدريج.
 -3عند عزؼ لحف يبني عمى األربيج الصاعد ثـ اليابط يدور
األطفاؿ حوؿ أنفسيـ.
 -4عند عزؼ لحف يبني عمى تكرار ن مة واحدة متكررة يصفؽ
األطفاؿ.
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ب) يتخيؿ كؿ طفؿ أف ذراعو اليسرى عش عصفور ،ومخ
الموسيقى السابقة.
 -1إذا سمخ الطفؿ لحناً صاعداً أدى حركة تصاعدية بيده اليمنى
تبدأ مف عند العش وي ني "العصفور خرج".
 -6يؤدي عكس ما سبؽ عمى المحف اليابط مخ غناء "العصفور
دخؿ".
 -3يؤدي حركة نصؼ دائرية باليد اليمنى حوؿ العش عند
االستماع إلى لحف األبيج الصاعد ثـ ىابط مخ غناء
"العصفور بيمؼ".
 -4تتماسؾ األيدي بتشابؾ األصابخ مخ بع يا عند سماع
الن مة المتكررة مخ غناء "العش اتقفؿ".
سادساً :االحساس باألربيج ثم التآلف:
يقوـ األطفاؿ باداء حركات ابتكارية باأليدي في الفراغ أثناء
االستماع إلى عزؼ المعممة لبلربيج ثـ يقفوف في اليواء إلى أعمى
عند االستماع إلى التالؼ.
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سابعاً :االحساس باالستمرار الزمني في الموسيقى ثم السكون مع
عزف المعممة يقوم األطفال بما يمي:
أ) حركات ابتكارية في الفراغ ثـ الوقوؼ في سكوف تاـ.
ب) يقمدوف حركة ماكينة الخياطة ثـ التوقؼ لشد الخيط.
جػ) يتخيموف العزؼ عمى آلة البيانو فيحركوف أصابعيـ ثـ
يتوقفوف.
ثامناً :االحساس بالعبارات الموسيقية:
أ) يقمد األطفاؿ المعممة وىي تمقي ىذه العبارات برسـ األقواس
في الفراغ باليد اليمنى ثـ اليسرى ثـ االثنيف معاً:
أىبل ،أىبل
أىبل بيكـ يا أطفاؿ
أحمد  ،أحمد،
ألعب أمر في البستاف
اشرب  ،اشرب
اشرب لبنؾ في االفطار
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كامؿ  ،كامؿ
اكتب درسؾ في الكراس
تاسعاً :التدرج من السرعة إلى البطىء:
ترتجؿ المعممة ألحاناً متدرجة في السرعة ( )accوأخرى متدرجة في
البطء ( )rallيتخيؿ األطفاؿ ما يمي:
أ) أنيـ أغصاف اشجار تيتز مف عاصفة تشتد بالتدريج ثـ تيدأ
بالتدريج.
ب) أنيـ نار ت خذ في االشتعاؿ بالتدريج ثـ تنطفئ بالتدريج.
جػ) أنيـ قطار يجري بالتدريج ثـ ييدىء السرعة بالتدريج ليقؼ في
المحطة.
د) أنيـ مروحة تبدأ في الدوراف بالتدريج ثـ تتوقؼ بالتدريج.
(تؤدي باليد اليمنى وذلؾ برسـ دائرة في اليواء مخ متابعة
الموسيقى).
عاش ارً :التدرج من القوة إلى الضعف أو الخفوت:
إذا عزفت المعممة تدرجاً نحو القوة  creseثـ تدرجاً نحو الخفوت
 dimأدى األطفاؿ ما يمي:
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أ) ينفخوف في بالونة بالتدريج ثـ يفرغونيا مف اليواء بالتدريج.
ب) يفتحوف مظمة تحمييـ مف المطر ثـ ي مقونيا.
جػ) يمثموف تفت زىرة عباد الشمس مخ شروؽ الشمس ثـ انكماشيا
عند ال روب.
ممحوظة:
أ) يكوف في األداء ب جساـ األطفاؿ مخ استعماؿ األذرع في
الفت وال ـ.
ب) تطمب المعممة مف األطفاؿ أفكار أخرى.
إحدى عشر :اإلحساس باالتصال والتقطع:
درس معممة ألحاناً متصمة ومتقطعة وتطمب مف األطفاؿ أف:
أ) أنيـ يحيكوف جمباباً باإلبرة مخ األداء المتقطخ ثـ يشدوف
الخيط مخ األداء المتصؿ.
ب) أنيـ يقمدوف حركة الصنبور الذي ينزؿ منو قطرات ماء
متقطعة ثـ يفت بشدة فينزؿ منو الماء متصبلً.
جػ) أنيـ يسيروف عمى عشب أخ ر في الحديقة ثـ يقفزوف عمى
رمؿ ساخف مف ح اررة الشمس.
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األلعاب الموسيقية
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األلعاب الموسيقية :
يمارس اإلنساف المعب في جميخ مراحؿ حياتو مف طفولتو إلى
كيولتو وذلؾ ألف المعب وقت المتعة والتروي عف النفس ،وتتميز
مرحمة الطفولة بيذه الظاىرة بقوة ،والطفؿ يستجيب بشكؿ طبيعي
وتمقائي لؤللعاب المتميزة بالحركة ،ومف ىنا است مت التربية الحديثة
عادة ،والتربية الموسيقية خاصة ىذا الميؿ في تربية الطفؿ وتعميمة،
فاستعانت بالمعب ألنو أكثر الطرؽ فعالية لتعمـ الطفؿ واكتسابو
المفاىيـ األساسية لمموسيقى.
أىداف األلعاب الموسيقية:
 -1مساعدة الطفؿ عمى النمو الجسمي والسيطرة الع مية،
وتماسؾ وتناسؽ حركاتو.
 -6تنمية قواه السمعية.
 -3تنمية الذاكرة.
 -4إثارة الخياؿ.
 -5من

الطفؿ مجاؿ خصب لمتعبير الذاتي وتصريؼ لطاقتو

الحيوية الزاخرة ،والتخمص مف بعض العيوب النفسية مثؿ
الخجؿ.
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 -6تعديؿ سموؾ الطفؿ االجتماعي بتعويده عمى االندماج في
المجموعة والعمؿ عمى نجاحيا.
 -7من الطفؿ متعة وسرو اًر كبي اًر.
 -8تعمـ الحقائؽ الموسيقية عف طريؽ التجربة العممية الذاتية
المقترنة بموف محبب مف النشاط يؤدي إلى التكويف الموسيقي
السميـ والمتيف ،وتعمؿ عمى االستجابة الحساسة لمطفؿ عندما
يبدأ في تكويف المفاىيـ الموسيقية.
أنواع األلعاب الموسيقية:
يجب أف يكوف ىدؼ األلعاب الموسيقية التي تقدـ لمطفؿ ىدفاً
موسيقياً أوالً وأخي اًر ،بمعنى أف تمثؿ األلعاب معمومة موسيقية في
قالب األلعاب وأنواع األلعاب الموسيقية كاآلتي:
 -1ألعاب حرة أو ألعاب النشاط الحر يعتمد عمى االبتكار
وتصاحبيا موسيقى مرتجمة ويتكرر أداؤىا.
 -6ألعاب منظمة :وىي ألعاب تسير عمى تخطيط مسبؽ
محسوب حركاتو وخطواتو تبعاً لموازير موسيقية معينة ثابتة
ال يت ير أداؤىا عند التكرار .وتعتبر الرقصات الشعبية امتداداً
ليذا النوع.
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 -3ألعاب تعبيرية :وتيدؼ ىذه األلعاب إلى إشعار الطفؿ بجو
الموسيقى ،وتشجيعو عمى التعبير عف ذلؾ الجو بحركات
تمثيمية تعبيرية بالجسـ وتنقسـ ىذه األلعاب إلى قسميف:
أ -ألعاب تعبيرية غنائية :وتقترف ب ناء األغاني المدرسة ،فيي
تعبير حركي عف جو األغنية مستوحي مف م موف
الكممات.
ب -ألعاب تمثيمية خيالية :وتقترف بقصة خيالية أو بصورة أو
مشيد تمثيمي مف الحياة المحيطة بالطفؿ ،ويكوف التطبيؽ
تمثيمياً تمقائياً يترؾ لخياؿ الطفؿ أو تمثيبلً منظماً يتطمب
خطوات وحركات خاصة توحي بيا الموسيقى.
 -4ألعاب تعميمية :وىي مف الوسائؿ المباشرة لتمقيف المعمومات
الموسيقية لمطفؿ ،سواء فييا المفاىيـ اإليقاعية أو المحنية أو
الخاصة بالتظميؿ ،أو ما شابو ذلؾ مما يخص جوىر المفيوـ
الموسيقي.
تنفيذ جميع فروع الموسيقى عن طريق االلعاب الموسيقية في
المرحمة االبتدائية:
واأللعاب الموسيقية تعني الحركة الجسمية ،والحركة إحدى الميارات
األساسية في تعمـ الموسيقى ،وىذه الميارة بالذات تمعب دو اًر ىاماً

المهارات الموسيقية

030

في تعميـ األطفاؿ خاصة الص ار منيـ الذيف لـ يدركوا بعد أساليب
التعميـ المفظي.
ويتعمـ األطفاؿ أف ؿ عف طريؽ المشاركة الفعالة واالن ماس التاـ
في الموقؼ التعميمي ،وىذا ما توفره ليـ االستجابة الحركية مما
يؤدي إلى سيولة اكتساب المفاىيـ األساسية لمموسيقى ،وليذا فإف
االستجابة الحركية ىي محور الدرس الموسيقي ،وأحياناً أخرى يكوف
بل ومساعداً ،أي تكوف وسيمة يظير بيا األطفاؿ إدراكيـ
دورىا مكم ً
لعناصر الموسيقى بالحركة الجسمية ،فالحركة أي األلعاب الموسيقية
تعمؿ عمى تنمية مدارؾ األطفاؿ لكؿ مقومات الموسيقى مف ايقاع،
ولحف ،ونسيج موسيقى ،وصي ة وتظميؿ ،وسرعة ،ومف ىنا فيي
تدخؿ في اي اح وتنفيذ جميخ المعارؼ الموسيقية بالنسبة لطفؿ
المرحمة االبتدائية ،وىذا ما جعؿ "جاؾ دالكروز" العالـ العربي
السويسري يبتدع اإليقاع الحركي الذي يرتكز أساساً عمى عبلقة
الزمف والمكاف والطاقة بحركة الجسـ.
وعمينا أف ننتبو عند استخدامنا لؤللعاب الموسيقية في دروس
الموسيقى ،أف نحافظ عمى دور الحركة الجسمية االنطباعي
الصحي  ،مخ توجيو االىتماـ إلى صحة االستجابة الموسيقية ،وليس
لمجرد تآزر حركي جيد.
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وفيما يمي أمثمة الستخدام الحركة (األلعاب الموسيقية) في تدريس
الموسيقى:
 -1است بلؿ الحركة لمصاحبة األغاني والتعبير عنيا ب ساليب
شتى ،عمى أف يكوف اليدؼ األساسي التعبير الصادؽ عف
الموسيقى ،وليس مجرد مجموعة مف الحركات المحددة.
 -6استخداـ الحركة ب شكاؿ متنوعة لتعكس بدقة الخط المحني
لمموسيقى ،أو الصي ة أو التظميؿ الموسيقي ،وما شابو ذلؾ.
 -3االستجابة لمموسيقى بحركات أساسية مثؿ المشي ،والجري،
والتمايؿ ،والقفز ،والحجؿ ،والدؽ بالقدـ وخبلفو.
 -4اكتشاؼ االمكانيات المتنوعة لحركة معينة مثاؿ ذلؾ ،األنواع
المختمفة لممشي وىي ،لؤلماـ ،لمخمؼ ،لمجنب ،خطوات
كبيرة ،خطوات ص يرة ،عمى أطراؼ األصابخ ،عمى كعوب
األقداـ ،جر القدميف وغير ذلؾ.
 -5اكتشاؼ الجمخ بيف أكثر مف نوع مف األمثمة السابقة في
خطوات نمطية تعكس ميزاناً معيناً أو خطاً إيقاعياً يناسب
طابخ أو أسموب معيف.
 -6تنمية التعبير الجماعي ،بتخصيص مجموعة معينة مف
األطفاؿ لكؿ عبارة موسيقية أو لكؿ فكرة جديدة ،أو التقسيـ
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إلى مجامخ ،إحداىا تمثؿ المحف األساسي وأخرى لمحف
الم اد وثالثة لمحف الباص أو المصاحبة اليارمونية إذا
وجدت.
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اآلالت الموسيقية اإليقاعية وطرق العزف عمييا
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مقدمة
يعتبر العزؼ عمي اآلالت الموسيقية مف اكثر الوسائؿ الناجحة
البداع الموسيقي حيث يجد األطفاؿ متعة في ممارستيا ويستمتعوا
بيا في جميخ األعمار فميؿ الطفؿ الطبيعي لمعزؼ عمي اآلالت مخ
حب االستطبلع لديو الكتشاؼ وتعمـ نوعية األصوات ليذه اآلالت
واسمائيا وطريقة األداء عمييا جعؿ الدروس الخاصة بالعزؼ الفردي
والجماعي ذات اىمية كبري وليا فوائدىا التربوية العديدة مثؿ
اكتساب ميارات االستماع والتذوؽ الموسيقي  ،التعود عمي الصبر
والتركيز واالستمتاع بجماؿ الموسيقي.
ان معرفة مجموعة اآلالت الموسيقية المتنوعة وتطبيق فنيات
العزف عمييا يمكن االستفادة بو في مجاالت موسيقية متعددة مثل:
 -1عزؼ قطعة موسيقية
 -6مصاحبة اغنية او نشيد او اداء تعبيري حركي
 -3مصاحبة حركات ايقاعية في األلعاب الموسيقية والقصص
الموسيقية الحركية
 -4ا افة موسيقي تصويرية النتاج مؤثرات صوتية لقصص
واشعار
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والطفؿ يتعمـ مف خبلؿ الخبرات التي يمارسيا اثناء العزؼ وتعر و
لتجربة لمس اآلالت الموسيقية وتجريب اصدار األصوات والن مات
منيا يمثؿ تجربة ممتعة لو ويمكف اف يبدء دراسة العزؼ عمي
اآلالت الموسيقية في سف مبكرة طالما رغب الطفؿ في ذلؾ وامتمؾ
الموىبة والقدرة الموسيقية ووجد اىتماـ وبيئة مشجعة.
األشياء التي تحدث أصوات :
األشياء التي تحدث اصوات ىي كؿ ما ىو موجود في بيئة الطفؿ
مف العمب الفارغة واواني المطبخ وادواتو التي تحدث اصوات
ويستخدميا الطفؿ في بيئتو وتعتبر اآلالت الموجودة في المنزؿ مفيدة
لخبرة الطفؿ اآللية وليا دور ىاـ خبراتو فاستخداـ القطخ الخشبية
الص يرة او مشابؾ ال سيؿ الخشبية ادوات جيدة العطاء خبرة
الكتشاؼ نوعية األصوات كذلؾ الزجاجات الفارغة والمبلعؽ
الص يرة والمفاتي

واالغطية المعدنية الص يرة لزجاجات العصير

وأدوات المطبخ كؿ ذلؾ مف األشياء التي تحدث اصوات ويستخدميا
الطفؿ بالفطرة وتعتبر مفيدة لخبرة الطفؿ اآللية ويجب عمي الميتميف
بالطفؿ اف يراعوا احتياطيات األمف والسبلمة ب ف ال تكوف ىذه
األدوات مكسورة واف تكوف غير قابمة لمصدأ او ذات حواؼ مدببة.
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مقترحات يمكن لمطفل استخداميا ألشياء تحدث اصوات موجودة
في البيئة :
 -1يجرب األطفاؿ اصدار األصوات فنجد الطفؿ يكتشؼ انو
عندما يخبط الممعقة في طبؽ او صندوؽ يصدر عنيا صوت
ممتخ ويستمر الطفؿ في تكرار ذلؾ لمتعرؼ عمي مصدر
الصوت ومسافتو وىو ي يؼ ايقاعات متنوعة ليذه التجربة.
 -6األطفاؿ يستمتعوف ب رب العمب واألواني او اي شيء
يجدونو في البيئة كآلة إلصدار الصوت فالطفؿ اذا وجد
عصا يمكف اف ي رب بيا بشكؿ عشوائي عمي عصا اخري
او داخؿ انبوبة معدنية وىو يتمتخ بذلؾ ويبتكر ايقاعات
متنوعة في ىذه التجربة .
 -3اف العمب ذات األغطية القابمة لمنزع يمكف اف تستخدـ بشكؿ
تربوي ب ف تمؤل عمبتيف او اكثر بنوعيف مختمفاف مف الحبوب
مثؿ ( األرز – الفوؿ – القم – الذرة – الفشار – الحصي
– قطخ خشب ص يرة – كرات ص يرة معدنية او زجاجي ،
الي غيره مف األنواع) ليكتشؼ الطفؿ اف ىناؾ تنوع وثراء
وتمكف تسميتو باوركست ار الطفؿ.
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 -4ييز الطفؿ العمب في اليواء ى از سريعا لمعرفة مصدر
الصوت  ،نوعية الصوت ويطمب منو لمتفرقة بيف ىذه
األصوات .
 -5يطمب مف الطفؿ فت العمبة لمعرفة ما الذي يصدر الصوت.
 -6يجرب الطفؿ ىز عمبتيف في آف واحد بسرعة ثـ ببطء فبت ير
االيقاع ونوعية الصوت يطمب منو اف يصؼ ذلؾ.
 -7عمي الميتميف بالطفؿ مراعاة شروط األمف والسبلمة ومراقبتو
وحمايتو مف و خ اشياء في أنفو او أذنو او فمو.
أنواع اآلالت اإليقاعية وكيف يتم العزف عمييا واستخداميا :
اآلالت اإليقاعية ىي آالت النقر التي يمكف اف تخبط او تقرع او
ت رب او تيتز إلصدار األصوات وسنعرض بع ا منيا فيما يمي:
بعض اآلالت اإليقاعية المناسبة لمطفل :
الطبوؿ

الصنوج

الدؼ

صنج األصابخ

المثمث

الجبلجؿ

الكستانيت

المراكش

أوال  :الطبول Drum
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ىي آالت تصدر أصوات قوية منيا يطرؽ باليد ومنيا ما يطرؽ
بم رب مف المباد وتتكوف مف اطار مشدود عميو رؽ مف الجمد مف
الناحيتيف ولمطبوؿ احجاـ واشكاؿ متنوعة  :فيناؾ طبوؿ الكبيرة
 Bass Drumوالطبوؿ الجانبية  Side Drumوالطبوؿ الص يرة
 Childern Drumوىي مناسبة لمتجربة الموسيقية لمطفؿ الص ير
ويعتاد استخدامو لؤلطفاؿ وىو يعمؽ عمي كتؼ الطفؿ بخيط او جمدة
طويمة تصؿ الي ارتفاع يتناسب مخ طوؿ الطفؿ ليتمكف مف العزؼ
عمييا.
وكؿ أنواع الطبوؿ تستخدـ الظيار النبر القوي والنبر المقصود ذو
الت ثير الخاص ومعرفة الميزاف الموسيقي والزمف الموسيقي ([طء او
سريخ) لذلؾ يشترط الستعماليا اف تؤدي الوحدة مخ بداية العبارات
حتي ال يؤثر صوتيا القوي عمي باقي اآلالت.
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طريقة عزف واستخدام آلة الطبمة :
 يتـ العزؼ عمي الطبمة مف خبلؿ طرؽ رأي الطبمة بواسطة
مطرقة مصنوعة مف المباد او عصا الطبمة او مقدمة
األصابخ او بعقؿ األصابخ او براحة اليد.
 لمحصوؿ عمي ن مات متنوعة يتـ الخبط عمي رأس الطبمة
مف المنتصؼ او الحواؼ او اي مكاف اخر تبعا لطابخ
المقطوعة الموسيقية.
 في الطبوؿ الجانبية ينقر عمي الوجو العموي لمطبمة بزوج مف
العصا الخشبية بشكؿ تبادلي بيف األيدي.

ثانيا  :الصنوج The Cymbals
آالت الصنوج ىي آلة مصرية قديمة انتقمت الي اوربا واشتير
استعماليا في الموسيقات العسكرية ويطمؽ عمييا احيانا اسـ الكاسات
والصنوج تصنخ مف انواع مختمفة مف المعادف اف ميـ النحاس
لحسف رنيف صوتو والصنج عمي شكؿ قرص بو تجويؼ مقعر عند
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الوسط ويركب فيو مقبض مصنوع مف الخشب او المعدف يمسؾ منو
الصنج او يمسؾ مف حزاـ مف الجمد.
والصنوج آلة ثقيمة لصوتيا رنيف قوي يف ؿ اعطائيا عزؼ الوحدات
الزمنية البطيئة في اوائؿ الجمؿ الموسيقية كما تعطي ت ثير في نياية
الجمؿ الموسيقية وتعتبر مف اآلالت الجيدة لمتعبير عف اإليقاعات
والن مات ذات األزمنة الطويمة.

طريقة عزؼ واستخداـ آلة الصنج

ىناك طرق لعزف الصنوج
الطريقة األولي  :يحمؿ احد الصنوج افقيا او يعمؽ عمي حامؿ ويتـ
عميو الطرؽ بخفة وبشكؿ متقطخ بواسطة مطرقة معدنية او خشبية
وىي طريقة سيمة.
الطريقة الثانية :

رب زوج مف الصنوج بع و ببعض في تقابؿ

بشكؿ رأسي كما يمي :
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 حمؿ زوج مف الصنوج واحدة في كؿ يد وتكوف اليديف في
و خ عمودي بشكؿ عكسي
 يعزؼ بزوج الصنوج معا وذلؾ بتحريؾ احدي اليديف ألعمي
واألخري السفؿ في اتجاه رأسي عكسي فيحدث التقابؿ
والتصادـ معا ويصدر الصوت.
الطريقة الثالثة  :بالتقابؿ بخبطة واحدة سريعة في حركة دائرية
بعيدة عف وجو العازؼ فتيتز الصنوج وتصدر صوتا خفيفا واذا تـ
ربيما بحدة وبسرعة يصب صوتيا مزعج.

ثالثا  :صنج األصابع
تعرؼ في دوؿ الخمج العربي باسـ "الطويسات" وىي صنوج ص يرة
ورقيقة يمكف استخداميا كمؤثرات صوتية او الظيار زخارؼ ايقاعية
وتستخدـ مخ الموسيقي البطيئة او السريعة الخفيفة لمؿء الن مات
واإليقاعات ذات األزمنة الممتدة وكذلؾ االىت اززات.
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طريقة عزف واستخدام آلة صنج االصابع :
طريقة استخداـ صنج األصابخ ىي نفس الطريقة لعزؼ الصنوج اال
انو تخبط بخفة بدال مف

ربيا بشدة واحيانا يعمؽ كؿ زوج مف

الجمدة في اإلصبعي " الوسطي واالبياـ "
رابعا  :الدف Tambourine
يعتبر الدؼ احد اآلالت اإليقاعية اليامة المصرية األصؿ وقد انتقؿ
الي اوربا واألمريكتيف باسـ " التامبوريف  " Tambourineوىو
يستخدـ الظيار اإليقاعات الصريحة والقوية والموسيقي الخفيفة
والسريعة كما انو يستخدـ كمؤثر خاص لموسيقي امريكا البلتينية
الراقصة.
والدؼ آلة تحدث صوتا ارؽ مف الطبمة النو ص ير الحجـ وىو
عبارة عف اطار مستدير مف الخشب يوجد بو ثقب ومشدود عميو رؽ
مف ا لجمد ومثبت في االطار الخشبي مجموعة مف الصفائ المعدنية
الرقيقة الص يرة في فتحتا تحيط بو دائريا.
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وىناك ث ثة انواع من الدفوف ىي :
 دؼ مشدود عميو رؽ مف الجمد وبو صفائ معدنية
 دؼ ال يوجد بو رؽ مف الجمد وبو صفائ معدنية


دؽ مشدود عميو رؽ مف الجمد وليس بو صفائ

معدنية

ويسمي " طار " ويستخدـ في الموسيقي الدينية وسنعرض
انواع مف الدفوؼ والتامبوريف.

طريقة عزف واستخدام آلة الدف :
يمسؾ الطفؿ الدؼ باليد اليسري في و خ رأسي ويو خ ابياـ اليد
اليسري في ثقب اإلطار المخصص لذلؾ.
وىناك العديد من الطرق التي يمكن من خ ليا العزف عمي آلة
الدف :
 ينقر عمي رؽ الجمد بالربت عمييا براحة اليد او ب طراؼ
األصابخ او باليد اليمني
 احيانا ىز الدؼ بشدة وبخفة في اليواء فينتج صوتا ممي از
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 الطرؽ عميو بواسطة مطرقة مصنوعة مف المباد او المطاط
او الخشب.

خامسا  :الج جل Rattles
الجبلجؿ ذات اصؿ ىندي تستخدـ في االحتفاالت الشعبية وليا
ثبلثة انواع ىـ :
النوع األوؿ  :عبارة عف مقبض مف الخشب يتصؿ بطرفيو سمؾ
مثبت بطوؽ مف المعدف او الببلستيؾ عمي شكؿ حدوة حصاف مثبت
فيو كرات معدنية ليا اصوات رنانة.

النوع الثاني  :يوجد نوع اخر مف الجبلجؿ مكوف مف عصا مركب
عميي ا في الجزء األعمي كرات جبلجؿ وىي تيتز عند خبط العصا
بالكرات عمي راحة اليد او ىز الكرات في اليواء.
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النوع الثالث  :عبارة عف مقبض خشبي مثبت في طرفيو جمجمتاف
طريقة عزف واستخدام آلة الج جل :
تؤدي الجبلجؿ اإليقاعات السريعة والبطيئة .
 تستخدـ الجبلجؿ العطاء ت ثيرات خاصة
 تستخدـ الجبلجؿ في نيايات الجمؿ والعبارات الموسيقية
بيزىا في اليواء لمؿء الن مات الطويمة
 تستخدـ الجبلجؿ لمؿء األزمنة ذات المدة الطويمة عف طريؽ
ىز الكرات في اليواء باىت اززات سريعة مف اليد.
 تمسؾ الجبلجؿ مف المقبض وتيز في اليواء.
سابعا  :المثمث Triangles
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ىو آلة معدنية مصنوعة مف المعدف الجيد الرناف او الستنمستيؿ وىو
ذات اصؿ اوربي وانتشر في بمداف العالـ المختمفة والمثمث عمي
شكؿ مثمث

معدني مفتوح

في احدي

زواياه ويعزؼ

عميو

بم رب

مف

نفس نوع المعدف المصنوع منو المثمث الصدار الصوت ولو ماسؾ
مف المعدف يعمؽ عميو او حمقة مف الجمد لحممو.

طريق عزف واستخدام آلة المثمث :
المثمث ذا ت ثير خاص الظيار مميزات الموسيقي الناعمة وصوتو
جميؿ رناف ومعبر عف الت ثير الخاص لبعض األصوات كالساعة –
رنيف األجراس ويستخدـ اي ا لمؿء الزمف في الن مات واإليقاعات
البطيئة بايقاع متداخؿ في اسموب تعدد ايقاعي ويتبلئـ المثمث مخ
األلحاف ذات الطبقة الصوتية الحادة.
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 وطريقة العزؼ بالمثمث تتـ بتعميؽ المثمث مف زاوية مقفمة
عمي اصبخ السبابة لميد اليسري مباشرة او مف فتحة قطعة
الجمد المخصصة لذلؾ.
 يمسؾ الم رب باليد اليمني بيف اإلبياـ والسبابة ويطرؽ بو
عمي قاعدة المثمث او عمي صنخ مف ا بلعو بخفة بواسطة
الم رب المعدني داخؿ او خارج اطار المثمث فتصدر
الن مة ممتدة الرنيف.
 يتـ مد زمف الن مة وصوتيا مف خبلؿ الطرؽ عمي المثمث
ويتـ ايقاؼ الن مة مف خبلؿ لمس الن مات باليد اصب ابياـ
اليد اليسري في تحديد فترة الرنيف المطموب.

الكستانيت
الكستانيت آلة نش ت في الممالؾ القديمة وانتقمت الي اوربا واشتيرت
في اسبانيا واصبحت مف تراثيا الشعبي.

المهارات الموسيقية

049

والكستانيت يصنخ مف مواد مختمفة كالمعدف او العاج او الخشب
لكف الشائخ منيا ىو الكستانيت المصنوع مف خشب الجوز او الورد
او البموط.
والكستانيت الخشبي صمبي ولو صوت رقيؽ يشبو صوت التصفيؽ
ويعطي صوت تكتكة.
والكستانيت الخشبي آلة جيدة إلظيار االيقاعات والن مات ذات المدد
القصيرة كما يمكف استخدامو في المؤثرات الصوتية لمتعبير عف
صوت اقداـ الحصاف او صوت تكتكة الساعة او صوت قطرات

الماء والمطر وىناؾ نوعاف مف الكستانيت األوؿ معمؽ عمي مقبض
مستطيؿ دائري او مسط مف الخشب والثاني بدوف مقبض.
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طريقة عزف واستخدام آلة الكستانيت :
النوع األوؿ  :يمسؾ مف المقبض الخشب ويعزؼ بخبط الكستانيت
عمي راحة اليد او في اليواء.

النوع الثاني  :يمسؾ باألصابخ األربعة لميد ويحرؾ لمعزؼ عمي
راحة اليد.

 تؤدي الكستانيت االيقاعات السريعة والبطيئة
 تستخدـ الكستانيت العطاء ت ثيرات موسيقية خاصة
 تستخدـ في الكستانيت لعزؼ الوحدة الموسيقية او ايقاعات
الجمؿ والعبارات الموسيقية.
المراكش :

المهارات الموسيقية

050

أصؿ المراكش لب ثمرة شجرة افريقية او مف ببلد الينود األمريكيف
وتستخدـ لب الثمرة عندما تجؼ ثـ تطورت اآللة واصبحت تصنخ
مف الخشب او الصاج او معادف اخري.
والمراكش ىي عمي شكؿ كرة فارغة ومحشوة بحبوب جافة او معادف
مختمفة ومركبة عمي يد خشبية متوسطة الطوؿ وىي تشبو الي حد
كبير الشخاليؿ التي يستعمميا األطفاؿ.

طريقة عزف واستخدام آلة المراكش :
 تمسؾ المراكش مف المقبض بواسطة اليد
 اذا استاخدـ الطفؿ آلة واحدة فيصدر الصوت بيز المراكش
في اليواء بنعومة
 اذا استخدـ الطفؿ زوج مف المراكش يصدر الصوت بيزىما
بالتبادؿ او سويا في اليواء بنعومة.
 تعطي لممراكش األصوات البطئية والطويمة المستمرة.

المهارات الموسيقية

051

طريقة عزؼ المراكش

تكوين الفرقة آلالت الباند االيقاعية المدرسية :
ىناؾ انواع مف آالت الباند االيقاعية متداولة وشائخ استخداميا في
معظـ مدارس بمداف العالـ العربي نعر يا فيما يمي :
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بعض أنواع آالت الباند االيقاعية الشائعة
الطبمة الصنج الدؼ الكستانيت المثمث الجبلجؿ المراكش االكسميفوف

المقطوعات الموسيقية المناسبة لفرق الباند لألطفال :
عند اختيار المقطوعات الموسيقية المبلئمة والتي سيعزفيا األطفاؿ
يجب مراعاة السمات التالية بيا :
 -1اف يتصؼ لحنيا بالمرح والبساطة والسيولة
 -6اف يكوف المحف مشوقا سريخ الحفظ والتذكر وااليقاع حيوي
 -3اف تكوف القطعة الموسيقية قصيرة وتتميز بكثرة التكرار
 -4اف تكوف وا حة الميزاف وااليقاع
 -5اف تكوف وا حة القفبلت والعبارت والجمؿ الموسيقية
 -6اف تثبت في الطفؿ االحساس بالنشاط والحيوية وتنمي شيوره
بالسعادة والفرح
 -7اف يتناسب مستواىا مخ طبيعة األطفاؿ وميوليـ
القيادة لفرق " الباند " االيقاعية لألطفال :
القيادة في فرؽ الباند لؤلطفاؿ ليا فوائد موسيقية وتربوية ونفسية
واجتماعية فيي تنمي في الطفؿ الثقة بالنفس وااللتزاـ وتساعد عمي
االن باط.
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اف االىتماـ بتدريب األطفاؿ عمي قيادة الفرقة الموسيقية وسيمة لتعمـ
كيفية القيادة في الحياة وممارسة القيادة تنمي روح الفريؽ وتساعد في
تنمية القدرات العقمية المرتبطة بالحفظ والتذكر واالستدعاء وتعمـ
القيادة في فرؽ "الباند" يؤىؿ الطفؿ لمقيادة في الحياة.
وعند اختيار قائد يقود الفرقة االيقاعية " الباند " لؤلطفاؿ يجب عند
اختياره اف يختار بعناية واف تتوافر فيو صفات معينة وعمي المعمـ
اف يدرب جميخ اطفالو عمي القيادة الكتساب صفات القائد الناج .
صفات القائد الناجح :
 -1الرغبة واالستعداد الموسيقي الجيد
 -6اليقظة والمعرفة ب صوات اآلالت الموسيقية حسيا
 -3و وح التعبير في حركات الوجو واليد واإلشارة
 -4حسف التصرؼ والذكاء واالنتباه والمرح وخفة الروح
 -5حسف المظير والييئة
 -6الوقوؼ اماـ الفرقة بحزـ وبشاشة
 -7سرعة الحفظ وقوة التذكر ودقة المبلحظة
 -8دؽ القائد دقات خفيفة عمي الحامؿ توحي باشارة البدء
واالستعداد واالنتباه
 -9يشير القائد بحركة مف يديو باشارات تظير الميزاف الموسيقي
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 -15االشارة لمعازفيف وطمب البدء في العزؼ
ما يجب مراعاتو في دروس الباند :
تعتبر الفرؽ االيقاعية المدرسية مف ىاـ األنشطة المتكاممة لؤلطفاؿ
وتصم لمراشديف والص ار لما يمي :
 -1العزؼ عمي اآلالت االيقاعية يمكف الطفؿ اف يصؿ الي
مرحمة االتقاف فيكتسب الثقة بالنفس
 -6اآلالت المختارة لمتدريب يجب اف تكوف بسيطة واف تكوف
قميمة التكاليؼ لتساعد جميخ األطفاؿ عمي االشتراؾ في
النشاط وق اء اوقات سعيدة مبيجة.
 -3عند اختيار قطخ موسيقية ليعزفيا األطفاؿ يراعي في اختيارىا
اف تكوف ذات مواصفات جيدة مرحة ونشطة يكثر فييا
التكرار ومف الموسيقي الخاصة باألطفاؿ وتوزع توزيعا مناسبا
لزيادة ثقافة الطفؿ ب سموب مشوؽ.
 -4تمريف الطفؿ عمي تذوؽ الرنيف الصوتي لآلالت المختمفة
وتدريبو عمي التميز بيف األصوات وت ثيراتيا المختمفة وادخاؿ
الصوت البشري كآلة
المجاالت العممية.

مف التوزيخ اآللي مما يفيده في
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خاتمة ومقترحات لممعمم :
 -1اف تجارب الطفؿ لمعزؼ مخ مصاحبة ال ناء يقتصر عمي
ايقاع الوحدة الموسيقية.
 -6االحساس بالجمؿ الموسيقية والتعبير عنيا ب سموب مرح
وبسيط
 -3عمي المعمـ اف ينوع في اختيار آالت الباند تبعا لطبيعة
األغاني ورغبات وذوؽ األطفاؿ
 -4يمكف لممعمـ االستفادة مف استخداـ العزؼ عمي اآلالت
االيقاعية يتي فرصة لؤلطفاؿ لمممارسة واكتساب خبرات في
مجاؿ األصوات وربطيا بجوانب المعرفة وتوظيفيا في العموـ
والمقررات األخري.
وىذه بعض األفكار والمقترحات :
 يشجخ المعمـ اطفالو عمي ارتجاؿ نماذج االيقاعية كمجاؿ
لتجريب األصوات ويس ؿ المعمـ اطفالو ىؿ الصوت الصادر
صوت " تكتكة " اـ " رنيف " ؟ وىؿ ىذا الصوت  :زمنو
طوؿ اـ زمنو قصير ؟
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 يصاحب الطفؿ غناء األغنية بالعزؼ ويس لو المعمـ ويمفت
انتباىو ىؿ العزؼ القوي يجب اف يكوف مخ األلحاف القوية
والعزؼ ال عيؼ يجب اف يكوف مخ األلحاف اليادئة؟
 يوجو المعمـ اطفالو لسماع صوت اآلالت اإليقاعية بانتباه
شديد يوجو المعمـ اطفالو ويس ليـ ىؿ يمكنيـ اف يقوموا بما
يمي :
 oعزؼ اصوات ناعمة او اصوات قوية ويجرب ذلؾ
مف خبلؿ استخداـ آلة مثؿ المثمث لمصوت الناعـ
وآلة الصنج لمصوت القوي ومثؿ آلة الدؼ لمحف
الديني وآلة الطبمة لمموسيقي العسكرية.
 oمعرفة آلة الباند التي تصدر الصوت "ألحاد" او
الصوت "ال ميظ"
 oىؿ يتـ العزؼ بسرعة (سريعة اـ متوسطة او بطيئة).
 oالتعبير عف التنوع والت ير في األلحاف او االيقاعات
بتشجيخ كؿ طفؿ عمي تجريب العزؼ بالتناوب عمي
مجموعة متنوعة مف اآلالت ثـ وصؼ نوعية الصوت
الصادر منيا.
 تنمية القدرات اإلدراكية لمطفؿ وذلؾ مف خبلؿ تقسيـ اآلالت
الي اقساـ تبعا لما يمي :
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 oكيفية اصدار الصوت مف اآللة
 oكيفية العزؼ عمي اآللة
 oالمواد التي تصنخ منيا اآللة
 يطمب المعمـ مف اطفالو المقارنة بيف ثبلث انواع مف اآلالت
يستمخ الييا فيتعرؼ الطفؿ عمي الكثير مف الخبرات
والمعمومات المختمفة مف خبلؿ ىذا النشاط وتدريجيا يتعمـ
الطفؿ تبعا لمبدأ الخواص لكؿ آلة ويطبؽ ذلؾ عمي المقررات
التي تشترؾ في ىذه الخواص والمعمـ يستطيخ مف ىذه البداية
المحببة لمطفؿ اف يبدأ في شرح بعض المفاىيـ العممية لممواد
المختمفة ومنيا حدة الصوت وغمظو قوة الصوت و عفو
والتدرج في الحدة او ال مظ ويصب العزؼ الموسيقي وسمة
مساعدة تخدـ عديد مف المجاالت الدراسية األخري.
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نوت األناشيد
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كممات أغنية ست الحبايب
ست الحبايب ياحبيبو
يااغمى مف روحي ودمي
ياحنينة وكمؾ طيبة
يارب يخميكي يا أمي
زماف سيرتي وتعبتي وشمتي مف عمري ليالي
ولسو بر و دلوقتي بتحممي اليـ بدالي
اناـ وتسيري وتباتي تفكري
وتصحي مف اآلداف وتيجي تشقري
تعيشي لي ياحبيبتي يا أمي
ويدوـ لي ر اكي
أنا روحي مف روحؾ انت
وعايشو مف سر دعاكي
بتحسي بفرحتي قبؿ الينا بسنة
وتحسي بشكوتي مف قبؿ ماأحس أنا
يارب يخميكي ياأمي
يارب يخميكي ياأمي
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كممات أغنية شخبط شخابيط
مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط

شخبط شخابيط لخبط لخابيط

مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط

شخبط شخابيط لخبط لخابيط

اعمؿ ايو وياؾ يا حماده

المي عممتو ده اسوء عاده

اعمؿ ايو وياؾ يا حماده

المي عممتو ده اسوء عاده

عايز ترسـ ارسـ

لكف مف غير ما تشخبط ع الحيط

شخبط شخابيط لخبط لخابيط
شخبط شخابيط لخبط لخابيط

ارسـ شجره ومينا وبحور

تكوف فناف ومشيور

ارسـ شجره وليؿ وبحور

تكوف فناف مشيور

احمـ تكبر تبقى بيكاسو

مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط
مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط

لكف ارسـ ع السبوره بكره

عايزيف ناخد جمبؾ صوره

لكف ارسـ ع السبورة بكره

عايزيف ناخد جمبؾ صوره

كاف يوـ طفؿ وكاف مف نفسو

لكف وال شخبط ع الحيط

شخبط شخابيط لخبط لخابيط

مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط

شخبط شخابيط لخبط لخابيط

مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط

والمي بيحمـ بكره ينوؿ

كؿ ىوايا ولييا اصوؿ

وارسـ بييـ بس فموحتؾ
شخبط شخابيط لخبط لخابيط
شخبط شخابيط لخبط لخابيط

ارسـ واحمـ بالمستقبؿ

والي جاي فعمرؾ اجمؿ

امسؾ قممؾ لونؾ رشتؾ

ارسـ لي بالموف ع الحيط
مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط
مسؾ االلواف ورسـ ع الحيط
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كلمات أغنية شاطر شاطر
يالمى بيسمخ كمة اىمو  ،شو منقمو

شاطر شاطر

يالمى بيقعد عاقؿ وحدو  ،شو منقمو

شاطر شاطر

يالمى بينج بمدرستو  ،وما بيعزب معممتو .
منحبو ومن ؿ نقمو شاطر شاطر
يالمى بيساعد رفقاتو  ، ،شو منقمو

شاطر شاطر

يالمى مابيكذب بحياتو  ، ،شو منقمو

شاطر شاطر

يالمى ما بيكسر العابو  ، ،شو منقمو

شاطر شاطر

وبياكؿ وما بيجوى تيابو  ، ،شو منقمو

شاطر شاطر

يالمى بينج بمدرستو  ،وما بيعزب معممتو .
منحبو ومن ؿ نقمو شاطر شاطر
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:نص النشيد
Jingle Bells
Jingle Bells Jingle Bells

Jingle All the Way

Oh What Fin it is to Ride a

One Horse Open High
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:نص النشيد
Twinkle Twinkle
Twinkle Twinkle Little Star
Up Above the World So High

How I Wonder What You Are
Like a Diamond in the Sky
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نص النشيد:
طيري طيري يا عصفورة
طيري طيري يا عصفورة

غني وسمعيني

غني غنوة وتكوف حموة

صوتؾ بيشجيني

طيري طيري يا عصفورة
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نص النشيد:
كتكوتي جميؿ وص ير
كتكوتي جميؿ وص ير
لما يشوؼ البسبس نو

وديمو لسو قصير
يزعؽ ويقوؿ صوصوصو
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:نص النشيد
Row Row
Row Row Row Your Boat
Merrily Merrily Merrily oh

Gently Down the Stream
Life is but a Dream
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نص النشيد:
إسمخ كممة أكبر منؾ
إسمخ كممة أكبر منؾ

واعطؼ عمي أص ر منؾ

إسمخ كممة بابا وماما

ار ي ربؾ ير ي عنؾ
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:نص النشيد
London Bridge
London Bridge is Falling Down

Falling Down Falling Down

London Bridge is Falling Down

My Fair Lady

المهارات الموسيقية

098

نص النشيد:
بابا جي أمتي
بابا جي أمتي
راكب وال ماشي

جي الساعة ستو
راكب بسكمتو

سوده وال بي و

بي ة زي القشطة

وسعولو السكة

وا ربوا لو سبلـ
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:كممات النشيد
Left and right

Forward back

Left and right

Forward back

Sit down

Stand Up

Turn Left

Turn right

Jump , Jump , Jump , Jump , Jump
:لحن النشيد

:كممات النشيد
Toes & Knees

Shoulders & Head

Eyes & Ears & Mouth & Nose
Toes & Knees

Shoulders & Head
:لحن النشيد
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:كممات النشيد
What can you see ?
Under the sea ?
What can you see ?
Under the sea ?
I can see a whale
I can see a squid
I can see a seahorse
I can see a jellyfish
(Repeat Chorus)
I can see a crab
I can see a dolphin
I can see a shark
I can see a starfish
:لحن النشيد
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كممات النشيد:
حط الميو في الثبلجة
لو طمعنا الثمج بره
لو سخنا الميو كتير

لحن النشيد:

ده يعني اسمو تجميد
ده انصيار لما يسي
تبقي غاز يعني تبخير
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كممات النشيد:
7×7

يبقوا ب 49

8×7

يبقوا ب 56
يبقوا بكاـ

9×7

يبقوا ب 63
يبقوا معانا ب 75

15 × 7

يبقوا ب 77

11 × 7
16 × 7

يبقوا بكاـ

يبقوا ب 84
لحن النشيد:

112

المهارات الموسيقية

: كممات النشيد
Thank you (thank you)
Thank you (thank you)
Thank you (thank you)
Thank you (thank you)
In the sumer
And the autumn
In the winter
And the spring
:لحن النشيد
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كممات النشيد :
شرؽ شماؿ

غرب جنوب

أحمر أبيض

ليبيا سوداف

شرؽ شماؿ

دوؿ بحريف

غرب جنوب

دوؿ بمديف

لحن النشيد:

كممات النشيد :
غم ي يا وردة

فتحي يا وردة

ىنا مثمث

بثبلث أ بلع

ىنا مربخ ب ربخ أ بلع
ىنا مستطيؿ
لحن النشيد:

كؿ

معيف

متساوييف
متقابميف

متساوييف
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كممات النشيد :
ببلدى ببلدى ببلدى

لؾ حبى و فؤادى

مصر يا أـ الببلد

أنت غايتى والمراد

وعمى كؿ العباد

كـ لنيمؾ مف أيادى

ببلدى ببلدى ببلدى

لؾ حبى وفؤادى

ببلدى ببلدى ببلدى

لؾ حبى وفؤادى

مصر انت أغمى دره

فوؽ جبيف الدىر غرة

يا ببلدى عيشى حرة

واسممى رغـ األعادى
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كممات النشيد :
خمى السبلح صاحى صاحى صاحى
لو نامت الدنيا صاحي مخ سبلحى
سبلحى فى ايدية نيار وليؿ صاحى
ينادى يا ثوار عدونا غدار
خمى السبلح السبلح صاحى صاحى صاحى صاحى
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كممات النشيد :
أحمؼ بسماىا وبترابيا

أحمؼ بدروبيا وأبوابيا

أحمؼ بالقم وبالمصنخ

أحمؼ بالمدنى والمدفخ

ب والدى ب يامى الجاية

مات يب الشمس العربية

طوؿ ما أنا عايش فوؽ الدنيا
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ضع الميزان المناسب للتمارين اإليقاعية اآلتية وتجميع الوحدات:
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دون التمارين اإليقاعية التالية :
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ضع دائرة حول شكل المدرج الموسيقي الصحيح في األشكال التالية :

أكمل الجملة التالية :

ضع عالمة صح او خطأ امام الجملة في المكان المحدد ؟
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اكتب أسماء المفاتيح الموسيقية التي أمامك في المكان المحدد مع تحديد
مكان نغمة دو الوسطي في كل مفتاح :
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اكتب اسماء النغمات الموسيقية التي امامك في المكان المحدد لذلك :

دون النغمة المطلوبة في مكانها الصحيح بالمدرج ؟
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قم بأداء التمارين اإليقاعية التالية :
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أسئمة في الجانب النظري لممقرر الدراسي
ما ىي أىداؼ مادة التربية الموسيقية في مرحمة رياض األطفاؿ ؟
كيؼ تساىـ األنشطة الموسيقية المتكاممة في النمو العاـ لمطفؿ ؟
ما ىي الميارات الموسيقية التي تحقؽ اىداؼ تعميـ ال ناء ؟
ما ىي الجوانب التي يجب التعرض ليا عند اختيار األغاني المبلئمة لمطفؿ؟
أذكر اىـ طرؽ تدريس األغنيات لؤلطفاؿ ؟
أذكر اىـ خصائص النشيد الجيد ؟
ما ىي األسس التي تقوـ عمييا الحصة الشاممة ؟
اذكر اىـ انواع اآلالت اإليقاعية ؟
تكمـ عف بعض األلعاب الموسيقية التعميمية والتي يمكف مف خبلليا ت كيد المفاىيـ
الموسيقية التي اكتسبيا االطفاؿ ؟
ما ىي خصائص األنشطة الموسيقية المتكاممة ؟

