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 رقص ، لغة عالميةالالعنوان: 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات دقيقة 60 عربية

 صغيرة
2 3 2 

 

ملّخص: الهدف من هذا النشاط هو جعل الفلكلور والتقاليد في الدولة المضيفة علنية لسكان المهاجرين  ال

بهذه الطريقة ، يتم إنشاء   .خالل الرقص ، وكذلك لمشاركة الرقص لبلدهم األصليوالالجئين ، من 

التبادل الثقافي ، على أساس الرقص الشعبي ، والذي يسمح لك بالعمل مع التواصل غير اللفظي ، من  

 .خالل اإليقاع والرقص والعواطف التي تنتقل 

 الكلمات الرئيسية: رقص ، رقص شعبي 

 :األهداف

ابط بين ثقافات بلد المنشأ والبلد المعتمد من خالل رقصات كل مكان ، بما في ذلك الرقص إقامة رو •

هذا الهدف   .والموسيقى كعناصر للتكامل والمعرفة بين الثقافات ، والقدرة على بناء الجسور بين الثقافات 

 :مزدوج

بلد المعتمد ، حتى يتمكن  التعرف على التقاليد والفولكلور )الموسيقى والرقصات الشعبية ...( في ال  -

 .سكان المهاجرين والالجئين من التعرف على هذه التعبيرات الثقافية ومعانيها والمشاركة فيها

مشاركة التقاليد والفولكلور في بلدان المنشأ للمهاجرين والالجئين مع سكان البلد المضيف ، وجعلهم   -

 .معروفين

 .ص الشعبي تعرف على رقصة البلد المضيف من خالل الرق •

 تفسير العواطف التي ينقلها الرقص خالل مراحل الرقص وحركات الجسم  •

يتم تنظيم النشاط في   .يدور النشاط حول الرقص ويهدف إلى المساهمة في تطوير المهارات غير اللفظية 

 :المراحل التالية

 

)الوطنية واإلقليمية  وإنشاء كتالوج من دروس الرقص الشعبي   أ( البحث على اإلنترنت )يوتيوب( 

والمحلية لبلد المنشأ( ، من قبل المعلمين ، عن طريق اختيار رقصة شعبية كاملة للمكان ، والتي هي  

 .يجب على اختصاصيي التوعية تعلم الرقص الشعبي قبل تطوير النشاط .انعكاس لهويته 

اج إلى طلب إذن من مؤلفي  مالحظة: بناًء على نوع الترخيص بناًء على المحتوى المراد تقديمه ، ستحت

 .مقاطع الفيديو لتضمين هذا المحتوى في الكتالوج 
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 :ب( تطوير النشاط نفسه

 .عرض تعليمي للرقص الشعبي ، للعمل على تعلم خطوات الرقص وحركات الجسم .1

التعرف على المشاعر التي تنتقل عن طريق الرقص الشعبي وموضوعه )الموضوعات العالمية:   .2

 .أللم ، الوقوع في الحب ...( باستخدام البطاقات مع الرموزالسعادة ، ا

 .إعالم عن الرقص الشعبي بمساعدة المعلمين والرقص مع المجموعة .3

البحث على اإلنترنت )يوتيوب( ، من قبل المشاركين في النشاط ، والرقصات الشعبية لبلدانهم   .4

الجسم ، لمشاركتها مع المجموعة ومشاهدتها   األصلية حول نفس الموضوع ، أو بإيقاع مماثل أو حركات 

 .معهم

 .إنشاء قائمة بالفيديوهات على يوتيوب مع جميع الرقصات الشعبية التي عملت على النشاط  .5

، أو بطاقات   (يوتيوب  المواد: كمبيوتر لوحي / هاتف ذكي مزود باتصال باإلنترنت )للوصول إلى

 .تعبيرية ، أو سبورة أو لوحة قالبة 

 

 يقة: التعلم التعاوني ، التواصل الطر

 

 :نصائح للميسرين

 .يمكن تكييف النشاط مع الناس من جميع األعمار ، من األطفال إلى كبار السن -

 من المستحسن اختيار الرقص الشعبي السهل -

 

 :(APA) المصدر

 
 / :الصدقات

 

 UMA :المتعاون

 


