
 
 

 
 

 اإلعاقة لذوي 2019 لشتاء التعليمي البرنامج

 فبراير 28 –يناير  5
  

 من واسعة مجموعة ،2019فبراير 28ويستمر لغاية  يناير  5ينطلق في  الذي ،2019 شتاءل التعليمي البرنامج يتضمن
 اكتشاف على لمساعدتهم النمو، في صعوبات من يعانون والذين والتعليمية، البدنية، اإلعاقة ذوي لألفراد التعليمية العروض

 مافسنوات  3من أعمارهم تتراوح الذين لمشاركينجميع ال البرنامج تصميم تم الفن. خالل من الذات عن للتعبير جديدة طرق
 اإلنجليزية باللغتين الورش تقام . المحترفين أصحاب الخبرة الواسعة من نخبة بإشراف العمل ورش ميتقدويتم  فوق.

 .المشاركين حتياجاتوفقاً ال والعربية،
 

في المراحل العمرية كل خميس من شهر يناير ورش عمل حول "التدخل  لذوي اإلعاقة 2019يقدم البرنامج التعليمي لشتاء 
الحركة" والذي يشجع المشاركون على تعلم تقنيات فنية جديدة تعتمد على الحركة. أما ورش بفن ال" تحت عنوان "المبكرة

قام كل يوم خميس من شهر فبراير فهي بعنوان "فبراير الحواس األربع". ستركز ورش العمل كل أسبوع على العمل التي ست
ابتكار أعمال فنية تنبع من إحدى هذه (، وسيتمكن المشاركون من والشمواللمس  والسمعإحدى الحواس األربع )مثل النظر 

 الحواس.
 

 
 .المؤسسة قبل من العمل لورش والمعدات المواد توفير وسيتم للجميع، ومتاحة مجانية للفنون الشارقة مؤسسة فعاليات كافة

 الشارقة أو في منطقة الحمرية.مدينة تقام هذه الورش في إمارة الشارقة إما في ساحة المريجة أو ساحة الفنون الواقعتين في 
 

 والمجتمعية التعليمية البرامج كافة وترفق اإلمكان. قدر وميسرة شاملة برامجها تكون بأن للفنون الشارقة مؤسسة تلتزم
 .الجلسات بكل المرتبطة القدرات توضح التي والتوصيفات اإلعاقة، بذوي الخاصة بالرموز

 
 :الرموز دالالت

 

 إعاقة بصرية 

 عاقة سمعيةإ 

 جسدية إعاقة 

 داون متالزمة 

 التوحد 

 
 مسبقاً لترتيب أي دعم مطلوب أثناء ورش العمل أو األنشطة األخرى. اإلعاقة البرنامج التعليمي لذوي مع التواصل يرجى

 
 أو  gdisabilities.education@sharjahart.orاإللكتروني البريد عبر التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

  5685050 (06)على االتصال
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 2019جلسات شتاء 
 

 ورشة عمل: أفكار وخرائط
 2019يناير  5السبت 

10– 12  ً  صباحا
 ، ساحة الفنونالمقتنياتمبنى 

  10-6: الفئة العمرية

    
 

هذه الورشة بجولة في السوق القديم قرب بعد التعّرف على أعمال الفنان فرانك بولينغ المتمحورة حول الخرائط، سيقوم المشاركون في 
مبنى المقتنيات، وليعملوا بعدئٍذ على تحويل مسارهم إلى خريطة مستخدمين مخيلتهم في إبراز المعالم وتلوينها. تهدف ورشة العمل هذه 

 إلى تعزيز المعرفة الجغرافية للمشاركين مع بناء موقف إيجابي تجاه اإلبداع.

 
 اليابان-وحي: الشارقة أعمال فنية منورشة عمل: 

 2019يناير  7 اإلثنين
10– 12  ً  صباحا

 الحمرية، الحمرية هاتاستديو
 7+: الفئة العمرية

   
 

بإنتاج القطع  اسامي كيوكاوا ، للمشاركين أن يسيروا على خطى الفناناليابان-الشارقة مستوحاة من معرضتتيح هذه الورشة ال

قطع فنية  وليقوم المشاركون بعدئٍذ بإنشاء، أعمال الفنانب تعريفيةهذه جولة  تتضمن الورشةالكتب والفن. بين الفنية التي تدمج 

 يمكن للمشاركين االحتفاظ بأعمالهم. .لصحفانصوص وصور والملونة الخيوط ال من جميلة

 

 الرسم بالمغزلورشة عمل: 
 2019يناير  10 الخميس

10– 11  ً  صباحا
 المريجة، مركز الفن للجميع

  6-3: الفئة العمرية

    
 لولبية باستخدامالمشاركون لوحات ملونة ، سيقدم سلسلة "الفن بالحركة" منالورشة األولى وهي ، ورشة الرسم بالمغزل في

 .أنماط مجردةبزل لخلط األلوان وإنشاء أعمال فنية ديناميكية االطالء والمغ

 
 فن الخط العربيورشة عمل: 

 2019يناير  14 اإلثنين
10– 12  ً  صباحا

 المريجة، مركز الفن للجميع
 11+: الفئة العمرية

    
 



لتطوير مهاراتهم في الخط  يكتشفون طرقًا مبتكرةسوكيفية رسم وتزيين الحروف العربية  في هذه الورشة سيتعلم المشاركون

 .وأهمية الخط العربي مكانة يعكسبما ، تزيين الرسائل وتذهيبهافي ذلك ، بما العربي
 

 الرسم مع الرقص المتقطعورشة عمل: 
 2019يناير  17 الخميس

10 – 11  ً  صباحا
 المريجة، مركز الفن للجميع

  6-3: الفئة العمرية

    
 

أماكنهم  فيالجمود يجب على المشاركين ، والجذابة الراقصةيقاعات اإل على أنغامرسم الب في هذه الورشة سيقوم المشاركون

 .وشحذ المهارات اإلبداعية. يهدف هذا العمل إلى تعزيز التمييز السمعي ادما تتوقف الموسيقنع

 الرسوم المتحركة باستخدام الطينورشة عمل: 
 الشارقة لإلعالم والفنون للشباب واألطفال" –بالتعاون مع "فن 

 2019يناير  21اإلثنين 
10– 12  ً  صباحا

 ً  سيتم تحديد الموقع الحقا
 11+: الفئة العمرية

    
 
التقنيات المستخدمة فرصة التعرف على ، ستقدم ورشة العمل هذه للمشاركين الشارقة لألفالمانطالق منصة  انتزامن مع بال

 .والحلوى الكرتون. سوف يتخيلون ويبدعون باستخدام الطين وصور بتصوير كل حركةفي الرسوم المتحركة الخاصة 

 الرسم بالحركةورشة عمل: 
 2019يناير  24 الخميس

10– 11  ً  صباحا
 المريجة، مركز الفن للجميع

  6-3: الفئة العمرية

   

 
ل حركة الجسد إلى رسومات. سوف جديًدا يحوّ سيتبع المشاركون اتجاًها ، سلسلة "الفن بالحركة" منفي ورشة العمل الثالثة 

 .القماشعلى الرسومات بأجسادهم يجربون أداء 

 بيوت العصافير إعادة تدوير : عائلية ورشة عمل
 2019يناير  26 السبت
 ظهراً  12 –صباحاً  10

 المريجة، حديقة الحي
 كل الفئات العمرية: الفئة العمرية

     

 تعليقهاالطيور التي يمكن و بيوت للعصافيرإلنشاء المستعملة الحليب وعصير ال علب بإعادة تدويرالعائالت المشاركة ستقوم 

. يهدف هذا النشاط إلى والطعامبالماء  اثم تعبئته العلب هذهساحة المريجة. سيقومون بتزيين  على أشجار حديقة الحي في

 بين جميع أفراد العائلة. الرفق بالحيوانتعزيز 

 



 العمل على األعمال الفنية المشهورةورشة عمل: 
 2019يناير  28 اإلثنين
10– 12  ً  صباحا

 المريجة، مركز الفن للجميع
  11 +:الفئة العمرية

    

 
أو  ها،عة فوقمجمّ وضع صور وباستخدام صور مطبوعة من أعمال فنية مشهورة  هذه سيقوم المشاركون في ورشة العمل

. تهدف ورشة العمل هذه إلى الفني المشهور العملهذا  اكمال هاالطريقة التي يرغبون فيب المتعلقةتفسيراتهم الخاصة  رسم

 واستلهامها في انجاز أعمال جديدة.األعمال الفنية ب رعلى التفكي المشاركينمساعدة 

 الرسم بالتنقيطورشة عمل: 
 2019يناير  31 الخميس

10– 11  ً  صباحا
 المريجة، مركز الفن للجميع

  6-3: الفئة العمرية

    
 

، أعمااًل على غرار لوحات جاكسون بولوك الملونة "الفن بالحركة"سلسلة من  األخيرةفي ورشة العمل سينتج المشاركون 

أشكال تجريدية خاصة بهم عن طريق  إنشاءفي ، يستخدمونها بحبل موصولةياس صغيرة من الطالء أكب سيزودونبالتنقيط. 

 .إسقاط الطالء على قماش

 الفني )التفرد الفني( الذهننظرية ورشة عمل: 
 2019 فبراير 4 اإلثنين
 ظهراً  12 –صباحاً  10

 المريجة، مركز الفن للجميع
 وما فوق أعوام 7: الفئة العمرية

    
 

 مختلفةتفكير وهويات وعواطف  ونمطهي القدرة على إدراك أن اآلخرين لديهم معتقدات الفني او التفرد الفني  الذهننظرية 

هويتهم الشخصية باإلضافة إلى هويات أولئك األقرب إليهم من خالل  في ورشة العمل هذهعكس المشاركون . سياتماًما عن

رعايتهم. سيتم تشجيع المشاركين على التعرف على الصفات الفريدة  خلق أعمال فنية تصور أنفسهم وعائالتهم والقائمين على

 .في هذه اللوحات وإبراز خصائصه الفريدةلكل فرد 

 الساليم )الوحل اللزج الملون( صنعورشة عمل: 
 2019 فبراير 7 الخميس

ً  11 –صباحاً  10  صباحا
 المريجة، مركز الفن للجميع

  6-3: الفئة العمرية

    
المشاركون حاسة اللمس األطفال  يكتشف. سوف (اللزج الملون الوحل"الساليم" )مع صناعة  "فبراير الحواس األربعة" ينطلق

، من بين مواد الخرز والبريقاأللوان وافة بإض واالشتغال على نسيجه "الساليم"كيفية صنع  ايتعلمو، وفي هذه الورشة الممتعة

 بأعمالهم.االحتفاظ يمكنهم كما أخرى. 

 



 

 األزياءتصميم كلية : عائلية ورشة عمل
 2019 فبراير 9 السبت
 ظهراً  12 –صباحاً  10

 المريجة، مركز الفن للجميع
  +11: الفئة العمرية

     
 

 وصنعأزياء خاصة بهم  م. سيعمل المشاركون على رسمصممي األزياءالموضة فرصة لعب دور  لعشاق هذه الورشة تتيح

 المناسبة لصنع، سيتمكن المشاركون من اختيار األقمشة أو المواد بمجرد أن يتم رسم التصاميمولصفر. أحالمهم من ا ثياب

 .إبداعاتهم علىوإضافة اللمسات األخيرة  أزيائهم

 الرسم بالكراسي الموسيقيةورشة عمل: 
 2019 فبراير 11 اإلثنين
10– 11  ً  صباحا

 المريجة، مركز الفن للجميع
 7+: الفئة العمرية

  

على والرسم ، المشاركينبمشاركة جميع لعبة الكراسي الموسيقية التقليدية  الجانب الفني على مبدأ في هذه الورشة تضيف

مال فنية بشكل تعاوني مستوحاة أع فرغوا من رسمقد  اية ورشة العملنهفي المشاركون  سيكون. مرح تناغمب االموسيق إيقاع

 .االموسيق من

 المعطراللعب  ةعجين صنعورشة عمل: 
 2019 فبراير 14 الخميس

10– 11  ً  صباحا
 المريجة، مركز الفن للجميع

  6-3: الفئة العمرية

     
عجينة في  هااستخدامو، سوف يستكشف المشاركون مجموعة متنوعة من الروائح هذه الحواس األربعة"فبراير " في ورشة

 .إضافة المواد العطرية مثل حبوب البن والقرفةب يخلقون العجين المعطر الخاص بهم اللعب. سوف

 االنصات للمطر واالحساس بهورشة عمل: 
 2019 فبراير 18 اإلثنين
 ظهراً  12 –صباحاً  10

 المريجة، الفن للجميع: مركز نقطة االلتقاء
 7: +الفئة العمرية

     
 

  لمعاينةالتابعة لمؤسسة الشارقة للفنون " ةرالغرفة الماط"، أوالً جزأينفي هذه الورشة المكونة من سيزور المشاركون 

 .تذكارية واالحتفاظ بها كهدايا، الخاصة بهمالملونة المطر  أنابيبإلى مركز الفن للجميع إلنشاء  المطر، ليعودوا بعدئذٍ 

 

 

 



 اإلنصات للمطرورشة عمل: 
 2019 فبراير 21 الخميس

10– 11  ً  صباحا
 المريجة، : مركز الفن للجميعنقطة االلتقاء
  6-3: الفئة العمرية

     

 
التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون  الغرفة الماطرة الحواس األربعة"فبراير " المندرجة ضمنالورشة في هذه المشاركون  سيزور

 .لإلنصات لصوت المطر ومعاينته

 التقاط اللون بالتصوير: عائلية ورشة عمل
 2019 فبراير 23 السبت
 ظهراً  12 –صباحاً  10

 المريجة، مركز الفن للجميع
 العمرية اتالفئكل : الفئة العمرية

     

 
 الشارقة للفنون لمؤسسةالتابعة  المباني الفنيةجولة في ب ، إلى فرق، ليقومواةالعائلي المسابقة هذهفي سيتم تقسيم المشاركين 

 مطابقتصوير أي شيء  والطلب من أعضائهالصور. سيتم تعيين لون واحد لكل فريق  بغية التقاط والمعارض المقامة فيها

 .وسيتم اإلعالن عن فريق فائز، صور كل فريقالمقارنة جودة وكمية  ستتم، هذا اللون. في نهاية الجولةل

 دمية الجراب أو الدمية المحشية صنعورشة عمل: 
 2019 فبراير 25 اإلثنين
 ظهراً  12 –صباحاً  10

 المريجة، مركز الفن للجميع
 7+: الفئة العمرية

    
 

االحتفاظ  يمكن للمشاركيندمى.  وقطع القماش إلىكيفية تحويل الجوارب الملونة  في ورشة العمل هذهسيتعلم المشاركون 

 بالدمى التي صنعوها.

 اللوحات المخفية )الخدش(ورشة عمل: 
 2019 فبراير 28 الخميس

10– 11  ً  صباحا
 المريجة، مكان التجمع: مركز الفن للجميع

  6-3: الفئة العمرية

    

 
مخفية رسومات ملونة  باستخدام، الحواس األربعة" سيعتمد المشاركون على حاسة البصرفبراير األخيرة من "في الورشة 

ً فني عمالً  برزوت  األلوان تحتها  لتظهرالتصاميم من على سود األسطح الخدش يخدش من صنعهم. سوف  لواحأتحت  ً ملون ا  .ا

 

 

  


