
مدرسة مؤسسة
الشارقة للفنون

-
الصيف يبدأ هنا! 

مدرسة مؤسسة الشارقة 
للفنون الصيفية

١٣ - ٢٤ يوليو ٢٠١٤ 

المباني الفنية 
P المبنى

المريجة، الشارقة

عّبر عن إبداعك هذا الصيف في مؤسسة الشارقة للفنون.
تعلن مؤسسة الشارقة للفنون عن بداية أنشطة مدرسة مؤسسة الشارقة للفنون 

م ويضم ورش 
ّ
 من خبرات التعل

ً
الصيفية للسنة الثانية على التوالي. حيث يقدم برنامجنا مزيجا

العمل و ا¤نشطة الفنية ومكتبة الطفل التي يمكن ل¡سرة بأكملها التمتع بها. 
تحتفل مدرسة مؤسسة الشارقة للفنون الصيفية باختيار الشارقة عاصمة للثقافة 

ا¨س§مية لعام ٢٠١٤. 
تفتح مدرسة مؤسسة الشارقة للفنون الصيفية أبوابها من ا¤حد إلى الخميس من ١١:٠٠ 

. ل²ط§ع على جدول ا¤نشطة يرجى زيارة الموقع ا¨لكتروني 
ً
 حتى ٠٢:٠٠ ظرا

ً
صباحا

 .sharjahart.org
 أو باختيار أنشطة محددة 

ً
نستقبل طلبات أولياء ا¤مور لتسجيل أبنائم في البرنامج كام§

 education@sharjahart.org م، وذلك عبر البريد ا¨لكترونيهتمامات أطفالº تروق
أو عبر الهاتف ٠٦ ٥٦٨ ٥٠٥٠.

.P المكان: المباني الفنية للمؤسسة، المبنى

فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. 
يتم توفير جميع المواد من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.

ورش العمل 

ورشة الخط العربي
١٣ً يوليو + ٢٢ يوليو  

 حتى ١٢:٣٠ ظرا
ً
١١:٠٠ صباحا

الفئة العمرية (+ ٨)
يتم من خ§ل هذه الورشة تعريف الط§ب على أهم أسس وتقنيات الخط العربي وأساليبه 

المختلفة. 

 ورشة القص واللصق (الكوºج)
١٣ يوليو + ٢٤ يوليو

 
ً
 حتى  ٠٢:٠٠ ظرا

ً
١٢:٣٠ ظرا

الفئة العمرية (+ ٧)
تركز ورشة العمل هذه على تقنية القص واللصق (الكوºج). وباستخدام ا¤وراق وا¤زهار 

والمواد المطبوعة والنصوص والط§ء والحبر، سيكون لكل مشارك فرصة ºبتكار عمل 
خاص به. 

البرنامج التعليمي ل�طفال



 المناظر الطبيعية بألوان مائية
١٤ً يوليو + ٢٠ يوليو

 حتى ٠١:٠٠ ظرا
ً
 ١١:٠٠ صباحا

الفئة العمرية (+ ٧)
يقوم الط§ب بالتدرب على أساسيات ا¤لوان المائية وفم التكوين ونظرية اللون والتقنيات 

 استخدام ا¨سفنج وفرش ا¤سنان وغيرها من 
ً
المختلفة. سوف يتعلم ا¤طفال أيضا

ا¤دوات لتعزيز أعمالم. 

 استكشاف الطباعة الحجرية 
١٥ً يوليو + ٢١ يوليو

 حتى ٠٢:٠٠ ظرا
ً
 ١١:٠٠ صباحا

الفئة العمرية (+ ٨)
ل ورشة العمل هذه مقدمة لمبادئ الطباعة الحجرية وتقنياتها. ليتعلم المشاركون 

ّ
تشك

من خ§لها كيفية إنشاء عدة نسخ مطبوعة باستخدام مواد يومية بسيطة.  

 ورشة الرسم على الزجاج 
١٦ً يوليو + ٢٣ يوليو

 حتى ٠١:٠٠ ظرا
ً
 ١١:٠٠ صباحا

الفئة العمرية (+ ٧)
توفر هذه الورشة مقدمة للتقنيات ا¤ساسية للرسم على الزجاج. حيث سيقوم ا¤طفال 

بتصميم صورهم الخاصة ومن ثم يعيدون رسمها على الزجاج. 

 الهندسة في الفن 
١٧ً يوليو + ٢٤ يوليو

 حتى ١٢:٣٠ ظرا
ً
 ١١:٠٠ صباحا

الفئة العمرية (+ ٨)

تعطي هذه الورشة مقدمة تعريفية حول ا¤شكال الهندسية المستخدمة في الفن، 
حيث سيقوم ا¤طفال باستخدام المرسام (اºستنسل) لتتبع ورسم ا¤نماط الهندسية 

بينما يستكشفون تاريخ وثقافة الفنون ا¨س§مية. 

 ورشة عمل ا¤شكال الورقية
١٧ً يوليو + ٢٢ يوليو

 حتى ٠٢:٠٠ ظرا
ً
 ١٢:٣٠ ظرا

الفئة العمرية (+ ٨)

سيتعلم ا¤طفال باستخدام الورق الملون، فن طي الورق لخلق تصاميم وأشكال ونماذج 
مختلفة. 
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-
البرنامج التعليمي

 ل�طفال



 مكتبة الطفل 
١٤ً يوليو + ٢٠ يوليو

 حتى ٠٢:٠٠ ظرا
ً
 ٠١:٠٠ ظرا

 ممتعة مع أطفالم. انضموا إلينا عندما 
ً
 للعائ§ت كي يقضوا أوقاتا

ً
مكتبتنا متاحة يوميا

نقوم بجلسة سرد القصص باستخدام الدمى كل ما يساعد في رواية القصص، مما يجعل 
 بالمرح والتشويق. كما سيرسم ا¤طفال شيخصياتم المفضلة 

ً
 مليئة

ً
القراءة تجربة

ويلونوها ويتحدثوا عنها.

 ألعاب فنية 
١٦ً يوليو + ٢٣ يوليو

 حتى ٠٢:٠٠ ظرا
ً
 ٠١:٠٠ ظرا

انضموا إلينا لقضاء يوم ممتع مليء بالمسابقات وا¤لعاب وحل ا¤لغاز بينما نستكشف 
 عوالم الفن المثيرة. 

ً
معا

ركن النشاط الفني 

يقوم ا¤طفال الصغار باللعب واºبتكار واستكشاف الفن من خ§ل هذه ا¤نشطة الفنية 
الممتعة. يرجى م§حظة أن جميع ا¤طفال الذين يشاركون في ا¤نشطة أدناه يجب أن 

 .
ً
يكونوا برفقة شخص بالغ سنا

اللعب مع الط§ء المنفوخ
١٣ً يوليو + ١٧ يوليو + ٢٢ يوليو

 حتى ١٢:٣٠ ظرا
ً
 ١٠:٠٠ صباحا

الفئة العمرية: (٣– ٦ سنوات)

يتعلم ا¤طفال في هذا النشاط كيفية مزج الط§ء المنتفخ وابتكار عمل فني نافر عن 
السطح. 

فن بصمة اليد
١٥ً يوليو + ٢٠ يوليو + ٢٤ يوليو

 حتى ١٢:٣٠ ظرا
ً
 ١٠:٠٠ صباحا

الفئة العمرية: (٣– ٦ سنوات)

 فنية من خ§ل طباعة بصمة اليد، ويقوموا بأنشطة فنية تشمل 
ً
ºيبتكر ا¤طفال الصغار أعما

 
ً
رسم الحيوانات من خ§ل بصمة اليد، وصنع البطاقات وبصمات ا¤يدي الجصية ليتم ºحقا

تأطيرها وتلوينها.
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