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 مؤسسة الشارقة للفنون
  2017 البرنامج التعليمي لألطفال لصيف

أغسطس 26يوليو إلى  10  
 
 

م البرنامج التعليمي لألطفال المتراوحة أعمارهم بين  عاماً والذي يقد م ورش عمل فنية ودورات  15و 7ُصم ِّ
ذا يهدف ه. التشكيلية واألدائية الفنون من واسعة مجموعة فيتدريبية من قبل فنانين مهنيين ومتخصصين 

 والدورات لعملتقام ورش ا. اإلبداعي همرتعبي وتعزيز التقنية في الفن المهارات األطفال تعليم البرنامج إلى
 يذكر لم ما ،الفنون ساحة مقتنيات عندال مبنى فيأغسطس  26يوليو إلى  10في الفترة  2017 صيفل التدريبية
 .ذلك خالف

 
كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. المواد المستخدمة في ورش العمل والدورات 

 التدريبية مقدمة من قبل مؤسسة الشارقة للفنون. 
 

 
 الدورات التدريبية، ورش العمل وعروض األفالم

 
 

القصيرة القصة كتابة: دورة  
يوليو 10االثنين،   

 اللغة: العربية

 

تقسيم هذه الدورة إلى قسمين. في القسم األول، سيتعلم المشاركون عملية كتابة القصة القصيرة واختيار سيتم 
أما في القسم الثاني، سيكتب المشاركون قصصهم القصيرة  المواضيع والعناوين المناسبة لقصصهم الخاصة.

لعربية.مع بعضهم. سيتم كتابة القصص القصيرة باللغة اهم وسيتشاركونها الخاصة ب  

 
 

  ورشة عمل: العمارة المثلثة 
يوليو 21األربعاء،   

 
سيستخدم المشاركون في هذه الورشة جرائد ملفوفة لتكون بمثابة أنابيب لبناء هيكل من األشكال الهندسية. 

تهدف هذه الورشة إلى تعريف المشاركين بالهندسة المعمارية وتطوير فهمهم للبناء اليدوي وإعطائهم إحساسا 
 بالفضاء المحيط بهم.

 
1يلم اليوم لمؤسسة الشارقة للفنون عرض فيلم: ف  

يوليو 15السبت،   
 

 سيتم في هذا اليوم عرض فيلم للصغار من اختيار مؤسسة الشارقة للفنون.

 
 

مشكالالورشة عمل: صناعة   
يوليو 17األربعاء،   

 
المشكال الخاص بهم وهو عبارة عن منظار سيستخدم المشاركون في هذه الورشة المرايا البالستيكية لصناعة 

النماذج المتغيرة. تتكون أنابيب المشكال من عدة أحجام اعتماداً على عدد قطع المرآة. كما سيضيف المشاركون 
 الخرز أو زينة صغيرة أخرى لمشكالهم الخاصة من شأنها إلهامهم إنجاز عمل فني مبدع.

 
 
 
 

 البرنامج التعليمي لألطفال
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أحجار كان يا ما مكان/قصةورشة عمل:   
يوليو 19ألربعاء، ا  

 
 فردية عناصر برسم المشاركون سيقوم ،هذه الورشة من األول الجزء في. نحن كذلك ؟إذاً تحب رواية القصص

 .األحجار علىالموجودة  العناصر باستخدام قصة سيحبكون ،من الورشة الثاني الجزء وفي .أحجار صغيرة على
 
 

2يلم اليوم لمؤسسة الشارقة للفنون عرض فيلم: ف  
يوليو 22السبت،   

 
 سيتم في هذا اليوم عرض فيلم للصغار من اختيار مؤسسة الشارقة للفنون

 

 

"إيقاف الحركة"تقنية ورشة عمل: صناعة فيديوهات ب  
يوليو 26و 24االثنين واألربعاء،   

 
ف من خاللها المشاركون على فن  والذي التصوير المسمى "إيقاف الحركة" هذه الورشة مكونة من جزأين يتعر 

ً  عرفي  طريق عن والصور الرسوم تحريك تقنية وهي المتعاقب، التصوير فن أو الثابتة اإلطارات بتقنية أيضا
ذاتيًا. سيعمل المشاركون في مجموعات لتعلم تقنيات "إيقاف الحركة" وصناعة  تتحرك وكأنها لتظهر بها التالعب

 فيديو بالتصوير المتعاقب.

 
 

 3 للفنون الشارقة لمؤسسة اليوم فيلم: فيلم عرض
 يوليو 29السبت، 

 
 سيتم في هذا اليوم عرض فيلم للصغار من اختيار مؤسسة الشارقة للفنون.

 
 

ين  دورة تدريبية: فن الز 
يوليو 31االثنين،   

 
ين، حيث سيتعلمون سيستكشف المشاركون في هذه الدورة التدريبية   ميمالتص مبادئأنواعاً مختلفة من فن الز 

رون مفهوماً في صناعة  من في نهاية الدورة نالمشاركو سيتمكن. الكتابة أو الفوتوغرافي التصوير، أو الرسم ويطو 
 .يةصيفكمجلتهم ال واستخدامه لمنزلل وأخذه الصفر من بهم الخاص ينز  ال

 
 

بورتريهات "سبليت" إعدادورشة عمل:   
أغسطس 2األربعاء،   

 
، وإنجاز أنواع مختلفة من ليقوموا بعدئٍذ بطباعتها الورشة صور فوتوغرافيةسيلتقط المشاركون في بداية هذه 

 بورتريهات الكوالج من خالل دمج أجزاء من الصور وإضافة الرسومات واألوراق الشفافة.

 
 

 4 للفنون الشارقة لمؤسسة اليوم فيلم: فيلم عرض
 أغسطس 5السبت، 

 
مؤسسة الشارقة للفنون.سيتم في هذا اليوم عرض فيلم للصغار من اختيار   
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 دورة تدريبية: أساسيات الرسم
أغسطس 7االثنين،   

 
مبادئ الرسم باستخدام قلم الرصاص لرسم الطبيعة الصامتة.سيتعلم المشاركون في هذه الورشة   

 

 

 دورة تدريبية: دمج األلوان
أغسطس 9األربعاء،   

 
وتركيباتها. يوفر الجزء األول من الدورة مختبر تلوين يتيح سيستكشف المشاركون في هذه الورشة عملية الرسم 

تعليم نظريات متعددة متعلقة بالرسم ودمج األلوان. كما سيتعرف المشاركون في الجزء الثاني من الدورة على 
 الرسم التجريدي وينجزوا لوحاتهم الخاصة.

 

 

 دورة تدريبية: مهرجان الرسم
أغسطس 12السبت،   

 
المفتوح العديد من األنشطة الممتعة التي تتضمن سلسلة من جلسات الرسم اإلبداعية من ضمنها يقد م هذا اليوم 

 الرسم على الجدران والقماش.
 

 
 ورشة عمل: فن المظلة

أغسطس 14األربعاء،   
 

 وسيتمسيستخدم المشاركون، من خالل العمل في مجموعات، مختلف األنماط واألقمشة لتصميم مظلتهم الخاصة. 
 . موحد تصميم األقمشة البتكار من مختلفة أنواع تنسيق على المشاركين تشجيع

 
 

 ورشة عمل: صناعة القمصان المصبوغة
أغسطس 16األربعاء،   

 
سيتعلم المشاركون في هذه الورشة تقنية جديدة لصنع مالبس ملونة حسب الطلب، حيث سيصنعون قمصان 

 القماش.مصبوغة باستخدام تقنية اللفة المطاطية لصبغ 
 

 

الفنية ورشة عمل: المجلة  
أغسطس 19السبت،   

 
 مواد باستخدامالخاصة  فنيةال هممجالت بغرض صنع فنيةال مجلةال من الغرضسيتعلم المشاركون في هذه الورشة 

.مختلفة وألوان  

 
 

 ورشة عمل: صنع القبعات اإلبداعية
أغسطس 19السبت،   

 
بون   غير تقنياتسيصنع المشاركون في هذه الورشة قبعات باستخدام الورق الملون ومواد أخرى. كما سيجر 

 .القبعات وطرقاً إبداعية في صناعة جديدة أفكاراً  مطورين ،معتادة
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تلوين األكواب بمزيج ملون رخاميورشة عمل:   
أغسطس 21االثنين،   

 
سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على أساسيات تقنيات تلوين طريقة التغميسة الرخامية حيث سيخوضون 

.التلوين عملية في متوقعة غير نتائجتجربة فريدة من نوعها ذات   

 
 

 ورشة عمل: الطباعة باستخدام ألواح الفل ين
أغسطس 21االثنين،   

 
سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على بعض األمثلة من فنون الطباعة، ثم سيستخدمون تقنية الطباعة على 

 لوح مصنوع من الفلين لتصميم أشياء مثل ورق لف الهدايا، أو غالف كراسة أو حقيبة يد. 

 
 

التجوالي : السكيتش/الرسمورشة عمل  
أغسطس 32 ،األربعاء  

 
ينما ب المشاركون في هذه الورشة سيتمشى ويركض لك؟ بالنسبة صعبا يبدو هل ؟المشيأثناء  رسمال حاولت هل

 رسم كراسات في ومضحكة متوقعة غير نتائج إلى رسمال من المختلف سلوباأل هذا يؤدي أن ينبغي. يرسمون
 .لمشاركينا

 
 

 ورشة عمل: صناعة الظالل الملونة
أغسطس 23األربعاء،   

 
 .فصل الصيف تناسب ملونة ظالل بإنشاء ورشةهذه ال في المشاركون سيقوم مختلفة؟ بألوان كظل تخيلت هل

 لتنبض المفضلة همألوان سيضيفون ثم ومن همماجسأ لاشكأ وسيعملون في مجموعات برسم خطوط تشكل حدود
 الظالل بالحياة.

 

 
 5 للفنون الشارقة لمؤسسة اليوم فيلم: فيلم عرض
 أغسطس 26السبت، 

 
اليوم عرض فيلم للصغار من اختيار مؤسسة الشارقة للفنون.سيتم في هذا   
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