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 مؤسسة الشارقة للفنون
 

 2017البرنامج التعليمي لألطفال في خريف 
 نوفمبر 25سبتمبر حتى  16من 

 
يستهدف هذا البرنامج األطفال بين سن السابعة إلى الخامسة عشرة. إذ يقدم برنامج مؤسسة الشارقة للفنون 

التعليمي لألطفال ورش عمل فنية ونشاطات أخرى تحت إشراف فنانين اختصاصيين محترفين يعملون في قطاع 
مهارات الفنون التقنية، وتقوية تعبيرهم واسع من الفنون البصرية واألدائية. يهدف البرنامج إلى تعليم األطفال 

سبتمبر حتى  16الفني. تجري جميع فعاليات برنامج مؤسسة الشارقة للفنون التعليمي لألطفال، في الفترة بين 
 نوفمبر، في مبنى المقتنيات بساحة الفنون، ما لم يستجدّ شيء الحقاً.  25
 
 

، مع وجود استراحة غداء من الساعة عصراً  3:00صباحاً حتى  10:00تقام معظم ورش العمل بين الساعة 
 ظهراً. وتتولى المؤسسة مهمة توفير المواد الخاصة بورش العمل والغداء.  1:00حتى  12:00

 
 

 . للجميع ومتاحةجميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية 
 

االتصال أو  education@sharjahart.orgلمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل عبر البريد اإللكتروني 

 . 5685050 (06)على الرقم 

 
 
 

 ورش عمل، نزهات و عروض أفالم 

 

 

 ورشة عمل: أشكال وتزيينات إسالمية

 سبتمبر 16السبت، 

 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
في ورشة العمل هذه، يتعلم المشاركون كيفية صنع أشكال وتزيينات إسالمية باستخدام أوراق الشجر. سيشرف 
فنان متخصص على المشاركين خالل صنع أشكالهم وتصاميمهم الخاصة، وعندما يتعلمون التقنيات المطلوبة، 

 . A5سيتمكن المشاركون من تصميم وتلوين أعمالهم على ورق 

 

 

 رسوم على الطينورشة عمل: 
 سبتمبر 16السبت، 
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
في هذه الفعالية، سيصنع المشاركون رسومات وآثار على الصلصال باستخدم أوراق الخريف والطين، كي  

 يتعلموا أهمية المزيد من التقدير للطبيعة. ستكون لهم حرية صناعة الشكل الذي يريدون. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 البرنامج التعليمي لألطفال
 

نوفمبر 52إلى  سبتمبر 16  
 

mailto:education@sharjahart.org
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 قصةورشة عمل: رسم 
 سبتمبر 23السبت، 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  10:00

 
في هذه الفعالية، سيعمل المشاركون في مجموعات البتكار قصة من دون كلمات. وسيتعين عليهم استخدام 

تفكيرهم وتعبيرهم اإلبداعي إليصال مضمون القصة للقارئ من خالل الرسومات فحسب. تؤكد ورشة العمل هذه 
بغض النظر عن اختالفاتهم  ببعض، همضعيقة التي يمكن لها أن تصل الناس بية والطرعلى أهمية اللغة البصر

 اللغوية أو الثقافية. 

 
 

 ورشة عمل: تشكيل لوحات بورتريه
 سبتمبر 30السبت، 
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
في هذه الفعالية، يتعلم المشاركون طريقة عمل لوحات بورتريه من قطع صغيرة. ستعلمهم الفنانة العنود العبيدي 

ون العمل على لوحة مسطحة، يضعون عليها مخططاً ؤالكوالج باستخدام الكرتون. وسيبدتقنية صنع تشكيالت 
 امالً. ون بتجميع القطع ذات األشكال المختلفة للوصول إلى الوجه كؤويبد

 

 

 ورشة عمل: مدينة من الكرتون
 سبتمبر 30السبت، 
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
يتعلم المشاركون في ورشة العمل هذه استخدام ألواح بسيطة من الكرتون مع الصمغ لبناء نموذجهم المعماري 

نة التي يصنعونها. الخاص مما يرونه في محيطهم. يمكنهم إضافة السيارات، األشجار والحيوانات إلى المدي
 ستفتح هذه الفعالية عقولهم على دور الهندسة المعمارية في حياة الناس. 

 

 ورشة عمل )الجزء األول(: اكتب رسالة لنفسك في المستقبل
 أكتوبر 7السبت، 
 ظهراً  12:00 –صباحاً  10:00

 
، سيفكر المشاركون حول ما يريدون أن بأكملهفي الجزء األول من ورشة العمل هذه التي ستستغرق اليوم 

 يخبروا به أنفسهم في المستقبل، ثم يكتبون أفكارهم في رسالة. 

 

 ورشة عمل )الجزء الثاني(: عمل مغلفات رسائل
 أكتوبر 7السبت، 

 عصراً  3:00 –مساًء  1:00
 

رسائل بطريقة جديدة باستخدام عدد كبير من المواد  مغلفاتفي ورشة العمل هذه، يتعلم المشاركون تصميم 
 المختلفة. سيضعون الرسائل التي كتبوها في ورشة العمل الصباحية داخل هذه المغلفات. 
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 وراء الكواليسورشة عمل: 
 أكتوبر 11األربعاء، 

 مساءً  6:00 –مساًء  5:00
 الموقع: قاعة الجواهر للمؤتمرات و المناسبات 

 
يتعلم المشاركون في هذه الورشة بعض التقنيات الخاصة بتصوير األفالم والتمثيل فيها. سيعلم الموجه الفني 

المشاركين كيفية اختيار الزاوية المناسبة ووضع الكاميرا بغية تصوير مشاهد مبتكرة. كما سيتعلم المشاركون 
 كين وتأخذهم في رحلة إبداعية داخل عالم السينما. كيف يرتجل الممثلون. تطلق هذه الفعالية العنان لخيال المشار

 

 ورشة عمل: الفن المفاهيمي
 أكتوبر 14السبت، 
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
في ورشة العمل هذه، سيتعرف المشاركون على الفن المفاهيمي، وكيف يمكن أن تكون الفكرة وراء العمل الفني 

 أكثر أهمية من الوسائل أو المواد المستخدمة لتقديمه والتعبير عنه. 
 سيزّود المشاركون بأنواع المواد المستخدمة في أعمال حسن شريف الفنية )مثل الحبال، الصخور والورق(

البتكار أعمالهم الفنية الخاصة. سيتوجب على المشاركين اختيار مفهوم محدد يمثلهم. ستشجعهم هذه الفعالية 
 على التعبير عن مشاعرهم من خالل الفن بغض النظر عن قدراتهم الفنية. 

 

 ورشة عمل: منحوتات فنية ثالثية األبعاد
 أكتوبر 14السبت، 
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
في ورشة العمل هذه، سيصنع المشاركون منحوتة من األسالك الملونة. سيساعدهم هذا النشاط على استكشاف 

 كيف يمكن لشكل مسطح أن يتحول إلى شكل ثالثي األبعاد.  

 

 

 نزهة وورشة عمل: تنسيقات األوريغامي
 أكتوبر 21السبت، 
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 ساحة الفنونمكان اللقاء: مبنى المقتنيات، 
 

في هذه النزهة وورشة العمل، يؤخذ المشاركون بالباص إلى الطبق الطائر ليتعلموا التقنيات المختلفة لصنع 
مناديل الطاولة بفن األوريغامي. ستشجع هذه الفعالية األطفال على المساعدة في تحضير طاولة الغداء في 

 منازلهم. 

 
 

 ورشة عمل: رسم اسكتشات معمارية
 أكتوبر 21السبت، 

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 دبي للتصميم  حيالموقع: 

 
ورشة العمل هذه، يستكشف المشاركون ويرسمون جماليات الهندسة المعمارية. سيصحبهم فنان متخصص في 

، وسيعرفهم على أساسيات ومبادئ العمارة ويعلمهم أصول رسم (d3)في نزهتهم داخل حي دبي للتصميم 
االسكتشات. بعدها، سيجلس المشاركون ويبدأ كل منهم برسم اسكتشات يعبر فيه عن انطباعاته ووجهة نظره 

 حول ما يحيط به. 
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 ورشة عمل: رسوم على الطين
 رأكتوب 27، جمعةال

 عصراً  2:00 – ظهراً  12:00
 الموقع: حديقة زعبيل 

 
في هذه الفعالية، سيصنع المشاركون رسومات وآثار على الصلصال باستخدم أوراق الخريف والطين، كي  

 يتعلموا أهمية المزيد من التقدير للطبيعة. ستكون لهم حرية صناعة الشكل الذي يريدون. 

 
 

 عروض أفالم: يوم األفالم األول في مؤسسة الشارقة للفنون
 أكتوبر 28السبت، 
 ظهراً  1:00 –اً صباح 10:00

 
في هذا اليوم، سيعرض فيلم مناسب لألطفال بين سن السابعة والخامسة عشرة، من اختيار مؤسسة الشارقة 

 للفنون. 

 

 

 نزهة وورشة عمل: تصوير العمارة
 نوفمبر 4السبت، 
  عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
للفنون اللتقاط صور للهندسة في ورشة العمل هذه، يسير المشاركون حول محيط حي مؤسسة الشاراقة 

المعمارية في المباني المحيطة بكاميرات تقدمها مؤسسة الشارقة للفنون. بعد النزهة، تطبع الصور، ويمكن 
 للمشاركين وضع إطارات لصورهم.

 

 

 نزهة وورشة عمل: تبادل رسوم الكاريكاتير
 نوفمبر 4السبت، 
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

 
حدهما أن في ثنائيات، في كّل منها يرسم لة من الرسومات المصورة، سيعمل المشاركوبعد االطالع على أمث

سة، لجاآلخر. سيعملون على المبالغة في خاصية محددة للشخص المقابل، كنوع من التأثير الكوميدي. في نهاية ال
 يأخذ كّل مشارك معه صورته الكاريكاتيرية الشخصية التي رسمها الشخص اآلخر. 

 
 

 وورشة عمل: احتفال موسمينزهة 
 نوفمبر 11السبت، 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  10:00

 
في هذه الورشة، سيحتفي المشاركون بموسم الخريف بالذهاب إلى الحديقة لجمع األوراق المتساقطة واألعواد 

باألوراق  االخشبية. بعد النزهة، سيجتمعون خارج مبنى المقتنيات لصنع شكل باستخدام األعواد الخشبية وتغطيته
 التي جمعوها. 
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 تحويل األغراض إلى اكسسوارات
 نوفمبر 17السبت، 

 مساءً  6:00 – مساءً  4:00
 

سيزّود المشاركون في هذه الورشة بأغراض منتقاة من الحياة اليومية مثل الحجارة واألصداف واألسالك ومواٍد 
 الحلي والمجوهرات.معاد تدويرها، بما يتيح لهم أن يبدعوا منها قطعاً من 

 
 

 ورشة عمل )الجزء األول(: عمل دمية سريالية
 نوفمبر 18السبت، 
 ظهراً  12:00 –صباحاً  10:00

 
في ورشة العمل هذه، سيصنع المشاركون دمى مستوحاة من شخصيات رسمها الفنان ناصر نصرهللا. سيرسمون، 

أوالً،  مخطط الدمية، ثم يصنعونها من القماش. أخيراً، سيضيفون تفاصيلهم ومالمحهم الخاصة. تساعد هذه 
 عاد. الفعالية المشاركين على تعلم كيفية تحويل رسم مسطح إلى شكل ثالثي األب

 

 

 ورشة عمل )الجزء الثاني(: مفاجأة علبة الثقاب
 نوفمبر 18السبت، 

 عصراً  3:00 –صباحاً  1:00
 

يُعطى المشاركون في هذه الورشة علبة ثقاب لتحويلها إلى علبة مفاجآت. سيضعون لمحة موجزة عن الدمية 
 عنها. التي صنعوها في الجلسة السابقة. سيختارون اسماً للدمية ثم يكتبون قصة 

 

 الشعر التلقائي
 نوفمبر 18السبت، 

 مساءً  6:00 –مساًء  5:00
 

سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على شكل جديد من الكتابة اإلبداعية، إنه الشعر التلقائي. سيزودون بدفاتر 
التلقائية لفترة قصيرة، وأقالم ويترك لهم أن يكتبوا ما يتبادر إلى أذهانهم بمنتهى الحرية. وبعد تجريب الكتابة 

سيقوم كل مشارك بكتابة قصيدة خالل ثالث دقائق عن شيئين أو ثالثة وقع عليها اختياره. تسعى الكتابة التلقائية 
 إلى مساعدة المشاركين على تطوير تركيزهم وسرعتهم في الكتابة.

 
 

 رسم النباتات وتعليقها مع أجراس الريح
 نوفمبر 18السبت، 

 مساءً  7:00 – مساءً  5:00
 
 

سيقوم المشاركون برسم النباتات في الحديقة الحضرية في جلسة مفتوحة وتعليقها مع أجراس الريح في 
 الحديقة.
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 عروض أفالم: يوم األفالم الثاني في مؤسسة الشارقة للفنون
 نوفمبر 25السبت، 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  10:00

 
في هذا اليوم، سيعرض فيلم مناسب لألطفال بين سن السابعة والخامسة عشرة، من اختيار مؤسسة الشارقة 

 للفنون. 
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