
 طفالالبرنامج التعليمي لأل
 

 

سنة، ورش عمل  15إلى  6في مؤسسة الشارقة للفنون، المصمم للفئة العمرية من  طفاللأل يقّدم البرنامج التعليمي
فنية وأنشطة أخرى يشرف عليها فنانون محترفون ومتخصصون، يعملون على طيف واسع من الفنون البصرية 

 في تعليم الصغار مهارات فنية، وتعزيز مفرداتهم اإلبداعية.واألدائية. وتتمثل أهداف البرنامج 
 

مايو، ويقدم مجموعة من ورش العمل  4مارس ويستمر لغاية  16في لهذا الموسم وينطلق البرنامج التعليمي 
والتي يجري تقديمها تحت إشرافهم. وتوفر الورش ، 14المستوحاة من أعمال الفنانين المشاركين في بينالي الشارقة 

للمشاركين مجموعة كبيرة من الخيارات، ومنها التصوير الفوتوغرافي والرسم والكتابة وعروض األداء، مما يتيح 
 لهم استكشاف تقنيات ووسائط مختلفة تساعدهم في التعبير عن أنفسهم وتحفيز إبداعهم.

 
، 14لى هامش بينالي الشارقة ويستضيف "مركز الفن للجميع" في ساحة المريجة البرنامج التعليمي للصغار المقام ع

ما لم يرد خالف ذلك. وتم تصميم ورشتي عمل خاصتين لمجموعتين عمريتين مختلفتين، وتجري إقامة الورشتين 
ظهراً. وتقدم مؤسسة الشارقة للفنون المواد  12:00صباحاً ولغاية الساعة  10:00في الوقت نفسه من الساعة 

 ليزية والعربية، وفقاً الحتياجات المشاركين.الالزمة للورش. الورش باللغتين اإلنج
 

هذا الموسم ثالث دورات، ويتم تقديم كل دورة مرتين. وتركز هذه الدورات على  طفاللألوينظم البرنامج التعليمي 
 مهارات الرسم والرسوم أفالم الكرتون الثابتة وكتابة القصة القصيرة.

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

 المؤسسة.

أو  children.education@sharjahart.orgلمعرفة المزيد أو التسجيل، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 
 .5685050 (06)االتصال بالرقم 

 

 
 العمل والرحالت الميدانيةورش 

 
 ورشة عمل: خرائط اإلبحار

 
 2019مارس  16السبت، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 10 -6الفئة العمرية: 

 
 

، في 14تشيو تشيجي المشارك في بينالي الشارقة  سيعمل المشاركون في هذه الورشة المستوحاة من عمل الفنان
المتعلّقة بمناطق مليحة والشويهين والحيرة، وليقوموا بعدئٍذ ببناء مجموعات للبحث عن خرائط الشارقة القديمة 

 قوارب مستخدمين تلك الخراط.
 
 

 ورشة عمل: الفن المعماري بلونين
 2019مارس  16السبت، 

10:00 - 12:00  ً  صباحا

mailto:children.education@sharjahart.org


  15-11الفئة العمرية: 

 

 

ساتو، وتعمل من خالله على ابتكار فن ملتزم تستلهم هذه الورشة فن التصوير الرباعي الذي تقدمه الفنانة أمباني 

بقيود معينة. سيواجه المشاركون تحديات رسم الطراز العمراني في حي مؤسسة الشارقة للفنون على ورق مربع 

 الشكل باستخدام لونين فقط.

 
 

 ورشة عمل: ثريات الطيور
 2019مارس  23السبت، 

 ظهرا   02:00 -صباحا   10:00

 10 -6الفئة العمرية: 

 
 
تتيح ورشة العمل هذه للمشاركين إجراء بحوث حول أنواع مختلفة من أصناف الطيور الموجودة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وليقوموا بعدئٍذ بإعادة تدوير قوارير بالستيكية البتكار ثريات متفردة على هيئة طيور. وتم استلهام 

 .14دانانتو المشارك في بينالي الشارقة جومبيت كوسوي ورشة العمل هذه من عمل الفنان

 

 رحلة ميدانية: الرسم في مركز واسط لألراضي الرطبة
 2019 مارس 23 السبت،

10:00  ً  ظهراً  12:00 -صباحا
 15 -11 العمرية: الفئة
 للجميع الفن مركز التجمع: مكان

 

 

الشارقة. وسيجولون في المركز للتعرف سيزور المشاركون مركز واسط لألراضي الرطبة، وهي محمية طبيعية في 
 على مختلف أصناف الطيور، ليقوموا الحقاً برسم المكان.

 سيتم توفير المواصالت من وإلى مركز واسط لألراضي الرطبة.

 
 ورشة عمل: أداء رواية القصص

 2019مارس  30السبت، 

10:00  ً  ظهراً  12:00 -صباحا

 10 -6فئة عمرية: 

 اللغة: العربية



 

هذه الجلسة، وكجزء من مبادرة شهر القراءة، سيستمع المشاركون إلى راٍو عربي تقليدي أو ما يعرف في 

بالحكواتي، أثناء سرده لقصة فلكلورية بطريقة شيقة وتفاعلية. وكان الحكواتي، قبل توفر جهاز التلفاز، مصدر 

ية، ال تخلو من دروس وِعبٍر مهمة في الترفيه في المجتمع خالل فترة السهرة، من خالل قصص بطولية أو رومانس

 الحياة.

 

 ورشة عمل: القراءة وصنع فواصل كتب

 2019مارس  30السبت، 
10:00  ً  ظهراً  02:00 -صباحا

 15 -11الفئة العمرية: 

 
تندرج ورشة العمل هذه تحت مظلة مبادرة شهر القراءة، وتتيح للمشاركين االنخراط في جلسة قراءة. وسيختار 

كتاباً من مقتنيات إحدى المكتبات لقراءته أمام المجموعة. وسيصنعون الحقاً فواصل كتب مستخدمين المشاركون 
 الورق ومواد تزيينية مثل الملصقات والشرابات.

 
 

 ورشة عمل: تأليف القصص مع الطبيعة

 2016أبريل  6السبت، 

10:00  ً  ظهراً  02:00 -صباحا

 10 -6الفئة العمرية: 

 

سلسلة من أعمال لُبينا حميد الفنية التي دأبت من خاللها على دمج السرد مع عناصر من الطبيعة، بعد االطالع على 

 يختار كل مشارك موضوعه الخاص لترجمته إلى رسومات باستخدام تقنيات حميد.

 
 

 ورشة عمل: كوالج على خشب

 2019أبريل  6السبت، 

10:00 - 12:00  ً  صباحا

 15 -11الفئة العمرية: 

 

شيراز بايجو، كيفية دمج تقنيتين في قطعة واحدة.  سيتعلم المشاركون، من خالل العمل وفقاً ألسلوب الفنانة

 وسيبتكرون أوالً كوالج على قطعة من الخشب، ثم سيرسمون فوق القطعة مستخدمين ألواناً مختلفة.

 



 ورشة عمل: رسم بورتريه باستخدام الباستيل الزيتي

 2019أبريل  13السبت، 
10:00  ً  ظهراً  02:00 -صباحا

 10 -6الفئة العمرية: 

 

سيجول المشاركون أوالً في صاالت العرض الفنية لرؤية لوحات اختارتها الفنانة سميحة بيركسوي والفنان برونو 
م باتشيكو. وليعمل كل مشارك، مع األخذ بعين االعتبار مقاربات الفنانين للرسم، على استخدام الباستيل الزيتي للرس

 بورتريه لمشارك آخر في الورشة، على الورق المقّوى.
 

 ورشة عمل: عناصر الرسوم المتحركة

 
 2019أبريل  13السبت، 

 ظهرا   12:00 -صباحا   10:00

 15 -11الفئة العمرية: 

 مكان التجمع: مركز الفن للجميع

 

راكويتز، ثم سيعملون ضمن سيقوم المشاركون بجولة في بيت السركال لالطالع على أعمال الفنان مايكل 

مجموعات البتكار فيديو رسوم متحركة ثابتة، مستخدمين مواد مستعملة يومياً مثل الكراسي واألكواب والنباتات 

يجري تلوين كل مادة بلوٍن مختلف، وتسخدم كل مجموعة لوناً مختلفاً الستكمال الفيديوهات التي يعمل المتوفرة. و

 عليها أفراد المجموعة.

 

 عمل: تقنيات الفن والزراعة ورشة

 2019أبريل  20السبت، 

10:00  ً  ظهراً  02:00 -صباحا

 10 -6الفئة العمرية: 

 

 

بعد االطالع على عمل الفنانة مروى أرسانيوس والتعرف على مفهومها الخاص بالعالقة بين النباتات والبشر، 
األساسية المتعلقة بالزراعة وسبل دعم المجتمع سيتعلم المشاركون تقنيات زراعة النباتات ويحظون بالمعرفة 

 للزراعة.
 
 

 رحلة ميدانية وورشة عمل: رسائل "صديقي العزيز"



 
 2019أبريل  20السبت، 

10:00  ً  ظهراً  01:00 -صباحا

 15 -11الفئة العمرية: 

 

التفاعلي الذي ابتكره الفنان ورشة، استديوهات الحمرية لالطالع على العمل التركيبي أثناء هذه ال سيزور المشاركون

لي مينغوي ويحمل اسم "كتابة الرسائل". ومن خالل مشروعه، يدعو مينغوي الناس لكتابة المشاعر التي ال يجري 

عادة اإلفصاح عنها. وسيختبر المشاركون أيضاً تجربة الجلوس في كشك واستخدام مواد لكتابة رسائلهم الخاصة 

 الموجهة إلى صديق عزيز.

 توفير المواصالت للمشاركين من وإلى استديوهات الحمرية.وسيتم 

 

 ورشة عمل: الرسم داخل كتاب

 2019أبريل  27السبت، 
10:00  ً  ظهراً  02:00 -صباحا

 10 -6الفئة العمرية: 

 

 
، والتي تستخدم صفحات 14ورشة العمل هذه مستوحاة من عمل الفنانة فان ثاو نغوين المشاركة في بينالي الشارقة 

الكتب كقماش للرسم عليه. سيستخدم المشاركون األلوان المائية لرسم كتاب قصص. وستعمل ورشة العمل على 

 تطوير مهاراتهم في ابتكار قصص بطريقة إبداعية.

 

 

 وهم الخياطة -ورشة عمل: الرسم على القماش

 2019أبريل  27السبت، 

10:00  ً  ظهراً  12:00 -صباحا

 15 -11الفئة العمرية: 

 

 
تتيح هذه الورشة المستوحاة من عمل الفنانة أوغيت كاالن، استخدام القماش وتوظيف تقنيات عديدة ال يتم استعمالها 

 عادة في مجال الخياطة، مثل الرسم باستخدام التظليل المتعارض.
 
 

 ورشة عمل: ظالل شفيفة

 2019مايو  4السبت، 



10:00  ً  ظهراً  02:00 -صباحا

 10 -6الفئة العمرية: 

 

بعد االطالع على أعمال الفنانة ناليني ماالني، سيبني المشاركون شكالً أسطوانياً باستخدام ورق شفاف، ومن ثم 

من خالل الرسم على الزجاج، وليجري عرض األشكال المرسومة لتشّكل ظالالً على الجدار باالستعانة تزيينيه 

 بانعكاسات وتكسرات الضوء.

 
 
 

 ورشة عمل: استكشاف الصوت

 2019مايو  4السبت، 

10:00 - 12:00  ً  صباحا

 15 -11الفئة العمرية: 

 

، والذي 14سيشاهد المشاركون في هذه الورشة الفيلم األدائي للفنان أكرم الزعتري المشارك في بينالي الشارقة 

 يستكشف من خالله أصوات مواد فضائية، ثم سيترجمون األصوات التي يسمعونها لتتحول إلى صور.

 

 دوراتال

أيام الخميس والسبت، وستجري الدورات بالتوازي مع  2019يتم عقد دورات البرنامج التعليمي للصغار لربيع 

 (.6ورش العمل. وسيتم تقديم كل دورة مرتين )إجمالي عدد الدورات 

 

 2المستوى  -الرسم
 

 2019مارس  23 -14الجلسة األولى: الخميس والسبت، 
 2019مايو  4 -أبريل 25والسبت، الجلسة الثانية: الخميس 

 مساءً  07:00 - 05:00الخميس: 
ً  12:00 - 10:00السبت:   صباحا

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون
 15 -6الفئة العمرية: 

 

 

تتكون هذه الدورة من أربع جلسات، وتقام على مدار أسبوعين وتشتمل على عدة مستويات، ابتداًء من المستوى 

ستوى األكثر تقدماً. وسيستخدم المشاركون مواد مختلفة مثل الفحم والباستيل الزيتي، ويختبرون األول ولغاية الم

 التشخيص ورسم المانيكانات الخشبية.



 

 دورة فيديو الحركة الثابتة: شخصيات الحكايا الفلكلورية

 

 2019مارس  30و  28الجلسة األولى: يوما الخميس والسبت، 
 2019أبريل  13و  11الخميس والسبت، الجلسة الثانية: يوما 

 مساءً  07:00 - 05:00الخميس: 
ً  12:00 - 10:00السبت:   صباحا

 مبنى المقتنييات، ساحة الفنون
 15 -10الفئة العمرية: 

 

تمتد الدورة المكونة من جلستين على مدار أسبوع واحد، وسيختار المشاركون شخصية من الفلكلور لرسمها أو 

كما سيجهزون لنحتها، ثم سيطورون شخصياتهم لتصبح إما نماذج من الطين أو شخصيات ورقية ثالثية األبعاد، 

هذه الدورة، سيتعلم المشاركون كيفية صنع  معدات أخرى الستخدامها في الفيديو النهائي. في الجلسة الثانية من

الرسوم المتحركة الثابتة، وهي تقنية مستخدمة لجعل المواد الثابتة تبدو متحركة في فيلم. وسيبتكرون فيديو صور 

 متحركة ثابتة يشتمل على الشخصيات والتجهيزات التي ابتكروها في وقت سابق خالل الدورة.

 

 دورة الكتابة: قصص قصيرة

 2019أبريل  6و  4الجلسة األولى: الخميس والسبت، 
 2019أبريل  20و  18الجلسة الثانية: الخميس والسبت، 

 مساءً  07:00 - 05:00الخميس: 
ً  12:00 - 10:00السبت:   صباحا

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون
 15 -10الفئة العمرية: 

 

ين، على بناء ومحتوى القصص القصيرة، وسيّطلعون معاً سيتعّرف المشاركون أثناء دورة الكتابة المكونة من جلست

على بعض القصص القصيرة التي يجري تقديمها كأمثلة، ثم سيبدؤون حلقة عصف ذهني لكتابة قصتهم القصيرة 

الخاصة بهم. وبعد كتابة بضع فقرات، ستجري مراجعة ما كتبوه ليقدم لهم المشرف بعض المالحظات. وفي نهاية 

 سيستكمل كل مشارك كتابة قصة قصيرة، ليقرأها أمام المشاركين اآلخرين.جلستي الدورة، 

 


