
 
 
 
                                                           
 

 البرنامج التعليمي لألطفال
 

إلى أغسطس  2018يوليو 
2018 

 

 

 

 مؤسسة  الشارقة  للفنون

2018برنامج األطفال التعليمي لصيف   

     2018أغسطس  18يوليو إلى  9
 

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 واسع من الفنون البصرية واألدائية. 

هدف البرنامج إلى تعليم األطفال مهارات الفنون التقنية، وتقوية تعبيرهم الفني. تجري ي
 16جميع فعاليات برنامج مؤسسة الشارقة للفنون التعليمي لألطفال، في الفترة بين 

، حيث يقام برنامج فصل الشتاء في مبنى 2018فبراير،  24حتى  2017ديسمبر 
 .يستجّد شيء الحقا   المقتنيات في ساحة الفنون، ما لم

 

 

 

 12:00مساء  مع استراحة غداء من  3:00صباحا  و 10:00تقام معظم الورش بين 
ظهرا . توفّر مؤسسة الشارقة للفنون وجبة الغداء والمواد المستخدمة  1:00ظهرا  إلى 
 في الورش.

 

 

 

 قدر وسهلة الوصول شاملة برامج بتوفير للفنون الشارقة مؤسسة تلتزم

 في ذوي اإلعاقة الدولية إمكانية وصول الرموز تضمين يتم. اإلمكان

 إلى الوصول إمكانية إلى لإلشارة البرامج التعليمية والمجتمعية وصف

 .كل ورشة على حدة

 

 مفتاح الرموز:

  

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع

 إعاقة جسدية

 متالزمة داون

 التوحد
 

 
فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.كافة   

 

 

 education@sharjahart.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 
 . 5685050 (06)أو االتصال على الرقم 

 

 

 للتسجيل، يرجى الضغط هنا.

 

 
 

 

mailto:education@sharjahart.org


 
 
 

العمل، النزهات وعروض األفالمورش   

 
 باألكريليك النقش: عمل ورشة
 2018 يوليو 9 االثنين،
ا 10:00  ظهرا   12:00 - صباح 

 

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بنقل التصاميم على صفائح األكريليك الملونة. من خالل إنشاء 

ا لوسيط فني جديدأشكال على سطح شفاف وتهيئة طبقات لونية مختلفة، سيطور المشاركون   .فهم 

 

 

 بوب آرتفن الورشة عمل: 

 2018 يوليو 9 االثنين،
 ظهرا   3:00 - ظهرا   1:00

 
صور المتكررة البسيطة  قدرةالمشاركون  سيعاين، حيث  "البوب آرت"تعد هذه الورشة مدخال  إلى 

في  أعمال فنانين مشهورين منبعد دراسة أمثلة  سيقوم المشاركون، الفن الحديث. في على خلق أشكال

 .باستخدام الوسائط المتعددةأعمالهم، وذلك أعمالهم الفنية المستوحاة من  بصنع، البوب آرت عالم

 

 

 
 

األسالك منحوتات: عمل ورشة  
 2018 يوليو 11 األربعاء

ا 10:00   ظهرا   12:00 - صباح 

 

سيساعدهم هذا النشاط على  سيصنع المشاركون في هذه الورشة منحوتة من األسالك الملونة.

 .استكشاف كيفية تحويل الشكل المسطح إلى غرض ثالثي األبعاد

 

 

 للنقطة أن تكون..يمكن  : عمل ورشة

 

 2018 يوليو 11 األربعاء

 ظهرا   3:00 - ظهرا   1:00
 

 سيتم. العملورشة  في المشاركين على توزيعها سيتم والتي ورقة، على عشوائيا ملونة نقطة وضع سيتم

 هذه العمل ورشة ستساعد. إلى رسمة غرض معين عليها حصل التي النقطة بتحويل مشارك كل تكليف

 .البسيطة لاشكاأل في التوسع خالل من خيالهم تعزيز على المشاركين

 

 

 

 

 1 فيلم اليوم

 



 
 
 

 2018 يوليو 14 السبت
ا 10:00  ظهرا   1:00 - صباح 

 

مؤسسة الشارقة  . الفيلم من اختيار15إلى  7سيتم عرض فيلم مناسب لألطفال من سن 

 .للفنون

 
 

الصور نقل: عمل ورشة  

2018 يوليو 16 االثنين،  

ا 10:00  ظهرا   12:00 - صباح 

 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية نقل صورة فوتوغرافية مطبوعة من اختيارهم على 

 .مثل القماش أو الخشب أسطح

 
 
 

 : أغاموغرافعمل ورشة
 

 2018 يوليو 16 ، االثنين
 ظهرا   3:00 - ظهرا   1:00

 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية إنتاج األغاموغراف. سوف يستخدمون صورتين 

فوتوغرافيتين أو رسمتين مختلفتين لصنع عمل فني يظهر بصورة معينة عند عرضه من 

 .عرضه من الزاوية المعاكسة ، وبصورة ثانية حينزاوية

 
 

 
 

 الصور الفوتوغرافية في : البورتريهات الشخصية عمل ورشة
 

 2018 يوليو 18 ،األربعاء
 ظهرا   12:00 - ظهرا   1:00

 

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بإعادة إنشاء بعض اللوحات األكثر شهرة بوصفها 

االكسسوارات وتجميع المالبس ، على ورشةالكجزء من سيعملون، بورتريهات شخصية. 

 .لبناء مجموعة مشابهة لتلك الموجودة في اللوحة األصليةالمناسبة 

 

 
 
 

 : المنحوتة الورقيةعمل ورشة
 

 2018 يوليو 18 ،األربعاء
 ظهرا   3:00 - ظهرا   1:00

 



 
 
 

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بصنع منحوتات ملونة عن طريق تحويل سطح ورق 

مع وتكوين األشكال قاعدة مسطحة  تنطلق هذه العملية منثالثي األبعاد.  شكلمسطح إلى 

 .مختلفةالمطوية الواألشكال  متعددة القياسات شرائط ورقية

 

 

 6زيارة معرض: الشارقة، وجهة نظر 
 

 2018 يوليو 21 ،السبت
ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

 

في ساحة المريجة لمشاهدة  2رواق و 1 رواقسيقوم المشاركون في هذه النزهة بجولة في 

مؤسسة الشارقة للفنون تحت عنوان "الشارقة، الذي تقيمه معرض التصوير الفوتوغرافي 

 .""األداء ي". ثيمة هذا العام ه6وجهة نظر 

 
 

 ورشة عمل: التصوير الفوتوغرافي بالطبشور

 2018 يوليو 21 ،السبت
 ظهرا   3:00 –ظهرا   1:00

 

الجمع  كيفية"، 6بعد الجولة الصباحية في معرض "الشارقة، وجهة نظر ، سيتعلم المشاركون

بمساعدة فنان، سيقومون بإنشاء ، وذلك بين التصوير الفوتوغرافي والوسائط الفنية األخرى

 .لخلفيات للصور الفوتوغرافية، والتي سيستخدمونها اللتقاط صور مرحة ةرسومات طبشوري

 

 

 

 
 

مجوهرات األغراض الملتقطة ورشة عمل:   
 
 

 2018 يوليو 23 ،االثنين
 ظهرا   12:00 –صباحا   10:00

 

سيتم تزويد المشاركين في هذه الورشة بالعناصر التي تم العثور عليها مثل الحجارة 

واألصداف واألسالك وغيرها من األشياء المعاد تدويرها حتى يتمكنوا من صنع قطع أصلية 

من المجوهرات. تهدف ورشة العمل هذه إلى تشجيع المشاركين على استخدام خيالهم أثناء 

 مألوفة.ميزة من أغراض غير إنتاجهم الكسسوارات م

 
 
 
 

 ورشة عمل: النحت الصخري

 



 
 
 

 2018 يوليو 23 ،االثنين 
 ظهرا   3:00 –ظهرا   1:00

 
 

 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة أسلوب النحت الحجري ثم سيقومون بإنشاء منحوتة 

 التعرف على كيفيةللمشاركين  هذه الورشة تتيح. لذلك باستخدام أدوات مصممة خصيص ا

 .طبيعي إلى قطعة فنية شيءاستخدام خيالهم لتحويل 

 

 

البالطات المزخرفة ة عمل:ورش  

 2018 يوليو 25 األربعاء،
 ظهرا   12:00 –صباحا   10:00

 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية التالعب بالطالء عن طريق وضعه على سطح 

حيث سيرسمون موضوعهم . سيعملون على بالط أبيض خزفي مربع، على طبقاتالبالطة 

 .الخاص

  

 

 

آيس كريم صحي ورشة عمل:   

 
 2018 يوليو 25 األربعاء،
 ظهرا   3:00 –ظهرا   1:00

 

يمكن للمشاركين في هذه الورشة االنضمام إلى أمهاتهم أو مقدمي الرعاية الخاصين بهم 

بتعليم  هذه الورشة. ستقوم الفاكهةلمعرفة الخطوات األساسية لصنع اآليس كريم من 

 .يمكن للجميع االستمتاع بها ولذيذةالمشاركين كيفية تحويل الطعام الصحي إلى وجبات خفيفة 

 

 

 

 2 فيلم اليوم

 2018 يوليو 28 السبت

ا 10:00  ظهرا   1:00 - صباح 

 

مؤسسة الشارقة  . الفيلم من اختيار15إلى  7سيتم عرض فيلم مناسب لألطفال من سن 

 .للفنون

 



 
 
 

 

الجزء األول –ورشة عمل: األرض المتوهجة   

 

2018يوليو  30االثنين،   

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 

سيقومون على ورق مقوى دائري يرمز إلى األرض.  إلى فرق تعمل المشاركون سينقسم

صورا  ألشياء  ، كم سيضيفونباستخدام طالء يتوهج في الظالم، كواكبهم الخاصة بإبداع

هو إنتاج كوالج باستخدام المواد المعاد تدويرها ، مثل  الهدفحولها حياتهم.  تتمركز

على زيادة الوعي بأهمية  هذه الورشةزجاجات المياه والعلب ومواد أخرى مختلفة. ستعمل 

 .النفايات على األرض وتأثيرإعادة التدوير 

 

 
 

2الجزء  –ورشة عمل: األرض المتوهجة   
 

 2018 يوليو 30االثنين، 

ظهرا   00:3 – ظهرا   1:00  

 

الزهور داخل  زراعةسيضيف المشاركون إلى أعمالهم التي صنعوها في ورشة العمل األولى 

على الجمع بين  هذه الورشةالزجاجات والعلب التي التقطوها كمواد معاد تدويرها. ستركز 

 .الفن والزراعة

 

 

 نزهة: مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك
 2018 أغسطس 1األربعاء، 

ظهرا   00:3 – صباحا   0001:  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

 

سيقوم المشاركون في هذه النزهة برحلة إلى القبة السماوية في مركز الشارقة لعلوم الفضاء 

 .عرض القبة السماوية ويشاهدواوالفلك في المدينة الجامعية. سيزورون متحف العلوم 

 

 

  الجزء األول –ورشة عمل: مجسمات ورقية 

 
  

 2018 أغسطس 4السبت، 

ظهرا   00:12 – صباحا   0001:  

فن لف الورق،  فيوتقنيات مهمة  على أشكال للمشاركين فيها التعرف هذه الورشة تتيح

والذي يتضمن استخدام شرائط من الورق التي يتم لفها وتشكيلها ولصقها معا  إلنشاء تصاميم 

حتى يتمكنوا  األداة المناسبة ويمارسونها مستخدمينأساسيات اللف  يتعلمونزخرفية. سوف 

  .من اللف من تلقاء أنفسهم



 
 
 

 

 
 

 

  الجزء الثاني –ورشة عمل: مجسمات ورقية 

 
  

 2018 أغسطس 4السبت، 

ظهرا   00:3 – ظهرا   1:00  

سيصنع المشاركون في الجزء الثاني من الورشة شخصياتهم باستخدام الورق المسكوب الذي 
فضاء إبداعي صنعوه. يمكنهم اختيار إما العمل بمفردهم أو في مجموعة لبناء شخصياتهم في 

.  مريح  
 

 

 
 
 

 ورشة عمل: أحضر صندوق غذائك
 

 2018 أغسطس 6 ،االثنين

ظهرا   00:12 – صباحا   0001:  

بهم.  الغذاء الخاصةالمربيّات في هذه الورشة إلى األطفال إلعداد صناديق وستنضم األمهات 

 .ولذيذسيتعلم المشاركون تقنيات بسيطة وممتعة لصنع طعام صحي 

 

 

 
 

 ورشة عمل:  تقنيات األلوان المائية المبتكرة
 

 2018 أغسطس 6 ،االثنين

ظهرا   003: – ظهرا   1:00  

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة تقنيات األلوان المائية المبتكرة إلضافة القوام والتفاعل 

الخاّلق والمرح إلى لوحاتهم المائية. سوف يستخدمون األدوات المنزلية إلنتاج تأثيرات 

 هذه األلوان.مهاراتهم في استخدام وتوسيع  ، ما سيزيد من استمتاعهم باأللوان المائيةمختلفة

 

 

 
 

3فيلم اليوم   
 

 2018 أغسطس 8 ،األربعاء

ظهرا   001: – صباحا   0001:  



 
 
 

مؤسسة الشارقة  . الفيلم من اختيار15إلى  7سيتم عرض فيلم مناسب لألطفال من سن 

 .للفنون

 
 

 
ةعيد األضحى الرقمي روزنامة ورشة عمل:   

 2018 أغسطس 11 ،السبت

ظهرا   0012: – صباحا   0001:  

عيد األضحى،  االحتفاالت التي تسبقكجزء من ، سيقوم المشاركون في هذه الورشة

تقويم للعد التنازلي لأليام العشرة المباركة من ذي الحجة، والتي سوف تؤدي  بصنع

 .يحتوي طلبا  بفعل الخير مجلد صغير  ، وذلك عبر انجازإلى عطلة عيد األضحى

 

 
 

عمل: األلوان المائية للصيفورشة   

 2018 أغسطس 13 ،الثنينا

ظهرا   0012: – صباحا   0001:  

 بغرض انجازسيتعلم المشاركون في هذه الورشة تقنيات األلوان المائية األساسية 

لوحات صيفية على القماش. ستتيح ورشة العمل هذه للمشاركين استخدام خيالهم أثناء 

 .اختيارهم األلوان لتقديم فرحهم الصيفي

 

 

تذوق العلوم ورشة عمل:   

 2018 أغسطس 13 ،الثنينا

 ظهرا   3:00 – ظهرا   1:00

 

، بطريقة ممتعة أحاسيس التذوق اإلنسانيسيتعرف المشاركون في هذه الورشة على 

تناول بعض األطعمة اللذيذة. سوف يستكشفون الرائحة والطعم أثناء وليتمتعوا أيضا  ب

 .إعداد وجبات خفيفة سهلة

 

 

 
 

الرسم على وسيط فني شفّاف ورشة عمل:     

 



 
 
 

 

2018 أغسطس 51 األربعاء،  

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 
قاعدة من العصي الخشبية التي سيغطونها بإنشاء المشاركون في هذه الورشة  سيقوم

يمكن  ا  شفاف اوسيط الغطاءبغطاء بالستيكي ويستخدمونها كقطعة قماشية. سينتج 

 بالمحيط. وعيللمشاركين الرسم عليه وإحداث 

 
 

 

 

المرطبات الصيفية: ورشة عمل  

2018 أغسطس 51 األربعاء،  

ظهرا   3:00 –ظهرا   1:00  

 

مكونة من  "سالشيز"سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية صنع مشروبات تسمى 

والجليد. سوف يستمتعون بالمشروبات معا  بينما يأخذون استراحة من لهيب  الفاكهة

 .الصيف

 

 

زيارة إلى الغرفة الماطرةنزهة:   

2018 أغسطس 18 السبت،  

ظهرا   3:00 –صباحا   10:00  

المقتنياتمبنى : التجمع نقطة  

 

سيزور المشاركون في هذه النزهة الغرفة الماطرة، والتي تقع في منطقة المجرة في 

هذا العمل التركيبي وتجربة  آلية عملإمارة الشارقة. سوف يتعلم المشاركون 

. كما سينضمون إلى عدد من األنشطة التي تربط بين بللدون من التعرض للمطر 

 .الفن والطبيعة والعلوم

 


