
 
 
 
 

 

 

 مؤسسة الشارقة للفنون
 
 

 2018التعليمي لشتاء  األطفال برنامج
 2018فبراير  24 – 2017ديسمبر  16

 
 

 ؤسسةماألطفال التعليمي في  برنامج يقدم إذ. عشرة الخامسة إلى السابعة سن بين األطفال البرنامج هذا يستهدف
 قطاع في نيعملو محترفين اختصاصيين فنانين إشراف تحت أخرى ونشاطات فنية عمل ورش، للفنون الشارقة
 تعبيرهم ويةوتق التقنية، الفنون مهارات األطفال تعليم إلى البرنامج يهدف. واألدائية البصرية الفنون من واسع
ديسمبر  16 نبيما  الفترة في لألطفال، التعليمي للفنون الشارقة سسةمؤ برنامج فعاليات جميع تجري. الفني

 يستجد   لم ما الفنون، ساحةفي  المقتنيات مبنى ، حيث يقام برنامج الشتاء في2018 فبراير، 24 حتىو 2017
 .الحقا   شيء

 
 

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

 
 

 كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.
 
 

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

 

 
 

ورش العمل الرحالت و  
  
 

 ورشة عمل: أطلق طائرتك الورقية
ديسمبر 16السبت،   
عصرا   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات
 

الهواء الطلق، حيث يصمم المشاركون طائراتهم الورقية باستخدام مواد ملونة مختلفة مثل تقام هذه الورشة في 
الخيوط والخرز. وبعد االنتهاء من صنع الطائرات، سوف يعمدون إلى إطالقها في ساحة الكريكيت الكائنة 

 .بساحة المريجة. الدعوة مفتوحة للعائالت لالستمتاع في الهواء الطلق مع أطفالهم

 

 
ة عمل: جولة الرسمورش  

 ديسمبر 23السبت، 
 عصرا   3:00 –صباحا   10:00

 : مبنى المقتنيات نقطة التجمع
 

 ساحة المريجة أروقة مؤسسة الشارقة للفنون فيفي  ، بالتجولالمشاركون في هذه الورشة سوف يقوم
اسكيتشات وخالل الجولة سوف يقومون برسم . "حسن شريف: فنان العمل الواحد"معرض  لالطالع على

توثيقية.  الرسم كوسيلةيتعلم المشاركون من خالل هذه الورشة وظيفة سوف ا. لألعمال التي يفضلونه  
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 )الجزء األول( تقويمك الخاصورشة عمل: اصنع 
ديسمبر 30السبت،   

 مساء   12:00 –صباحا   10:00

 

لالحتفال  وذلك، 2018خاص بهم لعام  تقويم يتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية صناعةوف س

 .الجديدة السنة وقرارات هدافأ لتحديد حافز بمثابةبمناسباتهم الخاصة، ويكون 

 

 

(ثاني)الجزء ال تقويمك الخاصورشة عمل: اصنع   
ديسمبر 30السبت،   

عصرا   3:00 –مساء   1:00  

 

باستخدام مجموعة  الخاص، وذلكبتصميم تقويمهم الجزء الثاني من الورشة  المشاركون في يقومسوف 

 المشاركين إبداع قيمة إظهار الورشة إلىهذه الصور المطبوعة. تهدف متنوعة من األلوان، والمواد و

 . تقويمهم الخاص على العمل خالل من الرائعة همأفكارو

 

مختلفةورشة عمل: تجارب بأغراض   
يناير 6السبت،   

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 

 تضمنت والتي ،شريف حسن أنجزها التي الفنية األعمال بعض على هذه ورشة عبرالمشاركون  يتعرفوف س

التي  قنياتالتباستخدام  الفنية همأعمال صنعسوف يقومون ب وبعد ذلك. ببعضها البعض واألشياء المواد ربط

 تحويل طرق على ،المشاركين ورشةال هذه سوف يتعرف المشاركون في. شاهدوها من األعمال الفنية

 .مألوفة غير أشكال إلى اليومية غراضاأل

 

 ورشة عمل: تجارب شبه نظامية
يناير 6لسبت، ا  

عصرا   3:00 –ظهرا   1:00  

 

نت شبه النظام" عنوان أحد أقسام معرض حسن شريف تستلهم هذه الورشة  حيث سيتعلم "وهكذا كو 

 واألشكال األلوان بتوظيف ،مشفرةال همأنماط صناعةكيفية و ،نظاميال الفن مفهومحول المشاركون 

 تيال من النتائج مجموعة تحقيق على ومساعدتهم ،ةالفكريآفاقهم  توسيع إلى ورشةتهدف هذه ال .واألرقام

 .ابتكارها يستطيعون

 

منحوتات األلعابورشة عمل:   
يناير 13السبت،   

ظهرا   0012: -صباحا   10:00  

 

"حسن شريف: فنان العمل الواحد"، حيث سيجمع  المتواصلمع المعرض  بالتزامنتقام هذه الورشة 

يهدف تخدامها في صناعة منحوتة كبيرة. الس ، وذلكالمشاركون مجموعة من األلعاب الصغيرة المكسورة

  .رميها بدل أفضل غرض صنعل القديمة المواد تدوير إعادة المشاركين إلى تعليم النشاط هذا

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ورشة عمل: فن الحبال

يناير 13لسبت، ا  

مساء   3:00 –ظهرا   1:00  

 

باستخدام  المشاركون يقوم سوف هذه الورشة أعمال حسن شريف الفنية المصنوعة من الحبال.تستلهم 

 اتتقني استخدام للمشاركين يمكن. بهم الخاصة الفنية األعمال لصناعة ،الحبال من مختلفة وألوان أحجام

ذه ه تحفز .عملهم في القوارب لربط الثقيل حبلال استخدام حتى أو الحبال صبغ أو غزلبهم كال خاصة

 .مألوفة أغراض على الفريدة تهمبصم ترك على المشاركين ورشةال

 

/ عرض أداء: صناعة عمل تركيبي من الشريط الالصق الشفاف )الجزء ورشة عمل

(األول  

يناير 20لسبت، ا  

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 

 يللتشك فوالذي هيكل حول الشفاف الالصق الشريط لف عمليةب المشاركون يبدأوف س الورشة، هذه في

 .العمل التركيبي هذا نجازإل بتناغم المشاركون سيعمل. عمالقة شريطية شبكة

 
 

/ عرض أداء: صناعة عمل تركيبي من الشريط الالصق الشفاف )الجزء ورشة عمل

(الثاني  
يناير 20السبت،   
عصرا   3:00 –ظهرا   1:00  

 

األداء بطريقة جماعية إلكمال العمل التركيبي عرض  ،يستكمل المشاركون في الجزء الثاني من الورشة

  .، وذلك بشكل متناغم ومتكاملالمصنوع من الشريط الالصق الشفاف

 

 
 

الحديقة اإلسالمية و متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي: رحلة  
يناير 27السبت،   
ظهرا 3:00 –صباحا  10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات
 

.الحديقة اإلسالمية و متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي رحلة إلىسوف يقوم المشاركون ب  

 
 .  

والتطريزورشة عمل: أنماط الخياطة   

فبراير 3السبت،   

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 
التقنيات األساسية في استخدام الخيط واإلبرة، لخياطة األنماط  ،سوف يتعلم المشاركون في هذه الورشة

والتطريزات المختلفة على أقمشة ملونة. سوف يتعلم المشاركون في هذه الورشة طريقة جديدة في تصميم 
 األشكال والتعبير عن أفكارهم. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ورشة عمل: إعادة إنتاج عمل حسن شريف "أرجوحة"

فبراير 3السبت،   

عصرا   3:00 –ظهرا   1:00  

 

عن طريق  ، وذلك(1983عمل حسن شريف "أرجوحة" ) إنتاج يعيد المشاركون في هذه الورشةسوف 

 على موجات صوتية متفاوتة أثناء تأرجحهم على األرجوحة. تعلم هذه الورشة المشاركين أصواتهمتسجيل 

 .فنيال عملال إنشاء إعادة عملية تقدير

   

 ورشة عمل: مفاجأة الصابون

فبراير 10السبت،  

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 

باستخدام مواد طبيعية وإدخال لعبة  ، وذلكمنزليال بصناعة الصابونالمشاركون في هذه الورشة  سوف يقوم

قطع الصابونيتبادل المشاركون وفي نهاية الورشة سوف صغيرة داخل الصابون كمفاجأة.   
 
 

في سوق صقر ورشة عمل: التصوير الفوتوغرافي  
فبراير 10السبت،   
عصرا   3:00 –ظهرا   1:00  

 
 التقاط تمسي حيث، الحيويجولة تصوير فوتوغرافي في سوق صقر ب المشاركون سوف يقومفي هذه الورشة، 

 فيتصوير الأسلوبا  جديدا  لفن  عبر هذه العملية،يستكشف المشاركون سوف  .حركتهممارة أثناء الصور 
 .الشارع

 

أساسيات الرسم الرقميورشة عمل:   

فبراير 17السبت،   

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 

مشرف الكمبيوتر ال حيث يستخدم يتعرف المشاركون في هذه الورشة على أساسيات الفن الرقمي.وف س

تعميق الرقمية وأدوات أخرى. تهدف هذه الورشة إلى  الفراشياستخدامات  كيفيةالمحمول لتعليم المشاركين 

مبادئ الفن الرقمي.  الفهم حول  

 

الطباعة نحوورشة عمل: مقدمة   
فبراير 17السبت،   

عصرا   3:00 –ظهرا   1:00  

 

 ومن ثم يقومون بتصميمأشكال الخطوط وحروف الطباعة.  علىالمشاركون في هذه الورشة  وف يتعرفس

بخط اليد.حروفهم األبجدية الخاصة   

 

المائيةمربى الشارقة لألحياء : رحلة  
فبراير 24لسبت، ا  

عصرا   3:00 –صباحا   10:00  
 نقطة لقاء: مبنى المقتنيات

 
 ريةالبح المخلوقات بيئةيستكشفون وف سوف يزور المشاركون مربى الشارقة لألحياء المائية، حيث س

 .حوض اللمس تجربةيخوضون و األسماك ويطعمون المختلفة،
 

 



 
 
 

 

 


