
البرنامج التعليمي ألطفال

 لألطفال من كافة األعمار. ليسكتشف من 
ً
 شامال

ً
 تعليميا

ً
برنامجا  12 الشارقة  بينالي  يقدم 

المعروضة ويشاركوا في جلسات إلنتاج أعمال فنية مستوحاة  المشاركون األعمال  خالله 
بينالي الشارقة 12. من 

 
جميع ورش العمل واألنشطة هي عبارة عن جلسات قائمة بذاتها وستشمل جولة في بينالي 

الشارقة 12. كما يرجى المالحظة بأن كل ورشة تركز على أسلوب فني مختلف. 

الموقع: المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون وبيت حسين عبدالرسول وحديقة 
مؤسسة الشارقة للفنون.

  education@sharjahart.org لمزيد من المعلومات والتسجيل، الرجاء التواصل عبر
أو االتصال على 065685050 

جميع الفعاليات مجانية. يتم توفير المواد من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.

ورش العمل  
لوحات السبت )+7(

ورشة العمل هذه مستوحاه من عده فنانين مشاركين في بينالي الشارقة 12. 
حيث يشارك األطفال في ورش عمل رسم أسبوعية، يقومون فيها بالرسم في نفس 

المكان ولكن من زوايا مختلفة.  

الرسم المتواصل )+7(

ية.  يتبادل األطفال األماكن إلكمال عمل اآلخر، بتوصيل ورق بمقاس A3 لتشكيل لوحة جدار
النشاط خيالهم، حين يقومون بتصوير حبكات مختلفة في  من المفترض أن يعزز هذا 

الرسم. عقولهم إلكمال 

النحت  )+7(

يستخدم الطالب المواد القابلة إلعادة التدوير والخشب والقطع الموجودة إلنشاء أعمال 
منحوتة مستلهمة من بينالي الشارقة 12. حيث يتعرف األطفال على عناصر مختلفة يتم 

استخدامها في فن النحت، والتي تشمل: األشكال والتوازن والقوام واستخدام المساحة.

الشارقة باألمس واليوم )+7(

من المهم معرفة تطور المدينة وفهمها، وكيف يرسم الماضي الطريق للحاضر وكيف يلعب 
الحاضر الدور ذاته للمستقبل. تشمل المباني الفنية في مؤسسة الشارقة للفنون مباٍن عصرية 

وفي نفس الوقت تحاط ببيوت تراثية في منطقة قلب الشارقة. ومن المهم بالنسبة لألطفال أن 
يعرفوا المزيد حول تطور المدينة وكيف وصلت لما هي عليه اآلن. باستخدام المخططات الخاصة 

بمواقع المباني الفنية للمؤسسة، سيقوم األطفال برسم التطور الحضاري وتجسيده في 
 لوحات فنية أثناء النظر إلى النمو والتغير الذي طرء على مدينة الشارقة في األعوام الماضية.

الورق المعجن )+8(

في ورشة العمل هذه، يشارك األطفال في فن الورق المعجن إلنشاء أجسام مختلفة. ستختلف 
الفكرة الرئيسية من ورشة عمل ألخرى، حيث يقوم األطفال بإنشاء أجسام مركبة باستخدام 

وسائط مختلفة مستوحاة من األعمال الفنية لبينالي الشارقة 12.  
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المباني الفنية 
بيت حسيت عبدالرسول وحديقة 
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اكتشف. ابدع. أنشئ )+8(

ية، فهناك العديد من األعمال  ال تقتصر األعمال المعروضة في البينالي على الفنون البصر
التي تجمع المعرفة المشتقة من مجاالت مختلفة والتي من بينها العلوم. سيتعلم 

يقة إنشاء الفنون باستخدام مقاييس وطرق علمية. حيث يقوم األطفال بإنشاء  األطفال طر
أعمال مركبة باستخدام وسائط مختلفة، بأخذ السرعة وقياس المساحة والصوت والضوء 

في عين االعتبار. ستصبح هذه األعمال المركبة قطع تفاعلية يتم العمل عليها بواسطة 
المشاركين أثناء فترة البينالي. 

رحلة عبر »الماضي، الحاضر، الممكن« )+10(

البينالي. حيث يقوم األطفال ورشة العمل هذه تأخذ األطفال في جولة استكشافية خالل 
والتصوير  والرسومات  المسودات  رحلتهم مستخدمين  وبتوثيق  البينالي  بتصوير   

القصص. وكتابة  الفوتوغرافي 
 

أنشئ عالمتك التجارية )+12(

ية، والتي تشمل  سيتعرف األطفال في ورشة العمل هذه على قواعد وضع العالمة التجار
مراعاة ثقافة السوق والجمهور المستهدف والديموغرافيات والتخطيط الشخصي للمجتمع. 

ية فيما يخص اللون والشكل  واألهم من ذلك أنهم سيتعرفون على وضع العالمة التجار
ية  والتركيب والقواعد الخمس األساسية إلنشاء الشعار. وينتج عن كل ورشة عالمات تجار

مطورة جديدة تشمل شعارات وأفكار محتملة للتغليف.
 

ركن األنشطة )6-3(
الكتب المزخرفة

سيصبح األطفال صغار السن على معرفة بالزخارف المختلفة، باستخدام البيئة المحيطة 
كمصدر إلهام. وبعد ذلك سيتعلم األطفال كيفية نقل الزخرفة على الورق وإنشائها 

باستخدام أساليب مختلفة مثل التظليل بقلم الرصاص فوق الجدران المصنوعة من أحجار 
المرجان وأطر النوافذ الخشبية للبيوت التراثية حيث ستعقد ورشة العمل هذه. وسيتم 

تجميع األوراق المزخرفة الناتجة عن ورشة العمل في كتاب صغير.

الحركة اإلبداعية

يتية جدارية باستخدام الفرش واإلسفنج وفرش األسنان وأي أدوات  سيرسم األطفال على ألواح ز
آمنة يسهل العثور عليها باستخدام أيديهم وأرجلهم المغطاة بالبالستك. سيكون دور األصوات 

والبيئة المحيطة العمل كمصدر إلهام لتشجيع األطفال على رسم ما يشعرون به.   

الرمال السحرية 

 تتمتع الرمال السحرية بالعديد من الخصائص التي تشمل: مقاومة الماء وعدم إحداث فوضى 
في المكان وقابلية إعادة تلوينها عدة مرات. ستحفز الطبيعة المميزة لهذه الرمال المقاومة 

للماء األطفال على استخدام حاسة اللمس الخاصة بهم. هذا النشاط مستلهم من أعمال بينالي 
الشارقة 12 الذي يدرس عنصر الرمال. 

الرسم اإلرتجالي

يشارك األطفال واآلباء في نشاط رسم حر، حيث يقومون بوضع شرائط مطاطية في نمط 
متقاطع فوق ورقة إلنشاء لوحة مجردة ملونة. كما يعمل كل طفل مع والده لشد الشرائط 

المطاطية وتحريرها إلنشاء أشكال هندسية في لوحاتهم المميزة.
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األنشطة
»عبر خط الطبشور«

الملعب البيضاوي للكريكت )13-7(

لعب الكريكت ضمن مشروع فني عام على شكل ملعب كريكت، صممه ألطفال الحي الفنان 
غاري سيمونز المشارك في بينالي الشارقة 12.

اكس واي زي )11-8(

يلعب األطفال باستخدام حاسة الشم واللمس والسمع في ساحة مخصصة أنشأها الفنان 
إدواردو نافارو المشارك في بينالي الشارقة 12. 

رحالت عائلية

نرحب باألطفال للتنقل في أرجاء إمارة الشارقة الستكشاف األعمال الفنية المختلفة والتي تعد 
 من بينالي الشارقة 12. 

ً
جزءا

رحالت لمدة يوم كامل 

ستعبر هذه الرحالت أرجاء مدينة الشارقة ومدينة كلباء والساحل الشرقي. 
مصنع الثلج والطبق الطائر بمدينة كلباء 

أدريان فيالر روجاس 
حسن خان

رحالت لنصف يوم

ستتم هذه الجولة في مدينة الشارقة.
المستودعات في ميناء خالد 
أسونسيون مولينوس جوردو

مايكل جو 


