
 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

  2017 – 13بينالي الشارقة  –البرنامج التعليمي لألطفال 
 
يقدّم البرنامج التعليمي لألطفال في مؤسسة الشارقة للفنون العديد من ورش العمل الفنية كل يوم سبت، وذلك 

مايو تزامناً مع بينالي الشارقة  27مارس لغاية  4سنة، وتستمر من  15و 7لألطفال المتراوحة أعمارهم بين 
حول أربع كلمات مفتاحية: الماء،  13: تماوج، من تقييم كريستين طعمة. ترتكز ثيمات بينالي الشارقة 13

هدف بوالمحاصيل، واألرض والطهي. تقام جميع ورش العمل من قبل فنانين محترفين في جميع المجاالت الفنية، 
تعليم األطفال المهارات التقنية الالزمة وتعزيز سبل التعبير اإلبداعي. جميع ورش العمل تقام في مبنى المقتنيات 

 ما لم يذكر خالف ذلك.
  

 جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع .
 
 

 الورش
 
 

1اليوم المفتوح   
 2017 مارس 4 ،السبت

 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00
15-7األعمار:    
مبنى المقتنيات    

 
مزهرياتعلى الطبيعة : ةيزراع يةفنورشة   

المقتنيات المشاركون خارج مبنى  سيتجمعين. في الجزء األول، ئجز هذه علىة يالزراع يةالفنالعمل ورشة  قامت  
.الحجم كبيرةعلى مزهريات ليلونوا   

 
دورة زراعة: ةيزراع يةفنورشة   

يطلب منهم أن . سهم التي قاموا بتلوينهاالثاني، سيتعلم المشاركون كيفية زراعة النباتات في مزهريات جزءفي ال
مواضيع هذه األنشطة هي من وحي إحدى المواضيع الرئيسية لبينالي  جدول منتظم. وفق اتهمنباتيأتوا ليسقوا 

"األرض".و حاصيل""الم ،13الشارقة   
 
 

2اليوم المفتوح   
 2017 مارس 18 ،السبت

 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00
15-7األعمار:    
مبنى المقتنيات    

 
الفن في موقع محدد صناعة  

عهم على استخدام خيالهم لخلق يتعليم المشاركين مفهوم الفن في مواقع محددة وتشج صممت هذه الورشة بغية
المشاركين إلى أخذ ين. في الجزء األول، سيتم ئجز علىورشة العمل  تقام. ةموجودأداة عمل فني جديد من 
أو المناطق المحيطة بها. في الجزء الثاني من ورشة العمل،  ،أو الرمل ،في الماء أدواتالشاطئ للبحث عن 
موضوع ورشة العمل يتمحور حول  قطعة فريدة من الفن.األدوات التي يجدونها إلى تحويل بسيقوم المشاركون 

".ء"الما ،13ية لبينالي الشارقة إحدى المواضيع األساس  
 
في الطبيعةدقيق تصوير الال  

يرافق  في الطبيعة. وجودمالجمال المراقبة منهم طلب ي  الفشت في الشارقة، وإلى حديقة المشاركين يتم أخذ 
بين المخلوقات الحية الصغيرة في من ن والمشاركله ما يشير لكل صور الالتقاط يقوم بمصور المجموعة 

الكائنات الحية، لتلك  دقيقةالصور ذات الحجم الكبير أو البين االختيار من ب. سيقوم المشاركون بعد ذلك المنطقة
.كل مشاركأعمال كجزء من  ،مبنى المقتنيات في هاقيعلتتم طباعة الصور المختارة ويوس  

 
 

 التعليمي لألطفال  البرنامج
  مايو –مارس 
2017 

 
 

 المباني الفنية
 منطقة الفنون

 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 3اليوم المفتوح 
2017 مارس 25 ،السبت   

عصراً  3:00 –صباحاً  10:00  
15-7األعمار:    
مبنى المقتنيات    

 
 الطيور بيوت

م وضع يتباستخدام مواد مختلفة. سوف  صنع بيوت للطيورسوف يتعلم المشاركون كيفية  العمل هذه في ورشة
 بيوت الطيور تلك بعد االنتهاء منها أمام مبنى المقتنيات.

 

الطيورإلطعام نحوتات م   

    المنطقة المخلوقات الطبيعية التي تعيش في إطعام هذه الورشة المشاركين على المساهمة في تشجع  
في سيقوم المشاركون . لتأكلجمع تتالتي األسراب الكبيرة للطيور ، مثل المجاورة لمبنى مؤسسة الشارقة للفنون

، والتي سيتم وضعها في موقعين في المنطقة.بصناعة منحوتات خزفية إلطعام الطيورورشة هذه ال  
 
 
 

4اليوم المفتوح   

2017 بريلإ 1 ،السبت   
عصراً  3:00 –صباحاً  10:00  

15-7األعمار:    
مبنى المقتنيات    

 
 اتطسل  ورشة ال

نعوها التي سيص اتسلطسيتبادلون الومن ثم  السلطاتسوف يتعلم المشاركون كيفية تقديم أنواع مختلفة من 
ً  الخضروات.ع وتزيين يتقط يةكيف ونتعلميفيما بينهم. س بعضهم ين ب الوصفاتبتبادل  سيقوم المشاركون أيضا
. ةنمط حياة صحيإلى منازلهم واستعمالها لوصفات الأخذ  همورشة. يمكنالأصغر ضمن حلقة فنية البعض في 

 "الطهي". ،13ورشة العمل هذه مستوحاة من إحدى المواضيع الرئيسية لبينالي الشارقة 
 

 رسم طبيعة ساكنة
؛ طعامسيكون الاألساسي . الموضوع ت الطبيعة الصامتةيتعلم المشاركون في هذه الورشة تقنيات رسوما

 هم.اتمولرس من الفاكهةن والمشاركسيختار 

 
 

 

5اليوم المفتوح   
2017 أبريل 8 ،السبت   

عصراً  3:00 –صباحاً  10:00  
15-7األعمار:    
مبنى المقتنيات    

 
طباعات نباتيةان  

صغيرة إلى قطع  ومن ثم يحولونها، الطينوأوراق الشجر على زهور طبيعية  بلصقسيقوم المشاركون 
ديقة.في أنحاء الح ويعلقونها  

 
الطبيعة نب ماعاأللتصميم   

 ،وأوراق الشجر ،والزهور ،ستخدام مواد طبيعية مثل الخشبابسوف يتعلم المشاركون كيفية صناعة األلعاب، 
والحبال. ،والحجارة  

 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

6 اليوم المفتوح  
2017ل أبري 15 ،السبت  
عصراً  3:00 –صباحاً  10:00  

15-7األعمار:    
مبنى المقتنيات    

 
 عائلتكلمطبخ أدوات الصمم 

مجموعة ، سوف يتعلم المشاركون كيفية تصميم "الطهي، "13بينالي الشارقة  إحدى مواضيعمن  مستوحىً 
مجموعة بإهداء طهي( باستخدام مواد مختلفة. وسيقوم المشاركون ال، شوكة بخطملعقة الالمطبخ )أدوات 

 ألسرهم. أدوات المطبخ المصممة من قبلهم
 

 ةملونالكب كيك ال ةكريم
كريمة كب إرشادهم من خالل عملية صنع بعمل الورشة  يطاهسيقوم و ،المشاركين إلى مجموعات وزيعسيتم ت
ع المواضيورشة الطبخ العملية هذه إلى أحد ستند توملونة من الفواكه والمواد الغذائية الطبيعية.  ةحيكيك ص

 "الطهي". ،13الرئيسية لبينالي الشارقة 
 
 
 

7اليوم المفتوح   
 2017 أبريل 22 ،السبت

 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00
15-7األعمار:     
   مبنى المقتنيات   

 
منزلية ألوان مائيةصناعة   
أللوان المائية باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية يمكن العثور عليها في صناعة اتعلم المشاركون كيفية سوف ي

.صنعوهاجلسة رسم باستخدام األلوان المائية التي بالمنزل. يقوم المشاركون بعد ذلك   
 
من نفايات المطبخ لزراعةا  

بقايا رؤوس الخضروات من نفايات المطبخ مثل إعادة إنتاج في هذه الورشة، سوف يتعلم المشاركون كيفية 
في التكاليف  التوفيرالبصل. سيتعلم المشاركون فوائد الحد من النفايات وإعادة التدوير، و أطرافالجزر و

"الطهي" و"األرض".، 13مواضيع بينالي الشارقة من وحي هذه الورشة هي وتحقيق االكتفاء الذاتي.   

 
 

8اليوم المفتوح   
2017 أبريل 29 ،السبت  

عصراً  3:00 –صباحاً  10:00  
15-7ألعمار: ا   
   مبنى المقتنيات  

 
ءلمااورشة   

المشاركون في هذه الورشة مصنع مياه زالل لمراقبة عملية تنقية المياه والتعرف على أهمية المياه  زورسي
يتعلم المشاركون ما يمكنهم القيام به لحماية  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. في جلسة غنية بالمعلومات، سوف

 والحفاظ على إمدادات المياه النظيفة وتطوير الوعي بآثار نقص المياه في العالم.

 
 
 
 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 
9اليوم المفتوح   

 2017 مايو 6 ،لسبتا
 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00

15-7ألعمار: ا   
   مبنى المقتنيات  

 

 التعبير عن المشاعر تجاه الطبيعة
المحاصيل" و"الطهي"، " ،"األرض" ،""المياه الرئيسية،األربعة  13بمواضيع بينالي الشارقة  اً داسترشا

كل تحدث ورشة، سيالتعبير عن مشاعرهم تجاه الطبيعة. في نهاية وال والتلوين رسمالستتاح للمشاركين حرية 
الفني. همشارك عن عمل  

 
بيئيبناء نظام   

صغيرة. تغطي ورشة العمل صبح منزالً لسمكة لتفي متناول اليد، بناء نظام بيئي من مواد بسيقوم المشاركون 
 هذه ثالثة مفاهيم: إعادة التدوير، والزراعة والحياة المائية.

 
 
 

10اليوم المفتوح   
 2017 مايو 13 ،السبت

 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00
15-7ألعمار: ا    

 مبنى المقتنيات
 

 رسائل سرية

استخدام بسيقوم المشاركون . سريةالرسائل التقنية كتابة شرح الفنان للمشاركين في هذه الورشة، سي
 .خيالهموحي الخضروات والفاكهة لكتابة رسائل سرية من 

 

 صغيرةحدائق 

 يتم .يقوم المشاركون بإنشاء حدائق صغيرة خاصة بهم باستخدام ورق معاد تدويره وألوان مختلفة من الطالء
 .مؤسسة الشارقة للفنونحديقة موجودة في المن النباتات والزهور استيحاء هذه الحدائق 

 
 
 

 11اليوم المفتوح 
 2017 مايو 20 ،السبت

 عصراً  3:00 –صباحاً  10:00
15-7ألعمار: ا    

 مبنى المقتنيات
 

 متنقلة حدائق

سوف يتعلم المشاركون كيفية  .في صناعة الفن استخدامهامع الزراعة و فاعلتباللمشاركين لهذه الورشة تسمح 
 والكراسي المتحركة والحقائب ،تتحرك بشكل عشوائي مثل عربات األطفال أدواتترتيب المزروعات على 

على أنها أعمال فنية  حركةتالم همحدائقب مؤسسة الشارقة للفنونيجوبون حول حي بعد ذلك سوف . بالدواليب
 .متنقلة

 

 من خيالكرسم 

 ،اهاريختيقومون باقصة من ثالثة أشياء  بناءمن استخدام مخيلتهم ل، سوف يتمكن المشاركون ورشةال هذه يف
ً يعمدون إلى ومن ثم   .رسمال عبر ربطها معا

 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

12اليوم المفتوح   
2017 مايو 27 ،السبت  

مساءاً  0011: –مساءاً  008:   
15-7األعمار:   

مبنى المقتنيات   
 

 كوالجات وسائط النقل
المشاركون في هذه الورشة بمخيلتهم لتحويل صورة أحد األطعمة إلى وسيط من وسائط النقل، سيستعين 

كسفينة فضاء البرتقال، وطائرة الخيار أو سيارة الباذنجان. كما سيتعلم المشاركون كيفية صنع كوالج سوريالي 

   باستخدام عناصر من الطبيعة. 

 واحداليوم المعرض 

 .2017عام لفصل الشتاء ورش على مدار  وهاعمال الفنية التي أنتجاألكل  نوالمشاركيعرض في هذا اليوم، 

 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 


