
 
 

نشاط آخر ها ال تخلو من الصعوبة مثلها مثل أّي هي نشاطات إبداعية ممتعة جدًا، إال أنّ  واآلداب بالرغم ِمن أّن الفنون

أو إتقان  أدبية، قصة رسم لوحة فنية، أو كتابة من  ءالنتهااأو   موسيقيةآلة  العزف على فتعلمويسعده، باإلنسان  رقىي

أمٌر  في حين أن االستسالمو.  ، األمر الذي يكون عادة شاقًا ومجهدا، هامواجه الصعوبات وتذليل رقصة يتطلب من األطفال

 العناء. ان كل هذاستحقي صبر على المصاعب اإلصرار على تذليلهال ، إال أن اهين يسهل القيام به

 

 

 الفنون اإلبداعية أثناء اإلغالق

هذه   ظلّ  في تبعث فينا روح األمل والدافع على مواصلة حياتنا يمكننا القيام بها والتي من شأنها أن التي شياءالعديد من األ هناك إّن 

 ، باإلضافة إلىومعرفتنا عن الوقاية من األمراض دراسة العلومومثل الحفاظ على صحتنا البدنية، ، والمضطربة الصعبة لظروفا

 واآلداب إلى الفنون في هذه الجائحة العالم اتّجهالحياة. ب مونمفع  واآلداب تمنحنا ذلك الشعور بأنّنا لكن الفنونو ،بمن حولنا  تواصلوال

من   وفرت لنا الكتب واألفالم والقصص فرصة للهروبوالفكاهة. روح و مع بعضنا البعض  ن الراحة واألمل والتضام   الحصول على من أجل

. وساهمت الموسيقى والشعر واألعمال الفنية في وللحصول على بعض التسلية والترفيه الواقع الذي فرضته علينا هذه الظروف

واضح اآلن أن العالم بحاجة إلى الفنون من أجل البقاء.  . وأصبح من التالكلماوصفها بستطيع نمساعدتنا على التعبير عن مشاعر ال 

. يمكن أن توفر األنشطة الفنية وقتاً نحن  وتحدياته  المنزل من التعلم قيود يمكن أن تساعد الشباب على تجاوز  الفنون إلى أن إضافة

  إضافةً فرصة للتفكير بشكل إبداعي وحل المشكالت بشكل مستقل.  وتمنحهم ، اإللكترونية بعيًدا عن الشاشات إليهبأمس الحاجة 

 ! عدة  إلى ذلك، يمكن للفنون أن تشغل المرء لساعات

 
 

نشرة معلومات عن دعم التعلّم من 
 المنزل لشبكة المعرف التربوية

 اإلبداعية الفنون مادة فيطفلك لدعم تقدم ال

  Dr Rachael Jacobsالدكتورة راشيل جاكوبس 



 

  أعين اشترِ أو اصنع : (Goggle eyesاألعين المتحركة )   نصائح للتشجيع على اإلبداع 

عين  األالمنزل واضعين  رجاءفي جميع أ حركةوشجعهم على ال
 جو ضيفوهذا سيوجه. الشكل على األشياء لصنع  المتحركة 

  طوال فترة اإلغالق باكتشافها تقوم عندماالعائلة  إلى جو يترفيه
 العام 

   لمالحظة أمر بالغتعتبر دقة االمشي: مالحظة األشياء خالل   

 أن ك مشوارك اليومي، اطلب من طفل خالل لإلبداع.ية األهم
  5تتوافق مع موضوع ما. على سبيل المثال،    أشياء  5يلتقط صوًرا لـ  

اشياء مثيرة    5وأمثلة متكررة    5خطوط متموجة،    5أشياء أرجوانية،  

 لالهتمام، إلخ. 

قم  : استخدام الوشاح ألي غرض آخر غير الغرض المخصّص له 

ممكن من األشياء المختلفة بجمع الوشاح أو طيه لصنع أكبر عدد 

أن يقوم  رو، لوح تزلج على الماء. يمكن جمثل فرشاة أسنان، 
الشخص   ما إذا كان رؤيةو لشخص آخرلشيء ما  بتمثيلألطفال ا

 الشيءهذا اآلخر قادراً على تخمين 

 وقت اإلبداع   حان                                                                                      
اإلغالق ملل  لكن  جنونيًا،  األمر  يفتح    العام  يبدو  أن    أبواباً يمكن 

إبداعية  األطفال الدافع إليجاد حلول    عطيألن الملل ي  لإلبداع. ذلك

لمحاربة الضجر. اللعب اإلبداعي ذو قيمة عالية لألطفال،   ومبتكرة

بإمكانهم خلق عالم آخر.خاصة إذا كان 

  متاجرال يمكن لألطفال األصغر سًنا إعادة ابتكار :  خيالياً  ابتكر عالماً 

يمكن للطالب كما و ،أو عوالم خيالية قالعالأو  حيوانال حدائق أو 

األكبر سًنا إعادة ابتكار عدد ال يحصى من األماكن التي ال يمكننا 

، مثل المعارض أو عروض دور األزياء أو الحفريات  حالياً زيارتها 

 قعهم. ااألثرية. شاركهم وتفاعل معهم إذا دعوك لزيارة مو

يمكن  : التي يمكن إعادة تدويرهاصنع أزياء باستخدام المواد 

عادة التدوير والتي يمكنه إلانة باألشياء القابلة االستع لطفلك

وللعائلة  صنع مالبس لنفسه استخدامها بشكل آمن من أجل

 . وإقامة عروض لألزياء

 

 يقم بكتابةسمعت مؤخًرا طفالً يقول بأنه لم  وقت قراءة القصة:  

  ، وهو أمر محزن ألنأي شيء غير مطلوب منه من المدرسة 

بين معرفة القراءة  ما رائعة تجمع  الكتابة اإلبداعية هي مهارة

فال بّد للمرء أن يكون مبدعاً والكتابة والخيال، وتعزز حب الكتابة. 

أمر خلق نوع من الضغوط على المرء سيدفعه ، لذا فإن في أمر ما

ضع  ، إلى أن يكون مبدعاً خالقاً في حلوله. فعلى سبيل المثال

يمكن    حيثصّته، قثالثة شروط يجب عليه االلتزام بها في كتابة 

أو  ،ها في مكان واقعي أو خيالي، أو حول شيء ماأن تدور أحدث

كتابة أو رسم أو سرد قصة   لااألطفواطلب من  قوة خارقة، 

دقيقة  15تشمل الثالثة. شارك من خالل منح نفسك وطفلك  

 ثم قراءتها لبعضكما البعض للمقارنة. ومن لكتابة القصة، 

 

 الفن من أجل اآلخرين 
المجزية هي   تكون بعض األنشطة  أن   من أجل   الفن  صنعيمكن 

  صخور الإلى الرسم على  جميل    توجه شائعآلخرين. يوجد حاليًا  ا

مل  واأل  مفعمة بروح التفاؤل  رسائلإرسال  بألوان زاهية أو    وتلوينها

للشباب   يمكن  يصنعواللمجتمع.  الذين    أن  لألشخاص  بطاقات 

المحتاجين  أو للجيران  تعلم  أيضاً  . يمكنهم  للمساعدة  يفتقدونهم 

أو على  أن  أغنية  و  يتدربوا  أفراد   لوهاسجيرقصة  أحد  أو  لصديق 

 البهجة على يومهم. بعض األسرة إلضفاء 

 
 

 

  

 سريعة   معلومات

 

في    المعتمدة تشكل الفنون جزًءا من المناهج الدراسية •

تشمل الرقص والدراما والموسيقى والفنون  هي أستراليا، و

نيو  والية )في جميع الواليات واألقاليم باستثناء  بصريةال

 ساوث ويلز( 

ساعتين فقط من النشاط الفني  قضاء بحاث إلى أن األتشير  •

 يعزز الصحة العامة كل أسبوع يحسن من الصحة العقلية و

طالب • على  أجريت  دراسة  في   وأظهرت  باستمرار  شاركوا 

القراءة   مهارات  تطوير  في  أقرانهم  على  تفوقوا  أنهم  الفنون 

 واللغة والرياضيات 

صحاب العمل،  أل  ذات أهميةتعمل الفنون على تنمية مهارات   •

حل المشكالت والتفكير القدرة على  و  ية،اإلبداعالملكات  مثل  

 ، ومهارات التحكّم المعرفي بالسلوك ]لتنفيذ األهداف[ النقدي

 . والذكاء الوجداني

 

 ؟ العام  ماذا يمكننا أن نفعل أثناء اإلغالق
الثمن، مثل آلة موسيقية أو حامل    ال نحتاج إلى معدات باهظة 

بالوحة رسم أو حذاء   أن لرقص  نقر خاص  لتشجيع الطفل على 

خالقاً، مبدعاً  الطبيعية  ف  يكون  األطفال  لغة  يلعب   -الفنون هي 

 والحركة والغناء    يةلعاب الخيالاألاألطفال بشكل طبيعي من خالل  

يمكنهم العودة إلى العام  واإلبداع. أثناء اإلغالق    والرسم  والرقص

 كشاف. ستهذه اللغات الطبيعية من خالل اللعب واال

 

 تشجيع على المرح ال      
المنزل، ومشاركة مساحة المنزل مع    منيشكل ضغط الدراسة         

  ... األصدقاء  وفقدان  طاقةالعائلة،  يفوق  على   لشبابا  عبئ 

العودة    يمكن أن يكون التوتر  مشاكل    عالجات أفضل  ومن  .  تحمله

المرح،   يإلى  ع مما  ويساعدهم  اإلبداع  تنشيط  إلى   لى ؤدي 

بحرية    جازفةالم  األنشطة  و.  االستقالليةووالتفكير  بعض  تتضمن 

 المرح ما يلي:على لتشجيع  ل البسيطة 



 

 روابط مفيدة:                                                                                                    

 

  Polyglotأنشطة إبداعية من            

home-at-https://www.polyglot.org.au/polyglot   

 

 دار األوبرا هاوس الرقمية                                                
https://www.sydneyoperahouse.com/forthekids       

 

 معارض عبر اإلنترنت من معرض الفنون في نيو ساوث ويلز

NSW Art Gallery: https://www.artgallery.nsw.gov.au  

            

     Kids Couch Concert فعالية

https://vimeo.com/ondemand/kidscouchconcert 

   
 

 (  Auslanاألنشطة اإلبداعية )بما في ذلك أنشطة أوسالن                                                                             

  Museum of Contemporary Arttheمن متحف الفن المعاصر                                                                                 
art-approaches-insights-https://www.mca.com.au/learn/adults/creative 

 
 

   VicHealthاإلبداع اليومي من                                                                                       

  https://www.vichealth.vic.gov.au/be-healthy/everyday 

-creativity-at-home-during-lockdown 

 

 

 

 

 

 

 
 تعلم مهارة جديدة 

              
مساحة لتطوير مهارات جديدة لشيء ما   العام يوفر اإلغالق

، مثل العزف على  مستمر تدريب الفترة أطول من ال  قد يتطلب

أو تعلم الحيل   المتحركة الدمى وعروض  آلة موسيقية
بالموسيقى، فقم بتحميل   يهتم إذا كان طفلك والسحرية. 

أو الجهاز اللوحي وقم   تطبيق بيانو مجاني على الهاتف
  محتى يتمكنوا من تعل  لسهلةبتشغيل بعض الموسيقى ا

.اغنية بسيطة   

أو عرض   ،المتحركة الدمى عروضاألنشطة مثل   بعض تتطلب
أو عزف مقطوعة موسيقية   ، قص اأو إعداد عرض ر ،سحري

في وقت معين. شجع طفلك العرض وأخيراً أداء تدريبو تركيًزا   
      على االستعداد والتحسين والتدريب حتى يصبح جاهًزا

جديد إذا   العرض، شجعه على عدم البدء من  يوعندما يؤد 
 أخطأ. العرض يجب أن يستمر!  

 

 
 

 

 تذكر 

 
 بالرغم ِمن أّن الفنون واآلداب هي نشاطات إبداعية ممتعة 

 جدًا، إال أنّها ال تخلو من الصعوبة مثلها مثل أّي نشاط آخر  
 آلة موسيقية  م العزف علىيرقى باإلنسان ويسعده، فتعلّ  
 أدبية،  قصة رسم لوحة فنية، أو كتابة االنتهاء من أو  
 مواجه الصعوبات  أو إتقان رقصة يتطلب من األطفال 
 وتذليلها، األمر الذي يكون عادة شاقًا ومجهدا،  
 ، أمٌر هين يسهل القيام به في حين أن االستسالمو  
 صبر على المصاعب اإلصرار على تذليلهاإال أن ال 
 العناء. ان كل هذاستحقي 
 
يمكن  وبل على العكس ، منظماً أو مرتباً  الفن ال يكون  •

. ال داعي  ويشوبه عدم اليقين بالنتائج أن يكون صاخبًا
في بداية  للذعر إذا كان طفلك ال يعرف ما الذي يصنعه 

 فكّل ما يحتاجه هو أن يطلق العنان لمخيلته.  األمر

 
اآلن   انت لست وحدك. هناك عالم كامل من الفنون •

تخطي هذه  على اإلنترنت تحديًدا لمساعدتنا في 
اسأل أطفالك  . قم بزيارة معرض افتراضي والجائحة

ولماذا. شاهد   هاعن األعمال الفنية التي يحب
"Couch Concert  أو قم بزيارة دار األوبرا هاوس وأنت "

 في منزلك. 
 

https://www.polyglot.org.au/polyglot-at-home
https://www.sydneyoperahouse.com/forthekids
https://www.artgallery.nsw.gov.au/
https://vimeo.com/ondemand/kidscouchconcert
https://www.mca.com.au/learn/adults/creative-insights-approaches-art
https://www.vichealth.vic.gov.au/be-healthy/everyday-creativity-at-home-during-lockdown
https://www.vichealth.vic.gov.au/be-healthy/everyday-%20creativity-at-home-during-lockdow

