تأمــل وتفاعل
َّ

مقدمة
ومقدمي الرعاية للعب مع الطالب
ندعو المعلمين
ّ
أو األطفال عن طريق أنشطة متعددة الحواس مستلهمة
من األعمال الفنية في المتحف.
ُص ّممــت هــذه اإلرشــادات لتغطــي موضوعــات جوهريــة
فــي الحيــاة اليوميــة مثل المشــاعر ومعرفة الذات
والعالقــات االجتماعية.
تتيح كذلك توفير تجارب إبداعية للحواس المختلفة تساعد
على تطوير مهارة الطفل والمراهق في التعبير عن أفكاره
وعواطفه الدفينة وقدرته على فهم بعض المواقف
والتعامل معها.
تُ ستخدم األنشطة المقترحة أدناه كدليل
ُيقدم لحظات تأملية للتعبير عن الذات لألطفال
والمراهقين.

إتباع الخطوات التالية:
بدايةُ ،يرجى مراعاة ّ
الخطوة  :1اعثر على مكان هادىء ومريح ،وحضر اللوازم
الفنية المطلوبة.
الخطوة  :2اقرأ كل مقطع بعناية قبل بداية الجلسة.
الخطوة  :3اختر الموضوع الذي تود استكشافه
مع المشارك.
الخطوة  :4رحب بالمشارك في هذا المكان اآلمن.
الخطوة  :5قدم العمل الفني المتربط بالوضوع الذي
تم اختياره ،ثم اطلب منهم أن ينظروا فيه
ويتأملوه بصمت لمدة  3دقائق.
الخطوة  :6استخدم أسئلة النظر-الشعور-الربط الواردة
في قسم «االستكشاف» ،وذلك إللهامهم
في التفاعل مع العمل الفني.
الخطوة  :7اشرح النشاط للمشاركين واسمح لهم بالبدء
بالعمل على إنجاز لوحاتهم.
الخطوة  :8اطــرح اســألة مابعــد التفكير ،ومن ثم راقب
ردود فعلهــم العاطفيــة والبدنية تجاه
أعمالهــم الفنية.

الصفحة الرئيســية

معرفة الذات

االسترخاء

العالقات
االجتماعية

االسترخاء

الغــرض

نبـــذ ة

تجربــة الفرح واإلبداع والتخلص
مــن التوتــر عن طريق الحركة
واستكشــاف الفن بكل حرية.

تُ عتبــر اللوحات التي رســمها الفنان
ســي تومبلي مرآةً تعكس عالقة
الفنان الشــخصية بلوحته.
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بــدأ الفنــان عمليته اإلبداعية بضربات
فرشــاة طوليــة قبــل أن يخفف قبضته
على الفرشــاة ويترك العنان لفرشــاته
لترســم علــى هواهــا .فكلما اقترب من
أســفل اللوحة كلما اســتطالت ضربات
الفرشــاة داخل العمل الفني.

بدون عنوان  ، IX-Iسلســلة مكونة من  9لوحات
سي تومبلي
إيطاليا
2008
ألــوان أكريليك على قماش
قياسات متفاوتة
اللوفر أبوظبي

االستكشاف

النشاط
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ا لنظر

ما هي األلوان وأشــكال الخطوط التي تراها؟

الشعور

كيف تشــعرك هذه األلوان والخطوط؟
تحدث عن مشــاعرك.

الربط

لحظة شــعرت فيها بالشــعور نفســه؟
ً
هل تتذكر

مالحظة

ركز على استكشاف طرق مختلفة في الرسم
بدون التركيز على النتيجة.

المواد

ورق رســم سميك
ألوان أكريليك
فــرش تلويــن بعدة قياســات صغيرة وعريضة
أوعية للماء
اسفنجات
اسطوانات للطالء

اإلرشـــادات

ت

أ

الرســم باســتخدام فرشاة كبيرة.

ب

التعبيــر عــن المزاج من خالل الرقص
بحرية.
وتحريك أدوات الرســم على اللوحة ّ

الرســم باســتخدام أجزاء من الجسم
َ
والرجلين إلخ).
(كاليديــن

ث

معــا في العمل الفني
عنــد االنتهــاء ،انظروا ً
وفكروا سوية.

أســئلة للتفكير
مــا الــذي يعجبك فــي عملك الفني؟ ولماذا؟
ما هي المشــاعر التي أثيرت في جســدك بعد الرســم؟
مقارنة بلوحات ســي
ً
بماذا يشــعرك عملك الفني
تومبلي؟
مــا هــو العنــوان الذي تود أن تمنحــه لعملك الفني؟

معرفة الـذات

ممارسة الوعي الذاتي من خالل
استكشاف الذات بأوجهها المتعددة ،مما
سيتيح لألطفال فرصة لتنمية الشخصية
وتعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات.
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الغــرض

بيندو
ســيد حيدر رضا
فرنســا أو الهند
1986
ألــوان األكريليك على قماش
 120.4 X 120.4ســم
اللوفر أبوظبي

نبـــذ ة
الرســام الهندي ســيد حيدر رضا
ابتكر
ّ
نقطة ســوداء
ً
اللوحــة بينــدو التي تمثل
ســاحرة تدعو المشــاهد إلى النظر بشــكل
أعمق في ســعي الفنان الالمتناهي
الكتشــاف الذات .وقد اســتند الفنان إلى
التقاليــد الجمالية والفلســفية الهندية
واســتخدم البيندو ،أي الدائرة ،كعنصر
مركــزي في أعماله.

لقــد ّ
تجلــى البينــدو بأشــكال مختلفة
معان
فــي أعمالــه واكتســى عدة
ٍ
كرمــز للروحانيــة الهندوســية أو للفن
الهنــدي أو للصفــر ،أو بمعنــى البــذرة
أو القطــرة؛ وجميعهــا ترتبــط بتراثه
المــزدوج وهويته.

االستكشاف

النشاط
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ا لنظر

ماذا ترى؟

الشعور

مــا هــي كلمات المشــاعر التي تخطر ببالك
وأنــت تنظر إلــى هذا العمل الفني؟

الربط

حاول أن تعطي القدرة على الكالم لشــيء ما
في اللوحة .ماذا يقول لك هذا الشــيء؟

مالحظة

صمم رمز ُيمثل شخصيتك.

المواد

ورق رسم
أقالم عريضة
أقالم حبر
أقالم رصاص

اإلرشـــادات

أ

ً
رصاص أو حبر.
ارســم
رمزا باســتخدام قلم ّ

ب

اختــر تلويــن الشــكل أو من حوله على أطراف
الصفحة.

ت

عندما تكتمل الرســمة ،اطلب من المشــارك
أن يبدأ التفكير في لون وشــكل الرمز.

أســئلة للتفكير
كيف تربط بين الرمز الذي رســمته وســمات شــخصيتك
وسلوكك؟
كيف تشــعر تجاه هذا الرمز؟ هل هو شــعور إيجابي؟
هــل ُيشــعرك هــذا الرمــز بالفخــر و هــل ُيمثــل إنجــاز
من إنجازاتك؟

العالقات
االجتماعية

الغــرض
يســمح هــذا النشــاط بتقييم العالقة
بيــن الطفل وشــخص هــام في حياته.

نبـــذ ة
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كان الفنــان اليابانــي كيتاغاوا أوتامارو
يقظــا لمجال الحياة الخاصة،
ً
مراقبــا
ً
أنماطا تصويرية
وقــد طــور من خاللهــا
ً
أدق التعبيرات
مبتكــرة التقــط فيها ّ
المرهفــة فــي مطبوعاته التي تصور
النســاء واألمهات واألطفال.
يبين هذا العمل أســلوبه الفني
ّ
في اســتخدام الخطوط البســيطة
والصافيــة بطريقــة متميزة .إن هذه
تصور أم شــابة تعزف على
المطبوعة
ّ
آلة موســيقية وابنُ ها يتمســك بها في
صــورة تعكــس الحنان والعطف بين
األم والطفل.
أم تعزف على آلة الشاميســن
كيتاغاوا أوتاماروا
اليابان
نحو 1798
حبــر على ورق
 25.7 X 39ســم
اللوفر أبوظبي

االستكشاف
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ا لنظر

ماذا تالحظ في ألوان هذا العمل الفني؟ هل
هي صارخة أم ناعمة؟

الشعور

ما هي المشاعر التي تشعر بها عندما تنظر إلى هذا
العمل الفني؟ حاول أن تعطي صوتً ا لهذه المشاعر من
خالل إكمال الجملة التالية« :أشعر بـ(...ماذا) .والسبب هو
أن( ...لماذا)».

الربط

تخيل نفسك تتحدث للوحة الفنية وأكمل الجملة التالية:
ّ
«أنت تشبهينني عندما أكون ...أو عندما أشعر بـ( ...ماذا)».
ِ

النشاط

مالحظة

اطلب من المشاركين أن يرسموا أنفسهم مع شخص
آخر ،ثم وجههم بأن يرسموا أول شخص يخطر ببالهم.

المواد

ورق رسم
ألــوان باســتيل زيتيــة أو أقالم رصــاص أو حبر للتلوين

اإلرشـــادات

ت

أ

ابدأ برســم نفسك.

ب

ارســم أول شــخص قد يخطر ببالك.

عبــر عــن العالقــة بينك وبين الشــخص الذي اخترته.
ّ

ث

معــا في العمل الفني
عنــد االنتهــاء ،انظروا ً
سوية.
ً
وفكروا

أســئلة للتفكير
لماذا اخترت هذا الشــخص بالتحديد؟
يعبــر عنها عملك الفني؟
مــا هــو نــوع العالقة التي ّ
ما هو الشــيء المهم الذي يبرز بشــكل واضح في
هــذا العمل برأيك؟ ولماذا؟

