ماذا يخبئ لك هذا الشهر؟
تقــدم جميــع البرامــج باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة لألطفــال مــن عمــر  7إلــى  13ســنة برفقــة
ذويهــم .وتتوفــر أماكــن مخصصــة لألطفــال دون ســن .7
صباحــا إلــى  12ظهــرًا .أمــا البرامــج فــي متحــف
تقــدم جميــع برامــج الســبت مــن الســاعة 10
ً
مســاءُ .تقــدم برامــج مركــز الشــارقة
الشــارقة العلمــي ف ُتقــدم مــن الســاعة  4إلــى 7:30
ً

مســاء.
لالستكشــاف ومتحــف الشــارقة البحــري مــن الســاعة  4:30إلــى 6:30
ً

تقــدم البرامــج فــي جميــع المتاحــف مجا ًنا ما عــدا متحف الشــارقة العلمي ومركز الشــارقة
لالستكشاف حيث يتوجب شراء تذكرة دخول.
المقاعد تسع لـ 25طف ً
ال واألولوية لمن يصل أو ًلا.
لالستفسار ،اتصل على هاتف  065197260أو عبر البريد اإللكتروني
.Families@sma.gov.ae

يـنـــــايــــــر
الطاقة الخضراء

فبــــرايـــــر
تع ّلم واصنع

متحف الشارقة العلمي
كل جمعة خالل شهر يناير 2019
هــل توظــف الطاقــة الخضــراء فــي حياتــك
اليوميــة؟ تعــرّ ف علــى هــذه الطاقــة اآلمنــة
واســتمتع بصناعــة قطــار “ماجليــف” والعربــة
الشمســية ودائــرة الداينمــو وغيرهــا المزيــد!

متحف الشارقة العلمي
كل جمعة خالل شهر فبراير 2019
هــل تــود أن تصبــح عال ًِمــا؟ ً
إذا شــارك معنــا فــي
مــن مجموعــة مــن البرامــج العلميــة كتحويــل
الطاقــة وتوليدهــا وطريقــة صنــع البطاريــة
والمولــد الكهربائــي والعديــد.

أسرار جسم اإلنسان

المعماري الصغير

مركز الشارقة لالستكشاف
كل جمعة خالل شهر يناير 2019
هــل تعلــم يــا صديقــي أن جســمك الصغيــر
يحتــوي علــى العديــد مــن األســرار والحقائــق
الشــيّقة؟ اكتشــف العديــد مــن تلــك الحقائــق
عــن األســنان وعمليــة التنفــس وغيرهــا.

سمكة اللخمة

مربى الشارقة لألحياء المائية
السبت 5 ،يناير 2019
غص في أعماق البحار وتعرّ ف على اللخمة
وطريقة إطعامها ،ثم اصنع طائرة ورقية على
شكل هذا الكائن الغريب.

رائحة من عبق الماضي

متحف بيت النابودة
السبت 12 ،يناير 2019
غص في أعماق البحار وتعرّ ف على اللخمة
وطريقة إطعامها ،ثم اصنع طائرة ورقية على
شكل هذا الكائن الغريب.

فن الصخور

متحف الشارقة لآلثار
السبت 19 ،يناير 2019
تحكي النقوش الموجودة على الصخور قصص
مخفية للعديد من الناس في العصور القديمة.
انضم إلينا وانقش على صخرتك باستخدام
أدوات خاصة واحتفظ بها للذكرى.

مركز الشارقة لالستكشاف
كل جمعة خالل شهر فبراير 2019
يومــا كيــف تــم بنــاء المســكن الــذي
هــل فكــرت ً
تعيــش فيــه اآلن؟ اكتشــف عالــم البنــاء واآلالت
المســتخدمة فيــه كالرافعــة والبكــرة وغيرهــا
الكثيــر خــال ورش عمــل تعليميــة مســلية.

اصنع سيارتك

متحف الشارقة للسيارات الكالسيكية
السبت 2 ،فبراير 2019
في أواخر القرن العشرين بدأ استخدام السيارات
ذات الدفع الرباعي في دولة اإلمارات .استمتع
بتركيب أجزاء سيارتك الصغيرة ذات الدفع الرباعي.

مزهرية األصداف

متحف الشارقة البحري
الخميس 7 ،فبراير 2019
هــل تبحــث عــن باقــة جميلــة وفريــدة مــن
نوعهــا؟ انضــم إلينــا فــي عالــم التزييــن البحــري
وأبــدع بعمــل مزهريــة مملــوءة باألصــداف واللؤلــؤ.

الشمعدان

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
السبت 9 ،فبراير 2019
يعتبــر الشــمعدان أحــد األدوات التــي اســتخدمت
قديمــا لإلنــارة ،شــاهد معنــا مراحــل تطــوره عبــر
ً
العصــور حتــى ظهــور المصبــاح الكهربائــي ،ثــم
اصنــع مصباحــك الجميــل ل ُتنــر بهــه غرفتــك.

مجوهرات خ ّلابة

متحف الشارقة للفنون
السبت 16 ،فبراير 2019
تختلــف المجوهــرات باختــاف الثقافــات حــول
الــق نظــرة علــى ذلــك االختــاف مــن
العالــم.
ِ
خــال األعمــال الفنيــة واصنــع مجوهراتــك مــن
وحــي ثقافتــك.

حقيبتي السمكية

متحف الشارقة البحري
الخميس 28 ،فبراير 2019
تعــرّ ف علــى أدوات الصيــد المختلفــة ثــم خــض
تجربــة حياكــة الحقائــب واصنــع حقيبــة علــى
شــكل الســمكة.

مـــــارس
القوة والطاقة

متحف الشارقة العلمي
كل جمعة خالل شهر مارس 2019
اغتنــم الفرصــة وشــارك معنــا فــي العديــد مــن
التجــارب العمليــة وصمــم الطائــرة الشمســية
والروبــوت العابــث وغيرهــا الكثيــر.
الطاقة الحركية للمياه
مركز الشارقة لالستكشاف
كل جمعة خالل شهر مارس 2019
يمكننــا االســتفادة مــن الطاقــة الحركيــة للميــاه
فــي مجــاالت عديــدة .تعــرّ ف أكثــر علــى تلــك
الطاقــة المســتخرجة مــن األنهــار والســدود
وغيرهــا خــال ورش عمــل ترفيهيــة مختلفــة.

سرب السمك

مربى الشارقة لألحياء المائية
السبت 2 ،مارس 2019
تخيـل مجموعـات السـمك المبهـرة وهـي تجـول
فـي أعمـاق المحيـط لتصنـع بعدهـا لوحـة
كوالجيـة مسـتوحاه مـن العالم البحـري المذهل.

جمال اللؤلؤ

متحف الشارقة البحري
الخميس 7 ،مارس 2019
هــل تعلــم أن لــون اللؤلــؤ يتغيــر بتغيــر لــون المحــار
المكــون فيــه؟ تعــرّ ف أكثــر علــى هــذا الكائــن
ً
الحقــا قميصــك باســتخدام اللؤلــؤ.
المميــز لتزيــن

العلماء المسلمين

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
السبت 9 ،مارس 2019
ابتكــر العلمــاء المســلمين العديــد مــن االنجــازات
التــي ســاهمت فــي جعــل الحيــاة أســهل
كالنواعيــر والطواحيــن .شــارك فــي العديــد مــن
ورش العمــل التعليميــة لتتعــرّ ف أكثــر علــى
انجازاتهــم العظيمــة.

األختام الملونة

متحف الشارقة لآلثار
السبت 16 ،مارس 2019
فـي قديـم الزمان ،اسـتخدمت األختـام كتواقيع
ولتصديـق المسـتندات وعلـى الممتلـكات
الشـخصية .اسـتخدم ختمـك الشـمعي وابـدأ
بالختـم علـى ممتلكاتـك بألـوان مختلفـة.

التجريد في الفن العربي الحديث

متحف الشارقة للفنون
السبت 23 ،مارس 2019
تأمـل اللوحـات المعروضـة فـي معـرض «مسـيرة
قـرن :إضـاءات من مؤسسـة بارجيل للفنـون» والتي
تمتـاز بتنوع األسـاليب والتقنيـات والمواضيع فيها.
قـم بعمل لوحة فنية تجريديـة تعكس تصوراتك
الشـخصية .تقـدم هـذه الورشـة المتعاقبـة كل
صباحـا إلـى  1ظهـرًا.
سـاعة مـن 10
ً

مجبوس السمك

متحف الشارقة البحري
الخميس 28 ،مارس 2019
يومـا طبـق تراثـي بنكهـة بحريـة؟
هـل جربـت
ً
انضـم إلينـا لنعـد سـويًا مجبـوس السـمك والـذي
يعـد مـن أشـهى المأكـوالت التراثية فـي اإلمارات.

