
 إنشاء
وإتصال



تم تصميم ودعم هذه األنشطة من قبل الشباب والشركاء المشاركين في مشاريع التأثير 
االجتماعي الخاصة بنا.

جد في الداخل جميع المواد التي تحتاجها لتكون مصدر إلهام 
لتجربة أشكال فنية مختلفة. 

يمكنك اختبار يديك لنحت عفريت، صناعة بجعة ورقية 
واالستمتاع ببعض التلوين المريح. 

سيكون رائعا رؤية العمل المذهل الذي قمت بإنشاءه، لذا 
يرجى ارسال صورك إلينا إلى 

cat.cooke@hampshireculturaltrust.org.uk

مرحبا بك في

الخاص بك
صندوق اإلبداع



يحتوي هذا الصندوق على أكثر من ذلك وكثير... 
ستجد داخل هذا الصندوق الكثير من األدوات اإلبداعية للبدء وبعض األفكار من 
الفنانين واألفكار من الشباب الذين جربوها من قبل من أجل المتعة أو الرفاهية 

أو لمجرد القيام بشئ ما. 
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حرر نفسك... 
استخدم أيا من األفكار اإلبداعية في هذه 

الصفحات لتساعدك في اكتشافاتك اإلبداعية! 
مهما كنت مبدعا، فكر فى التواصل مع حواسك 
للحصول على اإللهام.  الحظ اللون، واألشكال، 
والضوء، والظل واألصوات لممارسة المراقبة 

والنظر. 

يمكنك أيضا إنشاء صندوق تهدئة، إليك كيفية القيام بذلك..
عندما تشعر بالقلق أو التعب. ما عليك سوى ملء الصندوق باألشياء التي تشتت أنتباهك وتساعدك علي الشعور بالتحسن في تلك 

اللحظات.  قم بتضمين أشياء لجميع حواسك: 

صندوق اإلبداع

أنظر
الصور والمجالت والرسائل والبطاقات، وربما شىء قمت به.

شم
العطر المفضل، الصابون ذو الرائحة الجميلة، رائحة 

المالبس النظيفة.  

أسمع 
الموسيقى أو األغنية المفضلة، أصدقاؤك وهم يضحكون.

ألمس
لعبة محبوبة )ليست كبيرة جدا بالنسبة ألحد!( لعبة ذكية، حتى 

شئ مثل شريط الفقاعات يمكن أن يساعد.

تذوق
علبة من الحلويات، قطعة شوكوالته أو حتى وصفة مفصلة. 

أملؤه

 إنشاء
وإتصال

سجادة للخربشة

صندوق الصور
كخلفية

استخدمها كطاولة
تزيينه



كيفية نحت 

الفنان توم راش

عفريت

الخطوة 1 - القاعدة

أوال، أمسك قطعة من الصلصال - 
نصف ما هو موجود في الصندوق 

- ولفها على شكل كرة، ثم ضعها على 
اللوحة وباستخدام أداة، قم بعمل تجويفين 

حيث تريد ان تكون العينان.

الخطوة 2 - صنع األشكال

ضع العينان في الثقوب.  قم بمد بعض 
أشكال السجق الصغيرة وأضفها حيث 

تعتقد أن عفريتك قد يكون لديه تجاعيد. 
يمكنك تنعيمها قليال بأصابعك أو أداة 

مسطحة.  يمكنك االستمرار في إضافة 
أشكال صغيرة لبناء الوجه ثم إضافة 

األنف واألذنين. هذه يمكن أن أي شكل 
تريد!

الخطوة 3 - األسنان والترتيب

واآلن لتنظيف النموذج! استخدم واحدة من 

األدوات الحادة لترتيب حافة الوجه وواحدة 
من األدوات المدببة لعمل بعض الفتحات 
للصق األسنان بداخلها! يمكنك بعد ذلك 

إضافة القليل من الصلصال لتشكيل الشفاه 
)إذا كان عفريتك لديه شفاه...(

الخطوة 4 - المزج والتنعيم

واآلن يمكننا مزج كل هذه التجاعيد إلعطاء 
مظهر أكثر طبيعية. أوال، استخدم أحدى 

األدوات المسطحة الحادة لمزج أشكال 
السجق بعناية معا.  بعد أن تكون راضيا، 

تستطيع استخدام بعض الماء وفرشاة لتنعيم 
الناتج. هذا سوف يعطيك لمسة أخيرة أكثر 

نعومة.

الخطوة 5 - اللمسات األخيرة

الخطوات النهائية! هنا، استخدمت واحدة 
من األدوات الحادة لرسم بعض التجاعيد 

اإلضافية والضغط على بعض المسام. 

واآلن، حان الوقت للتراجع خطوة للوراء 
ورؤية العفريت الذي تم إنشاؤه حديثا. 

سيكون من الرائع رؤية إبداعك، لذا رجاء 
مشاركة صورة معنا. 

أحسنت! هناك الكثير من المواد إذا كنت 
ترغب في إنشاء شيء آخر.
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سيساعدك هذا الدليل على إنشاء وجه عفريت من الصلصال الكبير. للمساعدة 
في إنشاء عفريتك، لماذا ال تفكر بطريقة إبداعية في األدوات التي يمكنك 

استخدامها. ما رأيكم في تجربة األدوات الموجودة في مجموعة الطالء الخاصة 
 بك مثل لوحة الطالء ، أو نهاية فرشاة الطالء؟  

يمكن أن يساعد قلم رصاص أيضا في نحت أي سمات محددة. ال تخاف من 
االستمتاع ألن هناك الكثير من الصلصال الكبير لإلبداع به. 
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أزياء الطعام
بقلم روز شاباز-جونسزن، البساطة المركبة

الخطوة 1
تتبع قالب أو أرسم شكل بشري بسيط للغاية 

كنقطة انطالق لرسوم األزياء التوضيحية 
الخاصة بك. 

باستخدام خطوط واشكال بسيطة أو قالب 
متوفر، قم بإنشاء رسم تخطيطي أساسي 

لشخصية بشرية.

مالحظات التصميم: دائرة بسيطة للرأس 
ولمسات الفرشاة أو خطوط قلم رصاص 

لتمثيل الذراعين واألرجل ستكون على ما 
يرام.

الخطوة 2
أتخذ قرار بشأن الزي وأرسم الخطوط 

العريضة األساسية على رسومات الشكل 
الخاص بك.

مالحظة التصميم: ضع في اعتبارك 
وارسم األشكال بوجه عام فقط. الرسومات 

التفصيلية ليست مطلوبة. 

الخطوة 3
حدد واستخدم كمية صغيرة من الطعام 

أو وجبتك الخفيفة المفضلة إلكمال الرسم 
التوضيحي.

استخدم حفنة من المعكرونة، شرائح قليلة 
من الخيار، كمية صغيرة من الزبيب، 
مجموعة مختارة من الحلويات، القليل 

من الدوريتوز أو أي شيء صالح لألكل 
وسهل االستخدام بشكل كبير والذي يمكن 

استخدامه لخلق الوهم بجزء من الزي!

مالحظة التصميم: ضعه ببساطة على 
الورق بعد رسم مخطط أساسي وترتيبه 

كجزء من الرسم التوضيحي لألزياء 
الخاص بك.

الخطوة 4
هذا كل شيء - انتهى! التقط صورة من 
إبداعك النهائي لمشاركتها مع اآلخرين!

لقد أنشاءت رسما توضيحيا لألزياء غير 
عادي وفعال للغاية!

مالحظة التصميم: فكر بطريقة إبداعية 
وحاول استخدام عناصر مناسبة لرسم 

األقمشة واألكسسوارات المختلفة. على 
سبيل المثال، يمكن أن يصبح بسكويت 
كريمة الكاسترد حقيبة يد، شريحة من 

البصل - حافة قبعة، دوريتو - شكل كم، 
شريحة من الخيار من الممكن أن تعرض 
كتنورة أو معكرونة لإلشارة إلى كشكشة 

الفستان...االحتماالت ال نهاية لها!

تذكير: بعد التقاط الصورة، تذكر التخلص من أو تناول أي طعام استخدمته خالل االيام 
القليلة - ال تتركه في مكان ما قد تنساه ألشهر تالية!

كيفية إنشاء
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قم بطى هذا المثلث بالنصفطي إلى نصفينابدأ بمربع

12345

قم بطى النقطة العلوية إلى أسفلقم بطى الجوانب الى المنتصفقم بفرد المثلث األخير

678910

كال الجانبين مطوي

قم بطى األعلى إلى األسفلقم بطى هذا من المنتصف

1112131415

اسحب المثلث للخارج

أضغط معا لتشكيل الوجه

1617181920

اخرج األجنحة

بقلم فايي فيليبس

بجعة من الورق

لديك بجعة!

كيف تصنع 
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قم بفردهطي إلى نصفينابدأ بمربع

12345

ضع الحافة إلى المنتصف

678910

أفعل نفس الشىء مع الجانب اآلخر

قم بطى المربع على الخططى إلى نصفين

1112131415

قم بفرده وقلبه

طي في هذا االتجاه

1617181920

طي في المكان

بقلم فايي فيليبس

حوت ورقي

لديك حوت!

كيف تصنع 

قص المثلث من المنتصف

212223

قم بطى المربع على الخط...

قم بطى المربع على الخط

أحضر مقصأسحب المثلثطى إلى نصفين

طى الذيل
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بقلم فايي فيليبس

فراشة ورقية
كيف تصنع 

قم بفردهطي إلى نصفينابدأ بمربع

12345

أجمع خط الطى األفقي معا )حيث تشير األسهم(

678910

قم بطى المربع على الخطأفعل نفس الشىء مع الجانب اآلخر - اقلبه

1112131415

1617181920

طى إلى نصفين

أمسك المنتصف وافرد األجنحة

21

طى إلى نصفين في كل مكان

أطوي طرف المثلثتأكد أن طرف المثلث يتدلى 

لديك فراشة!

طى الجزء العلوي إلى المنتصف

تأكد أن طرف المثلث يتدلى 



بقلم فايي فيليبس

ثعلب من ورق
كيف تصنع 

قم بطى الحافةإلى المنتصفطى إلى نصفينابدأ بمربع

12345

أفعل نفس الشىء مع الجانب اآلخر

678910

أفرد الجزء األوسططي في هذا االتجاه

1112131415

1617

قم بالطى على الخط لعمل الذيل

 لديك
ثعلب!
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طى إلى نصفين

قم بطى الجزء العلوي على الخط
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طى إلى نصفينابدأ بمربع )تعمل بشكل أفضل مع األبيض على جانب واحد(

12345

طى إلى نصفين في كل مكان

678910

طى إلى نصفين - ثم ادفع للمنتصف معا 

أفعل نفس الشىء في الجانب المقابلقم بطي المربع حتى يكون الرأس في المنتصف

1112131415

1617181920

قم بطى المربع على الخط

بقلم فايي فيليبس

قارب شراعي من ورق

لديك قارب شراعي!

كيف تصنع 

قم بطى المربع على الخط

212223

قم بفرده

افردها لتبدو وكانها مربع

ادفع المثلثات المفرودة معا

قم بطى المربع لعمل قاعدة

قم بفرده

قم بادخال الطرف داخل الجزء 
الرئيسي للقارب
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الطباعة
دعنا ننظر إلى بعض طرق الطباعة باستخدام بعض المعدات الموجودة في صندوقك:

أنزع 3 ورقات من دفتر الرسم. 

قم بطى كل ورقة إلى نصفين، ثم اجعل الطى مسطح على قدر اإلمكان ثم بعد ذلك اقطع الورقة إلى نصفين.

أفعل ذلك مع الثالث ورقات بحيث يكون لديك بعد ذلك 6 قطع من الورق.

طباعة 
اإلبهام

بالنسبة لهذا النشاط، ستحتاج الى صندوق األلوان، 
دفتر الرسم و قلم الحبر األسود.

بقلم الفنانة سارة جايجار

تقنيات 
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اختر لونا واحدا للعمل به. استخدم غطاء األنبوب لثقب الجزء العلوي من األنبوب. 

 ضع كمية بحجم حبة الفول داخل صينية األلوان ثم بعد ذلك افردها بإبهامك.  
حرك إبهامك إلى القسم التالي من صينية التلوين لتنعيم الطالء الزائد.

ستطبع إبهامك ست مرات!

جرب ذلك على قصاصة من الورق 
أوال.

عندما تطبع إبهامك، ضع إبهامك برفق في منتصف القطع المجهزة، ثم بعد ذلك لفها برفق 
من جانب إلى آخر. 

 ستبدو بصمة اإلبهام مختلفة قليال كل مرة. 
اطبع كل األوراق الست ثم اتركها حتى تجف.
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الق نظرة على هذه الحيوانات والخطوط البسيطة التي تصفها. 

عندما تجف األلوان، استخدم قلم الحبر األسود إلضافة خطوط ووجه لعمل هذه الحيوانات الستة.
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عدد قليل من األفكار المطبوعة...

طباعة نقل فورية
استخدم قلم 

رصاص 4B في 
منطقة على الورق

ضع الجانب المظلل 
من الورق على 

كراسة الرسم

ضع صورة أو 
نص فوق المنطقة 

المظللة. ارسم 
حولها بالضغط 

بقوة باستخدام قلم.

لديك هنا طباعة نقل 
فورية. اتبع هذه 

الخطوات باستخدام 
أشكال أو نقوش أو 
صور أخرى للرسم 

حولها. 

12

34

فراشة

اصنع فراشة بسيطة بإضافة اللون إلى نصف قطعة من 
الورق. بعد ذلك، قم بطيها واضغط ألسفل وافتحها للكشف 

عن فراشة.

استخدم قلما إلضافة التفاصيل مع التأكد من أنك تفعل نفس 
الشىء على كل جانب من الفراشة. 



أزهار

أختر لون ثم أضف 
اللون الي نهاية قطعة من 

البطاقة.

اطبع على قطعة من الورق 
حول نقطة المنتصف. 

اطبع بالتساوي على كل 
جانب. 

استخدم ألوان وأطوال مختلفة 
للبطاقة. 
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نقاط

الصور النقطية ممتعة.  
اعصر فقاقيع صغيرة من 
اللون على لوح األلوان. 

اغمس نهاية القلم في بعض 
اللون.

استمر في عمل النقاط لعمل ضع نهاية القلم على الورق.
أى شكل أو نمط تريده.

دوامات

قم بلف بعض البطاقات 
وأضف بعض اللون.

اضغط الطرف الملون بقوة 
على الورق. 

...وأستمر في الطباعةأطبع ...



ونلعب
جرب لعب لعبة بنجو الترفيه الخاصة بنا وأعرف ما إذا كان يمكنك العثور على أشخاص للعب معهم أو 

 تجربتها الحقا مع أصدقائك و/أو أسرتك.
قم بالتناوب لتسمية شىء واحد فعلته وقم بعمل صف واحد. 

قمت في األسبوع الماضي...
بالغناء في 

الحمام
ولعبت مع صديقي 

المغطى بالفرو
أمضيت الوقت في ونمت جيدا

التواصل مع العائلة 
واألصدقاء

أستمعت الي أغنياتي 
المفضلة

قرأت كتابا 
جيدا

شاهدت فيلما/برنامجا 
تليفزيونيا رائعا

أكلت شيئا 
لذيذا

 مارست بعض
التمارين الرياضية

أبتكرت قطعة ظللت منتعشا
فنية

ضحكت حتي تألمت 
خدودي

أمضيت المزيد من 
الوقت في الحديقة

زرت مكان جديدرفهت عن نفسيرقصت
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دعنا نتواصل 
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 قدم
الوحش

أوال، نبدأ بصنع أسطوانة وردية ، ثم باستخدام أصابعنا نستطيع الضغط برفق لعمل بعض التجويفات لتالئم العين واألسنان. بعد ذلك، نقوم يتدوير شكل بيضاوي صغير من البالستسين األخضر 
ووضعه داخل التجويف.

بعد ذلك، نقوم بصنع بعض األشكال المخروطية الصغيرة لألسنان، لقد استخدمت هنا 4 أشكال، ولكن يمكنك صنع أي عدد تريده. أغرسهم بعناية داخل المواضع الصحيحة من الفم. واألن، 
نستطيع أيضا دحرجة قطعة رفيعة من البالستسين األرجواني. أضغط بعناية على هذه القطعة فوق منتصف العين، وسيشكل هذا حدقة العين.

األن، نستطيع صنع الذقن والجفن ونبدأ أيضا في صنع القرون! لصنع الذقن، قم بلف شكل كبير من السجق ثم أضغطه علي النصف السفلي من الوحش ) لقد رسمت عليه ابتسامة خفيفة 
عند القيام بذلك(.  بعد ذلك، نقوم بلف قطعة صغيرة ونجعلها مسطحة، ستشكل هذه القطعة الجفن العلوي. بعد ذلك، تستطيع لف بعض أشكال األذرع بألوان مختلفة حيث سنقوم اآلن 

بصنع القرون!

مع هذه الشخصية، سنستخدم 
3 ألوان من البالستسين. 

قد تحتاج إلى قلم رصاص 
للضغط برفق على أى 

مناطق صعبة ولكن مع 
هذا الصلصال لم أكن 
بحاجة لقلم رصاص! 

بقلم الفنان توم راش
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لعمل اقرون، يجب أن نضغط بعناية علي شكلى األذرع ذات األلوان المختلفة معا، ونحرص على عدم تغيير شكلهما كثيرا.  بعد ذلك، نقوم بلف األذرع ببطء ولطف بالتساوي من األعلى إلى 
األسفل، وهذا يعطينا لمسة ممتعة لأللوان. بعد ذلك، قم بعمل بعض القطع الصغيرة لكي تلفها حول قاعدة القرنين، والذي سيعطي مظهرا أكثر طبيعية!

التالي هو قدمه الكبيرة! أوال، اصنع شكل قدم ) بدون أصابع القدم، سنضيفها فيما بعد( ثم نلصقها بقاعدة مخلوقك.  بعد ذلك، قم بلف بعض الكرات الصغيرة المصنوعة من البالستسين لتصبح 
أصابع قدمه و الصقها برفق على قدمه.  كرر نفس العملية ولكن مع أظافر أصابع قدميه، ثم بعد ذلك قم بوضعها أفقيا أعلى أصابع قدميه!

وأخيرا يمكننا أن نضع التفاصيل! لف بعض الكرات الصغيرة ثم افردها على الجزء العلوي من 
رأسه، وهذا سوف يشكل حراشفه.  شعرت أن هذا الوحش ذو القدم الصغيرة يحتاج أيضا إلى 

ذيل، لذلك قمت بلف ذراع رفيعة جدا ولصقه إلى مؤخرة القدم. 

ها نحن قد حصلنا عليه!
الوحش ذو القدم الواحدة!
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 موضوع
الثعبان

قم بلف شكل ذراع طويل ذات نهاية مسطحة ثم لفه حول نفسه مثل ثعبان يستريح. بعد ذلك، أصنع شكل مكعب خشن وضعه في نهاية شكل الذراع، وهذا سيشكل الرأس!

ضع الجفون برفق فوق كل عين.  بمجرد القيام بذلك، 
يمكنك لف بعض األشكال المخروطية الستخدامها 

كأسنان! لقد اخترت اللون األصفر لهذا الغرض، ولكن 
في الحقيقة يمكن أن يكون أي لون. اضغط برفق على 
األسنان في مكانها وغطي قواعدها بتداخل صغير من 

البالستيسين األخضر.

هذه هى األلوان التي ستحتاجها لصناعة هذا 
الوحش، لقد استخدمت أصابعي فقط لتشكيل 

البالستيسين، لذلك ليست هناك أدوات مطلوبة!

أوال، يجب عليك صنع بعض التجاويف لكي تضع 
العينين داخلهما، باستخدام أصابعك، أضغط بقوة 

على بعض التجاويف الصغيرة ولف بعض الكرات 
البرتقالية لوضعها بالداخل. 

بعد ذلك، تستطيع عمل بعض األقراص األرجوانية 
الصغيرة لفردها على سطح العينين لتكون مثابة 
حدقة العين.  واآلن، أصنع بعض القطع الصغيرة من 
البالستيسين األخضر لتكون بمثابة جفون!

بقلم الفنان توم راش
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الصق لسانه بحذر شديد في فمه، لقد صنعت له لسانا 
مشقوقا مثل األفعي ولكن يمكنك استخدام أي شكل!

ها نحن قد حصلنا عليه! شىء واحد ثعبان!

بعد ذلك، قم بلف بعض الكرات األرجوانية وقم بفردها 
على جسم هذا الكائن. هذه هي حراشفه. 

يمكن تزيينها بعد ذلك بنقاط أو خطوط وردية اللون.  قم بتقطيع قطعة صغيرة جدا من البالستيسين 
الستخدامها لتكون لسانه!

بعد ذلك، نستطيع أن نبدأ العمل على رأسه! 
باستخدام البالستيسين األرجواني، أصنع بعض 
األشكال مثل “األذن” لكل جانب من رأسه.  قم 
بتثبيتها على رأسه ولكن كن حذرا حتى ال تلطخ 
عملك!



فكــر

بإیجابیــة

عليك نركز  دعنا 
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