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 الفنـــون

 
 

 

  

 
 يتيح التعرض للفنون سبالً ُمجدية للتفكير والتعبير النقدي

 واإلبداعي.
 

غالبًا ما يُظهر األطفال الموهوبون، منذ سن مبكرة، تفكيًرا يتسم بالتجريد والتعقيد واالستبصار والمنطق. 

أن توفر  -مثل الكتابة اإلبداعية والموسيقى والمسرح والفنون المرئية  -والمحاوالت الفنية  يمكن للمشاريع

األفكار واالنطباعات بطرق قد يكون من الصعب إظهارها بطريقة عن  بالتعبيرإطاًرا يسمح للطفل الموهوب 

ر على نحو غير متوقع الموهوب وقدرته على ربط األمو أخرى. عالوةً على ذلك، فإن الخيال النَِشط للطفل

 وكتاباته فريدة من نوعها. غالبًا ما تجعل رسوماته ولوحاته وتراكيبه وتفسيراته وعروضه

 

 طرق لتعزيز تنمية الحس الفني لدى طفلك
 

ابتكر فرًصا لطفلك الستكشاف اهتماماته سواء كان ذلك من خالل االستماع إلى الموسيقى أو  في المنزل:

المشاركة في المسرح لتسليته الشخصية أو لتسلية اآلخرين. واسمح لطفلك باستكشاف  ابتكار أعمال فنية أو

 العائلية أو تقديم مسرحية في غرفة المعيشة. مجموعتك الموسيقية أو تلوين الصور

 

إذا كان طفلك متميًزا فنيًا، فّكر في إلحاقه بمدرسة فنون متخصصة واستكشف ما إذا كانت في المدرسة: 

متوفرة في منطقتك. قد ترغب أيًضا في أن تسأل معلم طفلك عن كيفية اختالف المنهج  الفنون برامج تكامل

 الفني بالنسبة للطفل الموهوب.

 

اصطحب طفلك إلى العروض الموسيقية والمعارض الفنية واألعمال المسرحية. احترم حدود  في المجتمع:

لكن كن على اطالع أيًضا على األحداث الخاصة على الحضور من قِبل المجموعة الراعية، و السن المفروضة

أصغر طفل موهوب. كذلك، ابحث عن ورش العمل والدروس وغيرها من  بجميع األعمار التي قد يستمتع بها

 المحلية والمسارح الشعبية والجامعات. الفرص، وغالبًا تتوفر في المكتبات العامة والمتاحف

 

 األسئلة الشائعة لدى اآلباء

 ؟معرفة ما إذا كان طفلي موهوبًا في الفنون كيف يمكنني
 

غالبًا ما يُظهر األطفال الذين يتمتعون بالنضوج الفني الُمبّكر خياالً خصبًا أو طالقة التعبير، والشغف والقدرة 

من المعرفة، كما يُظهرون قدرة على تغيير الشكل الفني ببراعة وبطرق أعمق. على سبيل  تجاه هذا الجانب

تكرار األنماط اإليقاعية وابتكار أنماط جديدة يُظهر قدرةً على التالعب  الطفل الصغير القادر علىالمثال، 

 باألصوات؛ مما قد يشير إلى كونه موهوبًا موسيقيًا.

 

 

 

 مثمرة أفكار
 
 ال تقلق بشأن التسميات بالنسبة  »

 لطفلك. وبدالً من ذلك، اجعل تركيزك

 لمصلحته.على الخدمات المتاحة 

 

 أن تمدح عمل طفلك،  (أو بدالً منقبل ) »

 اطلب منه أن يشرحه لك. فاألسباب التي

 دفعته الختيار أمور معينة غالبًا ما تكون

 أكثر أهمية من الُمنتج النهائي.

 

 ادعم ميول طفلك وأتِح له المزيد  »

 من الفرص الستكشاف واكتساب ميول

 جديدة.

 

 وّجه موهبة طفلك من خالل إيجاد  »

 الكتب والسير الذاتية واألفالم وغيرها

 من الموارد المرتبطة بمجال اهتمامه.

 

 من المهم اختيار المعلم المناسب،  »

 ويُفضل أن يكون واحًدا من ذوي الخبرة

 في تعزيز األطفال الموهوبين فنًيا.
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 (تابع)كيف يمكنني معرفة ما إذا كان طفلي موهوبًا في الفنون؟ 
 

 تتضمن المؤشرات األخرى للطفل صاحب اإلبداع الفني القدرة على:
 

 تكرار لحن، سواء عن طريق صوته أو بآلة موسيقية 

 إعادة رسم لوحة أو إعادة نحت عمل فني 

  مختلفةالمقارنة بين اللحن الرئيسي والموسيقى في أعمال فنية 

 إظهار خيال خصب أو طالقة في التعبير أو نشاط بدني 

 إظهار إدراك للتصميم واللون واألنماط اإليقاعية والنواحي الجمالية 

 

 هل يمكنني دعم طفلي في الفنون إذا لم أكن خبيًرا فيها شخصيًا؟
 

أجل الطفل الموهوب رياضيًا. قد في بعض النواحي، يتشابه دعم الطفل الموهوب في الفنون مع ما يفعله اآلباء من 

زف لحن السوناتا، ولكنك سوف تقضي وقتًا في البحث عن و عأ مباشرةً كيفية رمي كرة منحنية طفلك ال تُعلّم

  وتصطحب طفلك إلى التمارين والمسابقات، وتُشارك في تقديم الدعم للمؤسسة. الفرص الممكنة،

 

محلية بمنطقتك، واْسَع للحصول على الموارد الخاصة واالستعانة تحدث مع معلمي الفنون الجميلة في المدارس ال

المستقلين، وابحث في المتاحف الفنية المحلية ودور األوبرا والفرق الموسيقية والمسارح للحصول على  بالمدربين

  الفرص.

 

 ما الذي يمكنني فعله لتعزيز نقاط القوة والمهارات لدى طفلي؟
 

الحركة واللون والشكل والصوت. أشرك طفلك في وسط فني من خالل المشاركة في دْع طفلك يستكشف من خالل 

والمجموعات المحلية المتخصصة في الفنون. باإلضافة إلى ذلك، قدّم لطفلك الصورة األفضل الهتماماته  الفصول

سيمفونية أو حضور  لرؤية المعارض في المتحف الفني المحلي أو االستماع إلى أداء أوركسترا الفنية من خالل أخذه

 مسرحية، إذا كان ذلك ممكنًا.

 

وفِّر لطفلك مصادر متعددة لشكل من األشكال الفنية، حتى يتمكن من التعرف على المهارات المتخصصة والعادات 

 الخاص بالفنان. واألهم من ذلك، عّرف طفلك على مجتمع يزخر باآلخرين الذين يشاركونه شغفه للفنون. والتفكير
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