
 

   

 

"ابتكاري من داري "إعالن عن مبادرة   

 

وضمن إطار استثمار األوقات التي يقضيها الطلبة مع العائلة داخل   تستمر، اإلبداع ال يتوقف واملواهب  الوردية، بأندرسة  مإيماًنا من إدارة  

 البيت نتيجة الظروف االستثنائية التي نمر بها .  

  وطالباتنا، وتنميتها  طالبنا واكتشاف املواهب لدى   اإلبداع،تهدف إلى تشجيع   “، والتيابتكاري من داري إطالق مبادرة " عنقسم األنشطة  يعلن

   الظروف.مهما كانت  
 

“.والغناء(  )العزف املوسيقى  –الرسم  –القصة القصيرة  – إلقاء وكتابة الشعر " املبادرة علىتشتمل    

بإرسال  املشاركة بالطلبة الراغبون حيث سيقوم  عشر.من الروضة األولى حتى الصف الثاني  العمرية،تستهدف املبادرة كافة الفئات  

 " 0504919043رقم أو عبر تطبيق الواتس اب الخاص بال  rosaryactivity@gmail.comالبريد اإللكتروني التالي: عبر  " مأعماله 

 الفائزة.  األعمال للتصفية، وإعالنالتحكيم   لعرضها على لجنة  
 

"بادرةامل شروط"  

   العامة: الشروط  -ا

. املتحدةًزا لقيم مجتمع دولة اإلمارات العربية أن يكون العمل املقّدم معزّ    -   

. أن يعكس العمل املقّدم موهبة الطالب / الطالبة الحقيقية دون مساعدة اآلخرين -   
  

 : مجالالشروط الخاصة لكل  -ب

 إلقاء وكتابة الشعر :    ➢

    أو املرئي عن دقيقتين .  يالشعرية ،وال يزيد التسجيل الصوت  طاألنما  أي مناختيار   :إلقاء الشعر    

.وقوة املعنى )األلفاظ( ،الشعري   القافية والوزنو  ، مالء والنحو الصحيحيناإل   قواعد مراعاة   :كتابة الشعر     

 : القصة القصيرة   ➢

   .وعناصر القصة ،  الكتابة وتسلسل األحداثفي ، اللغوية مع مراعاة السالمة" A4" صفحات  "3" عن  النص املكتوب  دال يزي    

 "."1.5واملسافة بين السطور "   Arial 12" حجم الخط    

 الرسم والفنون البصرية :    ➢

كما يمكنك تناول   ،" A4" رسم على ورقة   ، أو الكوالج، كاألكريليأو ألوان  ، أو باأللوان املائية  ،قلم الرصاصلاالرسم ب  يتم   
ُ
وت  

   . ر عن الطموح والسالم واألملالتي تعبّ  نسانيةاإلأي موضوع من املوضوعات    

 :   املوسيقى   ➢

بما ال يزيد عن دقيقتين . األداء الصوتي تسجيل   كيمكن الغناء :    

.  عن دقيقتينالتسجيل املرئي ال يزيد أ ، مع مراعاة  آلة موسيقية منفردةالعزف على  العزف :     

:    املشاركةتعليمات   

   . ( غناء موسيقى أوعزف  – رسم وفنون بصرية –قصص قصيرة  –كتابة وإلقاء شعر  : ) مما يليمحتوى معين ضمن واحدة   قم باختيار  -1  

 .  (فيديو   –صورة   –ملف صوتي   -   PDF) ملف   أرفق املشاركة بالشكل التالي :  -2

   .  ، و في حال تم اختيار مشاركتك سيتم التواصل معك  في املدرسة سيعرض العمل على لجنة التحكيم  -3

 .     14/6/2020   ولغاية  14/5/2020  سنبدأ بتلقي املشاركات اعتباًرا من - 4
 

 ملزيد من املعلومات ير جى التواصل مع مشرفة األنشطة  على الرقم التالي: ) 0504919043 (  
 

 آملين لطلبتنا دوام التميز واإلبداع 
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