
فعاليات بالفن العالجي 

حيز للتعبير



نضع بين
  ايديكم دليل فعاليات عالجية

 "حيز للتعبير"
ترافقكم هذه االيام خالل تواجدكم 

في البيت, تم تنسيق هذه
الفعاليات بحيث تمكن من التعامل
مع المشاعر الضاغطه  والسلبية

واطالقها  من خالل  التعبير
والتجسيد الحسي للمشاعر

واالفكار بطريقة
ودودة والتي تعود عليكم بالمتعة
والتجديد والتعايش مع المتغيرات

اليومية

يمكن لالهل المشاركة واالرشاد وتوفير المواد البيتية للعمل
لالستفسار او التساؤل يمكن ان تستعينو بنا
شروق اغبارية - أخصائية معالجة بالفن

رقم الهاتف : 0506881002
انعموا 

بالراحة والهدوء



أنا أحب عائلتي وأتحمل المسؤولية 
 هيا نرسم العائلة في البيت   



Slime  - الساليم
من مواد طبيعية

مادة الساليم تنفرد بخواص تستجيب 
 بشكل ممتع ومرونة فائقه 

عملية الضغط والطي والدحرجة والسحب
تعمل على تخفيف المشاعر الضاغطة

رابط أرشاد لتحضير الساليم 

https://ponponim.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9D/


حوض الماء / رمل/ طحين
  لعبة تفاعلية ممتعة ومثالية

تساعد على االسترخاء والتنفيس عن
المشاعر السلبية من خالل اللعب
التمثيلي و تحفيز الخيال االبداعي

 
 



خطوط حرة
استخدام االلوان للتواصل والتعبير الحر عن

المشاعر من خالل رسم خطوط متكررة
متناغمة مع حركة الجسم.



فقاقيع االلوان 
عملية دمج االلوان المختلفة مع الصابون ونفخها

على الورق يثير االستجابة العاطفية وتخفف التوتر
والمشاعر الضاغطة.



العجينة البيتية الملونة
 تساعد على تحرير المشاعر السلبية من خالل

التجسيد الحسي والحركي .

رابط تحضير العجينة 

https://wasfetmama.com/recipe/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://wasfetmama.com/recipe/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/


عالمي الصغير 
التخطيط والرسم يعمل على
تحفيز الخيال التمثيلي والتعبير
الحسي, يجدد الطاقة االيجابية

ويحسن الشعور 



المندال
تلوين االشكال

والتفاصيل المتماثلة التي
تعمل على تحفيز الحس
البصري والتعبيري وزيادة

التركيز وتبعث الراحة
والهدوء.

رابط صور مندال للتلوين

https://www.google.co.il/search?q=coloring+mandala+kids&tbm=isch&ved=2ahUKEwi12vr5kbboAhUUhhoKHVqgCrgQ2-cCegQIABAA&oq=coloring+mandala+kids&gs_l=img.3..0i19j0i8i30i19l9.709900.740770..741031...24.0..0.257.5791.0j39j2......0....1..gws-wiz-img.....10..0i10i1j0j0i5i30j0i10i1i24j0i67j0i10i24j0i10j0i1j35i362i39j35i39j0i131j0i30.jm_89UefFmw&ei=fZN7XvWnApSMatrAqsAL&bih=710&biw=1536&hl=ar#imgrc=AxtpoyTrCURGFM&imgdii=y0E8t-dyUd5AWM


الوان المشاعر 
نختار الوان مشاعرنا
ونشاركها مع االهل

بحركات لطيفة بالتناوب 



نبني بيتًا, نحكي
قصة عن طريق
المواد الطبيعية 



أكياس األلوان / مواد مختلفة  
دمج االلوان باستعمال الحواس تساعد على
االسترخاء والتنفيس عن المشاعر السلبية



الحاضر والمستقبل
نرسم حدود كف اليد ونجسد االمال

بااللوان للماضي والمستقبل 



ماذا
يسكن في

قلبي؟



الكوالج
 بناء صور وتجسيد

حسي وتعبيري
لالشكال عن طريق
التفكيك والتركيب



ظالل
نرسم االشكال التي نحب في
اشعة الشمس ونحكي قصتها.



رشاش االلوان 
رش االلوان المختلفة بشكل

عشوائي على مسطحات,
تعمل على تفريغ المشاعر

السلبية وتبعث الراحة



العائلة
نرسم

االيادي
بمشاركة

االهل ويقوم
كل شخص

بتلوين الجزء
الخاص به 



ال تتحرك, ال ترحل بل
أنغمس في اللحظة
الحالية وتذكرها الى

االبد.
فيرجينيا وولف 

Mandala Art & Art Therapy

Mandala_art_therapy

https://www.facebook.com/Mandala.Art19/

