رحلة ليوم
كامل
مع متاحف جالسكو

مرح مجاني للعائلة
جربوا شيئا ً جديدا ً كعائلة – إليكم بعض
األفكار المجانية لتبدؤوا فيها!
أكملوا األنشطة واستلموا لصاقات أثناء
ذهابكم.

هذه الكراسة ُملك:
.....................................................................

glasgowmuseums.com

متاحف جالسكو هي ملكك .أنت وعائلتك
مرحب بكم هنا .نحن نفهم بأن جميع العائالت
لديهم اهتمامات واحتياجات مختلفة ونحن
نهدف لمساعدتكم لتحصلوا على ما ترغبون
به من زيارتكم .
توجد صفحة في هذه الكراسة لكل متحف من متاحفنا التسعة .ستجد نشاطات وعروضات
مناسبة للعائالت الكتشافها إضافة إلى أفكار حول األشياء األخرى الموجودة القريبة التي
يمكن مشاهدتها والقيام بها.

أهم النصائح

إليكم بعض من أهم النصائح من قِبل العائالت
التي زارت متاحفنا من قبل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

متاحف جالسكو مجانية
قوموا بتخطيط رحالتكم
حضّروا أطعمة النزهة
اجلبوا عربة أطفال ليستخدمها األطفال
الصغار عندما يتعبون
قوموا بالتقاط صور تذكارية لرحلتكم
اجلبوا دفترا ً صغيرا ً وقلم رصاص لكتابة أفكار وبعض
الرسومات أثناء زيارتكم
اطلبوا العون من مساعدي المعرض
اسألوا إذا كان هناك معرض آخر أو حديقة عامة قريبة لزيارتها في
نفس اليوم
يمكنكم مشاركة أفكاركم وقصصكم وصوركم معنا على صفحة
الفيسبوك وتويتر.

ال تملك كل متاحفنا
أماكن داخلية لتناول
طعام النزهة .يرجى
تفقد صفحة اإلنترنت
الخاصة بنا للمزيد من
المعلومات.

معرض الفن الحديث (جوما(

ال يفوتك

))(Gallery of Modern Art (GoMA

جدار المرايا في
البهو وتمثال دوق
ويلينجتون في
الخارج.

ما هو ذوقك؟
اصعد لألعلى إلى المعرض 2
• قم بإلقاء نظرة على المنحوتات والرسومات
والصور المتعددة األلوان.
• قم بوصف أكثر األعمال الفنية المثيرة
لالهتمام لعائلتك.
• تحدث عن قياسات وأشكال وأنماط
األشياء التي تراها.

كن مبدعا ً
ابحث عن ‘كرييت سبيس’ ( )Create Spaceفي
المعرض .2
• استكشف النسيج والشكل والصوت.
• استخدم المواد الموفّرة وذلك لعمل تحفة فنية
خاصة بعائلتك.
• قم بتسمية عملك الفني.

هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟

قم بزيارة مكتبة ‘جوما’ .توقّف
ألخذ استراحة في ‘جورج سكوير’
امش إلى
 ،George Squareأو ِ
‘ذا اليتهاوس’ The Lighthouse
لرؤية المدينة من األعلى.
انظر إلى األعمال الفنية الكبيرة القريبة من السطح.
• ما هو شكلها؟
• من أي شيء هي مصنوعة؟
• هل يمكنك أن تتحرك مثل الطير أو السمكة،
تتأرجح مثل الجرس وتقف مثل الشجرة؟

فن على المبنى

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

مركز موارد متاحف جالسكو

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

(Glasgow Museums
)Resource Centre

الباحثون عن المتاجر

احفر

شارك في النشاطات واستكشف أحد متاجرنا
الكبيرة المليئة بكنوز المتحف.
• كل يوم سبت ،بين  4 -1.30بعد الظهر،
مجانا ً وبدون موعد مسبق.
• ما هي األغراض التي أحببتها أنت
وعائلتك كثيراً؟ ولماذا؟

اذهب إلى حفرة التنقيب عن اآلثار.
• أصبح عالم آثار ،وقم باستخدام األدوات الخاصة
إليجاد األغراض المخبئة في الرمل.

صندوق تجربة األلعاب
اسأل عن صندوق تجربة األلعاب.
• المس ألعابا ً مختلفةً تعود لسنوات عديدة.
• إلى أي حد تشبه هذه األلعاب ألعابك الخاصة؟
• هل يمكنك أن تلعب فيهم اليوم؟

هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟

قم بزيارة بحديقة ‘دامز تو
دارنلي كونتري بارك‘ Dams
to Darnley Country Park
القريبة للقيام بالمزيد من
االستكشاف والمرح في
الهواء الطلق.

ال يفوتك

حديقتنا الصغيرة مليئة بالنباتات
والحشرات .انظر ما الذي
يمكنك مشاهدته في ممر التنزه
في الطبيعة.

‘كيلفين هول’

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

()Kelvin Hall

المرآة السحرية
قم بالنظر من خالل النافذة المطلة على الممر
باتجاه قاعات الرياضات.
• ما هي الرياضات التي تظن أنه يتم اللعب فيها
هناك؟
• ابحث عن المرآة السحرية وتدرب على
الرياضات – انظر إلى نفسك في المرآة كيف
ستبدو مختلفاً.

السعي للقمة
اذهب إلى معرض المجموعات واكتشف شعار
جالسكو للنبالة.
• السمكة ،الشجرة ،الجرس والطير جميعها
تخبر قصة عن ‘ساينت مونجو’
 ،St Mungoالقديس شفيع جالسكو.
• ما هي الصور التي قد تستخدمها لتخبر قصة
عائلتك؟

ال يفوتك
التقاط ورقة طريق
آي-سباي من مكتب
االستقبال .استخدم مفاتيح
لغز الصورة إليجاد
األغراض.

هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟

قم بزيارة مركز ‘كيلفينجروف’ لبولينج
الحديقة والتنس Kelvingrove Lawn
Bowls & Tennis Centre
في ‘كيلفين واي’ Kelvin Way
للحصول على جلسة مجانية
لبولينج الحديقة.

أرشيف الصورة
المتحركة في مكتبة
اسكتلندا الوطنية
امش إلى أعلى الممر .إذا كانت األبواب مفتوحة
ِ
واستطعت رؤية الشاشة الكبيرة ،قم بالدخول.
• استخدم الحواسيب إليجاد بعض األفالم القديمة
حول كيفية لعب األطفال عندها.

متحف ومعرض الفنون
‘كيلفينجروف’

()Kelvingrove Art Gallery and Museum

ال يفوتك

‘أوبجكت سينما’
 – Object Cinemaادرس
المخلوقات وشاهد فلما ً عن
الحياة في الغابة المطرية.

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟
اكتشف الحياة البرية المحلية،
العب ،استخدم المزالج
والدراجة في ‘كيلفينجروف
بارك’ .Kelvingrove Park
هنالك المزيد من المعروضات
على طول الطريق في ‘كيلفين
هول’.

تحسس
الوجوه

سفاري
الحيوانات

جزيرة ‘ساينت
كيلدا’ St Kilda

اذهب إلى ‘إيست كورت’
 East Courtوابحث عن
الرؤوس الطافية.
• اختر رأسا ً وانسخ تعبير
الوجه.
• هل يمكن لعائلتك أن تحزر
كيف تشعر؟
• إذا أمكن لهذا الرأس أن
يتكلم ،ما الذي سيقوله؟

اذهب إلى ‘ويست كورت’
.West Court
• ما هي الحيوانات التي من
السهل رؤيتها؟
• لماذا يصعب إيجاد بعض
الحيوانات؟
• هل أمكن ألي فرد من
عائلتك االقتراب من أي من
هذه الحيوانات في الحياة
الحقيقية؟

اذهب إلى معرض البقاء
الثقافي في الطابق األول.
ابحث عن قارب البريد.
• إذا انقطع فيك السبيل على
جزيرة صغيرة ،ما هي
األشياء التي ستطلبها؟
• كيف يمكنك إرسال رسالة
إلى اليابسة؟

ال يفوتك

القيام بغسيل العائلة في
‘ستيمي’ Steamie
(مكان لغسيل الثياب)
في الطابق األول.

‘بيبولز باالس’ (قصر الشعب)

معمل ألبان ‘باتركوب
دايري’
Buttercup Dairy
ابحث عن ‘باتركوب دايري’.
• ارت ِد لباسا ً لمساعد متجر وقم بوزن الزبدة.
• ما الذي ستشتريه من معمل األلبان؟
• ما الذي يمكنك شراؤه من معمل ألبان
‘باتركوب دايري’ والذي ال يمكنك شراؤه من
أي مكان آخر؟

‘باروالندز’
Barrowlands
قم بزيارة معروضات ‘باروالندز’ في الطابق
األول.
• ما هو نوع الرقص الذي قام الناس برقصه
عندما تم افتتاح صالة الرقص؟
• ماذا كان يرتدي الرجال والسيدات؟
• اكتشف خطوات الرقص وجربها بنفسك.

هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟
استكشف ‘دولتون فاونتن’
 ،Doulton Fountainحبال
الغسيل ومعمل السجاد ‘تيمبلتون’
 Templetonالفاخر في ‘جالسكو
جرين’  .Glasgow Greenجرب
المزالج في الحديقة العامة.

()People’s Palace

‘سينجل إند’
Single End
اذهب إلى الطابق األخير .ابحث عن ‘سينجل إند’.
• عاشت عائلة من  5أشخاص في هذه الغرفة.
• أين يمكن للجميع أن ينام؟
• أين يمكنهم الذهاب إلى المرحاض في الليل؟
• كيف يمكنهم الطبخ؟

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

‘بروفاندز لوردشيب’

()Provand’s Lordship

لعبة االختباء للحيوانات

عمل وجوه

هنالك الكثير من الحيوانات مختبئة في حجر
وخشب وزجاج هذا المنزل القديم.
• من يمكنه أن يجد أكبر عدد؟
• ابحث عن قرب عن الخيول واألسود والكالب
والماعز والطيور واألسماك.

اذهب إلى الحديقة وابحث عن ‘تونتين هيدز’
.Tontine Heads
• ما الذي يمكنك عده؟
• من يستطيع القيام بأفضل تعبير عن وجه
‘تونتين’؟

ال يفوتك

حديقة ‘ساينت نيكوالس
جاردن’ St Nicholas
 Gardenخلف
‘بروفاندز لوردشيب’

هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟
لماذا ال تقوم بزيارة
كاتيدرائية جالسكو لترى
الزجاج الملون الجميل
ونحت الخشب؟

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

متحف ‘ريفرسايد ميوزيوم’

صورة العائلة
قم بزيارة استوديو التصوير.
• تأنّق وقف بوضعية تصوير
• كيف تقوم بالتقاط الصور اآلن؟
• كيف قام البالغون في عائلتك بالتقاط الصور
عندما كانوا أطفاالً؟

‘موريس ميني ماينور’
Morris Mini Minor
ابحث عن سيارة ‘ميني’ الحمراء بجانب الفستان
الفضي ،وتخيل عطلة للعائلة.
• كيف تضع الجميع بداخل السيارة بأمان؟
• ما الذي ستقوم بتوضيبه؟
• إلى أين ستذهب؟
• أين يمكنك التوقف لعمل نزهة؟

‘دون ذا واتير’
Doon the Watter
(رحلة في نهر كاليد
بقارب بخاري)
اصعد إلى األعلى إلى الحزام الناقل للسفينة:
• هل يمكنك رؤية ‘مايد أوف أرجايل’
 Maid of Argyll؟ يوجد هناك أطفال
وكلب وفرقة موسيقية على ظهر السفينة.
• الحظ الفروقات بين السفن.
• انظر خارج النافذة إلى نهر كاليد.

()Riverside Museum
هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟
اتبع مسار صور الحياة البرية
في الخارج بالقرب من نهر
‘كيلفين’  ،استخدم حديقة
التزلج الصغيرة الخاصة بنا أو
قم بزيارة جارتنا ‘تول شيب’
.Tall Ship

ال يفوتك
شوارعنا القديمة بمحالها
والمواصالت التي يمكنك
الدخول إليها.

متحف ‘ساينت مونجو’ للفنون والحياة الدينية

)St Mungo Museum of
(Religious Life & Art

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

الرقص مثل ‘شيفا’

الهيكل العظمي الراقص

اذهب إلى معرض الفنون وابحث عن ‘شيفا
ناتاراجا’ - ،ملك الرقص.
• هل يمكنك الرقص مثل ‘شيفا’؟
• ما الذي يمسكه ‘شيفا’ في يديه؟
• قم بأخذ وضعية التصوير لصورة ‘شيفا’.

اذهب إلى معرض الحياة وابحث عن الهيكل
العظمي الراقص.
• كم من الحشرات يمكنك إيجادها على الهيكل
العظمي؟
• كم من األلوان المختلفة يمكنك عدها؟

من خالل النافذة
ابحث عن النافذة الكبيرة في الطابق الثالث:
• ما الذي يمكنك رؤيته؟
• ابحث عن حديقة ‘زين’ المصممة من الحجارة
المصفوفة فوق بعضها.
• هل يوجد أي شيء مميز على أعمدة اإلنارة؟

هل تبحث عن أشياء
أخرى يمكنك القيام بها؟
لماذا ال تقوم بأخذ جولة في
الـ‘نيكروبوليس’ Necropolis؟
البرية؛ قد
هي تعج بالحياة ّ
تستطيع رؤية إحدى الغزالن.

ال يفوتك

أنشطة عملية حول
العروض التفاعلية الدينية
في المعرض االسكتلندي.

متحف مدرسة الشارع في اسكتلندا
(Scotland Street School
)Museum

ال يفوتك
غرفة الطبخ حيث يمكنك
استخدام مخيلتك واتباع
الوصفة على السبورة.

ارجع بالزمن إلى الوراء

ممارسة األلعاب

ابحث عن غرفة المالبس.
• قم بتجريب اللباس القديم للمدرسة.

في بهو الرياضة
• قم بإجراء منافسة عائلية للعب باألطواق.
• جرب العديد من ألعاب ساحة اللعب مثل الوثب
بالحبل والحجلة.
• هل يمكن ألي من أفراد عائلتك المشاركة بأغنية
أو لعبة تصفيق؟

ابحث عن صفوف الدراسة القديمة.
• اجلس على المقعد.
• ما هو الشيء الذي يختلف عن صفوف الدراسة
في يومنا هذا؟
• ابحث عن مفاتيح الحل لتحزر ما الذي كان
يتعلمه األطفال منذ زمن بعيد.

استلم
لصاقتك
من مكتب
االستقبال

زاوية القراءة
خذ راحتك في الصف الدراسي لسنوات الخمسينيات
والستينيات من القرن الماضي.
• افتح الكتب القديمة.
• شارك بالقصص.
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ue المتاحف الساعةBurnside
ً صباحاrk A10
تفتح جميعDuke’s Road
 باستثناء يوم الجمعة،ً مساءا5 حتى الساعة
ً  صباحا11 واألحد حيث تفتح المتاحف بين
 المتاحف التالية هي مغلقة أيام.ً مساءا5 و
)‘بيبولز باالس’ (قصر الشعب:االثنين
 بروفاندز لوردشيب،People’s Palace
 متحف ‘ساينت،Provand’s Lordship
St Mungo مونجو’ للفنون والحياة الدينية
،Museum of Religious Life & Art
ومتحف مدرسة الشارع في اسكتلندا
.Scotland Street School Museum
Pa

المرافق

للمزيد من المعلومات حول المواصالت
ومواقف السيارات والقهاوي والوصول
 يرجى زيارة،باستخدام الكرسي المتحرك
موقعنا اإللكتروني
www.glasgowmuseums.com

 باسم منظمةGlasgow Museums تعمل متاحف جالسكو
.Culture & Sport Glasgow الثقافة والرياضة في جالسكو
منظمة الثقافة والرياضة جالسكو هي مسجلة كجمعية خيرية برقم
.SC037844

