النشاط 1
األبطال الصامتون مع إميري ويندر

تعد سانت هيلني موط ًنا للبعض من الناس ممن وصفوا بأنهم أكرث و ّدا ً ورأفأة وتواضعاً يف املنطقة .لدى الكثري منا صديق
أوفر ٌد من أفراد األرسة ميكننا اللجوء إليه للحصول عىل مشورة إيجابية أو تشجيع عند الحاجة .بالنسبة لنا ،هؤالء هم
أصنامنا وصخورنا التي نتمنى أن نرفعها ونشيد عل ًنا باملستوى الذي تستحقه.

وكسوا الحواجز ودفعوا باملجتمع لألمام
ميتلك سانت هيلنز تراثاً غنياً من الناس الرائعني الذين حققوا انجازات عظيمة ّ
بهدوء وكرم .لقد حان الوقت يك نحتفل بهؤالء األبطال الصامتني ونسلّط الضوء عىل إنجازاتهم التي حققوقها .إن كان لديك
كست القوالب النمطية القامئة عىل نوع الجنس
ج ُّد شارك وبذل جهدا ً حثيثاً يف معركة ما أو أخت مثل لييل بار التي ّ
وسعت من أجل املساواة ،نريد أن نسمع عن هؤالء األشخاص امللهمني.

دعنا ننشئ قصة بطلك الصامت من خالل مشاركة القصص.
• خذ بعض الوقت مع العائلة للحديث عن شخص محيل ملهم لك يف سانت هيلني.
• أنشئ اآلن ملف حقائق عن الشخص أدناه.
• عند االنتهاء  ،التقط صورة مللف الحقائق الخاص بك وشاركها عرب اإلنرتنت باستخدام الهاشتاج HereInStHelens#
HereInStHelens#

االسم:
سنة الوالدة
اإلنجاز:

التأثري عىل اآلخرين:

ارسم صورة للشخص املوجود يف املربع أو أضف صورة إذا كانت لديك واحدة.

النشاط 2
اكتشاف الحياة  -مع كارا لويج
لغرض هذا النشاط ،سوف تحتاج إىل:
الورقة واألقالم
التعليامت

هەر یەکێك لە ئێوە شتێك بدۆزێتەوە لەناو ماڵەکەتان کە بیرتان بخاتەوە لەکوێ ژیاون .من قەڵەمێك و قەڵەم دادەرم
هەڵبژارد ،چونکە من لەماوەی ئەو  6مانگەی ڕابوردوو زۆر وێنەم کێشاوە لەناو ماڵەکەم.
• وێنەی شتێك بکێشە بەبێ ئەوەی سەیری الپەڕەکە بکەیت ،چاوت هەر لەسەر شتەکە بێت و سەرنج بدە لە شتەکە و
هیچ سەیری خوارەوە مەکە!
• ئێستا دیسانەوە وێنەی شتەکە بکێشە دەتوانیت ئەم جارە سەیری الپەڕەکە بکەیت ،بەاڵم دەبێ وێنەکەی بکێشیت
بەبێ ئەوەی قەڵەم پاندانەکەت الببەیت لەسەر کاغەزەکە.
• دواتر ،بەشێوەیەکی ئاسایی وێنەی شتەکە بکێشە ،بەاڵم ئەگەر تۆ بە دەستی ڕاست دەنووسیت ئەوا دەستی چەپت
بەکاربێنە ،وە ئەگەر بە دەستی چەپت دەنووسیت ئەوا دەستی ڕاستت بەکاربێنە.
• لەکۆتاییدا ،دەستەکەی خۆت کە زۆر کۆنرتۆڵت بەسەریدا هەیە دیسانەوە بەکاربێنە ،بەاڵم ئەم جارە تۆ دەبێ وێنەکە
بکێشیت بە شێوەی سەرەوژێر بۆ ئەو شێوەیەی کە سەیری دەکەیت.
• ئەم جارە ،وێنەی شتەکە بکێشە بەشێوەیەکی ئاسایی ،بیکە بە کەسایەتیەك
• ئەم سێ ڕستانەی خوارەوە تەواو بکە بەاڵم لە دیدگا و بیرناوی شتەکە/کەسایەتیەکە کە تۆ وێنەیت کێشاوە
 oکاتێك کە سەیری دەوروبەری خۆم دەکەم...
 oمن دروستکراوم بۆ...
 oمن حەزدەکەم بتوانم...
 oمن هەست دەکەم...
• ئایا شتەکەی تۆ چۆن دەڕوات ئەگەر زیندوو بوایە؟
• بیربکەوە دەربارەی چاوەکانی دەبێ لە کوێ بێت (تکایە ئازادیت لە بەکارهێنانی هەندێك چاوی گوگڵی ).
• بیری لێ بکەوە چۆن بەپێ دەڕوات ،تەمەنی چەندە؟
• ئەگەر شتێکی کۆن بێت ،ئایا بە هێواشی دەجووڵێت ،بە شەلی یان بە هەستکردنی قورسایی؟
• کەی هەست و سۆزەکان دەگۆڕێ و چۆن دەجووڵێت ئەگەر دڵخۆشە ،ئایا زۆر خێراتر دەجووڵێت /باز

دەدات لەو دەوروبەرە؟

فیلمێك دروست بکە
• شتەکانی هەموو کەس پێکەوە کۆبکەوە و بگەڕێ لەدیمەنێكی بچووك کە هەر شتێك باس بکات بۆچی ئەو شتە
تایبەتە و خاوەنی ماڵەکە بیربخاتەوە.
• هەوڵدە فیلمی دیمەنەکەت تۆمار بکەیت و هاوبەشی پێ بکە بەڕێگای ئۆنالین بە هاشتاگی HereInS#ئۆنالین بە
هاشتاگی HereInStHelens#

چاالکی 3
شوێن کەوتنی ئێرە لەگەڵ کلێر ویتامن

تۆ پێویستیت هەیە بە:کاغەز ،یان قەڵەمی گرافیت ،جلوبەرگی گونجاو بۆ کەشوهەوای دەرەوە ،بۆیەی ئاوی
(ئارەزوومەندانەیە) ،کەتیرە (ئارەزوومەندانەیە)
پیاسەیەك بکە بە دەوروبەری شوێنەکەی لێی دەژی  -لەوانەیە باخچەی خۆتان ،شەقامەکەتان بێت ،یان بەپێ ڕۆیشنت
بۆ قوتابخانە ،پارك یان بۆ ناو شار.
تەمەشای پێکهاتە سەرنج ڕاکێشەکانی باڵەخانەکان ،شۆستەکان ،درەختەکان و شتەکان بکە وە بیسڕەوە بۆ دروستکردنی
کارێکی هونەری بیرناوی نەخشکراو کە ڕەنگدانەوەی ئەو شوێنە بێت کە تێیدا دەژی.
چاوەکانت و هەستەکانت بە وریایی بن ،لەبەرئەوەی تۆ دەگەڕێیت بۆ شتێك کە لەوانەیە هەموو ڕۆژێك بە الیدا
تێپەڕی بیت وە بە هەڵسانت بەم کارە شتی تازە دەدۆزیتەوە دەربارەی ئەو شوێنەی لێی دەژی.
• ڕۆیشتووە بەسەر ئەم بەردە ڕیزکراوانە؟
• ئایا ئەو بەردانە لەکوێوە هاتوون؟
• کەی ئەم درختە چاندراوە؟
• ئایا بۆچی هەرگیز من تێبینی ئەو وشانەم نەکردووە لەسەر ئەو بەر دەرگایە پێشرت؟
•؟

؟
کاتێك کە نەخشێکی سەرسوڕهێنەر دەدۆزیتەوە ،هەوڵدەدەیت کە کۆپیەکی وەربگریت بە لێخشاندن لەسەر نەخشی
شتەکە کاغەزەکە بە جێگیری بگرە لەسەر شتە نەخش کراو قەڵەمێکی  crayonیان قەڵەمی گرافیت بەکاربێنە بە
نەرمی لەسەر کاغەزەکەی بخشێنە بۆ دەرکەوتنی نەخشی شتەکە.
بۆشایی لەسەر الپەڕەکەت جێ بهێڵە بۆ لێخشاندنی زیاتر.
کاتێك تۆ ڕووێکی دواتری نەخشکراو دەدۆزیتەوە ،نەخشی ڕووەکە بخەرە سەر الپەرەکە.
بیربکەوە لەوەی چۆن نەخشی جیاواز دەگونجێنی پێکەوە لەگەڵ یەکرتی لەسەر الپەڕەکە.
ئەگەر بەکاردێنی ،ڕەنگەکان بگۆڕەوە بۆ شتە جیاوازەکان.
کاتێك کە تەواوت کرد  -دەستەکانت بشۆ.
کارێکی هونەری بکە بە کۆپی کردن بە لێخشاندنەکانت
کاتێك کە دەگەڕێیتەوە ماڵەوە دەتوانیت کۆپی کردن بە لێخشاندنەکانت بەکاربێنی بۆ دروستکردنی نیگای کارێکی
هونەری بەوەی چیت بینیوە لە پیاسەکردنەکەت دەتوانیت کۆپی کردن بە لێخشاندنەکانت ببڕیت و بیکەیت بە
کۆالج ،ئەگەر تۆ بەکارهێنا ،دەتوانیت بۆیەی ئاوی یەکسەر لە سەرەوە بەکاربێنی  -بۆیەکە نانووسێت بەو شوێنەی
پێوەیە.
بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەم تەکنیك و شێوازە سەردانی  Tate onlineبکە و بگەڕێ بۆ Frottage

چاالکی 4
هێڵی ئاسۆ لەگەڵ دەیڤ بیکستەر

تۆ پێویستیت هەیە بە کاغەزی کۆالج  -نەخشی جیاواز ، ،کۆمەڵێك پارچەی لیگۆی سادە یان خشتەی بنیادنان ،لۆکە و
دەزوو
لە دەرەوە بوەستە یان لە پەنجەرەوە سەیری ئاسامن بکە ئاسامن هەمیشە لەوێیە ئەو جێگیرە ،بەاڵم هەروەها هەمیشە
دەگۆڕێت لەم چاالکیە ،ئێمە سەیری ئەو خاڵە دەکەین کە تێیدا جیهانی ئێمە بە ئاسامن دەگات هێڵی ئاسۆ

چاالکی
وێنەیەکی هێڵی ئاسۆ بگرە لە پەنجەرەیەکەوە یان لە دەرەوەی ماڵەکەت.ئەگەر کامێرایەکت نیە ،دەتوانیت وێنەی
هێڵی ئاسۆ بکێشیت (پێویست ناکات تەواو بێت ،تەنها هەر بیرۆکەیەکی سادەی هەبێت سەبارەت بە شێوەی هێلی
ئاسۆ کە دەیکات).
بە بەکارهێنانی وێنە یان وێنەکێشان ،شێوەی هێڵی ئاسۆ دروست بکەیتەوە بە بەکارهێنانی کەرستەی جیاواز دەتوانیت
دەزوو ،کاغەز یان کارتی بڕاو ،لێگو یان بلۆکی بنیادنان بەکاربێنی  -داهێنەر بە لەوەی چی بەکاردێنی بۆ دروستکردنی
شێوەی هێڵی ئاسۆ.
دەتوانن پێکەوە کاربکەن لەگەڵ خێزانەکەت بۆ دروستکردنی هێڵی ئاسۆی هاوبەش بە شتە جیاوازەکان هەوڵدە
دیمەنە جیاوازەکان لێك بدە بۆ دروستکردنی یەك هێڵی ئاسۆی درێژ ئێستا بەشی پەسندکراوی خۆت هەڵبژێرە و
وێنەی لەبەر بگرەوە بە بەکارهێنانی کاغەزی تەنك دواتر دەتوانیت ڕەنگی بکەیت بە قەڵەمی ماجیك بۆ دروستکردنی
شێوەی کاریگەریی پەنجەرەی بۆیەکراو هەڵی بگرە بۆ سەر پەنجەرەکە یان الیتێكی بەرەو ڕووی پێ بکە بۆ بینینی
درەوشانەوەی ڕەنگەکان.
کاتێك هێڵی ئاسۆیەکەت تەواو کرد ،دەتوانیت وێنەیەکی بگر یت -هەوڵدە تاقی بکەوە بە فلتەری جیاوازی وێنە بۆ
گۆڕینی دیمەنەکەی و هەست بە وێنەکەت بکەیت.کارە هونەریەکەت هاوبەشی پێ بکە لەسەر ئینستگرام یان تویتەر
بە هاشتاگیHereInStHelens#:
هونەرمەندانی کە بەناوبانگن بۆ ئەوەی ئاسامن بخەنە ناو کارەکەیان:

سەردانی  www.sthelens.gov.uk/hereبکە بۆ چاالکی خێزانی زۆر سەرنج ڕاكێش تر بۆ ئەوەی لە ماڵەوە هەوڵ
بدەیت.

