
لوحـــة القصــــة
STORYBOARD

ACTIVITY BOOKLET
كتيـــــــــــــــــب النشـــــــــــــــاط



01

QATAR CHILDREN’S MUSEUM
LEARNING TO PLAY

متحـــف األطفـــال قطـــر
التعلم من خالل اللعب

Every child deserves the opportunity to develop and 
fulfil their individual potential. Qatar Children’s 
Museum provides cutting-edge child developmental 
settings and resources to help children and their 
families thrive.

We support all children, including those with special 
education needs and disabilities, to learn through play, 
have fun and bond with family and friends, while 
nurturing them to be the future leaders and caretakers 
of Qatar, supporting the goals of the Qatar National 
Vision 2030.

 يســتحق كل طفــل أن ُتتــاح لــه الفرصــة لتطويــر وصقــل
 إمكاناتــه وتنميــة قدراتــه الفرديــة. ُيتيــح متحــف األطفال
 أحــدث وســائل تنميــة قــدرات الطفــل وصقــل مواهبــه
 لمســاعدة األطفــال واألســر علــى النجــاح واالزدهــار

.وإطالق العنان للتطور واإلبداع

 نحــن ندعــم جميــع األطفــال، بمــا فيهــم األطفــال ذوي
 االحتياجــات الخاصة في مجال التعليــم، للتعلم من خالل
 اللعــب، واالســتمتاع باألنشــطة مــع العائلــة واألصدقــاء.
 كمــا نحــرص علــى َتْنِشــَئتهم ورعايتهــم ليكونــوا قــادة

FROM OUR FAMILY TO YOURS
INSTAGRAM PROGRAMMING

مـــــن عائلتنــــا لعائلتكــــم
أنشطتنا على اإلنستغرام

The Children’s Museum is reaching out to you in 
solidarity at this challenging moment, when the spread 
of COVID-19 is forcing people to self-isolate. We are 
opening virtual windows into our homes, supporting 
you with carefully curated content to enjoy as a family.

Available through QM’s social media channels and 
suitable for both Arabic and English speaking 
audiences.
@childrensmuseum.qa

 يتواصــل متحــف األطفــال معكــم ضمــن ســياق تضامنــي
 فــي خضــم هــذه اللحظــات الصعبــة، حيــث أجبــر انتشــار
 كوفيد 19 كافة الناس على العزلة الذاتية. سنقوم بفتح
 نوافــذ افتراضيــة فــي منازلنــا، ونقــدم لكــم الدعــم مــع

 محتوى منسقة بعناية يمكن للعائالت االستمتاع بها

التواصــل قنــوات  خــالل  مــن  متــاح  المحتــوى   هــذا 
 االجتماعــي الخاصــة بمتاحــف قطــر ومناســب للمتلقيــن

الناطقين باللغتين العربية واإلنجليزية
@childrensmuseum.qa
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ACTIVITY OVERVIEW
-
 

لنتعـــرف علـــى النشـــاط

Storytellers use storyboards to outline stories in a simple linear sequence. 
Storyboards are used in filmmaking, animations, theatre, books and more 
to allow the creator to organise the plot and present them in an orderly 
manner.  This technique merges both creative and imaginative thinking 
with organisational and communication skills together.   

 يستخدم رواة القصص “لوحة القصة“ لتوضيح القصص بتسلسل خطي بسيط. ُتستخدم
 صــور المشــاهد فــي صناعــة األفــالم والرســوم المتحركــة والمســرح والكتــب وغيرهــا
 لتســمح للمبــدع بتطويرحبكــة القصــة وتقديمهــا بطريقــة فعالــة. تدمج هــذه التقنية كل

 .من التفكير اإلبداعي والخيال مع المهارات التنظيمية ومهارات التواصل أيضًا

أهــــــداف التعــــــــــليم
LEARNING GOALS
- 

1. Learn a technique for organising and communicating 
information and using storyboards as a tool for creative 
storytelling and narration. 
2. Get a sense for how professional storytellers 
use storyboarding
3. Practice communication, literacy and creative skills 

 ١. تعلم مهارة تنظيم األفكار وتوصيلها واستخدام صور المشاهد
 كأداة لرواية القصص والسرد اإلبداعي

٢. التعرف على كيفية استخدام رواة القصص المحترفين للوح القصص
 ٣. تنمية مهارات التعبير، والتواصل، و اإلبداع

TO THE ACTIVITY INSTRUCTIONS >> 
<< لخطــــــوات النشــــــــــاط
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1. Print out the pages with the storyboards on them 
pages 6-9. You may want to print extra copies of the blank 
scene page 9. 
2. Cut the pages into half, following the cut lines. 
3. Your storyboards are ready to use

 ١. اطبعوا صور المشاهد من الصفحة 6-9. قد ترغبون
 في طباعة نسٍخ إضافية من المشاهد الفارغة في صفحة 9
 ٢. قوموا بقص الصفحات إلى نصفين، باتباع ارشادات القص

 الموضحة لديكم
  ٣. واآلن عناصر لوحة القصة الخاصة بكم جاهزة لالستخدام

 قوموا بزيارة الرابط أدناه لمشاهدة
فيديو يستعرض الخطوات
Visit the link below to watch 
the video showing the steps
https://tinyurl.com/qcm-ajyal-feeder

الــــــــخــــــــطــــــــوات
INSTRUCTIONS
-

شــــــــرح النشــــــــاط
ACTIVITY DEMO
- 



مبتدئ
 اختــاروا مشــهد مــن المشــاهد المصــورة و ادعــوا طفلكــم لوصــف المشــهد. مــن المرجــح
 أن األطفــال األصغــر ســًنا يتركــز اهتمامهــم علــى اكتســاب المفــردات  بتســمية األشــياء
 التــي يرونهــا فــي المشــهد، شــجعوا طفلكــم علــى مالحظــة التفاصيــل الملموســة عــن

طريق طرح اسئلة عن اللون واألبعاد
 أمــا األطفــال األكبــر ســًنا فهــم قــادرون علــى خلــق اســتنتاجات مفصلــة مــن خــالل
 مالحظاتهم، ورؤية األشياء غير الملموسة في المشهد مثل العالقات بين الشخصيات
 أو أســباب أحــداث المشــهد ونتيجتهــا، وهــم علــى اســتعداد تــام لالنتقــال إلــى المســتوى

المتوسط
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 يمكنكــم اســتخدام المشــاهد الســتة فــي كتيــب النشــاط بطــرق مختلفــة اعتمــاًدا علــى
 االهتمــام والعمــر ومعالــم النمــو التــي حققهــا أطفالكــم. أعيــدوا اســتخدام النشــاط
 لالســتفادة منــه كمصــدر لصقــل مهــارات اإلبــداع والتواصــل لديهــم. ابــدأوا باختيــار أحــد
 المســتويات الثالثــة كدعــوة للعــب، وبإمكانكــم أيضــًا تجربتهــا جميعــًا، أو ابتــكار طريقتكم

الخاصة في مشاركة النشاط مع أطفالكم

       متمكن
 قدمــوا مشــهدين أو أكثــر ألطفالكــم وادعوهــم إلنشــاء تسلســل خــاص بهــم. مــع ازديــاد
 تعقيــد مشــاهد الصور، اســتخدموا المشــهد الفــارغ إلنشــاء المزيد من المشــاهد الخاصة
 بهــم. تــم إنشــاء أســطر  لكتابــة القصص المنطوقــة. شــجعوا أطفالكم على كتابــة القصة

 بأنفسهم، إذا كان ذلك مناسًبا لنشاط أطفالكم

 عنــد تمكنكــم مــن اتقــان صنــع “لوحــة القصــة”، قومــوا بإنشــاء لوحــة جديــدة كاملــة
متسلسلة من صنع خيالكم

 متوسط
 قموا  باســتخدام مشــهدين وقدموهما بالتسلســل ألطفلكم، اطرحوا مفهوم تسلســل
 المشــاهد وأن مشــهًدا واحــًدا يحــدث تلــو اآلخــر، وادعــوُا أطفالكــم للتحــدث عن المشــهد
 اآلخــر واطرحــوا أســئلة حــول مــا يحــدث بيــن هذيــن المشــهدين أو العالقــة بيــن مشــهدين
 المتتالييــن. عندمــا يكتســب طفلكــم فهًمــا أكبر لكيفية عمــل لوحة القصــة، حينها قوموا

بمشاركتهم عدد أكبر من المشاهد
 عــودوا الــى هــذا النشــاط فــي أوقــات مختلفــة بتسلســالت مختلفــة لتشــجيع التفكيــر 

المرن والتوصل إلى تفسيرات مختلفة لكل مشهد اعتماًدا على موقعه في القصة

 قــد يرغــب بعــض األطفــال فــي إضافــة مشــاهد إنتقاليــة مــن وحــي خيالهــم. لدعــم هــذه
 الرغبة تم إنشاء صفحة المشاهد الفارغة

 ستالحظــون وجــود اســطر  لكتابــة القصــص المنطوقــة إذا كان ذلــك مناســًبا لنشــاط
 طفلكــم، ادعوهــم لكتابــة القصــة بأنفســهم. يمكنكــم تدبيــس هــذه األوراق مًعــا لصنــع

قصتكم الخاصة

دعــــــــــوة للعـــــــــب
PLAY PROMPTS
- 
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Emerging 
Pick any one of the scenes. Invite your child to describe the scene. Younger 
children who are focusing on acquiring vocabulary are likely to focus on 
naming things they see in the scene. Encourage the observation of tangible 
details by asking about colour and size and spatial relationships.   
Older children able to make inferences through their observations and 
see intangible things in the scene such as relationships or cause and effect, 
are ready to move on to the next level of complexity.  

The six scenes in this activity booklet can be used in different ways 
depending on the interest, age and developmental milestones achieved 
by your child. Do use them again and again, even in the same activity, to 
benefit from familiarity of the resource and hone creative and 
communication skills. Choose from one of the three complexity levels to 
start off with, but also do try them all, and come up with your own ways 

Mastery
Present two or more scenes to your child and invite them to create their 
own sequence. As the stories get more and more complex, use the blank 
scene to create more of your own scenes. The templates have been created 
with space for writing the verbalised stories. If appropriate, invite your 
child to write it themselves.   

As you gain mastery in storyboarding, create all your scenes from scratch!  

Developing 
Use two scenes and present it in sequence for your child. Introduce the 
concept that one scene takes place after the other. Invite your child to talk 
about one scene, the other and ask questions about what happens in 
between those two scenes, or the relationship between two consecutive 
scenes. As your child gains more understanding of how storyboarding 
works, increase the number of scenes used. Do visit this activity at different 
times with different sequences to encourage flexible thinking and come 
up with different interpretations of each scene depending on their position 
in the sequence.  

Some children may desire for the transition scenes they develop in their 
minds to be visualised. The blank scene has been created to support this.    

The templates have been created with space for writing the verbalised 
stories. If appropriate, invite your child to write it themselves. You can 

دعــــــــــوة للعـــــــــب
PLAY PROMPTS
- 
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DONT FORGET TO 

SHARE YOUR WORK
WITH US TO BE FEATURED!

ال تنسوا إرسال مشاركاتكم!

@CHILDRENSMUSEUM.QA @AJYALFILM
#QCMXAJYAL #AJYAL20

أرسلوا�مشاركاتكم�على
 Send your videos to our e-mail

CHILDRENSMUSEUM@QM.ORG.QA


