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 خط شكسته
وسايل و مواّدّ مورد نياز:

  مداد نرم 
  مداد شمعى سفيد

 مقّواى سياه

ـ نقطه ها را با مداد نرم به هم وصل كنيد.

اين خط، «خط شكسته» نام دارد.
مثل رعد و برق آسمان. 

آيا مى توانيد نمونه هاى ديگرى مثال بزنيد؟

ـ مداد را بر صفحه قرار دهيد و مانند تصوير ها خط بكشيد.

1919
 چسب

 قيچى يا تيغ موكت بُرى
A 4 كاغذ 
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2 ـ با مداد شمعى سفيد، روى مقّواى سياه 
متفاوت  اندازه هاى  با  شكسته اى  خط هاى 
بكشيد. سپس آن ها را ببريد و روى كادرها 

بچسبانيد.

ـ  به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟   3

گام به گام انجام دهيد:
1 ـ كاغذ هايى را كه در آن ها كادر هايى به 
است  شده  رسم  متر  سانتى  ابعاد 17 × 12 

روى ميز قرار دهيد.
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اجراى قّصه گويى2020
تمرين اّول:

گام به گام انجام دهيد:
1 ـ با همكارى گروه و راهنمايى مربّى، يك قّصه (داستان) با شخصّيت هاى حيوانى انتخاب كنيد.

2 ـ براى هر حيوان يك شخصّيت احساسى  انتخاب كنيد.
       مثال: گاو عصبانى، گربه ى مهربان، بز شاد و ...

   
3 ـ  براى هر حيوان جنسيت و سن انتخاب كنيد.

        مثال: آقا   گاو  پيِر  عصبانى
آقا         جنسيت  **  گاو  حيوان  **   پير  سن  **  عصبانى  حالت احساسى 

خانم  گربه ى   جواِن  مهربان
آقا بُِز  پير شاد

باشد  حيوان  آن  صداى  مشابه  كه  صدايى  با  را  حيوان  هر  جمالت  ـ   4
شروع كنيد. 

        مثال : «خانم گربه ى جوان مهربان»
 ميو، ميو، ميو، كمى غذا مى خورى؟
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تمرين دّوم:
 حاال مى توانيد قّصه ى (داستان) مورد عالقه ى  خود را به صورت «قّصه گويى» اجرا كنيد.

گام به گام انجام دهيد:
ــتان)  ــروه و راهنمايى مربّى خود، يك قّصه(داس ــد و  با همكارى گ ــر كتاب مراجعه كني ــه آخ 1ـ  ب

انتخاب كنيد.
2 ـ   قّصه را با صداى بلند يك يا چند بار بخوانيد.

تجربه   متفاوت  احساسى  حالت هاى  با  را  آن  جمله هاى  ـ  كنيد.3 
4 ـ نقش گوينده يا يكى از شخصّيت هاى قّصه را انتخاب كنيد.

انتخاب  كه  احساسى  حالت هاى  با  را  خود  نقش  جمله هاى   - 5
كرده ايد، تمرين كنيد. 

6 - به كمك اعضاى گروه و راهنمايى مربّى، قّصه را اجرا كنيد.

ــالوه برشـخصّيت هاى متفـاوت، يك  ــه ها، ع بعضــى قّص
گوينده دارند كه به او قّصه گو يا قّصه خوان مى گويند.

مى توانيد قّصه را به صورت يك نفره  اجرا 
كنيد. در اين صورت، بايد نقش گوينده و 
شـخصّيت هاى متفاوت را خـود به عهده 

بگيريد و اجرا كنيد.
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شكل سازى با كاغذ
     (تابلوى پرنده)

گام به گام انجام دهيد:

1 ـ الگوهاى آماده را روى كاغذ رنگى قرار داده و برش بزنيد.
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2121
وسايل و مواّدّ مورد نياز:

 كاغذ هاى رنگى 
 مقّواى رنگى

 قيچى
 چسب
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2 ـ از نيم دايره ى شماره ى 1 دو بار بُبريد.
3 ـ از نيم دايره ى شماره ى 2 دوبار بُبريد.

4 ـ از دايره هاى كامل شماره هاى 3 و4 هر كدام دو بار بُبريد.
5 ـ از دايره هاى كامل شماره هاى 5 و 6 هر كدام يك بار بُبريد.

6 ـ از يك چهارم دايره ها ى شماره هاى 7 و 8 هر كدام يك بار بُبريد.
ـ مقّواى سفيد را روى ميز قرار دهيد. مانند تصوير، كاغذهاى رنگ زده را روى آن بچسبانيد.

چسباندن چشم ها به دايره ى سركامل كردن چشم

چسباندن سر روى مقّواكامل كردن سر
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تنه و بال روتنه و بال

چسباندن سر به بدنچسباندن بال رو

چسباندن بال بعدى
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مى توانيد با جابه جا كردن كاغذهاى رنگى برش زده، شكل هاى جديد و 
متنّوعى بسازيد.          


