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وسايل و مواّد مورد نياز:
  تخم مرغ پالستيكى

 كاغذ سفيد
 گوش پاك كن

گام به گام انجام دهيد:

 ساخت عروسك هاى تخم مرغى

1ـ تخم مرغ پالستيكى را  روى ميز بگذاريد و با 
گواش سياه، قسمت سر تخم مرغ را رنگ بزنيد.

2ـ مطابق الگوى داده شده،  از مقّواى سياه 
قسمت هاى مربوط به دست، پا  و گوش ها را ببريد.
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3ـ مقّواى هاى دست و پا را  لوله كنيد، چسب بزنيد و پس از خشك شدن، در جاى مناسب  بچسبانيد.

 رنگ گواش
 چسب مايع

 قيچى

 قلم موى آبرنگ
 مقّواى سياه
 الگوى آماده
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ـ مقّواهاى گوش بّره را نيز شكل بدهيد و در جاى مناسب بچسبانيد. 4
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5ـ پنبه هاى گوش پاك كن را به وسيله قيچى ببريد و سپس با چسب، آن ها را به بدن بّره 
بچسبانيد تا  همه ى سطح آن پوشيده شود.

6ـ مى توانيد حاال براى برّه ى ساخته شده  با استفاده از ماژيك، اشياء، مقّوا و ...، چشم و دهان 
بگذاريد.
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براى ساختن حيوانات ديگر 
و  پوشـش بدن آن ها، مـى توانيد از مقّوا هاى 

رنگى، دسـتگاه كاغذ سـوراخ كن و اشـياى ديگر 
استفاده كنيد و عروسك هاى زيبايى بسازيد.
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چاپ با برگ
وسايل و مواّد مورد نياز:

  تعدادى برگ طبيعى از گياهان متفاوت (بهتر است از گياهانى استفاده شود كه برگ هاى ضخيم و 
رگبرگ هاى برجسته دارند.)

 رنگ هاى گواش (طاليى و نقره اى)
كاغذ ضخيم يا مقّوا ( با رنگ هاى تيره)

 بشقاب يك بار مصرف
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

 قاشق پالستيكى

گام به گام انجام دهيد:      
1ـ مقّوا را روى ميز قرار دهيد.
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3ـ برگ مناسبى را انتخاب كنيد و پشت آن 
داخل  دارد،  برجسته اى  رگبرگ هاى  كه  را 

بشقاب رنگ فرو ببريد.

4ـ حاال سطح رنگى برگ را روى كاغذ يا مقّوا فشار دهيد.

2ـ با قاشق پالستيكى، مقدارى از رنگ گواش 
طاليى را داخل بشقاب بريزيد و با چند قطره 

آب، آن را كمى رقيق كنيد و هم بزنيد.
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5ـ اين كار را چند بار و در جهت هاى متفاوت 
تكرار كنيد.

6ـ مى توانيد نوع برگ را تغيير دهيد و اين 
بار با برگى به رنگ نقره اى، جاهاى خالى را 

چاپ بزنيد.

بـا اسـتفاده از ايـن 
روش و رنـگ هـاى 
مناسـب، مى توانيد 
چهار  از  تابلـو  چهـار 
فصل  سال     تهّيه كنيد.
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تابستان

پاييز

بهار

زمستان
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ويژگى رنگ ها

با  است  بهتر  زير  تصوير هاى  از  يك  كدام 
زرد رنگ آميزى شود؟
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بهت زير  تصوير هاى  از  يك  كدام 
زرد رنگ آميزى شود؟

زرد  روشن ترين رنگ است.
رنگ زرد نشانه ى دانش و بيدارى است.



  39 

آبى، رنگى است آرام؛ رنگ آسمان زيبا كه نگاه 
كردن به آن باعث آرامش انسان مى شود.

بهتر  زير  تصويرهاى  از  يك  كدام 
است با آبى رنگ آميزى شود؟



قرمز رنگ عشق و شهادت است.

با  است  بهتر  زير  تصويرهاى  از  يك  كدام 
رنگ قرمز رنگ آميزى شود؟
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حال تصوير زير را با سه رنگ اصلى و سه رنگ فرعى رنگ آميزى كنيد.
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كارت تبريك
 (طرح موزاييك)

وسايل و مواد مورد نياز:
 مقّواى ضخيم به ابعاد 30 × 20 سانتى متر 

 قيچى 
 مداد

 چسب مايع
 خط كش

 خالل دندان
 تصوير هاى رنگى از مجّله هاى مختلف

گام به گام انجام دهيد:

2ـ تصوير زيبايى را كه از مجله 
انتخاب كرده ايد و اندازه ى آن 
متناسب با كارت تبريك شماست، 
ــد و با قيچى،  ــز بگذاري روى مي

اطراف آن را به دّقت ببريد. 

ـ مقّواى ضخيم را از وسط تا بزنيد وكنار بگذاريد. 1
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ـ با خط كش و مداد، تصوير را به خانه هاى منّظم  3
1/5 سانتيمترى تقسيم كنيد.  

 

ايد،  كشيده  خط هايى  روى  از  قيچى،  با  ـ  4
به  را،  شده  بريده  تّكه هاى  ببريد.  را  تصوير 
همان ترتيبى كه بريده ايد، كنار هم روى يك 

صفحه ى ديگر بگذاريد.

5 - تّكه هاى بريده شده را، بر اساس طرح 
كارت  همان  كه  ضخيم  مقّواى  روى  اصلى، 

تبريك شماست، بچسبانيد.
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ــى            متر فاصله   ــه هاى طرح، 2 ميل ــن تّك 6 - بي
بگذاريد. براى اين فاصله گذارى، مى توانيد از 

خالل دندان استفاده كنيد.
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به جاى تصوير مجّله، مـى توانيـد 

از عكس يا نقاشى خود استفاده كنيد.
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