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اجراى بى كالم يك داستان
(پانتوميم 2)

تمرين اّول :
1 - داستانى را انتخاب كنيد و آن را براى هم كالسى هاى 

خود بازگو كنيد.

2 - همان داستان را اين بار بى كالم اجرا كنيد.
مثال: در پارك با كودكى روبه رو مى شويد 
كه  اصرار مى كند، با او توپ بازى كنيد. اّما 

شما عجله داريد و نمى توانيد...
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تمرين دّوم:
1 -  داستانى را انتخاب كنيد، اّما اين بار آن را براى هم كالسى هاى خود بازگو نكنيد.

2 - داستان را بى كالم اجرا كنيد و از هم كالسى هاى خود بخواهيد، قّصه را حدس بزنند.
مثال: درصّف نانوايى شخصى مى خواهد قبل از نوبت شما، نان بگيرد و شما نمى گذاريد...

تمرين سّوم:
1 - قّصه اى را در نظر بگيريد و در بعضى از حركات آن اغراق كنيد.

مثال: وقتى مى خنديد                     از شّدت خنده از روى صندلى به زمين مى افتيد.
وقتى خجالت مى كشيد                    سرخود را تا زانوهايتان پايين مى آوريد.
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چاپ روى پارچه
وسايل و مواّد مورد نياز:

مخصوص  اكريليك(رنگ  هاى  رنگ   
پارچه)

 قلم مو در چند اندازه
 مداد نرم 

 روزنامه يا كاغذ
 پالت

 چاقو يا تيغ موكت برى
 دستمال كاغذى يا پارچه اى 

 پارچه ى ساده، بلوز ساده ى تريكو يا 
نخى يا جوراب  ساده

 سيب زمينى
 اتو

 طرح هاى ساده
گام به گام انجام دهيد:

روى  را  خود  نظر  مورد  لباس  يا  پارچه  1ـ 
ميز بگذاريد.

2ـ زير قسمتى از پارچه را كه مى خواهيد نّقاشى 
كنيد، روزنامه و يا كاغذ قرار دهيد تا رنگ به 

قسمت هاى ديگر پارچه و يا ميز نفوذ نكند.

3ـ روى يك سطح صاف و با چاقو، سيب زمينى 
را برش بزنيد.

نرم  مداد  با  را  خود  موردنظر  طرح  4ـ 
روى سيب زمينى منتقل كنيد و با چاقو يا تيغ 
موكت برى، اطراف آن را ببريد تا ُمهر شما 

آماده شود.
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5ـ ُمهر را به رنگ آغشته كنيد و روى محّل مورد نظرروى پارچه يا لباس فشار دهيد.

مى توانيد  ديگر  رنگ هاى  و  قلم مو  با  6ـ 
تصوير  چاپ شده را كامل كنيد.

7ـ پس از ده دقيقه، روى نقش ايجاد شده را 
با پارچه اى بپوشانيد و با اتو حرارت دهيد.

هـاى  رنـگ   از  اسـتفاده  بـا 
اكريليـك و روش هـاى چـاپ، 
مى توانيد روميزى، رو بالشـى، 
وسايل آشپزخانه و... را نّقاشى 

و رنگ آميزى كنيد.

هـاى گ رن از
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گام به گام انجام دهيد:

ــه ى ســمت  2- حاال از گوش
ــن صفحه،به طرف  چــپ پايي
گوشه ى سمت راست باالى 
ــداد، خّطى كج  ــا م صفحــه ب
ــر بار به  (مّورب) بكشــيد. ه

سرعت كار خود بيفزاييد.

وسايل و مّواد مورد نياز:
  مداد سياه نرم

 A 4 كاغذ سفيد  
  مداد رنگى

سعى كنيد در هر مرحله به تدريج به سرعت كار خود 
بيفزاييد.

22

راست  سمت  گوشه ى  از   -1  
باالى صفحه، به طرف گوشه ى 
سمت چپ پايين صفحه، خّطى 
كار  اين  و  بكشيد  (موّرب)  كج 
را آن قدر ادامه دهيد كه همه ى 

صفحه پوشانده شود.

خط موّرب
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3ـ با مداد ازدو طرف گوشه ى 
 راســت باال و گوشه ى چپ 
ــوّرب  ــّط م ــذ، خ ــن كاغ پايي

بكشيد.

4ـ  همه ى مراحل انجام شده 
ــار با دو رنگ زرد و  را اين ب

بنفش تمرين كنيد.

آيـا مـى توانيـد با چشـم هاى 
بسته، تمرين هاى فوق را انجام 

دهيد؟ 
حتمًا مى توانيد! امتحان كنيد!
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اجراى نمايش با ماسك 2
23

1 - براى ماسك هاى متفاوت، «صدا»، «حركات» و «حالت هاى متناسب» انتخاب كنيد.
مثال: ماسك گرگ، شير و پيرمرد

2 - قّصه هاى ساده، معروف يا آشنا را انتخاب و اجرا كنيد.
مثال: قّصه ى «كالغ و روباه» يا «چوپان و گرگ»
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نّقاشى روى پارچه
وسايل و مواّد مورد نياز:

 رنگ هاى اكريليك (رنگ مخصوص پارچه)
 قلم مو در چند اندازه

 پالت
 كاغذ كپى (كاربن)

 روزنامه يا كاغذ 
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

نخى،  يا  تريكو  ساده ى  بلوز  ساده،  پارچه ى   
جوراب ساده و ...

گام به گام انجام دهيد:

ـ  پارچه يا لباس مورد نظر خود را روى ميز بگذاريد. 1

2ـ با كاغذ كپى مخصوص خّياطى، نقشه ى خود را، به دّقت روى پارچه منتقل كنيد.

24
 نقشه ى مناسب

 اتو
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3- رنگ دل خواه خود را در پالت با چند قطره
آب كمى رقيق كنيد.

مى خواهيد  كه  را  پارچه  از  قسمتى  زير   -4
نّقاشى كنيد، روزنامه يا كاغذ بگذاريد، تا رنگ 
به قسمت هاى ديگر پارچه و يا ميز نفوذ نكند.

بخش هاى  همه ى  مناسب،  موى  قلم  با   -5
تصوير خود را به دّقت رنگ بزنيد.

6- پس از پايان نّقاشى، با يك قلم موى باريك، 
يا  (سياه  متّضاد  رنگى  با  را  تصوير  همه ى 

سفيد) دورگيرى * كنيد.

با  رنگ،  شدن  خشك  از  اطمينان  از  پس   -7
نّقاشى  آن،  روى  تميز  پارچه ى  دادن   قرار 

خود را اتو بزنيد.

*دورگيرى :كشيدن خّط محيطى، اطراف طرح مورد نظر.
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 آشنايى با يك نقش
 اسالمى ـ ايرانى

خانه هاى شطرنجى زير را ابتدا با ترسيم خطوط افقى، عمودى و موّرب كامل كنيد. سپس 
با مداد رنگى، شكل را به دلخواه رنگ كنيد.
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*نكته: برگرفته از اِزوپ در كالس درس، ترجمه و نوشته ى ايرج جهانشاهى 
(صفحه ى 193 الى 196)

چوپان و گرگ*
 بازيگران:                          چوپان (جوان)

                                               همسايه ى اّول (پيرمرد)
                                               همسايه ى دوم (مرد ميان سال)

                                               گرگ
 مكان نمايش :               چراگاهى نزديك يك دهكده

چوپان: از گوسفند چرانى حوصله ام سررفته است. بد نيست كمى سر به سر مردم دهكده 
بگذارم؛ هم آن ها را بخندانم و هم خودم بخندم. وانمود مى كنم كه گرگى به گّله حمله 
بلند  بلند  شوند.  مى  بور  خوب  و  جا  اين  مى آيند  و  مى دوند  همه  وقت  آن  است.  كرده 
فرياد مى زنم تا صدايم را همه بشنوند ... كمك! كمك! كمك كنيد! گرگ دارد گوسفند ها 

را مى خورد! كمك! كمك! كمك كنيد! گرگ را بكشيد!
همسايه ى اّول: دارم مى آيم! دارم مى آيم! نترس، پسر جان! دارم مى آيم ... كو؟ گرگ 

كجاست؟ من كه اين دور و برها گرگى نمى بينم!
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چوپان: ها ها ها، ها ! مى خواستم سربه سرتان بگذارم! شوخى كردم! پس بقّيه كجا هستند؟ 
چرا آن ها نيامدند؟ ها ها ها، ها !

همسايه ى اّول: هيچ فكر نمى كنم كه اين جور شوخى ها خوب باشد! اين همه راه از  دهكده 
تا اين جا را دويدم و آمدم تا به تو كمك كنم. نه، نه، اين  طور شوخى ها كار خوبى نيست! 
تو پسر خوبى نيستى! حاال من بايد اين همه راه را برگردم و بروم سركارم؛ كارى كه براى 

اين شوخى تو، از آن دست كشيدم.
(همسايه به دهكده برمى گردد.)

مردم  سر  سربه  بايد  هم  باز  زدم!  گولش  خوب   ! ها  ها،  ها  ها  چوپان: 
دهكده بگذارم .كمك! كمك! كمك كنيد! گرگ دارد گوسفندها را

مى خورد! بياييد! زودتر بياييد!




