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55
اجراي بدون كالم (1)  

با بازكردن  چشم هايتان از خواب بيدار مي شويد
به بدن خود كش و قوس مي دهيد

از رختخواب بلند مي شويد
با چند حركت ، نرمش كوتاهي انجام مي دهيد

قصه ي كوتاه نمايشي زير را بخوانيد. سپس آن را بدون كالم اجرا كنيد.
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گام به گام انجام دهيد : 
1- به دو گروه تقسيم شويد. 

2- هردو نفر روبه روي هم بايستيد. 
ــركات را انجام دهد و نفردوم با فاصله ي زماني كوتاه، مثل يك آينه، حركات  ــر اّول ح 3- نف

او را تكرار كند. 
4- اين حركت و حركت هاي بعدي را چندين بار تمرين كنيد. 

5- نفراّول و دوم حركات را هم زمان انجام دهند. 
6- نفر اّول حركات را با سرعت خيلي تند انجام دهدو نفردوم حركات اورا بسياركند تكرار كند. 
ــردوم حركات او را با ســرعت تند  ــد انجام دهد و نف ــراّول حركات را با ســرعت كن 7- نف

تكراركند. 
به حركات تكراري باال « آينه بازي»  هم مي گويند.
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66
ساخت تابلوي موزائيك      

وسايل و مواّد مورد نياز :
 شيشه هاي شكسته و خردشده دررنگ هاي متفاوت*  

 فيبر يا تخته ي 3 اليي در اندازه ي A4 يا بزرگ تر 
 چسب مايع 
 مداد سياه 

 كاغذ كاربن 
 طرح ماهي و جلبك

ــتفاده كنيد كه در  * براي تهّيه ي خرده  شيشــه هاي رنگي مي توانيداز ظروفى مانند بشــقاب ، ليوان ، گلدان و... اس
منزل لَب پَر و يا ناقص شده اند با حضور مربّي، ظرف را الي يك پارچه ي ضخيم بگذاريد و با چكش، آن را به قطعات 
ــود از شيشــه هايى كه پس از شكستن حالت كريستالى پيدا مى كند ونوك تيز  كوچك و ريز تبديل كنيد. توصيه مى ش

نمى شود استفاده گردد.

گام به گام انجام دهيد : 
1- طرح مورد نظر را با كاغذ كاربن به روي 

فيبر منتقل كنيد. 

ــانيد. به اين ترتيب كه  2-  با شيشــه خرده هاي آبي و بي رنگ، زمينه ي تابلوي خود را بپوش
هر قطعه شيشــه را به چســب آغشته كنيدو از يك گوشه ي تابلو شروع به چسباندن كنيد و 

اين كار را تا زماني كه تمام فضاي زمينـه پوشيـده شود،ادامه دهيد.

ك     
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3-  از شيشــه خرده هاي سبز روشن و يا تيره استفـاده كنيـدو تمام قسمت هاي مربوط به 
جلبك ها را بپوشانيد. 

4-  از شيشــه خـرده هـاي قـرمز، نارنجي 
ــاندن ســطح بدن  و يـا زرد نيز براي پوش

ماهي ها استفاده كنيد. 

ــي مي توانيد ازشيشــه   5- براي چشــم ماه
ــي ُمهره هاي  ــاي تيره رنگ و يا حت خرده ه

سياه رنگ استفاده كنيـد. 

ــس از اتمام كار، به قدركـافي فرصت  6-  پ
دهيد تـا تابلوي شما خشك شود. 

7- در پايان، اگر برخي از قطعات شيشه به 
ــبيده مي توانيد مجدداً چســب  خوبي نچس

بزنيد و آن را محكم كنيد. 
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تركيب دو سطح77
 (مربع ـ مثلث )

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 مداد هاي رنگي يا رنگ هاي گواش 

 قلم موي نرم 
 خط كش 
 مداد نرم

A4كاغذ سفيد 
 پاك كن 

نقطه هاي زير را با مداد نرم به هم وصل كنيد. 

ــع و  ــب دو ســطح مرب ــه از تركي ــن خان - اي
مثلث ساخته شده اســت.آيا شما مي توانيد 

نمونه هاي ديگري بكشيد؟
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گام به گام انجام دهيد: 
1- حاال دو كاغذ A4 برداريد.

2- در آن ها كادرى با ابعاد 17 × 12 سانتي 
متر رسم كنيد.

ــكل هاي ساده بكشيد  3- با مربع و مثلث ، ش
و رنگ كنيد. 
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به نمونه هاي زير توّجه كنيد.
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88
چاپ با اسكاچ ظرف شويي 

وسايل و مواّد مورد نياز :
(A4 حداقل به اندازه ي) مقّوا در اندازه ي دلخواه 

 رنگ هاي گواش 
 رنگ هاي گواش طاليي و نقره اي 

 قلم موي آب رنگ 
 پالت تخم مرغى

 مسواك 
 اسكاچ ظرف شويي 

 قيچي 
 چسب 

 چند قطعه يونوليت 

گام به گام انجام دهيد : 
1- سطح ميز را با روزنامه بپوشانيد.

2- مقّواي خود را روي ميز قرار دهيد. 
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ــك روزنـامه،  ــه ي ي ــداد روي لبـ ــا مــ 3- ب
ــكل مـوج بكشــيد و  ــر، ش ــق تصـويـ مطــاب

سپس آن را با قيچي ببريد. 

2 باالي مقوا را بپوشانيد. 
4- با روزنـامـه 3
               

5-  13 باقي مانده پايين را با روشي كه تـوضيح مي دهيم،رنگ افشاني كنيد. 

روش رنگ افشاني
ــانتي متر، باالي  ــه ي 15 س ــد و آن را با فاصل ــته كني ــگ آبي پُررنگ آغش ــه رن مســواك را ب
ــيله اي مانند خط كش برروي آن بـكشــيد (از ســمت كاغذ به  كاغـذنگه داريد. ســپس با وس
طرف خودمان)؛ به اين تـرتيب ذّرات رنگ بـه  صـورت نقـاطي ريز و درشــت بر روي  كاغذ 

پـاشيـده مي شود.
6- حاال روزنامه را باالتر ببريد و تنها 13 بااليي را بپوشانيد. 

قسمت بعدي مقّوا را نيز با رنگ آبي روشن رنگ افشاني كنيد.
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ــّوا را نيز مي توانيد با  7- آخرين قســمت مق
رنگ زردگواش،  رنگ افشاني كنيد. 

8- اسكاچ ظرف شويي را در چند انـدازه بـه 
شكل ماهي بـرش دهيـد و بـرروي يونوليت 

بچسبانيد.                

ــه رنگ هاي تند و  ــكاچ  را بـ 9- برش هاي اس
متضاد، چون قرمز و نارنجي، آغشته كنيد و 

برروي زمينه ي تابلوي خود چاپ بزنيد.

10- براي زيباتر شــدن كار خود ، مي توانيد 
ــه ي ميان قســمت هاي  ــيه ي آن و فاصل حاش
ــو وگـواش  ــده را با قلم م ــگ افشاني ش رنـ

طاليي، خط بكشيد.               

32  



  33 



 34  

99
تّهيه ي كاغذهاي رنگي چهار فصل 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 رنگ هاي گواش 

 A4  8 برگ  مقّواي گالسه به اندازه ي 
 روزنامه 

گام به گام انجام دهيد : 
1- ابتدا به كمك مربي خود رنگ هاي مخصوص هر فصل را نام ببريد.

رنگ هاي بهار 

رنگ هاي پاييز 

رنگ هاي زمستان 

رنگ هاي تابستان 
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شما مي توانيد با رنگ هاي هرفصل يك تابلوي زيبا بسازيد. 

2-  روي ميز را با روزنامه بپوشانيدو يكي از 
مقّواهاي رسم را روي آن قراردهيـد.

ــار را ازجعبه ي  ــگ هاي قالب فصل به 3-  رن
گواش خود انتخاب كنيد. 

از  يكي يكي،  چــايــخــوري،  قاشق   بــا    -4
روي  فاصله،  با  و  برداريد  رنگ هـاي گواش 

مقّوا بريزيد. 

ـــده  ــه ش ــاي ريختـ ــد رنگ ه 5-  دّقت كني
حدود3سانتي متر از كناره هاي كاغـذ فاصله 

داشته باشد. 
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7- دو برگ  مقّوا را به سرعت از هم جدا كنيد و در محّلي مناسب  قراردهيد تا خشك شوند. 
تذكر :  توّجه كنيد كه مراحل 4 تا 7 را بايد با ســرعت انجام دهيد؛ درغير اين صورت ، دو 

مقّواي زيرو رو به هم مي چسبند و جداكردن آن ها از هم مشكل مي شود. 

6- بالفاصله يـك برگ مقّواي رســم ديگر را روي رنگ ها قراردهيد و با دســت ، دو مقـّواي 
زيـرو رو را كمي حركت دهيد؛ به طوري  كه رنگ هاي بين آن ها در هم برود و شكل بگيرد.
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گام به گام انجام دهيد : 
1- گروه هاى 3 تا 5 نفره تشكيل دهيد. 

ــروه يك نفر، بخشــي از اتّفاقات  2- از هرگ
ــاه نمايش  ــّدت كوت ــي را به م ــادي زندگ ع

دهد. 

مثـال : بيرون آمدن از خانه و پياده رفتن تا 
مدرسه. 

3- يكي ديگر از اعضاي هرگروه ، بايد اجراي 
نفر اّول را كامًال تكرار كند. 

ــه ي افراد گروه بايد تفاوت هاي بازي  4- بقّي
اين دو نفر را پيدا كنند. 

ــود تا  ــد آن قدر تكرار ش ــراي باال باي 5- اج
ــه حداقل  ــر ب ــازي آن دو نف ــاي ب تفاوت ه

برسد. 
6-  مراحل 3  تا  5  را بقّيه ي افراد هر گروه 

به صورت دو تايي تكرار كنند.

اجراي بدون كالم (2)       

ات
ش

ن تا

راي

زي

د تا
قل

روه

دون كالم (2)      
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1111
وسايل و مواّد مورد نياز : 
 مداد هاي رنگي يا رنگ هاي گواش 

 قلم موي نرم 
 خط كش 
 پاك كن 

 مداد نرم 
A4كاغذ سفيد 

نقطه هاي زير را با مداد نرم به هم وصل كنيد. 

- صــورت اين خـرس از تـركيب دو 
ســطـح مثـلث و دايره ساخته شده 
ــما مي توانيد نمونه هاي  است. آيا ش

ديگري بكشيد؟

تركيب دو سطح 
(مثلث و دايره)
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گام به گام انجا م دهيد: 
1- حاال دو كاغذ A4 برداريد.

2- در آن ها كادري به ابعاد 17 × 12 سانتي 
متر رسم كنيد.

3- با مثلث و دايره، درون كادرها شكل هاي 
ساده بكشيد و رنگ كنيد. 
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به نمونه هاي زير توّجه كنيد.
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