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تركيب بندي نقطه(مثّلث ) و خط موّرب 1414
سياه و سفيد 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 كاغذ سفيد

 مداد 
  مقّواى سياه 
 شابلون مثّلث
 چسب ماژيكي
 خط كش فلزى
 قيچى يا كاتر

گام به گام انجام دهيد :
1 - دو برگ كاغذ كه روى هر يك از آن ها كادرى با ابعاد17 × 12 سانتـى متر رسم شـده 

باشد، روى ميز بگذاريد.
2 – مقّواى سياه را برداريد و از آن نوار هاى نازك و پهن ببريد. 

3- به وسيله ى شابلون مثّلث، از مقّواى سياه نقطه هاي مثّلث شكل تهيه كنيد. 
4- نوارها را به شكل مّورب با نقطه هاي مثّلث شكل تركيب كنيد و به دلخواه، داخل كادرها 

بچسبانيد. 
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به نمونه هاى زيرتوجه كنيد. 
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آشنايي با صداهاي زير و بم  1515
آيا تا به حال با دّقت به صداي پرنده هايي مانند قناري ، بلبل يا گنجشك گوش كرده ايد؟ 

صدا ي آن ها چگونه است ؟
آيا مي توانيد صداي آن ها را تقليد و تكرار كنيد ؟ 

ــا تا به حال به صــداي حيواناتي مانند گاو،  آي
خرس  يا شير دّقت كرده ايد؟ صداي آن ها 

چگونه است؟
ــا مي توانيد صداي آن ها را تقليد و تكرار  آي

كنيد؟ 

ححححححححيواناتي مانند گاو، 
هههههههه ايد؟ صداي آن ها 

نن ههها را تقليد و تكرار 
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ــتند . با بعضى از  ــاي نوع اول صداهاي « زير»  مي گويند . صداهاي زير نازك هس ــه صداه ب
وسايل، مانند ني يا فلوت مي توانيد صداي زير توليد كنيد. 

به صداهاي نوع دوم صداي « بم » مي گويند . صداها ي بم كلفت هستند. با بعضى از وسايل، 
مانند طبل مي توانيد صداي بم توليد كنيد. 

توّجه : آيا مي دانستيد صداي زن ها « زير» و صداي مردها « بم » است؟
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حاال به تصوير زير توّجه كنيد : 

صداي كدام ليوان زير است ؟ صداي كدام ليوان بم است ؟
آيا شما اشياءديگري را مي شناسيد كه بتوان با آن ها صداهاي زير و بم توليد كرد؟ 

آن ها را به كالس بياوريد و با كمك مربي و همكالسي ها صداهاى گوناگون توليد كنيد.
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ساخت تابلوي كالژ با 
انواع اشيا

وسايل و مواّد مورد نياز : 
A3 مقّواي بسيار ضخيم دراندازه ى كاغذ 

 قيچي 
 انواع چسب مايع، ماژيكي، حرارتي ويا چسب چوب 

 خط كش 
 مداد 

 كاربن 
 تّكه هاي پارچه ، صدف ، سنگ ، دكمه ، پَر و...

 طرحي ساده از يك تصوير 

گام به گام انجام دهيد :
ــرار دهيد  ــم را روى ميز ق ــّواي ضخي 1- مق
 A4ــدازه ى كاغذ ــر روى آن كادري به ان و ب

رسم كنيد. 

ــد وبرروى  ــود را انتخــاب كني 2- طــرح خ
كادرمنتقل كنيد. ســپس تصميم بگيـريد كه 
هربخشـى از آن را بـا چـه ماّده اى بپـوشانيد؛ 
ــدگان، دكمه هاي ريـز  ــًال پَر براي بال پرن مث
ــبز و زرد، براي  َچتر درخت و سنگ هاي  س

كوچك براي سطح زمين و... 

ژ با 1616
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ــواّد مخصوص هر بخــش را روى آن  3- م
ــبانيد.به ترتيب از بزرگترين بخش ها  بچس
ــروع كنيد تا به كوچك  ــمـان) ش (ماننـد آس

ترين بخش ها برسيد.

ــبـاندن قطعات سنگيـن مانند  4- بـراي چس
سنـگ، صـدف  و دكمه  از چسب حرارتي و يا 

چسب چـوب غليظ استفاده كنيد. 

ــته بودن بعضي از قســمت ها به زيبايي طرح مي افزايد ؛ پس بهتر است موادي مانند   برجس
پَر را  فقط دربخش انتهايي چســب بزنيـد تا باقي  قســمت ها به صورت آزاد برروي تابلو 

قرار بگيرد.
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تركيب بندي نقطه(مثّلث ) وخط موّرب1717
 رنگى 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 كاغذ سفيد

 مداد 
 پاك كن 

 مقّواهاي رنگي 
 شابلون مثلث 
 چسب ماژيكي

 خط كش فلزي 
 قيچي يا كاتر 

گام به گام انجام دهيد :
1- دو برگ كاغذ كه روى هر يك از آن ها كادرى  با ابعاد17 × 12 سانتى متر رسم شـده 

باشـد، روى ميز بگذاريد.
2- چند مقّواى رنگى برداريد و از آن نوار هاى نازك و پهن ببريد .

3- به وسيله ى شابلون مثّلث از مقّوا، نقطه هاي مثّلث شكل رنگي تهيه كنيد. 
4- نوارها رابه شكل موّرب با نقطه هاي مثلث شكل تركيب كنيد و به دلخواه، داخل كادرها 

بچسبانيد.
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به نمونه هاى زير توجه كنيد:



  59 



 60  

چاپ با برگ و گل  

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 مقداري گل و برگ طبيعي و تازه 

* بهتر است گل ها و برگ ها تازه، لطيف وآبدار باشند. 
A4چند كاغذ سفيد 

 چكش يا گوشت كوب

ــه را روي ميز پهن  ــرگ روزنام 1- چند ب
كنيد.

سپس كاغذ خود را روي آن ها بگذاريد.  

ــر را روي آن 2-گـل ها را روي كاغــذ بچينيـد.  ــذ ديگ ــرگ كاغ ــك ب 3- ي
ــرگ روزنامه را  ــد ب بگذاريـد. ســپس چن

روي كار قراردهيد. 

گام به گام انجام دهيد : 

1818
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شـده  يــاد  روش  از  اسـتفاده  بـا 
مي تـوانيد تابلوهاي زيبايي بسازيد. 

4- چكــش را روي قســمت هايي كه گل و 
ــد، بكوبيد. اين  كار را آن  برگ ها قراردارن
ــگ گل ها خارج  ــه دهيـد تارن ــدر ادامـ قـ

شود و روي كاغذ نـقش بيندازد.

گياهان داراي رنگ هاي طبيعي هستند كه اين رنگ به خوبي برروي كاغذ نقش مي بندد.
كافي است در فصل بهار با دّقت بيشتري به اطراف خود نگاه كنيد. آن وقت مى توانيد 

نّقاشي تان را بدون مداد رنگي، گواش و آب رنگ بكشيد.
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انواع حركات 3 1919
گام به گام انجام دهيد : 

- اداي راه رفتن يك حيوان جهنده را تمرين كنيد.
مانند؛  كانگورو، خرگوش و قورباغه 

ــتاده   - اداي راه رفتن يك حيوان روى دو پا و در حالت ايس
را تمرين كنيد.

مانند ؛ خرس، ميمون و سگ

- اداي راه رفتن يك حيوان چهارپا را تمرين كنيد. 
مانند ؛ گربه ، اسب و شير 
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هر يك از حالت هاى صفحه ى  مقابل را با حركات زير ادغام و تمرين كنيد.
- ايستاده ايد و مي خواهيد بنشينيد.
- نشسته ايد و مي خواهيد بايستيد.
- از پله يا يك بلندي، باال مي رويد.

- از پله يا يك بلندي، پايين مي آييد.
- غذا مي خوريد.

- مي دويد. 

بهتر است باراهنمايي مربّي و هم فكري دوستان خود راه رفتن حيوانات ديگري مانند: مار، 
پنگوئن، كالغ و... را تمرين كنيد و سپس درباره ي آن با يكديگر گفت و گو كنيد.


