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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

مقدمه 
فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد 

ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.

در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، 

سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی 

دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 

تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 

بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن 

فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به 

هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم 

)توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 

امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب 

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و 

گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری 

داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.

در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در 

خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور
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خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد.
سخني با همكاران گرامي؛

هنر پديده اى جهانى است كه در همه ى ابعاد زندگى وجود دارد و همه ى انسان ها در حيات آن 
نقش دارند. هنر هر جامعه نشانگر تمدن آن جامعه است  . 

در جهان امروز  به ويژه در قرن حاضر ، درس هنر در ميان عناوين و موضوعات درسى 
دانش آموزان، جايگاه ويژه اى يافته است . 

با توّجه به آگاهى از اهمّيت و جايگاه درس هنر براى باال بردن سطح شناخت، تقويت خالقّيت و 
بروز توانايى هاى «دانش آموزان با نيازهاى ويژه» سازمان آموزش وپرورش استثنايى اقدام 
به تدوين كتاب آموزش هنر نموده است. لذا براي آموزش مناسب كتاب حاضر، توّجه شما را 

به ويژگي هاي ساختاري آن جلب مي كنيم: 

ساختار كتاب 
1- تعداد درس ها براساس سرفصل هاى اساسى درس هنرتنظيم شده است.اين سر فصل ها 
حجم  و  وبـرش  كاغـذ  تا،  و  كاغـذ  كالژ،  كاردستى(  مباني،  ـ  طـراحى  نقاشى،  عبارت انداز:  

سازى )، چاپ، موسيقي و تربيت شنوايي ونمايش.
2 –  در كليه مبحث ها رويكرد اصلى كتاب كه توسعه ى مهارت هاى حسى ـ حركتى است ، با 
انجام  تمرين هاى «آموزش گام به  گام»، مورد توّجه قرار گرفته است كه اين موضوع به تربيت 

هنرى  وباالرفتن ذوق و خالقيت هنرى دانش آموزان مي انجامد.
3 – آموزش مفاهيم هنرى با توّجه به  زمينه ى روان شناختى دانش آموزان با نيازهاى ويژه، 
تدوين شده است و سعى براين بوده است كه عناوين و متن درس ها، ساده و در حّد توان و 

دانش آنان باشد و از به كارگيرى عبارت هاى ثقيل و دور از ذهن خوددارى شود.
با توّجه به تفاوت شرايط اجتماعى،فرهنگى وجغرافيايى دانش آموزان، همكاران گرامى   – 4
مى توانند تمرين هاى  مناسب براى هردرس را، مشابه با تمرين هاى ارائه شده، طّراحى و اجرا 

كنند.

روش هاي تدريس 
طّراحي آموزشي براي درس هنربايد به گونه اي باشد كه در كالس، فضايي آرام، آزاد و با 
نشاط بيافريند تا بستر مناسبي براي بروز استعدادها، خالقيت ها و هم چنين ارضاي نيازهاي 

دانش آموزان به زيباشناسي و آفرينش هنري فراهم آورد. 
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در فرآيند فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري مي توان از همه ي روش هاي تدريس كه اساس آن ها 
فعاليت و مشاركت دانش آموز است، استفاده كرد و عالوه بر مشاركت دانش آموز در فرآيند 
تجربه هاي يادگيري، بايد زمينه ي بروز خالقيت او نيز مورد توّجه باشد وتلفيق رشته هاي 

هنري هم در هرجا كه ميسر است، انجام شود. 
نكته هاى قابل توّجه در فرآيند ياددهي ـ يادگيري 

- بيش تر وسايلى كه در متن درس ها پيش بينى  شده، در دسترس است و به راحتى تهّيه 
مي شود.

آموزان  دانش  اطالع  به  بعد  جلسه ي  نياز  مورد  وسايل  فهرست  جلسه ،  هر  پايان  در   -
برسد. 

- براى ايجاد اعتماد به نفس، دانش آموزان راعادت دهيد به طورمستقل كاركنند. البته براى 
گسترش  روحيه ى  همكارى ، انجام برخي فعاليت ها به صورت گروهي توصيه مي شود.

- در ابتداى شروع هر فعاليت ، اقدامات الزم جهت مشاهده ى محيط اطراف يا نمونه كا رهاى 
عملى فراهم كنيد.

را  آن ها  و  باشيد  داشته  كامل  نظارت  و  دقت  دانش آموزان  فعاليت هاى  بر  است  الزم   -
راهنمايى كنيد تا از وسايل و ابزار خود به خوبى نگه دارى كنند. 

- بعد از چند درس مي توانيد نمايشگاهي از آثار دانش آموزان برپاكنيد. 
- دانش آموزان را تشويق كنيد كه تا درحد خود از قدرت تخيل و تفكرشان  استفاده كنند 
و هنگام كار، به آن ها آزادى عمل بدهيد تا مطابق با سليقه و نظر خود فعاليت كنند. هم چنين 
نمونه هاى  ساخت  از  نيز  آنان  تا  كنيد  خوددارى  كارآن ها  در  شخصى  نظرهاى  تحميل  از 

كليشه اى  بپرهيزند .
- دانش آموزان عالقه مند به انجام فعاليتي ويژه مي توانند با نظارت والدين خود، آن را با 

طرح جديد در اوقات فراغت تكرار كنند. 

ارزش يابي 
كتاب حاضر شامل بيست وشش درس مى باشد وهمكاران گرامى مى توانند بر اساس عاليق 
وتوانمندى دانش آموزان، بيست عنوان درس را آموزش داده ودر ارزشيابى مورد لحاظ 

قراردهند. 
مستمر،  ارزش يابي  درفرايند  مى گردد.  انجام  وپايانى  مستمر  صورت  به  ارزش يابي 
فعاليت هاي فردي و گروهي دانش آموز و نتيجه ي اين فعاليت ها كه محصول هنري اوست، 

با مشاركت آموزگار،  خود دانش آموز و هم كالس هاي او سنجيده و قضاوت مي شود. 
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11
آيا تا به حال روى برگ گل ها دست كشيده ايد؟ چه احساسي به شما دست داده است؟

آيا روى سنباده دست كشيده ايد؟ چه احساسى به شما دست داده است؟ 
حاال بگوييد با دست كشيدن روى اشياى زيرچه احساسي داريد ؟ 
آجر ـ پارچه ي مخمل ـ شيشه ـ پوست درخت ـ پارچه ي گونى ...

با نگاه كردن به شكل هاى زير بگوييد:  كدام نرم است؟  كدام زبراست ؟ كدام همواراست؟ 
كدام ناهموار است؟

شناخت بافت هاي گوناگون
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مدادشمعى روى مقّوا

زغال روى مقّوا

رنگ گواش ومسواك زبر

قلم موى نرم و آبرنگ

مركب روى كاغذ گالسه

گچ روى ديوار

هرشـي ء و هرشـكل ظاهر خاصى داردكه بـه آن بافت مى گوينـد و از راه  لمس 
كردن و يا ديدن و گاه هردو باهم قابل درك است.
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به اين بافت ها نگاه كنيد. 
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ساخت سبد كاغذي  
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 كاغذ رنگي 
 قيچي 
 مداد 

 چسب مايع 

1-با راهنمايي مربّى از كاغذ رنگي دايـره اي 
به قطـر15 سانتي متر ببريد.

2- آن   را از وسط تا بزنيـدتا يك نيـم دايره 
به دست آيد.

گام به گام انجام دهيد : 

22
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3- سپس نيم دايره را از وسط تا بزنيد.

ــكـل بدست آمـده را يك بـار ديگر از  4- ش
وسط تا بزنيـد.

5- كـاغذ را باز كنيد. دايره اي داريد كـه به 
هشت  قسمت مساوي تقسيم شده است. 

ـــط تا بزنيد ، ســپس از  ــره  را از وس 6- داي
ــا زدن را  ــد بادبزن، ت ــاري؛ مانن قطعه ي كن

شروع كنيد.
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ــداد مانند  ــن را با م ــاى نقطــه چي 7- خط ه
تصوير روي شكل تـا خورده منتقل نمائيد.

8- كـاغـذ تــا خـورده را محـكم در دســت 
ــد و خطوط نقطه چين را با دّقت  نــگه داريـ

ببريد.

ــار  ــتگي بـازكنيد وبا فش 9-كاغذ را به آهس
دست آن را به شكــل يـك سبد درآوريد.

ــه طول 20  ــك نوارباريك ب ــا قيچي ي 10- ب
ـــانتي متـر ببريـد  ــانتي متر و عرض 2 س س
ــبـد خود دستـه  و با كمـك چســب بـراي س

درست كنيد.
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اين سبد براي قراردادن هدايا بسيار مناسب است .
براي اين كار مي توانيد به جاي كاغذ از طلق استفاده كنيد، تا كار شما دوام بيشتري داشته باشد.
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چاپ لّكه ي جوهر با استفاده 
از ني (1)     

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 جوهرهاي رنگي (اِكولين)

 مقّواي سفيد
 نِي مخصوص نوشابه 

 مداد
 خط كش

 قيچي 
 چسب 

 قطره چكان 

1- جوهرهاي رنگي موردنظر و مقّواي سفيـد را روي  ميز، مقابل خود قراردهيد. 

ــاي رنگي را انتخاب  ــدا يكي از جوهره 2- ابت
ــره در  ــا قطــره چكان،چند قطـ ــرده و ب ك
ــد با ني  ــّوا بچكانيد بع ــف مق ــاط مختـل نقـ
ــتقيم از بـاال روي قطره ها فوت  بـه طورمس
ــروع به  كنيد. جوهردرجهت هاي  مختلف ش

حركت مي كنـد. 

ــد و در  ــر انتخاب كني 3- ســپس رنگي ديگـ
ــره بچكانيد و  ــفيد مقّواچند قطـ فواصــل س

مانند مرحلـه ى قبـل عمل كنيد.

گام به گام انجام دهيد : 

33
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4- اين مراحل را مي توانيد با چندرنگ تكرار 
كنيد. اين كار را به سليقه خود انجام دهيد.

ــده رابه  ــي به دســت آم ــر تصادف 5- تصوي
ــا خـط كش و  ــد. مي توانيد ب ــت نگاه كني دّق
ــار را انتخـاب  ــداد، بخـــش زيبـايي از كـ مـ
وكادربندي كنيد، سپس آن را با قيچي ببريد 

و روي كارت تبريك، تابلويا ... بچسبانيد.

 19
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44

20  

اجراي حركات و اعمال طبيعي 
و روزمره 

گام به گام انجام دهيد : 
حركات گوناگون را با حالت هاي احساســي متفاوت ادغام كنيد (به مثال هاي 

زير توّجه كنيد).
ــش دهيدكه با « ترس و لرز» راه  ــال اّول : پيرمرد يا پيرزني را نماي مث

مي رود.
ــق و رق را  ــال دوم  : راه رفتن خيلي محكم و َش مث
ــا حالت احساســي «عجله»  نمايش  ب

دهيد. 
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2- گفتارگوناگون را با حالت هاي احساســي متفاوت ادغام كنيد(به 
مثال هاي زيرتوّجه كنيد.) 

ــرد يا پيرزني را نمايش دهيدكه با عجله و  مثال اول : پيرم
صداي كوتاه صحبت مي كند. 

مثال دوم  : پســر يا دختر جواني را كه غمگين 
ــت مي كند  اســت و با صــداي زيرصحب

نمايش دهيد. 

لت هاي احساســي متفاوت ادغام كنيد(به 
 (

رزني را نمايش دهيدكه با عجله و
كند.

ر جواني را كه غمگينن 
ــت مي كند   صحب
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ــون را با حالت احساســي متفاوت ادغام  ــركات و گفتارگوناگ 3- ح
كنيد (به مثال هاي زير توّجه كنيد) 

ــور طبيعي و آرام  ــد كه به ط ــردي را نمايش دهي ــال اّول: ف مث
نشسته است؛ ولي با حالت عصباني صحبت مي كند. 

ــش دهيد كه كارتن  ــن فردي را نماي ــال دوم: راه رفت  مث
ــادي صحبت  ــه اســت و با ش ــنگيني به دســت گرفت س

مي كند. 
ــادي و  ــي را نمايش دهيد كه باش ــوم :  كودك مثال س
ــد؛ ولي باصــداي غمگين  ــى ورزش مي كن خوش حال

حركات خود را مي شمارد.

22

ــرد ــال اول: ف مث
نشسته است
ــال دو  مث
ــنگيني س
مي كند
مثال

خوش
رحركا ي ر و
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ــما دوســت داريد حركات و گفتار خود را با چه حالت هاي احساســي ادغام كنيد؟ پيشنهاد  ش
خود را با مربّي درميان بگذاريد، سپس آن را در كالس اجرا كنيد 
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ساخت سوت سوتك  
قرقره اي 

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 قرقره ي چوبي 
 يك تّكه بادكنك 

 نخ 

1- يك عدد قـرقـره ي چـوبي بـرداريد.

ــكل روي  ــك را مانند ش ــه ا ي بادكن 2- تّك
قرقره بكشيد و قسمت اضافي آن را با نخ 

به تنه ي قرقره ببنديد. 

ــاده، ابزاري براي توليد صدا و موسيقي درست كنيد. در  ــما مي توانيد با وسايل بسيار س ش
اين درس با ساخت سوت سوتك قرقره اي آشنا مي شويد. 

گام به گام انجام دهيد : 

55
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3- با دميدن از طرف ديگر قرقره، سوت سوتك به صدا در مي آيد. 
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66
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 A4 مقّوا 
 گواش هاى رنگى 

 قلم موى نرم 
 خط كش 

 مداد 
 بشقاب پالستيكى سفيد رنگ يا پالت 

 سّكه 
 برگ درخت 

 پوست درخت 

ـــم شـده  ــانتى متـر رس 1-چهار مقّواي معمولي،كه روى آن ها كادرى با ابـعادx 12 17  س
باشد، روى ميـز قرار دهيد.

گام به گام انجام دهيد : 

بافت هاي گوناگون (رنگي) 
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3- حاال همين كاررا با سّكه ها، پوست درخت 
يا هرشــى ء ديگرى كه دوست داريد، انجام 

دهيد.

ــرگ ها را با گـواش رنـگ كنيـد، آن ها  2- ب
ــا بافت آن ها  ــاردهيد ت ــا فش را روى كادره

روى كاغــذ بيفتـد وكادرها را پركنيد. 
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به اين تصاوير نگاه كنيد. 
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77
وسايل و مواّد مورد نياز : 

ــكل ها  و  ــده درش  تعدادي برگ و گل خشــك ش
اندازه هاي مختلف 

 مقّوا در اندازه ي دلخواه 
 چسب مايع (چسب چوب)

 قلم موي آبرنگ 
 آبرنگ يا رنگ گواش 

 روبان باعرض يك سانتي متر (به رنگ دلخواه) 

ــه  ــكلي ك ــه ش ــاي خشــك  را ب 3- گلبرگ ه
دوست داريـد. برروي مقّوا بچينيد.

ــردن و تعويض  ــعى كنيد با جابه جـا ك 4- س
برگ هـا به شكل دلخـواه بـرسيد.

1- براي اجراي اين تابلو الزم است كه از قبل گل و  برگ هـا را به دقت البه الي كتابي ضخيم 
بگذاريد تا خشــك شوند. در غيراين  صورت مي توانيدآن ها را البه الي چند صفحه روزنـامه 
بگذاريد و روي ســطحي ســفت بـا اتو خشــك كنيد.  (اين كار بايد با نظارت مربّي يا والدين 

انجام شود.)

ــود راروي ميـز  ــه ى كار خ ــّواي زمين 2- مق
قـراردهيـــد.

گام به گام انجام دهيد : 

ساخت تابلوي كالژ با 
برگ  و گل طبيعي 
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ــي را به  دّقـت  ــاال هر برگ و يا گلبرگ 5- ح
چسب زده، درمحـّل خـود بچسبانيد.

ــه طوركامل  ــما ب ــر:  صبركنيد تا كارش تذك
خشك شود. 

ــاده اســت و احتياج به  تزئينات  6- اگركار س
ــم مو و  ــتفاده از قل ــا اس ــري دارد، ب بيش تـ
ــاخه، غنچه و ...  ــراي تابلوي خودش آبرنگ ب

بكشيد. 

ــان پاپيوني درســت كنيد. ــان با روب 7- درپاي
آن را با  چسب درمحلي  مناسب بچسبانيد و 

كار خود را زيباتر كنيد.
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چاپ لكه ي جوهر چاپ لكه ي جوهر 88
با   استفاده از ني (با   استفاده از ني (22)     )     

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 جوهر قهوه اي 

 مقّواي سفيد (و يا رنگ روشن چون زرد يا آبي)
 ني مخصوص نوشابه 

 قلم مخصوص آب رنگ 
 رنگ هاي گواش 

 قطره چكان 

1- مقّواي مورد نظر را روي ميز مقابل خود قراردهيـد.

2- با قطره چكـان، مطابق تصوير در قسمت 
ــوه اي  ــر قه ــّوا چندقطــره جوه ــن مق پاييـ

بچكانيد. 

ــر را  ــاى جوه ــي لّكه ه ــدن درن ــا دمي 3- ب
ازقســمت پايين كاغذ به ســمت باال حركت 

دهيد.

گام به گام انجام دهيد : 
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ــت دادن  ــى وحرك ــدن در ن ــگام دمي 4- هن
ــاخه  ــير حركت  جوهر ش ــان آن، مس هم زم
ــد  مانن ــي؛  زيباي ــكل هاي  ش ــده،  ش ــاخه  ش

شاخه هاي درخت ايجاد مي شود. 
ــري از چنددرخت داريدكه  ــما تصاوي حاال ش

بدون برگ،گل و ميوه هستند. 

ــبز گواش  ــوي خود را به رنگ س ــم م 5- قل
ــه زدن روي  ــا ضرب ــا ب ــد و تنه ــته كني آغش
قســمت هاي بااليي درختان شكل برگ ها را 

ايجاد كنيد. 

بارديگر اين تمرين را انجام دهيد. 
آيا اين بار مي توانيد براي درخت 
ــبز،  ــر برگ هاي س ــود، عالوه ب خ

شكوفه يا ميوه بگذاريد؟ 

ــاوت گواش  6- با انتخــاب رنگ هاي متف
ــد فصل هاي  ــا، مي تواني ــراي بـرگ هـ ب

مختلف سال را تصويرسازي كنيد.
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ايجاد بافت با خراش دادن 99
(سياه و سفيد) 

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 ( A4 اندازه )  مقّواى گالسه 3 برگ 

 خط كش 
 مداد 

 جوهر راپيد سياه رنگ
 قلم موى نرم 

 وسيله اي نوك تيز (كاتر، ميخ و... ) 

1- مقّواهاي گالسه را كه درآن ها كادرهايي با اندازه ى x 17 12 سانتي متر رسم شده  اند، 
روي ميز قرار دهيد. 

2- درون كادرها را با جـوهرراپيد سيـاه به 
وسيلـه ى قلـم مـوي آبرنگ بپوشانيد. 

گام به گام انجام دهيد : 
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3- در دوكادر سياه شده با شيءنوك تيز؛ مانند ميخ يا كاتر؛ شيارهاي عمودي، افقي يا ...  
به وجود آوريد.

4- در كادر بعدي با شي ء نوك تيز تصويرى را به دلخواه بكشيد.
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به اين نمونه ها توّجه كنيد.
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وسايل و مواّد مورد نياز : 
 كاغذ رنگي به شكل مستطيل 

 رنگ گواش 
 قلم موي آبرنگ 

 چسب مايع 

ــا بزنيد. كاغذ  ــي را از طـول ت ــذ رنگ 1- كاغ
بايد به دو قسمت مساوي تقسيم شود.

2- يك بار ديگر همين كـار را انجــام بدهيد، 
ــما از  ــذ را بازكنيد. حال كاغذ ش ســپس كاغ
طول به 4 قسمت مساوي تقسيم شده است.

گام به گام انجام دهيد : 

ساخت جعبه ي تزئيني     1010
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ــا بزنيد.كاغـذ  ــود را از عرض ت ــذ خ 3- كاغ
بايدبه دو قسمت مسـاوي تقسيم شود.

ــاي كوچكي  ــذ تاه ــاي كاغـ ــه ه 5- درگوش
ــه هـا،  ــاد كنيـد.بـه ايـن تـرتيب درگوش ايج

4   مثلث كوچك خواهيد داشت.

7- سپس لبه هاي داخلي شكل را به آهستگى 
بـا انگشت بگيريد و باز كنيد.

ــذ را باز كنيد و  دو لبه ي عرض  4- تاي كاغ
را تـا مركز كاغذ تا بزنيـد.

6- دو لبه ي داخلي كاغذ را به پشت تا بزنيد 
تا روي مثّلث هاي كوچك را بگيرد.

ــكل گرفته اســت.  ــما تقريبًا ش 8- جعبه ي ش
ــه هـا و اطراف  حـال با نوك يك مداد گوش

جعبه را شكل داده، مرتّب كنيد. 
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ــا  ت قســمت هاي  از  بعضــي  ــد  مي تـواني  -9
ــتحكام بيش تركمــي  ــراي اس ــورده را بـ خـ

چسب مايع بزنيد.

ــيله ي قلم مـو و  ــه ي خود را به وس 10- جعب
رنگ گواش به دلخواه تزئين كنيد.
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اجراي حركات عجيب 1111
و اغراق آميز 

گام به گام انجام دهيد : 
ــك پيرمرد يا پيرزن راه برويد. بالفاصله با فرمان مربّي،  ــال اّول : با فرمان مربّي؛ مانند ي مث

مانند يك كودك بدويد. 
ــادي بدويد، بالفاصله با فرمان مربّي؛ مانند  مثال دوم : با فرمان مربّي؛ مانند يك جوان با ش

يك جوان غمگين راه برويد.

آيا تا به حال به قصه هاى عجيب و غريب گوش داده ايد؟ يااين گونه نمايش ها را ديده ايد؟ 
براى اجراى حركات عجيب و اغراق شده، مثال هاى زيررا تمرين كنيد:

42

ــادي بدويد، بالفاص مثال دوم : با فرمان مربّي؛ مانند يك جوان با ش
يك جوان غمگين راه برويد.
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مثال سوم : با فرمان مربّي؛ مانند يك پيرمرد يا پيرزن عجول غذا بخوريد، با فرمان مربّي؛ 
 مانند يك كودك با حالت َشق و َرق غذا بخوريد. 

مثال چهارم : راه رفتن يك شير ترسو را تمرين كنيد.
مثال پنجم : راه رفتن و غذا خوردن يك كانگوروى عصبانى را تمرين كنيد. 

مثال ششم : راه رفتن يك خروس شاد را تمرين كنيد.

م
مثال پنجم : راه رفتن و غذا خور
مثال ششم : راه رفتن يك خروس

رق غذا بخوريد. 
ترسو را تمرين كنيد.

صبانى را تمرين كنيد. 
.

و
دن يك كانگوروى عص
س شاد را تمرين كنيد

ــما چه حركات عجيب و اغراق آميزي را پيشنهاد مي كنيد، آن ها را با مربّي و گروه خود  ش
در ميان بگذاريد و با همكاري گروه اجرا كنيد.
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1212
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 برگ هاي سرخس 
 افشانه رنگ مشكي(يا فوتك و جوهررنگي)

 مقّواي اندازه A4 دررنگ هاي مختلف 

گام به گام انجام دهيد : 

تهّيه ى تابلو با برگ سرخس  

ــانيد(در صورتي كه ميزي  ــزرگ را با روزنامـه به طوركامل بپوش 1- ســطح ميزي تقريبًا ب
مناسب در دسترس نبـاشد مي توانيد از سطح زمين استفاده كنيد).

ــبز تيـره، زرد نارنجي و سفيد  ــن، س ــبز روش تذكر:  بهتر اســت مقّواهـا را در رنگ هاي س
درنظر بگيريد. بـه اين ترتيب تابلـوهاي شمـا يادآور چهارفصل سال خواهد بود. 

ــه  روزنام روي  را  ــّوا  مق ــرگ  ب ــن  اّولي  -2
ــكلي  قراردهيد و يك برگ ســرخس را به ش

كه دوست داريد، روي مقّوا بگذاريد.

4- اين عمل، رنگ مشكي اطراف برگ و حاشيه ى مقّوا را خواهد پوشاند. 
ــده دراطـراف برگ زياد و در حاشيه هاي مقّوا  ــانه ش (البته فشــردگي دانه هـاي رنگ افش

بسيار كم است.)

3- افشانه مشكي را به طوركامل تـكان دهيد 
ــود، ســپس با فاصله  تا آمـاده ي مصـرف ش
ــرگ را بـا  ــانتي متر، روي بـ ــي 40 س تقريب

ـّت افشانه كنيد.  دق
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ــده با رنگ ها و شكل هـاي متفاوت خواهيد داشت  7- در پايان تصـوير چهـار برگ چـاپ ش
كه در كنار هم مجموعه اي زيبا را به وجــودمي آورند.  

6- تمامي اين مراحل را با سه مقّواي ديگر نيز 
ــعي كنيدآرايش (نحوه ى  اجـرا كنيــد، اّما س
ــدازه ي برگ ها را  ــرگ) و ان ــن ب قرارگرفت

تغيير دهيد.

5- برگ ســرخس را ازروي مقّوا به آرامي 
برداريد. 

اكنون تصوير زيباي برگ را روي مقّوا خواهيد ديد.
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1313
ايجاد بافت با خراش دادن 

(رنگي) 

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 ( A4 اندازه ى )  مقّواى گالسه 3 برگ 

 خط كش 
 مداد 

 مداد هاى شمعى
 رنگ هاى گواش 

 قلم موى نرم 
 وسيله ي نوك تيز (كاتر، ميخ و... ) 

1- مقّواهاي گالسه را كه درآن ها كادرهايي با اندازه x 17 12 سانتي متر رسم شده باشد، 
روي ميز قرار دهيد. 

گام به گام انجام دهيد : 
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2- درون كادرها را با مداد شمعى بپوشانيد،سپس روى آن ها را با گواش و قلـم مـوي نرم 
رنگ بزنيد. 

3- در دوكادر رنگ شده با شيءنوك تيز؛ مانند ميخ يا كاتر شيارهاي عمودي، افقي و يا ...  
ايجاد كنيد.

4- در كادر بعدي با شي ء نوك تيز تصويرى را به دلخواه بكشيد.
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حاال به اين نمونه ها توّجه كنيد. 
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ايجاد صداهاى طبيعى1414

هر روز صبح براى رفتن از خانه به مدرسه از چه جاهايى عبور مى كنيد؟
چه صداهايى دراين مسير مى شنويد؟

آيا صداى وسايل نقليه؛ مانند موتورسيكلت و اتومبيل را مى شنويد؟
آيا مى توانيد صداى آن ها را با دهان خود تقليد و تكراركنيد؟

 آيا مى توانيد صداى قطار، هواپيما و بالگرد را تقليد و تكراركنيد؟ 

گام به گام انجام دهيد : 
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آيا در روزهاى سرد فصل پاييز وزمستان هنگام عبور از خيابان صداهاى خاّصى مى شنويد؟چه 
ــى؟ آيا به صداى زوزه ى باد، چك چك باران وغّرش رعد وبرق دّقت كرده ايد؟ آيا  صداهاي

مى توانيد اين صداها را با وسايل ساده توليد كنيد؟
ــرق ايجاد  ــوا تكان دهيد صــداى غّرش رعد وب ــرگ كاغذ را در ه ــد اگريك ب ــا مى داني آي

مى شود؟
آيا ميدانيد اگر دريك دايره ى زنگى چند دانه بريزيد و آن را تكان دهيد صداى باران توليد 

مى شود؟
ــاى طبيعى ايجاد  ــاده ى ديگرى مى توانيد صداه ــايل س ــاال خوب فكر كنيد و بگوييد با وس ح

كنيد؟
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تزئين جعبه با 1515
پوست  تخم مرغ  

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 يك جعبه ى بال استفاده 

 چسب چوب 
 مداد

 پوست تخم مرغ به مقدار الزم
 رنگ هاي گواش 

 رنگ گواش سفيد صدفي 
 خالل دندان 

 نقشه ى مورد نظر 
 كاربن 

 قلم موي آب رنگ 

ــا آب گـرم  ــا راب ــم مرغ ه 1- پوســت تخـ
ــا  ــد ت ــه قراردهي ـــوييد و روي روزنام بش

به طوركامل خشك شوند.
ــا را در پالت بگذاريد و با چنـد  ــواش را انتخـاب كنيد. هـر كـدام از آن هـ ــاي گـ 2- رنگ ه
قطره  آب رقيق كـرده،  ســپس بـه هـريك ازآن ها رنـگ سفيد صـدفي اضافـه كنيد. به اين 

ترتيب شمـا چنـدرنـگ متـاليـك خواهيـد داشت.

4- طرح خود را روي جعبه منتقـل كنيد. ــا را، بـه  ــا قلم مو پوســت تخم مرغ هـ 3- ب
ــزي كرده،  ــف رنـگ آمي ــاي مختـل رنگ هـ

صبركنيـد تا به طوركامـل خشك شــوند.

گام به گام انجام دهيد : 
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6- مي توانيد بـه كمك خالل دندان تّكـه هاي 
 شكسته شده را كـمي از هم فاصله دهيد.

ــه  ــز ب ــه را نيـ ــر جعبـ ــاي ديگ 7- بخـش ه
همين ترتيب چسب بزنيد و با بقّيه ي پوست 
تخم مرغ هاي  رنگي بپـوشانيد تا هيچ  قسمتي 

 ازآن خالي نماند.

ــود را  ــورد نظر خ 5-پوســت تخــم مرغ م
ــاب و بـه تكه هاي  ــرح،  انتخـ ــا توّجه به ط ب
كوچك تر خرد كنيد. ســپس هربار، بخشــي 
ازطرح را چســب چوب بزنيد و بـا پوســت 
ـــانيد. (قبـل از خشــك  شدن  تخم مرغ بپوش
ــا را بـا  چســب چوب، پـوســت تخم مرغ هـ
ــوند و بهتر  ــاردهيد تا خـرد ش دســت فش

بچسبند) !
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فرض كنيد شما به سفر مى رويد و دراين سفر به «شهر عجيب» مى رسيد، در اين شهر به 
آدم ها و موجودات عجيب و غريب برخورد مى كنيد.

ساخت قّصه ي 
عجيب و اغراق آميز  1616
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- سوال هاى  زير را  با دّقت بخوانيد و پس از مشورت با اعضاى گروه به آن ها پاسخ 
دهيد:

1) شمااز چه راهى وارد اين شهر مى شويد؟ آيا آن راه هوايى ، زمينى يا زير زمينى است؟
2)آيا براى ورود به اين شهر درى وجود دارد؟ آن در، چه شكلى است؟

3) راه رفتن، نشستن، غذا خوردن و... آدم ها و موجودات آن شهر چه شكلى است؟
4) چه اتفاقى براى شما در آن شهر مى افتد؟

5) چه طور از آن شهر خارج مى شوى؟

ــنهاد مى كنيد، آن را با مربّى وگروه خود در  ــما چه موضوع عجيب و اغراق آميزى پيش ش
ميان بگذاريد وبا همكارى گروه براى آن پرسش و پاسخ هايى طّراحى كنيد.
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چاپ روي تخم مرغ 1717
(با روش خراش دادن) 

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 تخم مرغ آب پز شده به تعداد مورد نياز ( يا تخم 

مرغ مصنوعي پالستيكي و سفالي)
 رنگ هاي گواش 
 قلم موي آبرنگ 

 ابزارنوك تيز (مانند مداد اتود بدون مغزي)
 جا تخم مرغي

 پالت تخم مرغي
 طرح موردنظر براي تزئين روي تخم مرغ ها 

 كاغذ كاربن 
 دستمال كاغذي و يا پارچه اي 

1- تخم مرغ هاي آب پـز شـده و يـا مصنـوعي را داخل جا تخم مرغي قراردهيد.
گام به گام انجام دهيد : 
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ــواش را انتخــاب  ــاي گـ ــي از رنگ ه 2- يك
كنيـد. 

ــره مانند  ــر اســت از رنگ هاي تي ــه: بهت نكت
سبزتيره، آبي تيره يا قرمز استفاده كنيد. 

ــم موي آبرنگ همه ي ســطح تخم  4- با قل
مرغ را با رنگ بپوشانيد. 

ــود را بـاكـاغـذ  6- طــرح مورد نـظــر خـ
كاربـن روي تخـم مرغ انتقال دهيد.

ــواش را داخل ظرف پالت  ــداري از گ 3- مق
تخم مرغى بگذاريد و با چند قطره آب آن 

را كمـي رقيق كنيـد.

ــد زيـاد رقيق  ــما نباي 5- دّقت كنيد رنگ ش
ــظ و يكنواخت  ــك پوشــش غليـ ــدو يـ بـاش

همـه ي سطـح تخـم مرغ را بپوشاند. 
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ــز خود را انتخــاب كنيد و  ــزار نوك تي 7- اب
ــده روي تخــم مرغ را  ــي ش خطــوط طّراح
خراش دهيد (براي به دســت آوردن نتيجه 
بهتر سعي كنيد طرح شما خطوط و سايه هاي 

زيادى داشته باشد).

ــاخه  ــتفاده از قيطان هاي رنگي و چســب مي توانيد اين تخم مرغ ها را از ش با اس
هاي چوبي خشك آويزان كنيد يا داخل ظرفي پرشده از پوشال بچينيد.
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سفره هاى هفت سين خود را با اين تخم مرغ ها تزيين كنيد.
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نّقاشي آزاد با روش 1818
خراش دادن 

هرموضوعي را كه دوست داريد با روش خراش دادن نّقاشي كنيد. 
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ساخت سنتورك  1919

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 تخته 
 ميخ 

 نخ نايلوني 

ــه تهّيه  ــكـل ذوزنقـ ــه ش ــه اي را بـ 1-تختـ
كنيد.

ــه  ــه دو طــرف ذوزنـقـ ــا را بـ ــخ ه 2- مي
بكوبيـد. 

گام به گام انجام دهيد : 
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ــكل به  ــد ش ــي را مانن ــاي نايـلون ــخ هـ 3- ن
ميخ ها گره بزنيد. نخ ها را با انگشت يا ناخن 

بلرزانيد تا به صدا درآيند. 
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2020
وسايل و مواّد مورد نياز : 

ــيـار و  ــكل و اندازه هـاي متفـاوت (برگ هايي از نوع ضخيم كه رگ برگ هاي بس  برگ هاي طبيـعي درش
برجسته دارند؛ مانند انجير، گيالس و خرمالو بسيار مناسب هستند).

 يك قطعه كاشي يا چوب*
 رنگ هاي گواش 

 افشانه ي بّراق كننده 
 قلم مو 

 پالت تخم مرغي

ــگ گواش مورد نظر خود را در پالت  2- رن
بگذاريد و باچند قطره آب رقيق كنيد.

* مي توانيد از قطعه اي چوب روسى، فيبر يا MDF استفاده كنيد.

ــيله ى  3- قســمت پشــت برگ ها را به وس
قلم مو رنگي كنيـد وبه دّقت برروي كاشــي 

چاپ بزنيد.

1-كاشي يا چوب را روي ميز قراردهيــد.
گام به گام انجام دهيد : 

چاپ با برگ هاي طبيعي 
برروي كاشي يا چوب 



  65 

ــي توانيد اين كار را چند بارديگر تكرار  4- م
ــما زيبا و كامل  كنيد به طوري كه تابلوي ش

شود. 

ــو از  ــّراق شــدن تابلـ ــت و ب ــراي ثاب 6- ب
افشانه(كيلر) استفـاده نمائيد*.

* تابلو را روي روزنامه قراردهيد و تمام قسمت هاي تابلو را با فاصله 40 سانتي متر به دقت افشانه كنيد.

5- صبـركنيد تـا چـاپ شمـا به طوركـامـل 
خشك شـود . 

7- مي توانيد از اين تابلو براي تـزئين ديـوار 
منـزل، كالس وحتي روي ميز استفاده كنيد. 
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2121
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 مقّوا هايي در اندازه هاي x 15 15  يا x 12 17  سانتي متر 
 چسب چوب غليظ 

 شانه 
 سّكه 

 كاردك 
 گواش هاى رنگى 

 قلم مو 

1- يكى از مقّواها را  روى ميـز قراردهيـد.

2- روى آن را با كاردك از چســب چوب (با 
قشر ضخيمى) بپوشانيد.

3- سپس با شـانه، شيارهايى عمودى و افقى 
روى مقّوا ايجاد كنيد. 

گام به گام انجام دهيد : 

بافت هاي برجسته و فرو رفته با 
استفاه از چسب چوب
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ــّكه  ــى توانيد اين كار را با فرو كردن س 4-م
روى چسب چوب نيز انجام دهيد.

ــه بافت دار  ــى توانيد مقّواها را، ك ــاال م 5- ح
كرده ايد به دلخواه رنگ آميزى كنيد.

هر نقشي را كه دوست داريد با وسيله ي نوك تيز روي چسب چوب نقاشي كنيد و بعد از 
خشك شدن آن ها را رنگ آميزي كنيد.
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اجراي نمايش سفر 
به شهر عجيب و 

غريب    2222
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سفر به « شهر عجيب » را به يك قّصه تبديل كنيد، سپس آن را با كمك اعضاى گروه نمايش 
دهيد:
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ــانزدهم را با همكارى گروه به يك  ــنهادى خود در درس ش در صورت تمايل موضوع پيش
نمايش تبديل و اجرا كنيد.

يك به گروه همكارى با را انزدهم ش درس در خود نهادى پيش موضوع تمايل صورت در

گام به گام انجام دهيد : 
1) براى آدم ها و موجودات « شهر عجيب » اسم انتخاب كنيد.

2 ) براى آدم ها وموجودات « شهر عجيب » جنسيت ، سن واحساس انتخاب كنيد.
ــال روزمره را انتخاب  ــب » حركات و بعضى اعم ــهر عجي ــراى آدم ها وموجودات « ش 3)  ب

كنيد.
4 ) براى آدم ها وموجودات « شهر عجيب » تُن صدا و نوع حرف زدن انتخاب كنيد. 

ــايلى را، براى بهتر بازى كردن( نمايش ) انتخاب  ــده وس 5 ) با توّجه به نقش هاى انتخاب ش
كنيد.
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ايجاد ضرباهنگ با دست ها 2323

ــتان خود دســت زده ايد؟ آيا  ــه براي تشــويق دوس آيا تا كنون در مراســم مختلف مدرس
مي دانيد شما مي توانيد با دستان خود صداهاي مختلفي ايجاد كنيد؟

گام به گام انجام دهيد: 
1- ابتدا با فاصله زماني يكسان، با ضربه هاي يكسان دست بزنيد. 

                                                                                                

2-  سپس با فاصله ي زماني يكسان، با دو ضربه ي متوالي دست بزنيد. 

                                                                                                   

3- حاال با فاصله ي زماني يكسان، با سه ضربه ي متوالي دست بزنيد. 

                                                                                                        

4-  در مرحله ي بعد، با فاصله ي زماني يكسان، ابتدا با يك ضربه و سپس با دو ضربه دست 
بزنيد. 

                                                                                                      

5- اين بار با فاصله ي زماني يكسان، يك ضربه، دو ضربه و سپس سه ضربه بزنيد. 

                                                                                              

→

→

→

→

→
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6-در اين مرحله، ا بتدا سه ضربه، دو ضربه و سپس يك ضربه بزنيد. 

                                                                                                   

7-سپس با فواصل زماني يكسان، ابتدا يك ضربه و سپس سه ضربه بزنيد . 

                                                                                                       
تمرين هاي باال را با تغيير فواصل زماني نيز اجرا كنيد. 

آيا مي دانيد با استفاده از ضربه هاي دست به بدن مي توان صداهاي حركت قطار را تقليد 
كرد؟

شما چه صداهاي ديگري را مي توانيد با استفاده از ضربه هاي دست ايجاد كنيد؟

→

→
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2424
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 يك عدد قاب عكس قديمي 
 چسب مايع (چسب چوب)

 دور ريختني ها (واشرها و مهره هاي فلزي )
 رنگ گواش طاليي 

 يك قطعه اسفنج 
 افشانه بّراق كننده

ــه  دّقت تميــز  ــاب عكــس خـود را بـ 1- قــ
كنيـد.

3- صبركنيد تا چسب به طوركـامـل خشك 
شود.

ــكلـي كه   2- واشرها وُمهره هاي فلـزي رابه ش
دوست داريد، در سطح قـاب  عكـس  بچسبـانيـد 

(سعي كنيـد فضـاي خـالي باقي نماند). 

4- گواش طاليي را با آب كمي رقيـق كنيـد.

گام به گام انجام دهيد : 

تزيين قاب عكس با 
دور ريختني ها 
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6- با اين روش، رنگ آميزي ســطح كارشما 
ــايه روشــن  ــود بلكه س يكنواخت رنگ نمي ش

ايجاد شده، بافت به وجود مي آيد.
ــه طوركـامـل  ــما ب ــد تا رنگ ش 7- صبركني

خشك شود.
8- در پايان مي تـوانيد كار خـود را با افشانه 

كيلر ثابت و بّراق كنيد.
ــراي تزيين قاب عكــس خود از  ــد ب مي تواني
ــواع دكمه،  ــر مانند ان ــاي ديگ دورريختني ه

هسته و... استفاده كنيد.

ــي كنيد  ــه رنگ طالي ــود را بـ ــفنج خـ 5- اس
ـــرهـاي  ــاب عــكــس و واش ـــطـح قــ و  س
ــورت ضـربـه زدن  ــبيده برآن را به صـ چس

رنگ آميزي كنيد.
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2525
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 خرده هاي بال استفاده از پاستل هاي روغني (مداد شمعي)
 كاغذ يا مقّواي گالسه (2 عددهم اندازه)

 مقّوا به اندازه هاي مورد نياز 
 اتو 

 خط كش
 مداد 

 چسب 
 قيچي 

ـــط يك  ــمعي را در رنگ هاي متفاوت به طـور تصـادفي درقســمت وس 1- خرده هاي مداد ش
قطعه مقّواي گالسه بريزيد. (دّقت كنيد خرده هاي مداد شمعي تـا حاشيــه ى خارجي كـاغـذ، 

حـدود 3 تا 4 سانتي متـر فاصلـه داشته باشد).

ــه را روي  ــّواي گـالس ــر مق ــه ي ديگـ 2- قطع
خرده هاي مواّد شمعي قراردهيد.

ــه ازقبـل با  ــى اتويي را ك ــا نظارت مربّ 3- ب
ــد بــراي  ــرم كـرده اي درجـه ى متوســط گ
چنـد ثــانيه (حـدود 3 الي 5 ثانيه) روي مقّوا 

قرار دهيد و بر داريـد.

گام به گام انجام دهيد : 

چاپ با پاستل روغني و اتو 
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4- بالفاصله، قبل از اينكه كـاغـذ سرد شود، دو 
ــذ را  از هم جدا كنيد و بگذاريد تا  قطعـه كاغ

سرد و خشك شود.

ــداد كادري دلخواه روي  ــا خط كش و م 6- ب
بخش رنگي ايجاد شده بكشيد (براي مثال يك 
ــتطيل x 5 15سانتى متر) و سپس با قيچي  مس

آنرا ببريد. 

ــكل تصـادفي و  ــمـا دو ش ــا اين روش، ش 5- ب
كـامـالً مشـابه هم ديگر خواهيدداشت.

7- مي توانيد با چسباندن اين قطعه رنگي روي 
ــانه گذار  ــّواي ديگر،كارت تبريك، تابلو، نش مق

كتاب و... بسازيد. كتاب و... بسازيد.تى متر) و سپس با قيچي 
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2626
يك نّقاشى آزاد با استفاده از بافت برگ ها، پوست درختان و... هرشىء ديگرى 

كه دوست داريد، اجرا كنيد. 

نّقاشي آزاد با بافت هاي مختلف  


