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 چاپ پَر
وسايل و مواّد مورد نياز:

 تعدادى پر در شكل ها و اندازه هاى متفاوت 
 جعبه ى رنگ گواش 
 كاغذ ضخيم يا مقّوا

 بشقاب يك بار مصرف
 دستمال كاغذى يا پارچه اى 

 قاشق پالستيكى

همه ى مراحل چاپ را، مانند چاپ با برگ انجام دهيد.
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اجراى نمايش با ماسك 1  
1ـ با توّجه به شكل ماسك، صداى متناسب با آن را انتخاب كنيد.

مثال: صداى پير براى پيرزن يا پيرمرد

2- حركت هاى سر و بدن را نيز متناسب با ماسك انتخاب كنيد.
مثال:كمر خم شده براى پيرزن يا پيرمرد
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3ـ قّصه هايى متناسب با اين ماسك انتخاب كنيد.
مثال: 

- پيرزن و كدو قلقه زن
- آسيابان، پسر و خرش

4ـ در بعضى از حركت هاى سر و بدن اغراق كنيد.
مثال: موقع قدم برداشتن، پاهاى پيرزن به شّدت  

مى لرزد.
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14
ساخت كاغذ ابر و باد

وسايل و مواّد مورد نياز:
 كاغذ سفيد
 رنگ گواش

 بشقاب يك بار مصرف
 چسب چوب 

 قاشق پالستيكى

گام به گام انجام دهيد:

1ـ مقدارى از رنگ گواش مورد عالقه ى خود 
را با يك قاشق آب، در بشقاب مخلوط كنيد.

 

2ـ با آب، چسب چوب را به اندازه اى رقيق
كنيد كه مانند ماست شود.

3ـ چسب چوب رقيق شده را به عمق نيم سانتى متر، در سينى صاف بريزيد. 

 كاغذ كاهى(آب خشك كن)
 سينى كامًال صاف

 شانه ى دندانه درشت يا يك تّكه چوب
 اتو

 قلم موى آبرنگ
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آماده  كه  را  گواش  رنگ  از  قطره  چند  4ـ 
كرده ايد، در محلول چسب چوب بريزيد و 
(مطابق شكل) با يك شانه ى دندانه درشت و 

يا يك تّكه چوب، به آرامى مخلوط كنيد.
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6ـ پس از خشك شدن، احتماالً كاغذ شما كمى 
چروك خواهدداشت. براى صاف كردن آن، 
يك  صفحه هاى  البه الى  را  كاغذ  توانيد  مى 
كتاب قرار دهيد و يا آن را بين دو صفحه ى 

روزنامه بگذاريد و اتو كنيد.

يا  و  رنگى  جوهر هاى  از  مى توانيد  گواش،  رنگ  جاى  به 
آب  زعفران،  كرده ى  دم  قهوه،  چون  طبيعى  رنگ هاى 

انار و ... استفاده كنيد.

5ـ كاغذ را به آرامى روى سطح رنگ قرار دهيد و 15 ثانيه صبر كنيد. سپس كاغذ را به 
آرامى برداريد و در محّلى صاف بگذاريد تا خشك شود.

7 - همه ى اين مراحل را مى توانيد با رنگ هاى 
ديگر و يا حّتى مخلوط چند رنگ انجام دهيد.
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چاپ با سيب زمينى
وسايل و مواّد مورد نياز:
  سيب زمينى در اندازه ى متوسط

 رنگ هاى گواش (طاليى و نقره اى)
 مداد نرم

  چاقوى تيز
  بشقاب يك بار مصرف

گام به گام انجام دهيد:

1 - با چاقوى تيز روى يك سطح كامًال صاف، 
سيب زمينى را از وسط برش بزنيد.

15

  روان نويس هاى اكليلى
  كاغذ ساده با رنگ هاى تيره
  دستمال كاغذى يا پارچه اى

  طرح هاى ساده 
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2 - با مداد نرم، طرح مورد 
ــود را روى ســطح  نظــر خ
ــل كنيد.  ــى منتق ســيب زمين
ســپس با نوك چاقو اطراف 

طرح را ببريد.
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3ـ مقدارى از رنگ گواش را داخل بشقاب  
بريزيد و با كمى آب  رقيق كنيد.

     

4ـ حاال  ُمهرى را كه با سيب زمينى ساخته ايد، 
كاغذ  با  را  رنگ  اضافى  بزنيد.  رنگ  داخل 
روزنامه بگيريد و سپس مهر را روى كاغذ 

خود بزنيد.

سطح  تا  كنيد  تكرار  قدر  آن  را  كار  اين  5ـ 
طرح  از  مناسب  فاصله هاى  با  شما  كاغذ 

روى مهر پوشيده شود.

اثر  اكليلى،  روان نويس هاى  با  مى توانيد  6ـ 
به دست آمده را كامل كنيد.
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وسايل و مّواد مورد نياز:
 مداد سياه نرم

 A 4 كاغذ سفيد 
 مداد رنگى

سـعى كنيد در هر مرحله به تدريج بر سرعت كار 
خود بيفزاييد.

1ـ كاغذ را روى ميز بگذاريد. 
سپس بامداد نرم خّطى مستقيم 
و افقى از طرف راســت كاغذ 

به طرف چپ بكشيد.
اين كار را آن قدر ادامه دهيد 
كه صفحه كامًال پوشانده شود.

ديگر  بار  يك  را  كار  اين  2ـ  
در جهت عكس آن، از طرف 

چپ به راست، انجام دهيد.

خّط افقى

گام به گام انجام دهيد:
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از  سياه  مداد  با  بار  اين   -  3
از  درميان،  يك  و  طرف  دو 
چپ  و راست كاغذ، خط هاى 

مستقيم بكشيد.

آيا مى توانيد با چشم هاى بسته، 
تمرين هاى باال را انجام دهيد؟ 
حتمًا مى توانيد! امتحان كنيد!

قبلى  تمرين هاى  بار  اين  4ـ 
فشار  كردن  زيادوكم  با  را 
مداد روى كاغذ، مانند نمونه ها  

انجام دهيد.

5ـ همه ى مراحل انجام شده 
و  مدادهاى آبى  با  بار  اين  را 

نارنجى تمرين كنيد.
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تابلوى منظره
(كاغذ ابر و باد)

وسايل و مواّد مورد نياز:
 كاغذ هاى ابر و باد به رنگ هاى گوناگون

 چسب مايع
  قلم موى آبرنگ 

 رنگ گواش
 قيچى

1ـ كاغذ هاى ابروباد خود را به دّقت نگاه كنيد. 
ــتند، مى توانند  بعضى از آن ها كه آبى رنگ هس
ــر كه رنگ  ــند. بعضى ديگ ــى باش ــمان زيباي آس
خاكسترى، قهوه اى و يا حّتى سبز دارند، 
مى توانند زمين تابلوى شما را تشكيل دهند.

به  را  خود  تابلوى  زمين  تصوير،  مطابق  2ـ 
هر شكلى كه دوست داريد، برش بزنيد و با 

چسب، به زير آسمان بچسبانيد.

ّ

گام به گام انجام دهيد:
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با استفاده از اين روش، مى توانيد مناظر ديگرى را نيز بسازيد. 

3 -  از كاغذ هاى ابر و باد زرد و نارنجى مى توانيد 
شكل خورشيد را ببريد و در جاى مناسب بچسبانيد.

4 - حال با قلم مو و گواش و با استفاده از شكل كلبه، 
حيوان، رودخانه، آدم و ... تابلوى خود را كامل كنيد.
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وسايل و مواّد مورد نياز:
 پياز سالم و متوّسط

 رنگ هاى گواش
 چاقوى تيز

 بشقاب يك بار مصرف
 روان نويس هاى اكليلى

 كاغذ ساده
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

گام به گام انجام دهيد:

1ـ با چاقوى تيز روى يك سطح كامًال صاف، 
پياز را از وسط برش بزنيد.

2ـ با نوك چاقو،  بعضى از حلقه هاى پياز را 
درآوريد.

3ـ از اين مرحله به بعد، مانند چاپ سيب زمينى عمل كنيد.

چاپ با پياز 18



  63 

با استفاده از روش چاپ سيب زمينى يا 
پياز، مى توانيد سطح جعبه هاى قديمى، 

كمدها، ظرف ها و ... را تزيين كنيد.
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خّط عمودى
وسايل و مواّد مورد نياز:

 مداد سياه نرم
A4كاغذ سفيد
  مداد رنگى

گام به گام انجام دهيد:

در  را  كار  همين  حال  2ـ 
جهت عكس، يعنى از پايين به 

باال انجام دهيد.

19

1ـ تمرين هاى درس خّط افقى 
از  و  عمودى  خّط  با  بار  اين  را، 
باال به پايين صفحه انجام دهيد. 
اين كار را آن قدر ادامه دهيد 

تا صفحه كامًال پوشانده شود.

سـعى كنيد در هر مرحله به تدريج بر سرعت كار 
خود بيفزاييد.
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4ـ تمرين هاى قبلى را با زياد 
وكم كردن فشار روى كاغذ، 

مانند نمونه ها انجام دهيد.

از  سياه  مداد  با  بار  اين  3ـ  
كاغذ،  پايين  و  باال  طرف  دو 

خّط مستقيم بكشيد.

5ـ  همه ى مراحل انجام شده 
رنگى  مدادهاى  با  حاال  را، 

سرخ و سبز تمرين كنيد.

آيا مى توانيد با چشم هاى بسته، 
تمرين هاى باال را انجام دهيد؟ 
حتمًا مى توانيد! امتحان كنيد!




