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فعالّيت اّول :
گام به گام انجام دهيد:

1 ـ با هم كالسى ها يك دايره تشكيل دهيد.
2 ـ اولين نفر يك كلمه بگويد.

 مثال: كالغ 
3 ـ دومين نفر ضمن تكرار كلمه ى نفر اول، كلمه اى به آن اضافه كند.

(نفر بعدى)  كالغ به .................................
(نفر بعدى) كالغ به جنگل .........................................

(نفر آخر) كالغ به جنگل رفت.

تقويت لحن و بيان  3    

همه ى افراد دايره، به اين ترتيب و با گفتن يك 
كلمه، مى توانند جمله   هاى كوتاه بسازند.
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فعالّيت دوم :
گام به گام انجام دهيد:

1 ـ جمله اى انتخاب كنيد.
2 ـ يك نفر بخشى از جمله را بگويد و بقيه با هم ادامه ى آن را بگويند.

مثال:       من از گل فروشى،                          گل خريدم.
                            يك نفر                                          همه افراد

3 ـ حاال همين كار را با حالت هاى احساسى متفاوت انجام دهيد. 
مثال:     من از گل فروشى،                                گل خريدم.

                 يك نفر با لحن شاد                                 همه ى افراد با لحن شاد
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چاپ با نخ و جوهر

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّّ مورد نياز:
 كاغذ سفيد

 جوهر هاى رنگى 
 قلم موى آبرنگ يا مداد رنگى يا روان نويس

 نخ ضخيم (به طول 60 سانتى متر)
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

2ـ  حدود 50 سانتى متر از نخ  ضخيم را داخل 1 ـ وسايل كار را روى ميز قرار دهيد.
ظرف جوهر فرو كنيد. 

3 ـ نخ جوهرى را به شكلى تصادفى و دل خواه 
روى كاغذ قرار دهيد، به نحوى كه انتهاى نخ
 كه جوهرى نيست، خارج از كادر كاغذ باشد.
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 4 ـ يك صفحه كاغذ سفيد را روى نخ بگذاريد. حاال با يك دست كاغذ را محكم نگه داريد و با دست 
ديگر، نخ را به سرعت بكشيد.

5ـ  به اين ترتيب، يك كار چاپ شده داريد كه 
فرم تصادفى آن مى تواند، شبيه گل، پرنده، 

انسان و ... باشد.

را  آمده  دست  به  تصوير  مى توانيد،  حاال  ـ   6
كامل كنيد.
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خط منحنى 
وسايل و مواّدّّّ مورد نياز:

 مداد نرم
A4  كاغذ 

 چسب
 قيچى يا تيغ موكت بُرى

ـ نقطه ها را با مداد نرم به هم وصل كنيد.

- مداد را بر صفحه قرار دهيد و مانند تصويرها خط بكشيد.

اين خط «منحنى» نام دارد.
مثل موج دريا

آيا مى توانيد نمونه هاى ديگرى مثال بزنيد؟
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2ـ  با مداد، روى مقّواى سياه خط هاى منحنى 
با اندازه هاى متفاوت بكشيد. با قيچى آن ها را 

ببريد و روى كادرها بچسبانيد.

3 ـ به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟

گام به گام انجام دهيد:
1 ـ كاغذ هايى را كه در آن ها كادر هايى به 
است  شده  رسم  متر  سانتى  ابعاد 17 × 12 

روى ميز قرار دهيد.


