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یک کاش��ی س��فید و یا قطعه چوبی را آماده کنید .مداد ش��معی را در باالی کاشی بگذارید و حرارت
دهید .مداد شمعی ذوب شده روی کاشی به طرف پایین میریزد و خطهای رنگی درست میشود .در کنار
این خطهای رنگی میتوانید طرحهای مختلفی را بچسبانید و یک تابلوی زیبا داشته باشید.

خوش سلیقه
طاهره اسدی

ساخت تابلوهای زیبا
با کمک کودک خود

م��داد ش��معیهای کوچ��ک را دور نریزی��د.
روی یک س��یب یا توپ و یا ک��دو حلوایی میتوانید
طرحهای زیبایی را درس��ت کنید .مداد ش��معی را
حرارت دهید تا ذوب ش��ود و قطرههای مداد شمعی
را با توجه به رنگهای مداد ش��معیها روی توپ و یا
کدو حلوایی بریزید .کودکان بازی با ش��مع را دوست
دارند بگذارید با نظارت ش��ما این کار را انجام دهند.
آن قدر این کار را ادامه دهید تا طرحی را که دوس��ت
دارید روی توپ درست شود.

ی��ک پارچه نخی س��فید را به قطعات مربعی
کوچک ببرید و به کودک بدهید تا روی هر کدام از
آنها نقاشی بکشد.
حاال دور تا دور نقاش��یهای پارچ��های کودک را تا
بزنی��د تا نخه��ای آن بیرون نزند .این نقاش��یهای
زیب��ا را روی ی��ک پارچ��ه رنگ��ی بچس��بانید و
آن را ق��اب بگیری��د .از ای��ن ط��رح برای درس��ت
ک��ردن ج��ا جوراب��ی ات��اق ک��ودک ،میتوانی��د
استفاده کنید.

برای اتاق کودک دکوراس�یونی زیباتر از تابلوهای دس�ت ساز او نیست .تابلوهای
دس�ت س�از او را قاب بگیرید و به دی�وار ات�اق او بیاویزید .با جهت ده�ی به کار او
میتوانی�د تابلوه�ای مختلف�ی را به کمک کودک درس�ت کنی�د .نمونههایی از کار
کودکانه برای ش�ما آوردهایم تا با ایده گرفتن از ای�ن نمونهها ،کارهای زیباتر کودک
خود را در اتاق او بگذارید و از نتیجه کار لذت ببرید.

قل��م مو را به دس��ت ک��ودک بدهید
ای��ن طرح را ب��ه او نش��ان دهید ت��ا ایده
بگیرد .ب��ه او بگویید رنگها را به ش��کل
خطه��ای کوت��اه روی کاغذ بکش��د و با
اس��تفاده از کمیکاموا درخته��ا و یا هر
قس��مت دیگر از طرح را که دوست دارید
برجسته کنید.

قلم مو را به کودک دهید تا پش��ت یک برگ
پهن را رنگ بزند بعد پش��ت برگ را روی کاغذ سفید
بگذارد وکمی فش��ار دهد تا طرح روی کاغذ س��فید
منتقل شود .با این کار میتوانید طرحهای شابلونی
زیبایی را درست کنید.

نوارهای پش��ت چس��بدار
را به ک��ودک بدهید ت��ا روی یک
تکه چ��وب مربعی به صورت درهم
بره��م بچس��باند و فضاهای خالی
را ب��ا کاغذه��ای رنگی و ی��ا رنگ
روغن نقاشی کند .بعد از اتمام کار
نوارها را از روی چوب بردارید و در
جای خالی نوارها ب��ا رنگ نقرهای
و ی��ا طالیی رنگ آمی��زی کنید .با
اس��تفاده از پایه تابل��و این تابلوی
زیبا را به دیوار بیاویزید.

