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دس��ت ک��ودک را روی صفح��ه بگذاری��د و دور تا دور آن را با مداد بکش��ید .حاال با اس��تفاده از مداد
ش��معی روی طرح را رنگ آمیزی کنید .از این طرح دو نمونه دیگر البته کمیمتفاوت از طرح اول بکش��ید
و رنگ آمیزی کنید .طرحها را به هم بچسبانید و توی یک قاب بگذارید.
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دس��ت کودک و یا دست خودتان را روی کاغذ
بگذارید و طرح دس��ت را بکش��ید .حاال دست را زیر
کاغ��ذ بگذارید و با ماژیک طرحه��ا را پررنگ کنید و
بین خطوط را رنگ آمیزی کنید .دس��ت ش��ما طرح
را برجس��ته میکن��د و نم��ای زیبایی به کار ش��ما
میبخشد.

در بطری نوشابه و دکمههای رنگی را به کودک
بدهید تا یک صفحه مقوایی را با این وس��ایل تزئین
کند .بعد چس��ب و وسایل را به او بدهید و بگویید که
س��عی کند بعد از اتمام کار هیچ قس��متی از مقوای
زیری دیده نش��ود .فقط به کار کودک نظارت کنید و
اجازه دهید خودش کار را انجام دهد.

حبوبات رنگی گزینه مناس��بی برای کاردستی
و س��اخت تابلوهای رنگی زیبا هس��تند .طرح اصلی
را روی کاغ��ذ بکش��ید و کودک را با چس��ب مایع و
حبوبات تنها بگذارید .در بین کار به کودک سر بزنید
و او را راهنمایی کنید .بهتر اس��ت همه کارهای این
تابلو حبوبات را کودک انجام دهد.

نم��ک ی��ددار را با رنگهایی ب��ا پایه آب رنگی
کنید و یک طرح س��اده را روی کاغذ بکشید .چسب
را به کودک دهید تا روی خطوط را با چسب پر کند.
حاال نمکهای رنگی را داخل نمکدان بریزید و روی
چسبها بپاشید .صبر کنید تا چسبها خشک شود
ب��رای این که طرح ثابت بماند دوباره با چس��ب روی
خطوط را پر کنید و بگذارید کام ً
ال خشک شود.

س��نگهای رودخان��ه ای صاف و صیقلی هس��تند .روی یکی از آنها را رنگ مش��کی
بزنی��د و صب��ر کنید تا کام ً
ال خش��ک ش��ود .طرح یک الک پش��ت و یا ه��ر حیوانی را که
دوس��ت داری��د روی آن بکش��ید و ب��ه ک��ودک بگویی��د ک��ه ب��ا نقطههای رنگ��ی روی
طرح را پر کند.

با اس��تفاده از وس��ایل موجود در خانه یک سه
پایه درس��ت کنید و یک قیف کوچک را به درب یک
بطری کوچک یک بار مصرف بچسبانید.
داخ��ل بط��ری را ب��ا رن��گ پر کنی��د .ب��ه کودک
بگویی��د که این بط��ری رنگی را به جه��ات مختلف
بچرخان��د تا رنگ روی کاغذ طرحه��ای مختلفی را
ایجاد کند.
بعد از خشک شدن کامل رنگها اثر هنری کودک
را قاب بگیرید و به دیوار بیاویزید.

دستکش پارچهای را روی کاغذ بچسبانید .اگر
دس��تکش پارچه ای ندارید ،میتوانید طرح دس��ت
خ��ود را روی پارچه قهوهای بگذارید و بکش��ید .این
دس��تکش نخی را روی کاغذ بچسبانید .پارچههای
رنگی را به کودک بدهید تا با استفاده از الگو برگهای
این درخت را ببرد .بعد چسب را به او بدهید تا برگها
را دور تا دور دس��ت پارچهای بچسباند .برای این که
برگهای ش��ما بهتر بایستد ،میتوانید پشت برگها
را با الیی چسب بپوشانید تا برگهای پارچهای شما
نمای بهتری داشته باشند.

قسمت داخلی مقواها به شکل کرکرهای است.
مق��وا را کمینم��دار کنید تا قس��مت رویی براحتی
کنده ش��ود .کندن الیه رویی مقوا کار لذت بخش��ی
برای کودک اس��ت .بعد از اتمام کار مقواهای کرکره
ای را به ش��کل س��اقه درخت ببرید و برای قس��مت
باالیی مقواهای باقی مانده را س��بز رنگ کنید و روی
تنه بچسبانید .پوسته خالی بادام زمینی و یا پاستا را
هم رنگ بزیند و روی تنهها بچس��انید و با در قوطی
بطری آب برای درختها میوه درست کنید.

