
 آموزش دو کاردستی خالقانه برای پرچم و نقشه ایران 

 

 

 کاردستی بزرگ پرچم ایران با نقاشی با کف دست بچه ها

 قوای سفید بزرگ نیاز دارید.برای این کاردستی به مقداری رنگ گواش سبز و قرمز و یک م

مقوای سفید را روی میز بگذارید و از بچه های کالس بخواهید کف دستانشان را به رنگ آغشته کرده و در محل 
 مورد نظر بزنند.

درست کردن این پرچم بزرگ برای بچه بسیار هیجان انگیز خواهد بود . از این پرچم برای تزیین راهرو های 
ی توانید استفاده نمایید. نوشته الله وسط پرچم را هم می توانید با ماژیک یا مداد شمعی مدرسه یا کالس درس م

 قرمز بکشید.
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 مطمئنا بچه ها خاطره روزی را که در آن این پرچم را درست کردند، فراموش نخواهند کرد.

 ایرانکالژ نقشه 

 در این کاردستی ابتدا نقشه ایران را در سایز مورد نظر تهیه کنید.

 می توانید در این کاردستی نقشه کوچک را کپی کرده و به هر دانش آموز بدهید و یا

 یک نقشه بزرگ ایران را تهیه کرده و به صورت گروهی یک کاردستی بزرگ در کالس بسازید.

اتی از ماده مورد نظر ) مثال تکه های کاغذ ، تکه های دستمال به طور کلی در کالژ یا کوالژ قطع
 کاغذی، تکه های پارچه ، پولک و هر چیز دیگری که مناسب باشد(، روی کار چسبانیده می شود.

 

 برای کاردستی کالژ نقشه ایران: مواد الزم

 نقشه در سایز مورد نظر

 چسب مایع

 سرخ و سفید کاغذ ، مقوا یا هر چیز دیگر به رنگهای سبز،

 طرز درست کردن کالژ نقشه:

یکی از آسان ترین مواد برای کالژ یا کوالژ استفاده از کاغذ یا مقوا است. ابتدا مقوا یا کاغذ رنگی 
به رنگ های قرمز، سفید و سبز را به کودکان بدهید تا خرد کنند و به عنوان ماده کالژ استفاد 

 کنید.
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قسمت مساوی تقسیم کنید. بعد قسمت باالیی را را به رنگ  سپس نقشه را مانند عکس باال به سه
 سبز، وسط به رنگ سفید و پایین را به رنگ قرمز اختصاص دهید.

 ناحیه مربوط به هر رنگ را چسب بزنید و ماده کالژ را روی آن بریزید و بچسبانید.

 در انتها هم کلمه الله را در وسط نقشه با ماده کالژ قرمز درست کنید.

 نقشه ایران شما آماده است. کالژ
 

 


