
 خدا نام به
 آموزش حال ودرعین کننده وسرگرم جذاب بسیار روش یک دانید می عزیزان شما که طور همان

 نوع یک . است است مجسم اشکال و کاردستی ساخت وکودکان خردساالن برای دهنده
 . است بادکنک با گوناگون اشکال ساخت ها کاردستی از جالب بسیار

 تهدادی ساده خیلی . ندارد هم خاصی امکانات کردن وفراهم کردن خرج به نیاز کار واین
 مرحله به مرحله آمده ذیل در که آموزشی مطابق و نمایید تهیه زیر های شکل مثل بادکنک

 . بروید پیش
 است شده داده آموزش شما به بادکنک بایک دوچرخه بسیار زیبا  ساخت جا این در

 .برگرفته شده استوبرش  وکاغذ بادکنک از کانال مطلب این

 

 چرخه دو گام به گام آموزش

 
 دسته یبرا یکی - بدهید اختصاص کار این به بادکنک چهار باید شما -1

 دوچرخه های چرخ برای عدد دو و - دوچرخه زین برای یکی - دوچرخه
 



 
 تا نیدک خم وسط از باید اید کرده آماده دوچرخه دسته برای که بادکنکی - 2
 باشد اندازه بهیک آن سر دو

 
 کنید ایجاد ای گره نمونه مثل - 2



 
 راهنمایی رایب البته.  بدهید انجام دسته گرفتن حالت برای ای حلقه - 3

 مثل ار دسته دو هر.  بدهید انجام دادیم آموزش قبال که میمون های گوش مثل
 کنید درست هم

 
 

   کنید باد را آن آخر تا و کنید آماده چرخ یک برای دیگری بادکنک - 4



 
 بزنید گره وسط از را کردید آماده دسته برای که بادکنکی - 5

 
 بزنید گره ستهد بادکنک به بادکنک خود با را ردید آماده چرخ برای که بادکنکی - 6

 (بادکنک سر مثل گره)



 
 در و. ودش نمونه تصویر مثل تا بچرخوانید دسته بادکنک دور را چرخ بادکنک - 7

 نشود ازب کردید درست که چرخی تا نمونه مثل بزنید گره را دسته بادکنک آخر

 
 تا نیدک باد نمونه مثل را زین برای بادکنک یک اول - بعدی چرخ مرحله - 8

 بماند خالی آن آخر سانت پنج حدود



 
 ولا چرخ مثل و بزنید ای گره بادکنک ابتدای از سانت سی اندازه به - 9

 بپیچید آن دور و بزنید گره آن به را چرخ بادکنک

 
 نشود باز چرخ تا کنید ایجاد را ای گره نمونه مثل - 11



 
 جدا هم از که بادکنک سر زدن گره مثل) بزنید گره بهم را ها چرخ سر دو - 11

 (نشوند

 
 یا گره را کوچکتر طرف اید کرده آماده دوچرخه زین برای که بادکنکی - 12

 بزنید



 
   بزنید رهگ بهم و ببرید دوچرخه دسته پشت به را زین بادکنک طرف دو هر - 13

 
 ستازا تر بلند که را زین طرف آن نمونه مثل باید زدید که ای گره با - 14

 برسانید دوچرخه آخر به دوچرخه دسته وسط



 
 هب بودید کرده رد دسته وسط از که زین انتهای بیچاندن با نهایت در و - 15

 نمونه مثل کنید درست عقب سپر دوچرخه برای زین آخر

 



 

 



 
 


