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تقدیم می کند



سفید ذ باری که کاغدارم اولین به خاطر اما خوب ندارم، گاه اولین بار که مداد را روی کاغذ کشیدم به یاد هیچ 

.برایش خواندمرا "گردویه و دهن دماغ ابرو، چشم دو چشم "گذاشتم و شعر؛ جلوی دخترم را 

فتم خنده ها و شادی های دخترهای کالسم را، وقتی همراه آنها به دنیای خیالی نقاشی می ربه خاطر دارم، خوب 

.می کشیدمو نقاشی می شدم ساله 6و کودک 

به یک تکه این دنیای وسیع تنهااما . نقاشی یک عضو جدایی ناپذیر از دنیای کودکانه استمی دانیم همه خوب 

تواند میهر اتفاق . ابزاری برای نقاشی باشدمی تواند هر وسیله . نیست... مدادرنگی و مدادشمعی وکاغذ، 

.شروع یک ایده جذاب باشد

.  باشدنقاشیالبته هر کدام می تواند یک پنجره برای ایده های . ایده برای نقاشی خالقانه است20این کتاب 

توانید این ایده ها را می. شودارائه با ابزار خیلی ساده و در دسترس ، چند ایده برای نقاشی جذاب شده تالش 

را در همین جهت برخی از ایده هابه . کنیداستفاده ... مدرسه، مهمانی، مسافرت، منزل و از جمله  در هر مکانی 

.فضای مدرسه و برخی از آنها را در فضای منزل بیان کردم

...همراه کودکان نقاشی بکشید ، همراه آنها خیال پردازی کنید و همراه آنها لذت ببرید
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نقاشی با برگ-1



. ودمی شهای درخت کاج کوچک و میوه  ، گل های رنگارنگزمین پر از برگ های می شود، که پاییز 

کدام یک کیسه کشف مخصوص خودشانهر . رفتیمبه پارک دخترها روز پاییزی، همراه یک 

می جمعداخل کیسه کشف را کوچک، حتی شاخه های خشکیده رنگی، بزرگ، برگ های . داشتند

.  کردند

.برداشتندهر کدام یک برگه کاغذ . آمدیمبرگ و شاخه با هم جمع کردیم و به مدرسه کلی 

شاخه . تگوش گذاشکوچک، برایش برگه دو برگ بزرگ را وسط صفحه چسباند و بعد با زهرا اول، 

.  کوچولوئهاین یه موش ببین، خاله  : ها را روی صورتش چسباند و گفت

ا کرده بودند رکدام یک نقاشی قشنگ از برگ ها و گل های خشک شده که خودشان کشف هر 

.درست کردندو برداشتند 



نقاشی -2
سه گوش

(مثلث)



بعد یک برگه عجیب و غریب را روی. یک روز صبح، از دخترها خواستم چشم هایشان را ببندند

بچه ها به نظر شما این چیه؟: پرسیدم. میزهایشان گذاشتم

.خاله سه گوشه: همه با صدای بلند گفتند

وشه، می خوایم بریم شهر سه گوش ها، اونجا همه چی سه گ. خب حاال همه چشم هاتون را ببندید: گفتم

دیگه چی می بینید؟. آدم های سه گوش، درخت های سه گوش، گل های سه گوش

.خورشید هم سه گوشه. خاله ابرهاش هم سه گوشه: فاطمه گفت

!!خاله خونه هاش، ماشین ها، پیتزاش سه گوشه: زهرا گفت

.خب حاال می خوایم نقاشی شهر سه گوش بکشیم: بعد گفتم

.یدندبچه ها مدادشمعی ها را برداشتند و هر کدام روی برگه سه گوش شان، نقاشی شهر سه گوش کش



نقاشی با -3
چشم بسته



من . ندبازی نقاشی جدید بودیک دخترها مدادشمعی و برگه های نقاشی را آماده کردند و منتظر 

چین؟له اینا خاله قراره با اینا چیکار کنیم؟ خا: پرسیدندهر کدام . در دستم داشتمتکه پارچه چند 

ها ا این پارچه بکدوم خب حاال هر . بکشیمقراره با چشم بسته نقاشی : من به آنها لبخند زدم و گفتم

!  ببندینرا باید چشم دوست تون 

نمی ی خاله من هیچ: با صدای بلند گفتزهرا . چشم های زهرا را بستپارچه، تسنیم با همان تکه 

نقاشی بکشم؟حاال چه جوری ! بینم

؟می خوای، بهم بگو چه رنگی می کنممن بهت کمک : تسنیم گفت

!شیاینجا بکش، میتونی یه دختر بک: روی برگه گذاشت و گفتگرفت، بعد دست زهرا را 

.بعد هر دو بلند بلند خندیدند و نقاشی کشیدند



نقاشی -4
آدمک



دارند؟ عروسکخونه کیا تو : به بچه ها گفتم. آوردمکالف کاموا چند یک ظرف پولک و چند برگه، 
هاتون چیه؟ اسم عروسک 

.ندرا گفتهایشان کوچک شان را باال بردند و دانه دانه اسم عروسک شوق، دست های با ذوق و همه 

ارید؟ بذیک عروسک درست کنید، براش مو و لباس برای خودتون حاال دوست دارید امروز : گفتم

خاله یه عروسک واقعی؟ اسم هم براش بذاریم؟ : گفتفاطمه 

شستم خودم هم در کنارشان ن. پارچه دادمتکه کاموا و چند یک تکه کاغذ، چند پولک، هر کدام یک به 
.  شدمو دست به قیچی 

!  بشهعروسک پسر درست کنم تا داداش عروسک تو میخوام یه من : به زینب گفتزهرا 

اموا یک کتعدادی بعد با قیچی دور آن را برید، با . کشیدیک آدمک کله گنده صفحه، وسط زینب 
لی گلی یک تکه پارچه گبعد . کردگلسر و دکمه درست برایش بلند درست کرد و با پولک ها موی 

.برای دخترم میخوام یک دامن گل گلی درست کنم: برداشت و گفت

نگ قشدنیا و این قشنگ ترین دختر : بعد از تمام شدن آدمک کاغذی، محکم بغلش کرد و گفت
...ترین عروسک دنیاست



ک به برای تهیه نسخه کامل این کتاب الکترونی

.مراجعه کنید
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