
:نویسنده
فاطمه فیض آبادی

دست سازه های من و بابا و مامان



بسم اهلل الرحمن الرحیم 

تقدیم می کند



اختن هر آنچه ذهن، چشم و دستان آن ها میلِ س: در رویکرد چمرانی، کاردستی برای کودکان یعنی

انمان الگوهای مثال نباید به کودک. پس ما به عنوان بزرگتر، نباید در این فرآیند مداخله کنیم. دارد

ا کاغذی آماده ای بدهیم تا آنها طبق آن مدل بسازند و مانع هرگونه دست کاری و خالقیت آن ه

. شویم

زرگتر، پس هنگامی که کودکانمان مشغول ساخت و سازهای دست ساز هستند؛ سهم ما به عنوان ب

چیست؟

یک کردن ابزار مناسب، همراهی کردن و مرحله به مرحله پیش بردن، فراهم بسترسازی مناسب

. فعالیت

انه یادآور ما در این بسته تالش کردیم؛ نکات باال را در قالب یک قصه ی کودک

ودکان پدران بزرگوار و مادران عزیز، از فرصت گفتگو و همراهی با کشویم تا 

.خود در حین ساخت کارهای دستی لذت ببرند

این . ستدر این بسته، بیست فعالیت کاردستی در قالب قصه نوشته شده ا

ازیافتی، فعالیت ها شامل چهار دسته ی کلی ساخت کاردستی با مواد پارچه ای، ب

.چوبی و کاغذی می باشد



:آنچه در این کتاب می خوانید

:کاردستی های پارچه ای

هیئت خانگی. 1
لپ قرمزی. 2
دریای پارچه ای. 3
دست های عروسکی. 4
شهر پارچه ای. 5

:کاردستی های چوبی
دخترک خش خشی. 1
کارتهای هیجان انگیز. 2
درختیی خانه . 3
خرسیو زنبورک . 4
ی کشیصفحه . 5

:بازیافتیکاردستی های 
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جنگ روبوتیک. 2
دوربین فضایی. 3
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رستوران کاغذی. 1
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مقواییپازل . 5

:مقواییکاردستی های 



:کاردستی های پارچه ای



با مامان و بابامهیئت خانگی . 1

پارچه
پولک
چسب

مدادشمعی
+

نددستان هنرمندوتوانم
ذهن خالق

:ابزار



من.رویمبهیئتبهخوایممیامشب:گفتوزدزنگسرکارازباباصبح

شدقراروکشیدطولکارشباباشد،کهشباماشدم،خوشحالخیلی

.بیایدخانهبهدیرتر

باکنیم؟هیئتروخونهخودمونداریدوست:گفتمنبهمامان

چسب،دویدم،هممنوآوردپارچهیکمامان.کردمقبولخوشحالی

.شدیمپرچمساختمشغولمامانباوآوردمراهایمپاستلوقیچی

با مامان و بابامهیئت خانگی . 1



با مامان و بابامدستبند لپ قرمزی . 2

یک عروسک مثل لپ قرمزی
مروارید

مهره های رنگی
یا کاموا نخ 

+
دستان قوی وهنرمند

:ابزار



د و پدربزرگ و مادربزرگ ازسفر که برگشتند، برای من و خواهرم گردنبن

.گوشواره ی خرسی قشنگی آورده بودند

ا دیشب در خواب دیدم که عروسک کوچک من، که اسمش لپ قرمزی است، ب

.کاش من هم از این گردنبندها داشتم: ناراحتی می گوید

رای امروز از بابا و مامان کمک گرفتم تا ب. من لپ قرمزی را خیلی دوست دارم

. لپ قرمزی گردنبند درست کنم

کش را مامان با کش دورگردن  لپ قرمزی را اندازه گرفت و بابا با قیچی، باقی

ا من هم مهره ها را دانه به دانه در داخل کش قرار دادم و بابا گردنبند ر. برید

.دور گردن لپ قرمزی گره زد

.لپ قرمزی حاال خیلی خوشحال است، چون یک گردنبند دارد

با مامان و بابامدستبند لپ قرمزی . 2



با مامان و بابامدریای پارچه ای .3

یک عددپارچه
پشتی و بالشت

چندعدد
کارتن
قیچی

+
دستان قوی

همکاری عالی

:ابزار



بودردهآوسوغاتیبرایمدوستمکهراهاییصدفوبودمنشستهفرشروی

نیم؟کدرستدریاهایتصدفبرایداریدوست:گفتبابا.زدممیهمبهرا

رابزرگهایپارچهتاخواستمامانازبابا.بله:گفتمخوشحالیباهممن

رویهمارکنراهاپشتیبابا.شدخارجآشپزخانهازپارچهکلیبامامان.بیاورد

ققایداخلهمقیچیوکارتنتکهچند.انداختپارچهنهاآرویوچیدزمین

ایققسوارمامانومن.نشیتاغرققایقتوبروزود:گفتمنبهوگذاشت

تادیمزمیپارودریادر.کردیمدرستپاروهاکارتنبابابا،همراهبهوشدیم

.برسیمخشکیبه

با مامان و بابامدریای پارچه ای .3



با مامان و بابامدستان عروسکی.4

جفت مامان و باباییک 
دوست داشتنی

+
یک جفت جوراب

دکمه
چسب

+
همکاری عالی

:ابزار



با مامان و بابامدستان عروسکی.4

هروقت.استسوگنداسمشکهدارمدوسالهیدخترخالهیکمن

کیبرایشباباومامانکمکبهمنآید،میمایخانهبهسوگند

.نرودسراشحوصلهکهکنیممیدرستبازیسری

وبابا.نمکاجرانمایشسوگندبرایکهدادپیشنهادمنبهبابادیشب

ابایبامزهصداهایباوکردنددستشانراشانهایجورابمامان،

عروسکبرایچسبودکمهباهممن.کردندمیاحوالپرسیهم

.گذاشتمچشمجورابیهای



مامان و بابامباشهرپارچه ای .5

خرده پارچه
چسب
قیچی

رول کاغذ
+

ذهن خالق
همکاری عالی

:ابزار



ازچیزشهمهکهکنیمدرستشهریگرفتیمتصمیمباباومامانومن

راینیماشهایپارچهقیچی،بابابا.کردپهنراکاغذرولمامان.باشدپارچه

.زدبرش

ایپارچهشهراهالیبهوکرددرستایپارچههایقابلمهوغذامامان

.استحاضرغذا:گفت

ای،پارچهشهربازیازکهکردمدرستآدمکهاییچسب،وقیچیباهممن

ورانرستبهوکردندمیعبورایپارچهخیابانازای،پارچههایماشینبا

.بخورندغذاتارفتندمیایپارچه

مامان و بابامباشهرپارچه ای .5



:کاردستی های چوبی



با مامان و بابامدخترک خش خشی .1

چوب
برگ درختان

کاغدرولی
چسب ماتیکی

پاستل
+

دستان توانمند و هنرمند
مامان و بابای همراه  

:ابزار



تکانرامسرمن؟باشیمداشتهبرگیدختریهداریدوست:گفتمنبهبابا

پارکبهمامانوباباهمراهبهوپوشیدیمراهایمانلباس.کردمتاییدودادم

.دادباباهبراماتیکیچسبوپاستلمامان.کردپهنرارولیکاغذبابا.رفتیم

پارکردکهبرگهاییوچوبخردهباوکشیدپاستلبارادستانشدوربابا

تاخوابیبکاغذرویمیتونی:گفتبابا.کردتزیینرادستشنقاشیبود،

بکشم؟رونقاشیت

غولمشمامانهمراهبه.کشیدرامندورتادورباباوخوابیدمرولیکاغذروی

مبودیکردهجمعکههاییچوبخردهوهابرگبا.شدیمهابرگکردنجمع

رستدگلیتلسرشرویهاگلبامن.کردیمکاملرانقاشیباباومامانبا

برایهابرگباهممامان.کردتزئینراموهایشها،چوبباباباکردم،

.داشتیمبرگیدختریکباباومامانومنحاال.گذاشتجیبلباسش

با مامان و بابامدخترک خش خشی .1



با مامان و بابامکارتهای هیجان انگیز .2

مقوا
پاستل

چسب ماتیکی
برگ وچوب و گل

+
مادر و پدر همراه و 

مهربان

:ابزار



کارتمخواهیمیباباومامانبا.ماندهباقیتولدمبههفتهیکازکمتر

راتانمدوسوببرممهدکودکبهخودمبافرداتاکنیمدرستدعوتیهای

.کنمدعوتتولدمبرای

سبچمامان.آمدخانهبهدرختانبرگوچوبگُل،ازپرنایلونیبابابا

ازهرکدامبرای.آوردمراهایمپاستلمنوآوردرامقواهاوماتیکی

گلواهبرگبابا،ومامانکمکبه.کشیدمنقاشیمقواها،رویدوستانم

.چسباندیممقواهارویراها

.شدندآمادهدعوتهایکارت

با مامان و بابامکارتهای هیجان انگیز .2



با مامان و بابامخانه درختی .3

تخته چوب
میخ

چکش
پاستل
کاغذ

+
دستان توانمند و خالق

پدر و مادر همراه

:ابزار



بهشپیروزپنجچوناست،روزهپنجمن،کوچولویجوجه:گویدمیبابا

غذاوکنهحماماونجابتونهکهندارهخونههنوزاما.استآمدهدنیا

.کنهدرست

وچولوکجوجهبرایشماکمکباخواممی:وگفتبودتعطیلبابادیروز

.کنمدرستخونه

انباغبعمویپیشچندوقتکهراهاییچوبمامان،وآوردارهیکبابا

.دادبابابهرابودیمآوردهخانهبهماوبودکردههرس

وابابهمراهبعد.کردیمنقاشیراکوچولوجوجهیخانهشکلمامانبا

.شدیمکوچولوجوجهبرایخانهساختنمشغولمامان

با مامان و بابامخانه درختی .3



با مامان و بابامزنبورک و خرسی .4

رول کاغذ
برگ درختان
چوب درختان
چسب ماتیکی

+
مامان و بابای همراه

دستان توانمند و 
ذهن پویا و خالق 

:ابزار



دادخبربابابهتعمیرکارعمویولیبرویموحشباغبهخواستیممیامروزما

هایخرسکارتندیدنمشغولمن.استنشدهدرستهنوزمانماشینکه

گرفتتدسدررابرگیبابا.شدپهنکاغذرولدیدمیکدفعهکهبودممهربان

آقاعدب.کنمپیداعسلجنگل،تورممی:گفتمامانبهخرسهآقاصدایباو

ابوگرفتدستدررابرگیمامانوچسباندکاغذبهرابرگیکخرسه

ایحیوونیبقیهبهوبریمزودباش:گفتوزدصدارامنزنبوریصدای

وفتمگردستدررابرگیمن.کنندمراقبتخونمونازتابدیمخبرجنگل

.رفتمجنگلحیواناتدنبالبهکنانویزویز

با مامان و بابامزنبورک و خرسی .4



با مامان و بابامصفحه ی کشی .5

تخته ی بزرگ یا 
کوچک

کش ماستی
چکش

+
دستان قوی و 

توانمند
پدرومادرهمراه و 

صبور

:ابزار



ازیباسبابیکمامان،یاباباومنروزها،بعضیکهاسترسممایخانهدر

رامایشههمبابا.کنیممیدعوتبازیبهراخانوادهیبقیهوکنیممیدرست

.کندمیغافلگیرجدیدشهایبازیبا

هآمادرامیخوچکشمامان.آمدخانهبهبزرگییتختهباکهامروزمثل

.فروکنمتختهدرراهامیختادادمنبهراچکشباباوبودکرده

تدرسمختلفیهایشکلوکردندوصلتختهبهراهاکشمامان،وبابا

کردمدرستکشییصفحهرویبابابرایهدیهیککش،باهممن.کردند

.بودکردهدرستکهقشنگیبازیخاطربه

با مامان و بابامصفحه ی کشی .5



:کاردستی های بازیافتی



با مامان و بابامنمایش لوله ای. 1

لوله دستمال کاغذی
خرده کاغذرنگی

قیجی
چسب

+
دستان هنرمند 

ذهن خالق
پدر و مادر همراه 

:ابزار



اجرانمایشدوستانمبرایوبیایدمهدکودکبهمنبامامانقراراستفردا

مامانبههمباباواستنمایشکردنتمرینمشغولخانهدرمامان.کند

لولههکخواستمنازبابا.کنداجراخوبیبهرانمایششتاکندمیکمک

هککاغذیدستمالهایلولهیهمههم،منوبیاورمراکاغذیدستمالهای

.آوردمرابودمکردهجمع

ردمختلفیصداهایباباومامان.آوردراچسبوهاکاغذرنگیخردهمامان

نساختمشغولهمباواستحیوانکدامکهزدممیحدسمنوآوردندمی

رارقکوچولوپیشیوخرگوشهآقاوخروسهآقافردا.شدیممیحیوانآن

.کننداجرانمایشکودک،مهددراست

با مامان و بابامنمایش لوله ای. 1



با مامان و بابامجنگ روبوتیک .2

بطری نوشابه خانواده
خرده کاغذرنگی

چسب ماتیکی
+

مامان و بابای همراه
ویادستان توانمند و ذهن پ

:ابزار



.کردمبازعجیبیصدایشنیدنباراچشمانم

.نهحاصب–یابی-رمسپ

رباتیکخودشوبودکردهوصلپهنچسببادستانشبهراهابطریبابا

رفتماهبطریسمتبه.بودشدهآشپزرباتیکهممامان.بودشدهجنگجو

.ومبشپلنگیرباتیکشبیههممنکهخواستمکمکمامانوباباازو

بابا.بودمشدهپلنگیرباتیکحاال.کردندوصلدستانمبهراهابطری

باهمهمهوآوردراچسبوکاغذرنگیخردههممامانوآورددیگریبطری

.کردیمدرستسربازهایربات

با مامان و بابامجنگ روبوتیک .2



با مامان و بابامدوربین فضایی .3

لوله کارتن
چسب کاغذی

اره
دستان توانمند+

ذهن پویا
پدر و مادر همراه

:ابزار



روی.خوریممیمانخانهبامدرپشترامانشامهاشنبههمیشهما

ضاییفدمآخواستمیدلم.افتادآسمانبهچشمموبودمنشستهزیرانداز

یههمابتونیممی:گفتمامانبهوآوردکارتنیلولهبابا.بببینمراها

.دادمبابابهوآوردمراکوچکمیارههممن.کنیمدرستفضاییدوربین

وردآهمراکاغذیچسب.کنمنصفارهباراکارتنلولهخواستمنازبابا

.کردوصلهمبهراهاکارتنلولهو

وانستیمتمیآنباکهداشتیمفضاییدوربینیکهرکدامباباومامانومن

.ببینیمراهافضاییدمآ

با مامان و بابامدوربین فضایی .3



با مامان و بابامخمیرهای روزنامه ای .4

روزنامه باطله
ظرف 

بآ
+

دستان توانمند
ذهن خالق و پویا

:ابزار



میدلمهممن.دیدمرارنگیهایچوبیکارخانهتلویزیون،درامروز

وظرفیکارخانهکهدادپیشنهادمامان.باشمداشتهکارخانهیکخواست

.یمباشداشتهابزاریکارخانهکهدادپیشنهادبابا.باشیمداشتهظروف

جنگلیپارکبهکهدفعهاینتابودمگذاشتهکناروداشتمزیادیکاغذهایمن

.بزنیمتشآراهاآنرفتیم،

ورفتانهآشپزخبهبابا.کندگیرمیغافلپیشنهادهایشباراماهمیشهبابا

.آوردراآبظرفهممامان.آوردظرفی

وکردیمخردراهاروزنامه.گذاشتیمایروزنامهخردکردنیمسابقهسههر

روزنامههایماندستبامامانومنوریختآببابا.ریختیمخالیظرفدر

یخمیرهایگلولهاشخمیریهایروزنامهبابابا.میدادیمورزراخمیریهای

وکردمدرستخمیریهایگلولههممن.گرفتنشانهرامنوکرددرست

.گرفتمنشانهرامامان

با مامان و بابامخمیرهای روزنامه ای .4



با مامان و بابامراحت بخواب خرس کوچولو .5

کارتن
بطری پالستیکی

اره
چسب کاغذ

+
مامان و بابای همراه و خالق

:ابزار



.رفتندزمستانیخواببهخرسی،بابایومامانکهدیدمتلویزیوندردیروز

مامانرود؟میزمستانیخواببههممنخرسیعروسک:پرسیدمماماناز

.برهزمستانیخواببهشاید:گفت

تامکنیدرستایخانهکوچولوخرسبرایکهخواستمباباومامانازامروز

یانهخبابا،کمکبا.آوردرابطریوکاغذچسبکارتن،بابا.بخوابدراحت

من.کردیمرنگراخرسییخانهمامان،همراهبهوزدیمبرشراخرسی

خوشحالخیلیکوچولوخرس.گذاشتماشخانهدروآوردمراخرسیهم

!کوچولوخرسبخوابراحت.داردخانهیکچوناست

با مامان و بابامراحت بخواب خرس کوچولو .5



:کاردستی های مقوایی



با مامان و بابامرستوران کاغذی .1

خرده مقوا و کاغذ رنگی
وسایل خاله بازی

:ابزار



راانمدوستوبابامامان،وباشمداشتهرستورانیکخواستمیدلمهمیشه

.داشتیمنرستورایکماکاش:گفتمباباومامانبه.کنمدعوترستورانمبه

چقدرکهوای:گفتبابا.آوردرابازیخالههایوسیلهورفتاتاقمبهمامان

رستورانی؟خانمداریمغذاییهچامروز.امگرسنه

:تمگف.ریختمقابلمهدروآوردمرارنگیکاغذهایخردهورفتماتاقمبه

.آمدندمنکمکبهباباومامان.استسبزیقرمهغذاامروز

.دکردرستساالدوکردخرددرظرفیراسبزوقرمزهایکاغذرنگیمامان

دوغوساالدهاهممنوکرددرستدوغسفید،کاغذرنگیباها،لیواندربابا

ومالوپشخرسی،.رفتاتاقمبهبابا.ریختمشانمخصوصهایظرفدرراها

رانرستوبهخوشحالیباآنهاوکرددعوتمانرستورانبهراموشیموش

.مدندآمان

با مامان و بابامرستوران کاغذی .1



با مامان و بابامجشن مسافرتی . 2

کاغذ رنگی 
و مقوا

چسب کاغذی
قیچی 

+
مامان و بابای همراه

دستان توانمند و 
ذهن خالق

:ابزار



ماماتولدامروز.کنیممیتزیینرامانیخانهها،امامتولدبرایهمیشهما

انمام.اندکردهراجافکرهمهباباومامان.هستیمقطاردرماولیهستجون

منبهوبردمیراهاچسبقیچیباباباودهدمیبابابهراکاغذیهایچسب

.کنمتزیینراکوپهتادهدمی

کاغذباراهکوپمن.کنیمیتزیینراخانهخوبخیلیتوگویدمیهمیشهبابا

.ردندکتشویقرامنهمیشهمثلباباومامانوکردمتزیینچسبورنگی

با مامان و بابامجشن مسافرتی . 2



با مامان و بابامغافلگیری های جذاب . 3

کاغذرنگی و مقوا
قیچی

چسب
+

دستان هنرمند
مامان و بابای همراه

:ابزار



میروزیچندامیرعلی.دارمامیرعلینامبهدوستیمانساختماندرمن

رایشبدلم.شودبازیهممنباتواندنمیدیگرواستمریضکهشود

مانمابهبابا.گرفتمراسراغشباباازامروز.استشدهتنگخیلی

دوستیخیلراپرچموتفنگامیرعلی.بزنیمسراوبهکهدادپیشنهاد

.یمخریدمقواوچسب.رفتیمتحریریلوازمیمغازهبهباباومن.دارد

اغذکمن.کردآمادهراپاستلوقیچیمامانبازگشتیم،خانهبهوقتی

نماما.کردمدرستپرچموگذاشتمهمکناردرراقرمزوسبزرنگی

ارهبابابا.کردمرنگرانقاشیهممن.کشیدتفنگنقاشیکارتنروی

امیرعلیدستبهزودترتابودندمنتظرتفنگوپرچم.زدبرشراکارتن

.برسند

هاییغافلگیریامیرعلیبرایامروزچونخوشحالمخیلیخیلیمن

.برویمعیادتشبهخواهیممیوکردیمدرست

با مامان و بابامغافلگیری های جذاب . 3



با مامان و باباممیکروفن دوربینی  . 4

بطری
چسب کاغذی

توپ
+

محکممُشت 
صدای بلند

بزن بزن

:ابزار



درستچیزیمقوا،یکباکهامروزمثل.کندمیخوبیاختراعاتهمیشهبابا

.بودمیکروفونهموبوددوربینهمکهکرد

دوربینیمیکروفونبابا،کمکبهوآوردیمرامانمقواهایهممامانومن

نشمیکروف.آیدمیخوششکمانیرنگینهایرنگازمامان.کردیمدرست

وفونممیکررویراهایمستارههممن.کردرنگکمانی،رنگینپاستلبارا

دهانشجلویوکردتوپیتوپرااشدوربینیمیکروفونهمبابا.چسباندم

باوکردتشویقراایرانتیمو.ایراندودودودودو:گفتوگرفت

.شدفوتبالشتماشایمشغولدوربینش

با مامان و باباممیکروفن دوربینی  . 4



مامان و بابامباپازل مقوایی . 5

مقوا یا کارتن
پاستل و مدادرنگی

قیچی
+

مامان و بابای خالق و توانمند
دستان هنرمند

:ابزار



من خیلی خوشحال شدم چون. دیشب مادرجون ما را برای افطاری دعوت کرد

ی هروقت می خواهیم به خانه ی مادرجون برویم با یک بازی جدید به آنجا م

.رویم و با دخترعموهایم مشغول بازی کردن می شویم

های بازی درست کردن پازل با مقوا. امروز مامان پیشنهاد بازی جدیدی را داد

.کارتنی

.  با کمک هم،  کارتن ها، چسب ماتیکی، کاغذ و پاستل ها را آماده کردیم

من . نیمهرکدام مان تصمیم گرفتیم که با کارتن ها، پازل مخصوصی درست ک

ارتن ها بابا ک. و مامان روی کاغذ، نقاشی کشیدیم و روی کارتن ها چسباندیم

، مامان پازل عروسکی درست کرد. پازل ما آماده ی بازی بود. را قیچی کرد

.و بابا پازل دریایی درست کردمن پازل جنگل درست کردم 

مامان و بابامباپازل مقوایی . 5


