


بسم اهلل الرحمن الرحیم 

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



نقاشی رو پارچه -5
(شهر پروانه ها)



برابر را چند هیجانیساده، لذتی که با ابزارهای گوناگون و . نقاشی یکی از بزرگترین لذت های کودکانه است
.ایجاد می کند

ا را آوردم و تیکه پارچه و ظرف پولک هچند . روی پارچه داشته باشیمکالس، نقاشی امروز تصمیم گرفتم در 
.  پروانه استاینجا پر از. رنگارنگبریم تو شهر پروانه های می خوایم ببندین، هاتون رو چشم : به بچه ها گفتم

رو پیدا ریحانه پروانه ات. هر کدام یک پروانه انتخاب کنید و بشینید روی بالش و پرواز کنیدمی تونید 
کردی؟ چه رنگیه؟

.ندههمش هم میخ! من صورتیه، بال هاش هم رنگی رنگیهپروانه ی خاله : ریحانه با چشم های بسته گفت

.  دپروانه های خودشان را بکشنهایشان، را باز کنند و روی پارچه هایشان بعد از دختر ها خواستم چشم 
.  ندپروانه برداشتبال های نقاشی پروانه ای را شروع کردند و هر کدام هم یک مشت پولک برای دخترها 

بعد هم پولک ها با مدادرنگی روی پارچه شان پروانه کشیدند، بعضی هم با مدادشمعی نقاشی کشیدند وبعضی 
.بال ها چسباندندهای را روی 

زینب .قرار دادند و با هم کلی بازی کردندصورت شان نقاشی پروانه ای که تمام شد، به شکل ماسک روی 

.رنگیخاله کالسمون شد شهر پروانه های : گفت



نقاشی پا-6



ک نقاشی را دربیاورند و یهایشان خواستم تا جوراب ازآنها . بودیمگفتگو صبح بود، با بچه ها 

.جدید با هم شروع کنیم

بچه ها با ذوق و شوق جوراب ها را در آوردند و منتظر بودند تا بازی نقاشی امروز را شروع

.کنیم

.  کشندراست شان را روی کاغذ بگذارند و دور پایشان را ببه آنها دادم و خواستم پای کاغذ یک 

رنگ قهوه ای را انتخاب کرد و دور پایش را با دقت اش، مدادشمعی جعبه خدیجه از داخل 

.اشدبزرگ بیه دریای اینو هشت پا کنم، وسط می خوام خاله حاال : خاص کشید و به من گفت

قشنگ را کشید، می تواند با آن یک نقاشیپایش آفرین به خدیجه، حاال هرکس دور : گفتم

!بکشه

...حوض ماهی کشید و کشید، یکی ، درخت پایشبچه ها مشغول نقاشی شدند، یکی با 



نقاشی با -7
پوست تخم مرغ



بحانهص.شودمیجذابنقاشییکشروعای،وسیلههرکهاستجذابوبزرگآنقدرنقاشیدنیای

.شدههریختسفرهرویمرغتخمپوستچقدردیدمکهبودمنشستهسفرهسر.داشتیممرغتخم

قاشی؟نسرزمینبریمهابچهجون،آخ:گفتمهابچهبههیجانباوبرداشتمراهامرغتخمپوست

بکشیم؟جدیدنقاشییک

ها،کاغذ.کنندپودرراهامرغتخمپوستخواستمهادخترازوآوردمچوبگوشکوبچندتا

.شدندحاضرهمچوبچسیومدادشمعی

.بکشیمنقاشییکهامرغتخمپوستاینباخوایممیحاال:گفتمدخترهابه

هانایبامیخوامکهمن.بامزهچهخاله:گفتوبرداشتمرغتخمپوستمشتیکساداتنرگس

.باشهسفیدماهیمپولکمیخوامنه،اماکرد؟رنگشونمیشه.کنمدرستپولکیماهی

تخمعمطباسفیدهایپولکازشدپرشاننقاشیکاغذوکردندشروعرامرغیتخمنقاشیهابچه

!!مرغ



نقاشی با -8
ظروف بازیافتی



قبل از از استفاده ومی توان بعد . استجزئی از زندگی خیلی از افراد مصرف، های یکبار ظرف استفاده از 
.داخل سطل زباله، آنها را به یک وسیله بازی یا ابزار نقاشی تبدیل کردآنها به انداختن 

ل کیسه یک روز صبح، با یک کیسه ظرف های یکبار مصرف وارد کالس شدم، انواع بطری، ظرف و قاشق داخ
!من میخوام امروز یک نقاشی عجیب غریب بکشم: به بچه ها گفتم. بزرگ من بود

خاله کاغذت کو؟: زینب گفت

ست غریب درعجیب نقاشی بکشم، یک شهر این ها دوست دارم روی کاغذ، بدون : گفتممن هم خندیدم و 
.کنم

این یک خب: و دهان گذاشتم و گفتمچشم قاشق را برداشتم و با رنگ انگشتی قاشق را رنگ کردم و بعد 
؟، شما نی نی قاشق منو ندیدیدقاشقممن مامان ! سالم. قاشقیهخانواده 

ه ات میاد ، وایسا خانم قاشق، االن بچمی کنماالن من درستش : فاطمه زود یک قاشق کوچک برداشت و گفت
.پیشت

نه خو، االن با این بطری براشون قاشق، خونه می خوانخاله خانواده : ریحانه یک بطری برداشت و گفت
.با آبرنگ براشون پنجره میذارممی کنم، یه خونه صورتی، درست 

ت و یک شهر بزرگ درسروی آن، نقاشی کشیدند بچه ها هر کدام یک ظرف یکبار مصرف برداشتند و 
.بشقاب ها دریا و جنگل کشیدند و با بطری ها خانه و درخت درست کردندروی . کردند



نقاشی -9
خوشمزه



!بفرمایید صبحانه: موقع صبحانه، ظرف ارده شیره را وسط سفره گذاشتم و به بچه ها گفتم

صبحانه باقی بچه ها هم هر کدام اعتراض شان را با صدای بلند به. نمی خواممن : فاطمه با ناراحتی گفت

.نقاشینقاشی، آی : خواندمفرصت را غنیمت شمردم و شعر نقاشی را منم . کردنداعالم 

ی چه جوری نقاشاس، خاله االن صبحانه : بچه ها با تعجب به من نگاه کردند و نرگس سادات گفت

!؟بکشیم

امزه دختر بمی خوام یه نقاشی خوشمزه بکشم، با شیره انگور یه امروز می خوام من : و گفتمخندیدم 

لند شعر قاشق برداشتم  و بلند بیه بشقاب و کاغذ؟ یه بریزی رو رو ینی ارده ها : گفتزینب .بکشم

دیگرمنم یک ظرف . ها همه توجه شان به سمت سفره جلب شدبچه ... . دو ابروچشم، چشم : خوندم

.رو بخورمحاال میخوام نقاشی ام : بعد با خنده گفتم. یک پروانه روی گل کشیدمبرداشتم، 

.و هر کدام با قاشق و بشقاب یک نقاشی خوشمزه کشیدندمدند بچه ها به سمت سفره آ



نقاشی -10
نخود و لوبیا



زهرا . قصهآی قصه قصه : یک مشت نخود و لوبیا داخل کاسه ریختم و زهرا کوچولو را صدا کردم
.جان بدو بدو قصه شروع شد

؟چیهمامانی اینا : زهرا کوچولو کنارم نشست و گفت
.بود، یه پسر کاکل زری بود که اسمش نخودی رو بگمبرات قصه نخودی میخوام : گفتم

ش دستدر کاسه نخود و لوبیا را با هیجان زهرا کردم، وقتی قصه نخودی را برای زهرا تعریف 
.می خندیدو بلند بلند می زد حرف به بازی با  نخود ها کرد، با آنها گرفت و شروع 

.بچسو ، مدادرنگی من هم از فرصت استفاده کردم و ابزار نقاشی را آوردم؛ یک کاغذ سفید
مامانی میخوای با نخودی ها نقاشی بکشیم؟: به زهرا کوچولو گفتم

؟ چسبونمبمامانی با نخود ها مگه میشه نقاشی کشید؟ینی : زهرا چشم هایش را درشت کرد و گفت
!یه نقاشی جدید! آخ جون نقاشی

ودها ابر ها بعد ابر کشید و با نخ. زهرا یک خورشید کشید و بعد با لپه ها خورشیدش را رنگ کرد
.می کندبازی دشت، یک در بقیه حبوبات یک دختر کشید که کرد و با را رنگ 

.لذت برد که زود آن را به در اتاقش چسباندنخودی اش از نقاشی آنقدر زهرا  



نقاشی -11
تکه پارچه



و پارچه سوزننخ، غرق در نقدر آ. سر میز چرخ خیاطی نشسته بودم و حسابی مشغول خیاطی کردن بودم

وسط و صدای چرخ خیاطی ام بودم که اصال متوجه خانم کوچولویی که کنارم نشسته بودم و خودش را

.پارچه ها غلتانده بود، نشدم

ی روسری و لباس درست کرده بود وحسابخودش، دامن، کوچولو با تمام تیکه های پارچه برای زهرا 

.به ذهنم رسیدفکری وقتی پارچه های رنگارنگ را کنار هم دیدم، . مشغول بازی بود

م میای با همامانی : کنار زهرا کوچولو نشستم و گفتم. چرخ را خاموش کردم، کاغذ و چسب را آوردم

نقاشی بکشیم؟یه پارچه ها تیکه نقاشی پارچه ای درست کنیم؟ با این 

!این پارچه رنگین کمانهکن نگاه ! آخ جون مامانی: برداشت و گفترا زهرا پارچه ها 

.کردن کردقیچی به پارچه رنگا رنگ را به من نشان داد و بعد با دست های کوچکش شروع 

ذ نقاشی پروانه رنگارنگ را به کاغتکه پارچه ها، و با همان کوچکم شدم دنیای قشنگ دختر وارد من هم 

.چسباندم



نقاشی -12
با تراشه مداد



. تعامل ایجاد خالقیت استنوع، . شروع یک نقاشی جذاب برای بچه ها باشدمی تواند هر وسیله ای 

.  ندهمه نیاز به تراشیدن داشتمدادها . آوردمرا بیرون مداد رنگی یک روز صبح از داخل کمد، جعبه 
با این ها نقاشی بکشه؟می خواد کی : ها را به بچه ها نشان دادم و گفتممدادها 

.خالهمن من : زهرا گفت

.من نمی خوام! ندارناما خاله اینا که نوک : زهرا مدادها را در دست گرفت و گفت

چیکار کنیم؟به نظرت خب خاله : گفتم

.باید بتراشیم: زینب گفت

انجام بدین؟رو زهرا جان میشه شما اینکار جان، زینب : گفتم

ل به با قدهای بلند و رشید تبدیمدادها . دانه دانه از من خواستند به آنها تراش بدهمی بچه ها، همه 
.  مدادک های کوچک شدند و یک ظرف بزرگ تراشه های مداد هم باقی ماند

!با این تراشه ها نقاشی بکشیممی خوایم حاال : ظرف را جلو دخترها قرار دادم و گفتم

هم با ها دختر. بکشندیک نقاشی ها، به بچه ها کاغذ و چسب دادم و از آنها خواستم هر کدام با تراشه 
.جدید کشیدندیک نقاشی شوق دست به کار شدند و ذوق و 



نقاشی -13
روی درخت



خیلی از ن، به خاطر همی. می شودآنها ناراحتی باعث باشد، همیشه یک دفتر و چند مداد، سرگرمی دائمی بچه ها اینکه 
.هستندعمومی، ناراحت از نحوه سرگرم کردن بچه ها در مکان های همیشه  مادرها 

اخل من هم از د. متاسفانه مکان مناسب برای بازی بچه ها نداشت. همراه زهرا به یک هیئت بزرگ رفتیمیک روز 
بد یک درخت نخل و یک سمیوه، چند درخت . کیفم چند کاغذ بیرون آوردم و هر کدام را به یک شکل برش دادم

را ا زهرا کاغذ ه. کندرا با میوه های خوشمزه اش نقاشی خواستم درخت از او . آنها را به زهرا نشان دادم. میوه بریدم
چه میوه ای بکشم؟: و گفتدست گرفت در 

ما من هم با سبد میوه ام می آیم از میوه های ش. بکشهر میوه ای دوست داری روی درخت شماست، این باغ : گفتم
.برمی دارم

این : روی یک درخت نقطه های قرمز کشید و گفت. خود قرار داد و شروع به نقاشی کردجلوی زهرا کاغذ ها را 
قطه نعالم یک درخت هم یک روی . گالبیهاین درخت : یک درخت نقطه های زرد کشید و گفتروی . سیبهدرخت 

.های رنگارنگ کشید

شما بد، سو میذارم تو می چینم مامانی خودم میوه برات : بعد از من خواست تا کاغذ سبد میوه را به او بدهم و گفت
.بخورفقط 

خودم میوه : سبد میوه را تعارف کرد و گفتاطراف، من و تمام خانم های میوه های داخل سبد را هم کشید و به 
.میدمی خودم، بهتون درست کردم و از باغ میوه 



نقاشی -14
خواب و رویا



ی بچه ها کی دیشب خواب دیده؟ ک: کاغذ های صورتی را برش دادم و به هر کدام از دختر ها دادم و گفتم
خوابش یادشه؟

خاله ما : تندچند نفری با صدای بلند شروع به تعریف خواب دیشب خود کردند و چند نفر هم با ناراحتی گف
.بینیماصال خواب نمی 

ون آرزوهامبا هم نقاشی خواب یا می خوایم امروز ! اشکال نداره خاله: گفتم. دادمکاغذ های صورتی را نشان 
ونه ندیده، می تهر کس هم خواب .  یادشه، نقاشی اون رو بکشههر کس خواب دیده و خوابش . بکشیمرو 

.  بکشهرو نقاشی آرزوش 

.  آرزوهایی که داشتمرفتم و سالگی خودم 6به من هم همراه آنها . را شروع کردندهایشان نقاشی دخترها 

.سالگی خودم را نقاشی کشیدم6دخترها نشستم و یکی از آرزوهای کنار 

.تا بچه داشته باشم6خاله من کشیدم، بگم؟ من آرزو دارم خیلی زود مامان بشم و : زینب گفت

یه خواب دیدم دیشب ! خاله من هم آرزو دارم و هم خواب دیدم: نقاشی خودش را نشان داد و گفتفاطمه 
س شده بودم و بعد موهام اندازه لباسم بلند بود و من عرو.که روی زمین می کشیدلباس صورتی بلند پوشیدم 

. کردمصورتی رو رنگ کرده بودم، موهام رو موهام 

.شان را تعریف کردندرنگارنگ آرزو ها و خواب های خیالی، بچه هر کدام با نقاشی های قشنگ و 



نقاشی -15
چالشی



ازی که یک ب. ما هر روز یک بازی جالب با نقاشی داریم. یک کالس درس استبازی و نقاشی یک 

. کالس درس استی یک به اندازه 

.  شان آمدروی میزو غریب یک کاغذ عجیب ناگهان پشت میز خودشان نشسته بودند که دخترها 

یک قصه ان برایتمن میخوام : به بچه ها گفتم. یک کاغذ که با تمام برگه های نقاشی فرق داشت

یش میاد که تو داستان سه تا مشکل براش پهست ؛ قصه در مورد یک جوجه کوچولو سیاه بخوانم

.  کنید، شما برای هر مشکلش فکر کنید و یک راه حل نقاشی 

.کنیمو داستان را شروع بگذارد هرکس دستش را سمت راست برگه اش حاال 



ه تو یک مرزعه کوچک، یک خانم مرغه بود که سه تا جوجه داشت، دو تا جوجه طالیی، یک جوج"

ش اما جوجه سیاه دوست نداشت رنگش سیاه باشه و دوست داشت مثل خواهر ها. سیاه کاکلی

".طالیی باشه و هر روز کلی غصه می خورد

.حاال شما چه پیشنهادی دارید؟ نقاشی کنیدخب 

می ک. سیاهه از النه اش بیرون اومد و تصمیم گرفت یک چرخی اطراف مزرعه کوچک بزندجوجه "

"!چی بخورهاما نمی دونست . که راه رفت یهو خیلی گرسنه اش شد

جوجه . دمخاله نگاه کن من کشی: شما جوجه سیاهه چی بخوره؟ فاطمه نقاشی کشید و گفتبه نظر 

آخه جوجه سیاهه خیلی کرم دوست . خوردهمه کرم ها را دید، سیاهه راه رفت و یهو چندتا کرم 

.داشت



اما کم کم هوا داشت تاریک. جوجه سیاهه وقتی غذای خوشمزه اش را خورد، رفت و رفت و رفت

چجوری النه اش کجاش ونمی دونست اما . اش برگردهالنه به میشد و جوجه سیاهه تصمیم گرفت 

!!!!برگرده

خاله من فکرم را بگم؟: زهرا تند تند یک راه حل بامزه را نقاشی کشید و گفت

.جونبگو خاله : گفتم

ها خیلی یک گربه پیدا کنه، از گربه بخواد اونو ببره خونشون، چون گربهبه نظرم : زهرا گفت
.مرغ ها را بلد هستندلونه خوب 

اک، پواقعا که دنیای بچه ها : گرفت و با خودم گفتمخنده ام وقتی راه حل زهرا را شنیدم، کلی 
.از مهربانی هستو پر قشنگ 



نقاشی -16
دیواری



ند چون دیوار اتاق همان. زیادی به خط کشیدن روی دیوار دارندی خیلی بچه ها در یک سنی عالقه 

یا نقاشی را یک صفحه بزرگ که می تواند به اندازه یک دن. صفحه بزرگ نقاشی برای آنها جذاب است

.در دل خود جا دهد

با چند نخکاغذ، بعد از باالی . کاغذ رولی بزرگی چسباندمخانه، روی یکی از دیوار های یک روز 

.انداره های مختلف آویزان کردم

و به یک به یک نخ مدادشمعی. به یک نخ مداد آویزان کردم، یک نخ حلقه پالستیکی آویزان کردم

... .و اسباب بازی قاشق، قابلمه، نخ 

دمه بدون مق. کردزهرا از خواب بیدار شد و کاغذ روی دیوار و اسباب بازی های آویزان شده را نگاه 

نی؟نخش رو باز کمامان نمیشه : شروع به نقاشی کشید بعضی نخ ها کوتاه بودند و زهرا گفت

میوه های نقاشی را داخل. شدنخ بلند را پیدا کرد و ساعت ها مشغول بازی مدادی اما همان موقع 

.قابلمه را روی گاز نقاشی گذاشت. قابلمه ریخت



نقاشی-17
با آب لبو



. جای می دهددنیای نقاشی آنقدر وسیع و بزرگ است که همه آنچه در اطراف ماست را در خود 
.یک اتفاق شروع یک خالقیت بزرگ در نقاشی استگاه 

آب لبو قابلمه بزرگ لبو را روی گاز دیدم، داخل قابلمه مقدار فراوانی. میان وعده دخترها لبو بود
ای به یاد آوردم گاهی مادرم آب لبو را برای خوش رنگ کردن سس و یا مقداری برنج بر. بودم

کاسه لبو ها را داخلرنگ آب . بزرگظرف یک . آخ جون: خودم گفتمبا . می کردتزیین استفاده 
نها به هر کدام از بچه ها چند قطره چکان و کاغذ دادم و آب لبو را جلو آ. آوردمریختم و به کالس 

.قرار دادم
این چیه؟: نگاه کردند و گفتنداطراف بچه ها به 

شما بگید؟ می توانید آن را بو کنید؟: گفتم
یرین ش! آب زعفران! آب رنگه: هر کدام چیزی گفتند. بچه ها بو کردند و برخی آن را چشیدند

!خاله
.  دریختنقطره چکان را داخل ظرف کردند و روی کاغذ خود . بالخره متوجه شدند آب لبو هست

شت خود بعضی از بچه ها کاغذ خود را تا کردند  و بعضی از قطره چکان استفاده نکردند و با انگ
.نقاشی کشیدند

!لبویک نقاشی با طعم 



نقاشی -18
گچی



ابتدا گچ ها را به بچه ها دادم تا هر نقاشی که دوست دارند. زمان حیاط یک جعبه گچ همراه خود آوردم
یاط  دارند زیرا کاغذی به بزرگی ح. نقاشی گچی یکی از بازی های مورد عالقه بچه هاست. روی زمین بکشند

.نقاشی بکشندمی توانند و هر مقدار که دوست داشته باشند 

ه خود دختر نقاشی گچی با رنگ های جدید، رنگ هایی ک. امروز تصمیم گرفتم نقاشی گچی جدیدی بکشیم
.ها خالقانه درست کنند

ی هر کدام تعداد. چند رنده و ظرف آوردم و از آنها خواستم باقی گچ ها و گچ های خورد شده را رنده کنند
می آب بعد داخل آن ک. زرد و صورتی رنده شدندسفید، گچ های . گچ ریز برداشتند و آنها را رنده کردند

.دهر کدام از بچه ها یک رنگ مخصوص خود درست کردند و برای رنگ های خود اسم گذاشتن. ریختند

با رنگ های مخصوص خودتان یک نقاشی بکشید؟می توانید حاال : بعد گفتم

خاله ما که قلمو نداریم؟ با دست بکشیم؟ میشه من با پاهام نقاشی بکشم؟: فاطمه گفت

.بلند بلند خندید. فاطمه پاهای خود را داخل ظرف رنگ خود کرد و در حیاط راه رفت

ردند و زینب و زهرا که با دستان خود مشغول رنگ کردن پیراهن دخترک نقاشی بودند به فاطمه نگاه ک
.همانند فاطمه با پاهای خود نقاشی ها را رنگ کردند. جوراب های خود را درآورند 



نقاشی -19
نقطه ای



چه های زیر از مهارت هایی که بیکی . نقاشی یک بستر مناسب برای افزایش مهارت ها و توانایی بچه هاست

.استدست گرفتن مداد کنند نحوه سال باید کسب 7

تند و رفمورچه های قصه ما : به آنها کاغذ دادم و گفتمرا تعریف کردم، برای بچه ها داستان شهر مورچه ها 

ی رنگی یک عالمه خانه های گردالی رنگجعبه، داخل . رسیدندو غریب رفتند تا به یک جعبه بزرگ عجیب 

به رنگی مورچه های رنگی . مورچه ها هر کدام روی یک خانه پریدند و همرنگ همان خانه شدند. بود

مان جا همی رفتند، روی هر کاغذ که اما . مسافرت طوالنی خودشان ادامه دادند تا به مسیر کاغذی رسیدند

.نمی توانستند تکان بخورنددیگر و می چسبیدند 

بکشید، طه ای نقاشی نقمی تونید حاال شما : با این مقدمه، نقاشی نقطه ای را برای بچه ها توضیح دادم و گفتم

وی ت. ای و چیزای دیگهماشین نقطه ای، نقطه درخت .چسبیدهعالمه مورچه رنگی به کاغذ شما یه انگار 

.نقاشی ما همه چی با نقطه است و اصال خط نداریم

بعد روی کاغذ یک گردالی.  زردرفتند روی رنگ شون همه من، خاله مورچه های : و گفتفاطمه خندید 

.کننگاه . شدندشدند و خورشید نقطه ای 



نقاشی با-20
یخ رنگی



خل ظرف هنوز مقداری از رنگ ها دا. کشیدندچند روز پیش بچه ها با رنگ انگشتی و آبرنگ نقاشی 

ی من هم کمی آب اضافه کردم و آنها را داخل لیوان های یکبار مصرف و ظرف ها. ها باقی مانده بود

ها ذاشتم و ظرف گ( یا چوب بستنی یا میله پالستیکی) داخل هر کدام یک تکه چوب . ریختمبازیافتی 

.جا یخی قرار دادمرا داخل 

خ یک رول نقاشی روی زمین پهن کردم و قالب های یآوردم، فردا صبح ظرف ها را از جا یخی بیرون 

.رنگی را به بچه ها دادم تا با آن نقاشی بکشند

ت یخ ها را در دسعالی، پهن شدند و بچه ها با یک هیجان ی سفید، روی صفحه رنگارنگ یخ های 

.گرفتند و نقاشی کشیدند

.می کشیدیمهم نقاشی میخوردیم، هم بودند، خاله کاش اینا بستنی : حلما گفت










