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مواد مورد نیاز

کیک فنجانی و دلقک

برای پرنده خود اسم بگذارید

جای خود را پیدا کنید
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مواد موردنیاز

اطراف خانه
چیزهایی که در اطرافتان در خانه پیدا 
ساخت  برای  تا  دارید  نگه  می کنید 
کاردستی آماده باشید. مثل چیزهایی 
که در آشپزخانه، باغ، حمام و یا حتی 
باشد  یادتان  است.  خوابتان  اتاق  در 
که پیش از برداشتن اشیاء حتماً اجازه 
بگیرید به خصوص اگر می خواهید آن 
را رنگ کنید، بچسبانید یا قیچی کنید. 

 مقوا
 کاغذرنگی

 حوله کاغذی
 اسفنج

 بشقاب، کاسه و لیوان  
   یک بار مصرف

 لیوان پالستیکی
 نخ

 روبان فرفری
 کاموا
 فویل

 سینی فلزی
 کاغذ زیرکیک
 چند تکه پنبه

 حصیر
 رول پنبه

 پنبه )تکه ای(
 دستمال کاغذی

 مواد غذایی خشک 
   )لوبیا، عدس و غیره(
 دانه ها، سنگ، ماسه، 

   مخروط کاج

 برگ و شاخه های باغ
 تکه های چوب

 قاشق چوبی
 کش

 کاغذ الگو
 گیره کاغذ

 پالستیک ضربه گیر  
   حباب دار

نکته!

از مقواهای بسته های 

غالت، پاکت نامه ها و 

غیره استفاده کنید.

مواد اولیه اضافی
بیشتر موادی که الزم دارید در خانه پیدا می شود اما در صورت 
التحریر  نیاز می توانید برخی از آن ها را از مغازه های لوازم 
بخرید که معموالً قیمت چندانی ندارند. بهتر است قبل از شروع 

به ساختن کاردستی وسایل موردنیاز را آماده کرده باشید.

 روبان
 کاموا

 پرهای رنگی
 خودکار طالیی/نقره ای

 اکلیل
 پولک
 دکمه

 منجوق

نکته! 

پیش از شروع کار 

حتمًا روپوش کار بپوشید تا 

لباستان خراب 

نشود.

بازیافت و استفاده مجدد
مواردی که در این صفحه می بینید تقریباً کهنه، استفاده شده و یا به درد نخور هستند. برخی از آن ها ممکن است 
دورریختنی و یا بازیافتی باشند اما شما می توانید برای کار خود، از آن ها استفاده کنید! تبدیل یک وسیله به دردنخورد 
به یک چیز جدید، یک سرگرمی زیرکانه است زیرا برای کره زمین مفید است؛ از همه بهتر این که کامالً مجانی است!

 تکه های کاغذ کادو
 تکه های پارچه

 جعبه های شکالت
 دکمه

 صدف
 منجوق

 مقوای جعبه ها
 تی شرت کهنه

 بلوز کهنه

 جوراب
 جوراب شلواری

 دستکش
 چوب بستنی 

 روزنامه
 کیسه های پالستیکی

 در بطری
 بطری پالستیکی )بطری 
   آب معدنی، بطری شیر(

 ظرف ماست )شسته شده!(
 مقوای وسط دستمال کاغذی رولی

 تکه های کهنه پازل
 مجله

 شانه تخم مرغ
 شیشه مربا

 چکمه کهنه
 توری

نکته!
بدون اجازه بزرگ ترها 

از هیچ یک از این مواد 

استفاده نکنید.

فهرست
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کیک فنجانی و دلقک
مهمانی خود را با درست کردن 

کارت دعوت های جالب و زیبا شروع 
کنید.

کارت های دعوت ابتــدا یک تکه مقوا را به  کردن  برای درســت 
ابعاد حدودا 9 × 21 برداشــته و از وســط تا بزنید. روی یک تای 
یادی نقطه رنگی روی  کنید. تعــداد ز یک طراحی  مقــوا را بــا ماژ

آن بکشید.

ید. ســمت برجسته  یک تکه نایلون بســته بندی حباب دار بردار
ید  را بــا قلم مو رنگ بزنید. حــاال یک تکه مقوا را روی آن بگذار
کمــی فشــار دهید تــا طرح حباب هــای رنگی روی مقــوا ظاهر  و 
شود. اجازه دهید رنگ روی مقوا خشک شود. حاال شکل های 
کیک برش بزنید.  کاغذی  بــاال را برای پاپیون دلقک و قســمت 

کرده بودید یک  یک نقطــه دار  کــه قباًل روی آن را ماژ بــا مقوایی 
کیــک فنجانــی بــرش دهیــد تا شــبیه شــکرهای  تکــه بــرای روی 
کیک برش دهید  کیک شــود. با مقــوا یک تکه برای  رنگی روی 
کاغــذ رنگــی شــکل یــک  )ماننــد شــکل(. بــرای ســر دلقــک بــا 
بیضــی را بــرش دهید. حــاال کاله، مو، دو تا ابــرو و یک دهان با 

کاغــذ رنگی برای دلقک برش دهید. 

کارت دعــوت خــود ابتــدا موهای دلقــک را روی  بــرای ســاختن 
کاله، ابروهــا و پاپیــون را در  کارت بچســبانید. ســپس صــورت، 
یک روی صورت آن دو تا چشــم  جــای خــود بچســبانید. بــا ماژ
کردید  که با طرح حباب درست  بکشــید. با اســتفاده از مقوایی 
کیک  یــک دایره بــرای بینی دلقک برش بزنید. بــه همین ترتیب 
کارت  تــا  فنجانــی را روی یــک تکــه مقــوای دیگــر بچســبانید 

دعوت های مختلفی داشــته باشید.

نکته! 

می توانید با استفاده از خودکار 

طالیی یا نقره ای رنگ روی 

کیک خود نقطه های رنگی 

نکته! ایجاد کنید.
برای اینکه کارت دعوت های 

شما متنوع باشد می توانید از 

کاغذرنگی های مختلف برای درست 

کردن کیک ها و دلقک ها استفاده 

کنید.

 مقوای رنگی نازک             خط کش
 مداد               ماژیک
 نایلون بسته بندی حباب دار             قیچی
 قلم مو               رنگ

 چسب ماتیکی              کاغذرنگی

برای اینکه کاغذ زیادی را نکته! 

هدر ندهید می توانید از یک 

کاغذ با ابعاد استاندارد سه عدد کارت 

دعوت درست کنید. برای این کار 

می توانید ابتدا کاغذ را به سه قسمت 

مساوی تقسیم کرده و برش دهید. 

نی
هما
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برای پرنده خود اسم بگذارید
برای مشخص شدن جای مهمان های 

خود می توانید سینه سرخ های کوچک را 
کنار کارت ها بچسبانید و اسم دوستان 

خود را روی آن ها بنویسید.

کاغــذ قهوه ای روشــن شــکل بــدن پرنــده را بــرش دهید.  بــا 
کاغذ قرمز رنگ شــکل یک بیضی را برای قســمت ســینه  بــا 
کاغــذ قهــوه ای تیره یــک مثلث  پرنــده خــود بــرش بزنیــد. با 
کوچــک بــرای نوک پرنــده و دو تا پــای نازک )مانند شــکل( 

برای آن برش دهید.

نــوک، ســینه قرمز رنگ و پاها را روی بدن پرنده بچســبانید. 
ید. حاال یک  کوچک برایــش بگذار یک دو تا چشــم  بــا ماژ

کوچک را از وســط تا بزنید.  تکه مقوای 

که  آن ماننــد چــادر مســافرتی روی میز قرار دهیــد )به طوری 
دو لبه مقوا به صورت پایه روی میز باشد و قسمت تاخورده 
در بــاال قــرار بگیــرد(. یــک تکــه چســب نــواری دوطرفــه در 

گوشــه تاخورده بچسبانید. قســمت باالی مقوا نزدیک به 

ســینه سرخ خود را روی چسب دوطرفه قرار داده و با دست 
یبا نام  کارت بچســبد. حــاال خیلی ز فشــار دهید تا محم به 

کارت بنویســید. میهمان خود را روی 

نکته!

برای اینکه کارت های متنوعی 

داشته باشید از رنگ های مختلف و 

پرنده هایی با شکل متفاوت استفاده کنید. 

مثاًل می توانید با کاغذ زرد رنگ قناری 

درست کنید.

نکته!
برای اینکه کارت های شما متنوع 

باشند می توانید نوک، پاها و یا چشمان 
پرنده خود را به صورت های مختلف 
و متفاوتی بچسبانید. و یا می توانید 
تعدادی از آن ها را در مست راست 

کارت خود و تعدادی دیگر را در مست 
چپ کارت هایتان بچسبانید.

نکته!
برای اینکه شکل بدن پرنده 

را برش دهید بهتر است 
ابتدا با مداد طرح آن را روی 
کاغذ رنگی بکشید و سپس 

دور آن را برش بزنید. 

 قیچی    مقوا
 چسب ماتیکی   ماژیک

 چسب دوطرفه
 کاغذ رنگی )قهوه ای روشن، قهوه ای تیره و قرمز(
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