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موارد مورد نیاز 
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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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نقاشی سه بعدی
درست کردن این کارت های سه بعدی کار 

سختی نیست. به سادگی برش بزنید، تا 
بزنید و سپس کاغذها را به هم بچسبانید!

یــک مقوا را از وســط تا بزنید. روی یــک نیمه آن، یک برج 
کنیــد و برج را تا وســط بــرش بزنید. تــای مقوا را باز  نقاشــی 
کنیــد و بــرج را بــه جلــو فشــار دهیــد تا از مقــوا بیــرون بزند و 
شــکل یک جعبه را به خود بگیرد. همزمان روی لبه های تا 

خورده بیشــتر فشــار دهید تا شکل آن حفظ شود.

مقــوای دیگــری بــه پشــت مقــوای اولی بچســبانید. ســپس 
کــدام از ایــن دو را در  کوچک تــر بــرش بزنیــد و هــر  دو بــرج 
کــه ابتدا ســاختید بچســبانید. برای برج ها  دو ســوی برجی 
کنیــد. شــاخه های درخت را بــا مقوای  در و پنجــره درســت 
ید. ســپس آن ها ســر  مشــکی و ماه را با مقوای ســفید بســاز

کاردســتی خود بچسبانید. جاهایشان در 

نکته!

یک پرچم با مقوای 

رنگی برای باالی برج 

درست کنید. 

نکته!
 پس از آن که برش زدید جای تای 
مقوا را بیشتر خم و راست کنید تا 

شکل برجسته برج حفظ شود.

جغد

شــکل یــک جغــد را روی مقــوا بکشــید و آن را بــرش بزنیــد. 
کنید. برای ســاختن منقــار یک برش  قســمت میانــی آن را تــا 
کوچــک بــه صــورت مورب از روی خــط تا خورده به ســمت 
کنید. ســپس زاویه ســاخته شده را تا بزنید. مقوا را  باال ایجاد 

کنید و منقار را به جلو فشــار دهید. بــاز 

یــک مقــوا را از وســط تا بزنید. جغــد را روی تای مقوا 
کاغذی، پا  کنید و بال  بچســبانید. برایش پر نقاشــی 
کنید. همچنین برگ درختان  و چشــم برایش درســت 

و شــاخه ها را سر جایشان بچسبانید.

قلب تپنده

مقــوا را تــا بزنیــد. نیمــی از یــک قلــب را روی لبــه تــا خــورده 
قســمت های  و  بزنیــد  بــرش  انتهــا  دو  در  را  آن  بکشــید. 
کنید و  کنید. قلــب را تزئین  برش نخــورده ای را در وســط رهــا 
کمی به جلو فشــار دهید تا برجسته و سه بعدی شود. سپس 

آن را به یک مقوای زمینه بچســبانید.

نقره ای استفاده کنید.کاغذی و همچنین خودکار از پولک، شکل های برای تزئین قلب می توانید نکته!

قصر رویایی

 مقوای نازک   مداد
 قیچی    ماژیک
 چسب ماتیکی   کاغذ

 پولک
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سه بعدی های بیشتر
اگر هنوز نتوانسته اید از کاردستی های سه بعدی به اندازه کافی درست کنید، 

در این بخش چیزهای بیشتری یاد می گیرید تا قیچی تان تنبل نشود!!

نامه حلزونی
مقوای جعبه ای مشکی که ساخته اید بچسبانید.را رنگ آمیزی نمایید. سپس حلزون را به جلوی برش بزنید. با اسفنج آشپزخانه و رنگ صدف یا نقاشی کنید. یک حلزون با صدف دایره ای منظره یک باغ را روی یک طرف مقوا بچسبانید فشار دهید تا شکل جعبه مانندی درست شود. کاغذ بماند. مقوا را باز کنید و لبه آن را به جلو سمت جلو و عقب تا بزنید تا اثر تاخوردگی روی ایجاد کنید. بخشی که بین دو شکاف مانده را به در حدود سه سانتی متر در وسط لبه تا خورده ابتدا مقوا را از وسط تا بزنید. دو شکاف کوچک 

نکته!
می توانید تصویر یک باغ را 
از مجله های قدیمی ببرید.

فیل
مقوا را تا بزنید. دو تا فیل به یک اندازه 

برش بزنید به طوری که هر دو، در مقوایی 

که تا زده اید جا بگیرند. دو فیل را از باال 

به هم بچسبانید. پاهای فیل ها را روی 

تای مقوا قرار داده و عالمت گذاری کنید. 

برای پاهای جلویی و عقبی نوار سه بعدی 

درست کنید و هر کدام را در امتداد تای 

مقوا، تا نیمه برش بزنید تا چهار تا نوار 

سه بعدی درست شود. یکی از پاها را به 

لبه بیرونی نوارها بچسبانید تا فیل سر 

جایش بایستد.

موشک
مقوا را تا بزنید. نوارهای سه بعدی را بسازید. 

نوار را در امتداد تای مقوا برش بزنید تا دو 

عدد نوار چهارگوش از مقوا باال بیاید. دو 

موشک یک شکل برش بزنید و با کاغذ رنگی 

آن ها را تزئین کنید. آن ها را به هم بچسبانید. 

پایین موشک ها را به لبه خارجی نوارهای 

سه بعدی متصل کنید. وقتی مقوا باز شود، 

موشک سر جایش می ایستد.

باال و باال و باالتر با بالون

مثل کاردستی قبلی یک جعبه سه بعدی 

درست کنید با این تفاوت که این بار به 

صورت عمودی باید بایستد. زمینه مقوایی 

را با تکه های کاغذی به شکل ابر و درخت 

تزئین کنید. یک بالون بکشید و برش بزنید. 

با ماژیک آن را رنگ آمیزی کنید. بالون را با 

زاویه به نوارهای جعبه سه بعدی بچسبانید.

چراگاه
برش دهید. دست آخر آن را سر جایش بچسبانید.درست کنید. روی قطعه مقوایی دیگر گاو را بکشید و در پایین لبه تا خورده بوته یک نوار سه بعدی برای گاو را به جلو فشار دهید تا باز هم تاخوردگی ایجاد شود. یک تا خوردگی ایجاد کنید. سپس مقوا را ببندید. بوته فشار دهید تا جای تا روی مقوا بماند. باالی بوته هم را در باال برش نخورده باقی بگذارید. بوته را به جلو دهید و دورتادور بوته را برش بزنید و تنها یک قسمت طرف بوته قرار داشته باشند. قیچی را از شکاف عبور شکاف در مقوا ایجاد کنید به طوری که هر کدام در دو پشت یک مقوای تا خورده، یک بوته نقاشی کنید. دو تا 
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