آسهَى عولکزدی درس ٌّز
تاریخ..................................... :

ًام ٍ ًام خاًَادگی............................... :

سهاى 55 :دقیقِ

ّذف :کسب هْارت رًگ آهیشی

فعّالیت فزدی

ٍسایل هَرد ًیاس :هذاد رًگی

هسابقِ
سزعت
دقت
سیبایی
سهاى شزٍع

سهاى پایاى

فزسًذم سالم؛ هی داًن کِ ًقّاشی ٍ رًگ کزدى را دٍست داری .بزای ّویي ،هی خَاّن راُ درست رًگ کزدى با هذاد رًگی را
بِ شوا یاد بذّن .بعذ ّن یک هسابقِ هی گذارین.
بزای درست رًگ کزدى
ّ )1ویشِ ًقّاشی را اس یک طزف رًگ کي.
 )5رًگ آهیشی بایذ یک دست باشذ ٍ رگِ رگِ ًذاشتِ باشذ.
 )3رًگ ًبایذ اس خطّ بستِ ی ًقّاشی بیزٍى بشًذٍ .قتی بِ کٌارُ ی ًقّاشی هی رسی  ،سزعت دست خَد را کن کي.
 )4حاال ایي شکل را با ّز رًگی کِ دٍست داری  ،رًگ کيٌّ .گام رًگ کزدى  ،یک کاغذ سفیذ سیز دستت بگذار تا
ًقّاشی تویش بواًذ.
ّ )5ز خطّ بستِ را با یک رًگ هتفاٍت رًگ آهیشی کي تا ًقّاشی شوا سیباتز شَد.

بزای درست رًگ کزدى  ،کذام یک اس کارّای گفتِ شذُ را بِ درستی اًجام دادی؟ (با عالهت × در

هشخص کي).

فعّالیت در هٌشل
ًام ٍ ًام خاًَادگی............................................... :

تاریخ..................................... :

تصَیز

تصَیز

حیَاى کارتًَی

حیَاى کارتًَی

دٍستاى ٌّزهٌذ سالم؛ حتواً یادتاى ّست کِ چگًَِ رًگ آهیشی کزدیذ .بزای ایٌکِ هْارت بیشتزی پیذا کٌیذ ،دٍ طزح بِ شوا
ّذیِ هی کٌین .با ّواى رٍش کاهالً پز رًگ ٍ یکٌَاخت آى ّا را رًگ آهیشی کٌیذ .بز رٍی ساعت ّا ّن سهاى شزٍع ٍ
پایاى رًگ آهیشی را ًشاى دّیذ.

سهاى شزٍع

سهاى پایاى کار

بزای درست رًگ کزدىّ -1 :ویشِ ًقاشی را اس یک طزف رًگ کي.
ًذاشتِ باشذ.
کن کٌیذ.

 -5رًگ آهیشی بایذ یک دست باشذ ٍ رگِ رگِ

 -3رًگ ًبایذ اس خط بستِ ی ًقاشی بیزٍى بشًذٍ .قتی بِ کٌارُ ّای ًقاشی هی رسیذ ،سزعت دست خَد را
ّ -4ز خط بستِ را با یک رًگ هتفاٍت رًگ آهیشی کٌیذ تا ًقاشی شوا سیباتز شَد.
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