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پسر هوشیار و حیوان خطرناک
بازیچه های خریطه کاغذی
مواد که شما نیاز دارید:

با خریطه دست داشته ،دهن
بازیچه را حرکت بدهید.

خریطه کاغذی به اندازه خریطه غذای چاشت ،پنسل های رنگه ،پاستل،
مارکر ،سرش ،پخش کننده مواد ،کاغذ قطعه ای رنگه یا کاغذ سخت ،رابر
تیپ ،قیچی ،ستپلر ،کاغذ اخبار برای میز .مواد اختیاری :دستمال کاغذی،
کاغذ بسته بندی ،خریطه های کهنه سودا ،لوله پاکن ها ،فایل ،مهره ،دکمه
ها ،پارچه های تکه ،تار برای موی ها ،چشمان پلستیک ،وغیره.

 .۱دریک کاغذ قطعه برابر به فلپ خریطه ،قسمت باالی چهره پسر هوشیار را رسم نمایید (چشمان ،گوشها ،گونه ها و بینی) .یا
چشمان پلستیکی ،یا چشم ها کاغذی رنگه شده و گونه ها وغیره را سرش نمایید .هنگامیکه رسامی خشک گردید ،چهره را

قیچی نمایید.
 .۲با استفاده از قطعه سرخ ،که برابر به عرض سر باشد کاله پسر را رسم و تزیین نمایید .به قسمت باالی سر پسر سرش نمایید.
 .۳برای مو ها و گوشها قطعه را قیچی نموده و سرش نمایید .هنگامیکه سر کامالٌ خشک گردید ،آنرا به احتیاط باالی فلپ
خریطه سرش کنید مگر متوجه باشید که دهن خریطه را سرش ننمایید.
 .۴دیگر اشکال را برای لباس ،دستان ،بوتها و پا ها از قطعه سبک کاغذ سخ یا مقوای سبک
قیچی نمایید .پارچه ها با هم سرش نموده و طبق دلخواه با رنگی آمیزی ،رسامی ،با اضافه
نمودن مهره ،دکمه ،پوپک ها ،کاغذ های خود چسپ ،پارچه های کاغذ بسته بندی وغیره تزیین
نمایید .هنگامیکه بدن خشک گردید ،تمام پارچه ها را به پیشروی خریطه سرش یا رابر تیپ یا
ستبلر نمایید( متوجه باشیذ که دهن خریطه را سرش ننمایید).
 .۵با رسم نمودن یا سرش نمودن زبان سرخ در صفحه سیاه تحت فلپ خاتمه دهید .دیگر
قسمت های مانند تربوز ،خسته تربوز ،قطی آب را رسم نموده قیچی نمایید .بگذارید بازیچه قبل
از استفاده کامالٌ خشک گردد .بعضاٌ برای تثبیت یک مقدار اضافی سرش یا ستپلر یا رابر تیپ

ضرورت میشود.
بگذارید تا بازیچه قبل از استعمال کامالٌ خشک گردد .بعضاٌ غرض محکم ساختن یک مقادار

اضافی سرش ،ستپلر یا رابر تیپ ضرورت میشود .خوش بگذرانید!
نظریات تیاتر بازیچه
 یک سر میزی یا یک تکه را باالی میز انداخته شاگردان در زیر میز نشسته و بازیچه های خود را از زیر میز
بیرون در آورده و دیالوگ خود را اجرا مینمایند.
 یک کلکین یا دریچه مستطیلی را در یک قوطی قطعه ای بزرگ (مانند یک قوطی یا بکس سامان آالت) در
پیشروی ،و یک "دروازه ستیج" در پشت سر قطع نمایید .از  ۲-۱شاگرد بخواهید تا داخل بکس یا قوطی
رفته و نمایش خود را از طریق کلکین اجرا نمایند.
 چوکی ها را روبرو گذاشته و از شاگردان بخواهید تا نشسته و نقش خود را با یک دیگر اجرا نمایند .این
بازیچه ها را در مرکز درامه یا در یک جای بگذارید که هر وقت برای استفاده در دسترس باشد.

پسر هوشیار و حیوان خطرناک  ،نوسینده ادریس شاه ،رسامی :روز مری سانتیاگو © ۲۰۰۰

برای دیگر نظریات گدی ها یا
بازیچه ها و اشیا ،صفحه بعدی
را ببینید.

چوب گدی:
دیگر چیز ها مانند
حیوانات را رسم و تزیین
نموده قیچی نمایید.
پنسل یا چوب را با عقب
گودی یا بازیچه سرش
نمایید تا با آن حرکت
بدهید.

