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اوریگامی

متوسط

بیا کاغذابزی!

قورباغه جهنده

وقتی از «اوریگامی» یا «هنر کاغذ و تا» حرف می زنیم همه مان یاد موشک و چند کاردستی ساده می افتیم .ما این
جا نحوه ساخت چند کاردستی دیگر را به شما یاد می دهیم تا در تعطیالت متفاوت نوروزی تان برای چند دقیقه
سرگرم باشید .این سه کاردستی جالب برای سه مقطع سنی مختلف پیشنهاد می شود.

ماشین کاغذی (برای کودکان)

 -1یک کاغذ مربعی تهیه کنید و کاغذ مربعی را از وسط تا بزنید.
 -2مستطیل پایینی را دوباره از وسط تا بزنید.

 -3مستطیل پایینی را مطابق شکل زیر از وسط ضلع باالیی با دو گوشه
پایینیتابزنید.
 -4حــاال دو گوشه مستطیل بــاالیــی را طــوری تــا بزنید کــه ضلع
کناری کامال بر ضلع پایین منطبق شود.

 -5برای گرد شدن چرخ های ماشین ،گوشههای پایینی را کمی به
داخل تا بزنید.
 -6کاغذ را برگردانید ،ماشین آماده است که با آن به یک سفر خیالی
بروید.

جدول
 .1محتاج – طول  -ویرانی  .2جاوید – قلعه – پهلوان –
خیک  -فراق  .3حصه –سیاق  -تنگنا – آسان  .4حرف
تشکیک  -عدل – تکرار حرف – چرم دباغی شده – گندم سوده –
درخت انگور  .5خورشید – سالخورده – پناهگاه – مفصل – پرنده ای
شبیه کالغ .6عشیره  -اسب چاپار – گشاده – گریبان – جد .7
خویشاوندی  -بند – تعظیم – تربت  -سور  .8سودای ناله  -زنبیل –
زوج نیست – برگ برنده – رشد – همه .9سرما – دور افتاده – همنشین
– قاصد  .10سنگ ترازو – حلقوم – عدد مخصوص – ترش و شیرین –
عزت .11کارکرده و مستعمل – ناخوش – بازستانی
 .1شاخص – از سازهای زهی  .2حرف انتخاب – دربه در –
شهر مذهبی  .3الفت  -شک – سقف  .4متقی – ابدی  .5مادر
 راهنما  .6بوی رطوبت – توطئه – جنس خشن  .7گوهرها– گره دریایی – ستون بدن  .8مزار  -نیرنگ  .9بهشت شداد – دفعه
 .10جاده قطار – میدان جنگ – اندک  .11زائو ترسان  -برنا  -بانگ
.12پرتو -خوشحال .13فرمانده  -نقره  .14نیمه چیزی – ریشه –
درس خوانده  .15دربست کارخانه – کیسه – چاشنی دوسویه .16
خنک – اردوگاه  .17پوپک – هوس زن باردار  .18دولت ها  -آرایش
– جگر  .19اگر  -دكان -بینش  .20خجسته  -رفوزه

لیوان آب (برای نوجوانان)
 -1کاغذ را از وسط تا بزنید.
 -2مطابق شکل گوشه باالیی
را روی گوشه پایین قرار دهید و
خط تا را شکل دهید.
 -3گوشه پایینی سمت چپ را
روی وسط ضلع مشخص شده
قــرار دهید و خط تا را به وجود
آورید.
 -4گوشه پایینی را بــر نقطه
مشخص شــده قــرار دهید و تا
بزنید.
 -5گوشه باال را به سمت پایین
تابزنید.
 -6همان کار مرحله قبل را این
بار برای گوشه پشتی انجام دهید
و آن را تا بزنید .انگشت خود را
الی کاغذ قرار دهید و لیوان را
بازکنید.

 -1ابتدا یک کاغذ مربعی شکل
را در امتداد قطرهایش ،تا بزنیدو
سپس باز کنید .سپس آن را در
امتداد خط افقی تا کنید.
 -2کاغذ را بــاز کنید و آن را
برگردانید .حاال کاغذ را مطابق
شکل به داخل هل دهید .عکس
401-24
 -3حاال آن را به صورت مثلث
تاکنید.
 -4گوشه بیرونی سمت چپ را
به نقطه باال برسانید.
 -5همین کــار را بــرای گوشه
سمت چپی انجام دهید.
 -6گــوشــه ه ــای دیــگــر را در
امتداد خط مرکزی تا کنید.
 -7گوشه باالیی را به سمت
عقب طــوری تا کنید تا لبه آن
روی لبه زیــریــن قـــرار گیرد.
عکس407-24 .
 -8گــوشــه بــعــدی را همانند
مرحله قبل تکرار کنید .عکس.
408-24
 -9در این مرحله باید کاغذ را
برگردانید و گوشه های بیرونی
را در امــتــداد خــط مــرکــزی تا
کنید .عکس409-24 .
 -10گــوشــه هــای وســطــی را
طوری به سمت بیرون تا کنید تا
لبه های آن روی لبه های زیرین
قرار گیرد .عکس410-24
 -11حاال قورباغه را در امتداد
خط نشان داده شده تا کنید.
عکس411-24 .
 -12در ایــن مرحله باید تای
قبلی را به سمت خط نشان داده
شده بکشید عکس412-24 .
عکس نهایی 413-24

متوسط

