
ساله 8آموزش نقاشی برای کودکان   
 

يمکره نه مغز او فعال می شود. در واقع کرزمانی که کودک شروع به نقاشی کشيدن می کند، هر دو نيم
عهده  کره راست او مسئوليت تخيل و خالقيت را بروظايف با ماهيت های منطقی و نيم چپ او مسئوليت

واند بر حائز اهميت می باشد زيرا اين آموزش ها می تساله بسيار  8ی به کودکان شدارد.  آموزش نقا
 روی قوه تخيل کودک تاثيرات مثبت و منفی بگذارد.

او  آموزش نقاشی در پنج سال اول زندگی کودک به عواملی نظير زمان، مکان، تشويق و ابزار الزم
های  فيد، مهارتمحدود می شود. اما در سال های بعدی زندگی کودک، می توان با ارائه آموزش های م

 کودک را تقويت کرد.

ساله  8ساله از ابزار و وسايل هنری مختلفی استفاده کنيد. کودک  8به کودکان شی برای آموزش نقا
کاغذ، ماسه  توانايی کشيدن اشکال مختلف را دارد. بنابراين از او بخواهيد که اشکال مختلفی را بر روی

 اهم کردن وسايلی همچون گل های سفالگری، از کودکو... طراحی کند. همچنين می توانيد با فر
را درست کند. یبخواهيد که اشکال مختلف  

اشی خود، زمانی که کودک يک نقاشی می کشد و آن را به شما نشان می دهد از او بخواهيد که درباره نق
 شد،توضيحاتی را در اختيار شما قرار دهد. در واقع زمانی که کودک به صورت ذهنی نقاشی می ک

ان، اين درباره جزئيات آن داستداستانی را نيز به صورت تخيلی در ذهن خود تصور کرده است. پرسيدن 
که به جزئيات بيشتری توجه کند. دامکان را به کودک می ده  

ا کودک را بر روی ديوار نصب کنيد ت اونقاشی های کودک خود را به ديگران نشان دهيد و نقاشی های 
بپرسيد که  ی های او برای شما جذابيت دارد. برای انجام اينکار می توانيد از کودکمتوجه شود که نقاش

های  کدام نقاشی از نظر او زيباتر است و همان نقاشی را بر روی ديوار نصب کنيد. همچنين نقاشی
 کودک را در جايی نگهداری کنيد تا بتوانيد روند پيشرفت او را ببينيد.



 

ء و اجسام اطراف خود را نقاشی کند.از کودک بخواهيد تا اشيا  
 

ای کشيدن جاز کودک خود بخواهيد، هر آنچه که می بيند را نقاشی کند. در مواقعی از کودک بخواهيد به 
را بر روی کاغذ نقاشی کنند. تصورات، هر آنچه را که در محيط اطراف می بينند  

 از کودک بخواهيد که اجسام و موضوعات فضايی را نقاشی کند.
 

 8سالگی به عمق اجسام و موضاعات فضايی پی می برند. همچنين  کودک از سن  8کودکان از سن 
با  کودک یسالگی، شروع به کشيدن خط افق، تداخل اشياء و جزئيات دقيق ديگر می کند. برای آشناي

د که از هياجسام و اشياء فضايی می توانيد يک جسم را از ابعاد مختلف به او نشان دهيد و از او بخوا
 زوايای مختلف، جسم را نقاشی کند.

ار همچنين شما می توانيد چندين شکل هندسی که دارای رنگ های خنثی هستند را نزديک يکديگر قر
 دهيد تا کودک بتواند با نقاشی کردن آن، سايه زدن را تمرين کند.

 مفهوم هنر را برای کودک شرح دهيد.
 

ودک با ه کودکان به نقاشی کردن، شرح مفهوم هنر و آشنايی کيکی از راه های جلوگيری از کاهش عالق
احی فرم های مختلف نقاشی می باشد. نشان دادن نقاشی های انتزاعی، نقاشی کتاب های مصور يا طر

 می تواند عالقه کودک به نقاشی را افزايش دهد.



 از نقاشی های کودک يک کتابچه تهيه کنيد.
 

 چهتابکاستان سرايی لذت می برند. سعی کنيد از نقاشی های او يک سالگی از د 8تا  5سن کودکان در 
کميل کند. در خود را ت چهتهيه کنيد و از او بخواهيد که با کشيدن نقاشی های دنباله دار و سريالی، کتاب

ابچه کوچکی نخ و سوزن، کت، واقع شما می توانيد کودک را تشويق کنيد که با استفاده از نقاشی های خود
خود درست کند.برای   

 آناتومی اصلی چهره را به کودک آموزش دهيد.
 

ز آنچه که بسياری از کودکان با آناتومی اصلی چهره آشنايی ندارند و اغلب سر و چشم ها را بزرگ تر ا
کل ابتدا هست نقاشی می کنند و يا جای چشم ها را باال يا پايين در نظر می گيرند. برای رفع اين مش

ه کرده و چهره را به کودک آموزش دهيد و سپس از او بخواهيد که خود را در آينه مشاهدمی اصلی اتوآن
دک ژست تصوير خود را بر روی کاغذ نقاشی کند. همچنين می توانيد از اطرافيان بخواهيد که برای کو

 های مختلفی بگيرند تا کودک بتواند آنها را نقاشی کند.

 اعتماد به نفس کودک را کنترل کنيد.
 

گر نقاشی آنها سالگی، عالقه فراوانی به نقاشی های واقع گرايانه و رئال دارند و ا 8کودکان از سن حدود 
تند و از خوبی نيس شبه واقعيت نزديک نشود، نا اميد می شوند و ممکن است به اين نتيجه برسند که نقا

ردن کيح دهيد که نقاشی به منظور جلوگيری از اين مشکل، برای کودک توض نقاشی کشيدن دست بکشند.
دارد. زيادمهارتی می باشد و نياز به تمرين   

 وسايل مختلف نقاشی را در اختيار کودک قرار دهيد.
 

قاشی نسالگی به مداد رنگی عالقه زيادی دارند و سعی می کنند اغلب  8تا  5معموال کودکان در سن 
و قرار اکودک معرفی کنيد و در اختيار های خود را با مداد رنگی بکشند. وسايل مختلف نقاشی را به 

 دهيد و اجازه دهيد که کودک تجربه های مختلفی از نقاشی داشته باشد.



 

 کودک را به استفاده نکردن از پاک کن ترغيب کنيد.
 

را بکشد و بعد  برای کودک چندين مداد و کاغذ تهيه کنيد و به او اجازه دهيد که بارها و بارها نقاشی خود
شدن نقاشی، خطوط و اشکال اشتباه را پاک کند.از تمام   

د.بپرسياز کودک درباره نقاشی اش سوال   
 

جسام پرسيدن سواالتی نظير کدام جسم بزرگ تر است؟ و يا کدام جسم رنگ روشن تری نسبت به بقيه ا
اين  سيدندارد؟ ميتواند کودک را به سمت تمرکز و توجه بيشتر هدايت کند. به اين صورت که شما با پر

 سواالت، کودک را وادار می کنيد که به جزئيات نگاه دقيق تری داشته باشد.



 

ک هنر می توان ي ساله پرداخته ايم. نقاشی را 8در اين مقاله به بررسی آموزش نقاشی برای کودکان 
ود را دانست. زمانی که کودک شروع به نقاشی کشيدن می کند، استعدادها و ويژگی های منحصر بفرد خ

 همچنين در ابزار عواطف و احساساتش کمک کند. کشف می کند. نقاشی کشيدن می تواند به کودک
رگرم می نقاشی گزينه مناسبی برای تقويت ارتباط دستی و چشمی کودکان می باشد و در عين حال آنها س

 کند.

 


