Tạo Ra Một Kiệt Tác
Paint-sicle
với hỗ trợ trực quan
Những gì bạn cần:
• Tủ đông
• Khay đá viên hoặc một số vật đựng hoặc tách nhựa có kích thước
tương tự—nếu có thể, hãy chọn một kích cỡ thích hợp nhất cho
bạn và con bạn cầm nắm và thao tác.
• Bột màu—đây có thể là sơn có thể rửa được (sơn keo hoặc màu
nước), màu thực phẩm, hoặc phấn màu được nghiền thành bột
• Nước
• (tùy chọn) Chiết xuất có mùi thơm hoặc gia vị xay
• (tùy chọn) Giấy thiếc và thứ gì đó để dùng làm tay cầm—tay cầm
có thể là que kem ngắn, cành cây nhỏ, que thông đường ống có
vòng, tăm, hoặc những thứ tương tự
• (tùy chọn) Găng tay
• Giấy trắng
Một lưu ý khi chơi với Paint-sicle: Thử nghiệm trong thời gian
dài hoặc ngắn tùy thích. Bạn có thể giữ Paint-sicle còn sót lại
trong tủ đông giữa những lần sử dụng. Bạn càng thử nghiệm với
Paint-sicle, bạn càng cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng, và
các bức tranh của bạn sẽ càng trở nên nghệ thuật hơn!
978-264-4200 • 177 Main Street (Route 27) • Acton, MA 01720 •discoveryacton.org

Bạn phải làm gì:
Phần 1: Chuẩn bị Paint-sicle

1.

Thu thập vật liệu.

2.

Cho một ít bột màu vào từng vật
đựng nhỏ hoặc từng phần của khay
đá viên.

3.

Trộn một ít nước vào bột màu, cẩn
thận không pha màu quá loãng.
Paint-sicle hoạt động tốt nhất khi
chúng có màu đậm và bão hòa
hoàn toàn.
Tỉ lệ chính xác của bột màu với nước
sẽ phụ thuộc vào loại bột màu bạn
sử dụng. Bạn có thể thử các lượng
khác nhau để xem lượng nào phù
hợp nhất với bạn. Đó là một phần
của thử nghiệm!

Tùy chọn

Bạn có thể thêm một vài giọt chiết
xuất có mùi thơm hoặc một ít gia
vị xay vào nước màu để có hương
thơm trong khi vẽ.
Lưu ý một số loại gia vị xay sẽ tự
nhiên thêm vào hoặc làm thay đổi
màu Paint-sicle của bạn.

978-264-4200 • 177 Main Street (Route 27) • Acton, MA 01720 •discoveryacton.org

Tùy chọn

Thêm tay cầm cũng là một tùy
chọn. Để làm điều này, hãy đậy vật
đựng bằng giấy thiếc. Chọc một tay
cầm qua giấy thiếc và vào từng vật
đựng nước màu sao cho tay cầm
đứng thẳng.

4.

Đặt khay đá viên hoặc vật đựng
trên một bề mặt bằng phẳng trong
tủ đông cho đến khi Paint-sicle
đông cứng, khoảng 3-4 giờ.

Phần 2: Thử Nghiệm và Vẽ

5.

Trải một tờ giấy lên bề mặt làm
việc, và lấy Paint-sicle đã đông
cứng ra khỏi vật đựng.
Nếu có cảm giác bị kẹt, hãy làm ấm
vật đựng bằng tay của bạn hoặc
trong nước ấm cho đến khi chúng
lỏng ra. Bạn có thể đeo găng tay khi
vẽ để giữ ấm cho tay.

6.

Thử nghiệm sử dụng Paint-sicle để
vẽ trên giấy. Bạn nhận thấy gì về
cách hoạt động của Paint-sicle?
Bạn có thể tìm hiểu các câu hỏi như:
Paint-sicle có thể tạo ra bao nhiêu
loại dấu khác nhau trên giấy?
Paint-sicle thay đổi theo thời gian
như thế nào?
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