Tạo Ra Một Kiệt Tác
Tác Phẩm Điêu Khắc Bằng Giấy
Xem hoạt động này trên kênh YouTube của chúng tôi.

Những gì bạn cần:
Tất cả những gì bạn thực sự cần để tạo ra các tác phẩm điêu khắc
bằng giấy 3 chiều là thật nhiều giấy. Bất kỳ loại giấy nào cũng
được: giấy lót đóng gói, tạp chí hoặc trang tờ rơi, giấy in, giấy xây
dựng, v.v. Bạn cũng có thể muốn thêm:
• Kéo
• Băng keo hoặc keo
• Bìa cứng hoặc giấy cứng hơn để làm đế

Bạn phải làm gì:
Tạo tác phẩm điêu khắc bằng giấy thử thách bạn đưa những mảnh giấy phẳng sang chiều hướng mới.
Chính xác là chiều thứ 3! Không có cách nào là sai. Nó có thể đơn giản như xé và vò giấy hoặc phức tạp
như xếp giấy hoặc gấp origami chi tiết. Sau đây là một số kỹ thuật để bắt đầu:
• Xé và vò. Xé và vò giấy là khá dễ hiểu, và nó là bài tập tuyệt vời cho các cơ cần thiết để viết tay!
Giấy vò cũng rất thú vị để làm tác phẩm điêu khắc. Bạn vò một mảnh giấy càng nhiều, nó sẽ càng
trở nên có đường nét và tính dễ uốn cao.
• Cho nó đôi chân. Cắt một dải giấy dài và
gấp khoảng nửa inch mỗi đầu vào giữa để
làm chân mà bạn có thể dán hoặc băng vào
đế.
• Gấp. Cách gấp kiểu đàn accordion đơn giản
không chỉ để làm quạt, các nếp gấp kiểu
đàn accordion có thể nằm phẳng hoặc đứng thẳng. Gấp cũng có thể bao gồm gấp origami chi tiết
hoặc các dạng hình học như hình khối.
• Cuộn. Tương tự như khoa học về ruy băng cuộn, khi sử dụng giấy, bạn có thể cuộn một dải mỏng
xung quanh hình trụ và đè lên nó để giúp nó giữ nguyên hình dạng khi lấy trụ ra. Trẻ nhỏ hơn có
thể quấn dải giấy 1 inch hoặc ½ inch xung quanh một cây bút viết bảng cỡ lớn. Những trẻ lớn hơn
có thể thử những dải giấy ¼ inch mỏng hơn quấn quanh bút chì hoặc tăm bông. Mẹo: Sử dụng máy
hủy giấy là một cách nhanh chóng để cắt những dải giấy mỏng được cắt hoàn hảo để cuộn.
Tìm thêm các hoạt động ở nhà tại http://discoveryacton.org/discovery-home.
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