Tạo Ra Một Kiệt Tác
Những Hòn Đá Kể Chuyện
Những Hòn Đá Kể Chuyện là một bộ sưu tập những hòn đá, mỗi hòn đá được vẽ bằng
những bức tranh riêng lẻ, truyền cảm hứng và thách thức bạn sáng tạo ra câu chuyện cổ
tích, truyện dân gian, thần thoại, hoặc loại truyện khác của riêng mình!
Những gì bạn cần:
• Túi nhỏ hoặc cái tô
• Ít nhất 5 hòn đá có kích thước bằng
hạt bơ
• Sơn acrylic và cọ vẽ hoặc bút vẽ có
đầu nhỏ
• Sơn bít acrylic trong suốt để giúp
chúng tồn tại lâu hơn (tùy chọn)
• Trí tưởng tượng của bạn!

Bạn phải làm gì:
1. Tập hợp ít nhất 5 hòn đá có kích thước bằng hạt bơ
cho vào cái túi nhỏ hoặc cái tô.
2. Vẽ hoặc tô một hình ảnh trên mỗi hòn đá đại diện
cho một nhân vật, đồ vật, hoặc vị trí (bối cảnh). Một
khi chúng đã khô, có thể, nhưng không nhất thiết,
phủ lên chúng một lớp sơn bít acrylic trong suốt để
giúp chúng bền lâu hơn.
3. Để truyền cảm hứng cho một câu chuyện thực sự
giàu trí tưởng tượng, hãy tạo ít nhất 5 hòn đá, bao
gồm: 2 hòn đá nhân vật, 1-2 hòn đá vật thể, 1-2
hòn đá bối cảnh. (Cần ý tưởng về những gì cần vẽ?
Tìm kiếm hình ảnh trên google với từ khóa “story
stone” cung cấp cho bạn rất nhiều hình ảnh tham
khảo tuyệt vời.)
4. Để chơi, hãy đổ Những Hòn Đá Kể Chuyện của bạn
ra và kể một câu chuyện bằng hình ảnh. Ngớ ngẩn?
Đáng sợ? Kịch tính? Trí tưởng tượng của bạn sẽ đưa
bạn đến đâu? Bạn có thể tạo ra bao nhiêu câu chuyện
khác nhau bằng cách sử dụng cùng một bộ đá?
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