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መግቢያ  
ይህ ሞጁል በቅድመ መደበኛ ትምህርት ውስጥ የሚማሩ ህፃናት ተማሪዎች እንደ እድሜ 
ደረጃቸው የህፃናትን ግላዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ሙያዊ እድገት አንፃር አኳያ ምን ያህል 
የሥነ ጥበብ ትምህር/ሥዕልና ቅርፃቅርጽ/ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ለማሣወቅ እንዲያስችል 
ተደርጐ የተፃፈ ነው፡፡ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በሥዕልና በቅርፃ ቅርጽ ውስጥ መካተት 
ያለባቸው ሥነ- ጥበባዊ ይዘቶች ከህፃናት እድሜ ደረጃና የፍላጐት አንፃር መምህሩ የራሱን 
ዕውቀት አድማስ አጉልብቶ በሙሉ ልብነት ምን መሰራት እንዳአለበት፣ በምን አኳኋን 
ትምህርቱን ማቅረብ እንደሚችል በቅድሚያ የህፃናቱን የባህሪ አስተሣሠብ ከሥዕል መሣል 
እድገታቸው ጋር በማገናዘብ የትምህርት ይዘቶችን አጣጥሞ ለማቅረብ እንዲችል ተደርጐ 
የተዘጋጀ ነው፡፡ ሥለዚህ ሞጁልን በሁለት ምዕራፍ ተከፍሎ ለማስቀመጥ ተሞክሯል፡፡ 
የመጀመሪያው ምዕራፍ ለመምህሩ ቅድመ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተቀመጠ ጽንፀ ሀሣብ 
የተፃፈበት ሲሆን የሁለተኛው ምዕራፍ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተማሪዎች መማር 
የሚገባቸውና በቀላሉ ህፃናት የሚገባቸው ቀለል ያለ ይዘቶችን በመምረጥ የፈጠራ ችሎታቸውን 
እንዲያጐለብቱ የሥዕል እድገት አቅጣጫቸውን አንዲይዙና የሥነ ጥበብ መሠረታዊ ዕውቀትን 
አግኝተው ለሚቀጥለው የትምህርት እድገት ደረጃቸው አጋዥ ሃይል ለመፍጠር እንዲችል ሆኖ 
የተዘጋጀ ነው፡፡ ህፃናት በተግባር ሥራ ላይ ያተኮሩ ትምህርቶችን በከፍተኛ ፍላጐትና ስሜት 
ሲቀበሉና ሲሳተፉ ይታያሉ፡፡ ምክንያቱም እየተጫወቱና እየተዝናኑ የሚያስቡትን፣ 
የሚፈልጉትንና የሚገምቱትን በቀላሉ በዚህ ጥበብ ለመግለጽ መንገድ ስለሚፈጥርላቸው ነው 
በመጽሐፉ ላይ የተጠቀሱ ተግባሮች ተያያዥነት በአላቸው ህፃናቱ ለሥራው ተሣታፊ እንደሆኑ 
በሚያስችል መንገድ የቀረበ ነው፡፡ ስለዚህ መምህሩ አስፈላጊ የሆኑ ይዘቶችን እንደ ክፍልና 
ዕደሜ ደረጃቸው አገናዝቦ በመምረጥ ማስተማር ይገባዋል፡፡ ሞጁል ከመጀመሪያ የቅድመ 
መደበኛ ትምህርት ተማሪዎች ዕድሜና የክፍል ደረጃ በመነሣት የመጨረሻው የት/ቤቱ 
ተማሪዎች የእድሜ የክፍል ደረጃን መሠረት ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡    

የሞጁል ዋና ዓላማ 
• መምህራኑ የማየት የማስተዋልና የመገንዘብ ችሎታቸውን ያዳብራሉ፡፡ 

• በተፈጥሮ ሠው ሠራሽ አካላት ላይ ያለውን ልዩነትና አንድነት ይገነዘባሉ፡፡  

• የመውደድ የማድነቅ ነፃ በሆነ መንገድ ስሜታቸውን በተለያየ መንገድ የመግለጽ 

ፍላጐትን ያሣያሉ፡፡  

• የፈጠራ ችሎታቸውን ሳይንሳዊ  በሆነ መንገድ ያሳድጋሉ፡፡ 

• በመለጠፍ በመቅረጽ፣ በማተምና በመሣል ልዩ ልዩ ሥልቶችን በመጠቀም የተማሩትንና 

ያወቁትን ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡ 

• ከተፈጥሮና ከሠው ሠራሽ ነገሮች በመጠቀም ልዩ ልዩ ነገሮችን መሥራት ይችላሉ፡፡  

• የህፃናቱ የባህሪ ለውጥና ከሥዕል አሣሣል እድገታቸው ጋር በማገናዘብ ይለያሉ፡፡  

• የሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትምህርትን በቀላሉ ለህፃናት የማስተማር ሥልትን ያዘጋጃሉ፡፡ 



ምዕራፍ ዓንድ 

 የግንዛቤ ጥናት 
መግቢያ  

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተካተተው ሃሣብ የቅድመ መደበኛ ትምህርት መምህራን 

ወደዋናው የትምህርት ይዘት ከመግባታቸው በፊት ስለ ትምህርቱ ጽንሰ ሃሣብ 

እዲኖራቸው ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ሲሆን በመቀጠልም ትምህርቱን በቀላሉ 

ለማስተማር ያስችላቸው ዘንድ የተማሪዎችን ባህርያትና የሥዕል እድገት በቀላሉ 

ደረጃቸውን በማወቅና በመገንዘብ ትምህርትን ለመስጠት እንዲችሉ በሚያስችል መንገድ 

የቀረበ ነው፡፡ በዚህ ምዕራፍ በተጠቀሰው በግንዛቤ ጥናት ውስጥ ስለ ትምህርቱ ጽንሠ 

ሃሳብ ለማወቅ የሚያስችል በዋናነት መገለጽ የሚገባው ሥለ ጥበብና ሥነ ጥበብ 

ትርጉም አስፈላጊነትን በማስጨበጥ ለመንደርደሪያ እንዲሆን በሚያስችል መንገድ 

የህፃናትን የፈጠራ ሥዕል አጀማመር፣ የእድገት ደረጃ እና የሥነ ሥዕልና ቅርፃቅርጽ 

ትርጉምና አስፈላጊነት በቅድሚያ በማወቅ ለትምህርቱ አዲስ ሳይሆኑ ትምህርቱን 

መስጠት እንዲችሉ በሚያስችል መንገድ ተዘጋጅቷል፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንዑስ ዓላማ  

 በጥበብ ላይ ያላቸውን የቀደምት አናሳ እውቀት በአዲስ መልክ በማዳበር 
ዕውቀታቸውን በሠፊው ያጎለብታሉ፡፡  

 በጥበብ ውስጥ ባሉት በሥነ ጥበብና በሌሎች የጥበብ ዘርፎች ያለውን 
ልዩነትና አንድነት ይረዳሉ፡፡  

 የሥነ ሥዕልና ቅርፃ ቅርጽን መሰረታዊ ትርጓሜው ይገነዘባሉ፡፡  

 የሥነ ሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትምህርትን ከቅድመ መደበኛ ትምህርት 
ተማሪዎች ጋር በማገናዘብ ማስተማር ይችላሉ፡፡  

 የህፃናት የሥዕል ፈጠራና አሳሳል ከእድሜ አንፃር ጋር በማጣመር 
የሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትምህርትን በቅድመ መደበኛ ትምህርት ላይ 
ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡  

የማነቃቅያ ጥያቄዎች  

1. ጥበብ የሚለው ቃል በምን መልኩ ልትተረጉመው ትችላለህ/ሽ? 

2. የሥነ ሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትምህርት ከጥበብ አንፃር ያለው ሚና ምንድ 
ነው? 

3. በአካባቢህ በቅድመ መደበኛ ትምህርት የሚማሩ ህፃናት በሥዕልና ቅርፃ 
ቅርጽ ሥራ ላይ ያላቸው ተሳትፎ እንዴት ትመለከተዋለህ/ሸ? 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 የጥብብ ትርጉም፡- 

ጥበብ፡- የህብረተሠብ አጠቃላይ እውቀትና የሠው ልጅ የህይወት ትግል ልዩ ቅርጽ ነው፡፡ 

ጥበብ እንደ ልዩ የሥነ ጥበብ የህይወት ትግል አይነት በሠዎች ታሪክ ውስጥ ተገኝቶ በታሪካዊ 

ሁኔታ ያደገ የሠው ልጅ እውቀት ነው፡፡ እንዲሁም የሠው ልጅ ስሜቱን ፍላጐቱን 

የሚገልጽበት መሣሪያ ከመሆኑም በላይ የታሪክ መመዝገቢያ ነው፡፡ ጠቢቡ በጥበብ አማካይነት 

በኪነ ጥበብ ውስጥ በሚቀርቡት ጥበባዊ ነጣላ ገፆች/መልኮች አማካይነት የድርጊት መፈፀም፣ 

የህይወት ሁኔታዎች፣ የማህበራዊ ግነኙቶች፣ የሠዎች ባህሪያትና የአኗኗር ሥልት ካለው 

ቀጥተኛ እውነታዊ ህይወት ወይም በጥበባዊ ሀሣብ ትልም አማካይነት የተተለሙ ህይወቶችን 

በአምሣላዊ አገላለጽ የህይወትን እውነት ጠቢቡ የሚያቀርብበት መገልገያ መሣሪያ ነው፡፡ በዚህ 

ጊዜ ጠቢቡ በኪነ ጥበብ አማካይነት ስለለአለም ህይወት ምንነት ያለውን የራሱን ዝምድናና 

ግንኙነት በመግለጽ የአለበትን የአስተሣሠብ አቋም በመጨመር የኪነ ጥበብ ዋጋ በማህበራዊ 

ኑሮ ሃይሎች ወይንም የህብረተሠብ መደቦች መልክ ሊያሣድገው ይችላል፡፡  

 

ጥበብ በሠዎች ሥሜት ውስጥ ዘልቆ የሃሣብ ሥነ ጥበባዊ ሀይልን የሚፈጥር ይሆናል፡፡ 

አንዳንድ ሊቃውንት በሥነ ጥበባዊ የፍልስፍና እምነታቸው የሠው ልጅ የጥበብ ባህል 

በማጥናት በመተንተን የደረሱበት እልባት፤ ጥበብ ከሌሎች የህብረተሠብ ቅርፆች ማለትም 

ከፖለቲካ፣ ከሃይማኖት፣ ከማህበራዊ ግነኙነቶች፣ ከሥነ ምግባር ከሞራል ጋር እንዲሁም 

ከኢኮኖሚ ከመሣሠሉት ጋር ተጣምሮ በማያያዝ የራሱን ህልውና ቁለጭ አድርጐ የሚገልጽ 

ነው ይላሉ፡፡ የጥበብ ትርጉም ከፍ ሊል የሚችለው ለሠው ልጅ በመጥቀም በኩል በሚታየው 

በጥበብ አማካይነት በሚተላለፈው መልዕክት በሚሠለፈው እውቀት ነው፡፡ ጥበብ የሠዎችን 

መልመጃ 1  

ማስታወሻ፡- የቅድመ መደበኛ ትምህርት እጩ መምራን በቡድን በቡድን 

በመመደብ የሚከተለውን ጥያቄ ከራሳቸውና ከጽሑፍ ይዘት ፅንሰ ሀሳብ ጋር 

በማገናዘብና በመወያየት እንዲመልሱ ይደረጉ፡፡  

ጥያቄ  

1. ጥበብ ማለት ምን ማለት ነው? 

2. ጥበብ ህብረተሰቡን ከምን ምን ጋር ያስተዋውቃል? 
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ልጆች ሁሉ ከታሪክ እውነታዎች፣ ከሣይንሥ ምርምሮች፣ ከጂኦግራፊ ከባህል መዘክሮች 

ከመሣሠሉት ጋር ባያሌው ያስተዋውቀናል ሥለዚህ ጥበበ የሠው ልጅ ማወቅያ ነው፡፡  

 

1.2 ሥነ ጥበብ ትርጉምና አስፈላጊነት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የጥበብ ታሪካዊ አመጣጥ ሥንመለከት ጥበብ የሚከፋፈልባቸው ልዩ ልዩ ዘርፎች አሉት 

ለምሣሌ፡- ሥነ ጥበብ ወይም ሥነ ሥዕል፣ ሙዚቃ፣ የእጅ ሥራ፣ ኪነ ህንፃ፣ ሥነ 

ጽሁፍ፣ ቲያትር፣ ቅርፃ ቅርጽና ግራፊክስ የመሣሠሉት በጥበብ ውስጥ ሊገለጹ 

ይችላሉ፡፡  

 

ሥለዚህ ሥነ ጥበብ/fine art/ አንድ የጥበብ ዘርፍ ነው፡፡ ከሌላው የጥበብ አይነት ለየት 

የሚያደርገው በሥነ ሥዕል አንፃር ድምጹ፣ ቀለም ሲሆን በቀለም አማካይነት በገፃት 

ላይ ሥለሚቀርብ ነው፡፡ የዚህ ጥበብ ነባራዋ መገለጫው ጥበባዊ ውበትን በመፍጠርና 

በማድነቅ የሠው ልጅ ሥሜትና ፍላጐትን እንዲገልጽበት መሣሪያ ከመሆንም አንፃር 

በንድፍና በቀለም አማካይነት በሠሌዳ ላይ የምናየውን፣ የምናስበውን ነገር 

የምንገልጽበት፣ የርዩተ ዓለም (Idology) የአስተሣሠብ የምርምር ተግባር የሚፈጸምበት 

የእውቀትና የሃሣብ ዘርፍ ነው፡፡ በተጨማሪም ሥነ ጥበባዊ ዋጋን በማስገኘት በኪነ 

ጥበብ ውስጥ የሚቀርበውን አካል የሚያልቅና የሚያሣድግ ነው፡፡ ሥነ ጥበብ ከወስጣዊ 

ሥሜት ዘልቆ የመነጨ የጥበብ ዘርፍ ነው፡፡ ባመለካከቱም ያንድ ሠው ብቻ ሣይሆን 

የህብረተሠቡ ነው፡፡ በዚህ ጥበብ አማካይነት የቅጽበት ድርጊት፣ ዘለአላማዊ ድርጊት እና 

የግዜን እንቅስቃሴ በቀለም አካሄድ፣ በብርሃንና ጥላ አደራረስ በድርሰት መስመር፣ 

በልጥፍ ቀለም ወዘተ በመሣሠሉት መግለጽ ይቻላል፡፡ በውስጡ በሚይዘው ይዘቶች 

አማካይነት አንድ ወጥ አተረጓጐም መስጠት አስቸጋሪ በመሆኑ በተለያየ ወቅት የተለያየ  

ማስታወሻ፡- የቅድመ መደበኛ እጩ መምህራን የጥያቄውን መልስ በየግላቸው 

በወረቀት ላይ እንዲያሰፍሩ በማድረግ የክፍሉ አሰልጣኝ፣ በክፍል ወይም በመለያ 

ቁጥራቸው መሰረት የፈለገውን ቁጥር በመጥራት የፃፉትን መልስ በጓደኞቻቸው 

ፊት እንዲያነቡ ማድረግ፣ በመቀጠልም ከቀረበው ጽሑፍ የተለየ ሃሳብ ያለው ካለ 

ቅድምያ በመስጠት እንዲቀርብ ከተደረገ በኋላ መምህሩ የራሱን ማስተካከያ ሀሳብ 

ከጽሁፍ ይዘት ጋር በማገናዘብ ይስጥ፡፡  

ጥያቄ 1. በጥበብ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ የጥበብ አይነቶች እነማናቸው? 

2. በቴክኖሎጂ እድገት  ተጽኖ አማካይነት በሥነ ጥበብ ውስጥ ሊጠቃለሉ 

የቻሉ ዘርፎ እነማናቸው? ለምን ? 
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ትረጉም ይኖረዋል፡፡ በአንድ አንፃር በአሉት ሥነ ጥበባዊ ይዘቶች ውስንነት በውበት ላይ 

አድናቆትን በመሠረተ ሁኔታ ስሜትንና ፍላጉትን ለመግለጽ የሚያገለግል መሣሪያ 

መሆኑ ሲገለጽ በሌላ አንፃር በተለይ ከሃያኛው ምዕተ አመት በኋላ ይዘቱን በማስፋት 

ተፈጠሮአዊ ውበትን ከመግለጽ አንፃር ብቻ ሣይወሰን ከተግባራዊ ዋጋ አንፃርም  

በማስመልከት አገልግሎት ላይ ለሚውሉ ጥበባትም፣ የጥበብ ውጤቶችም መጠሪያ ሆኖ 

ያገለግላል በቀደምትነት በሥነ ጥበብ ውስጥ የሚጠቀሱ ዘርፎች ማለት ንድፍ፣ 

ህትመትና ቅርፃ ቅርጽ የመሣሠሉት ቢጠቀሱም በአሁን ጊዜ አኘላይድ አርት፣ የእጅ 

ሥራ፣ ሴራሚክስ የመሣሠሉትን ጥበባት በማካተት ዘርፍን በማስፋት ከቴክኖሎጂ 

አድገት ጋር ተያይዞ ይገኛል፣ የቴክኖሎጂ ምርቶች በተዘዋዋሪም ሆኖ በቀጥታ የዚህ 

ጥበብ ዘርፍ ውጤቶች በመሆናቸው ሥሜትና ፍላጐትን በሥዕል አማካይነት ከመግለጽ 

አንፃር አልፎ ለልዩ ልዩ ተግባራት የሚውሉ የቁሣቁሥ ውጤቶች ጥበባዊ እሴቶች 

እያገለገለ ይገኛል፡፡ ሥለዚህ ይህ ጥበብ የቴክኖሎጂ እድገት ከማስፋፋት አንፃር ከፍተኛ 

አስተዋጽዎ ያለውና ለተለያዩ የትምህርት ዘርፎች መሠረታዊ በመሆንም የሚያገለግል 

የጥበብ ዘርፍ ነው፡፡  
 

ቀደም ባሉ ጊዜያት ሥነ ጥበብ በአምስት ጥበባዊ ዘርፎች ይታወቅ ነበር ይኸውም 

ቀለም ቅብ/painting/፣  ቅርጽ/Sculpture/፣ ኪነ-ህንፃ / Architecture/፣ ሙዚቃ 

/music /እና የሽክላ ሥራ /pottery/ ናቸው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ዘርፉ ከቴክኖሎጂ ሂደትና 

ከአዲስ አስተሳሰብ ጋር እየተስፋፋ በመሄዱ የሚከተሉትን ተግባራት በውስጡ አካቶ 

ይገኛል ይኸውም ድሮዊንግ /Drawing/፣ ቅብ /Painting/፣  ቅርጽ /Sculpture/፣ 

የህትመት ሥራ /Print making/፣ ፎቶግራፊ /Photography/፣ ኪነ 

ህንፃ/Architecture/፣ ኢሉስትሬሽን /Illusration/፣ ገላጨ ጽሁፍ /manuscript 

illumination/፣ የእጅ ጽሁፍ /calligraphy/፣ አኒሜሽን  /animation/ እና የካርቶን 

ሥዕል /Caricatures/ የመሣሠሉት ናቸው፡፡ እነዚህ ጥበቦች በብረተሠብ ውስጥ 

አስተውሎ የማየት ሥሜትን ያዳብራሉ፡፡ አዳደስ ስሜትና አመለካከትን ይፈጥራሉ፡፡ 

የፈጠራ ችሎታን ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ እንዲሄድ ያደርጋሉ፡፡ በተለይ በጥበቡ 

አፍቃሪና በህፃናት ላይ የመወደድ ስሜትን ይፈጥራሉ፡፡ 
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1.3 የህፃናት የፈጠራ ስዕል አጀማመርና የእድገት ደረጃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሥነ ልቦና ሙሁራን የህፃን የእድሜ ደረጃ በእርከኖች የሚለያዩት ያለምክንያት አይደለም፣ 

ምክንያቱም በተግባር እንደሚታየው ህፃናት በተለያዩ የእድሜ ደረጃ የተለያየ ባህሪያትና 

ፍላጐትን ያሣያሉ፡፡ ስለዚህም በየደረጃው በሚኖራቸው ፍላግትና ጠባይ ተገቢው እንክብካቤና 

ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ህፃን የሚለው ቃል ለሠው ልጅ የሚያገለግል ሲሆን በዝቅተኛ የእድሜ 

ደረጃ ያሉትን ሠዎች ይመለከታል በእንግሊዘኛው መዝገበ ቃላት (Webster, 1973- p. 193) 

“a child is a young person, especially between the ages of infancy and youth” 

በማለት ይፈታዋል ይህንንም የእድሜ ደረጃ ሲተነትኑ  
 

ሀ. ከልደት እስከ ሶስት አመት፡- ጨቅላ (Infancy)  

ለ. ከአራት እስክ ሰባት አመት፡- የልጅነት መጀመሪያ(Early child hood)  

ሐ. ከስምንት እስከ አሥራ ሁለት ዓመት፡- የልጅነት ማብቅያ (Late childhood) 

በመባል ያስቀምጡታል 

በሥነ ጥበብ እይታ የህፃናት የሥዕል ደረጃ እድገትም እንደሚከተለው ይቀመጣል፡፡ ይኸውም  

ሀ. ከሁለት እስከ አራት የእድሜ ክልል፡- የመሞነጫጨር ጊዜያት (Scribling stage of art 

development)  

ለ. ከአራት እስከ ሥምንት የእድሜ ክልል፡- የአምሣያ ደረጃ /ምልክት/ symbolic stage of 

art development)  

መልመጃ 3 

ማስታወሻ፡- የቅድመ መደበኛ እጩ መምህራ ይህን ጥያቄ እንደህፃናቱ ባህሪና የማስተማር 

ሥልት በመለወጥ በተግባር እንዲያሳዩ ማድረግ  

ጥያቄ 1. በመሞነጫጨር ግዜያት ያለ ጤነኛና ጤነኛ ያልሆነ ህፃን ሀሳቡን በመስመር 

በምን አይነት ሁኔታ ይገልፃል? ሰርተህ አሳይ?  

ጥያቄ 2. በአምሳያ ደረጃ ያሉ ህፃናት ሃሳባቸውን በሥዕል እንዲገልፁ ለማድረግ ማድረግ 

የሚገባህን የማስተማር ዘዴ በጓደኞችህ ፊት በመረጥካቸው እጩ መምህራን ላይ ተግባራዊ 

አድርግ?  
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ሐ. ከሠጠኝ እስከ አሥራ ሁለት የእድሜ ክልል፡- የእውነታ ምሥል የመጀመሪያ ደረጃ 

/Realism  stage of art development)  

ብለው ይተነትኑታል ከ “ሀ�” እስከ “ለ�” ያለው የእድሜ ደረጃ ክልል ቀጥታ ከቅድመ መደበኛ 

ትምህርት ተማሪዎች እድሜ ጋር ተያያዥነት ስለሚኖረው መምህሩ በሥዕል አቀራረብ ላይ 

ያላቸውን ሁኔታ ተመልክቶ ተገቢ ድጋፍ ለማድረግ እንዲያስችለው የህፃናቱ የሥዕል የእድገት 

ደረጃቸውን እንደሚከተለው ለማቅረብ ተሞኩሯል፡፡  

ሀ. የመሞነጫጨር ግዜያት  

የህፃናት ሥነ ጥበባዊ እድገት ስንመለከት በልጅነት እድሜ ህፃኑ ምሥሉን ሊለይ በማይችልበት 

ሁኔታ መልዕክቶችን ወይም ጭረቶችን በጠረጴዛ፣ በግርግዳ በወረቀት ላይ ሲስሉ ይታያሉ፡፡ 

ለማናቸውም በእጅ ሆነም በሚገኘው ነገር ሁሉ ማለትም በከራዩን፣ በእርሳስ፣ በከሠልና 

በቾክ/ጠመኔ/ እንደሁም በማንክያ ሣይቀር ለመጠቀም ይሞክራሉ፡፡ የሁለትና የሦሥት አመት 

ህፃን የሚሞነጫጭረው እንቅስቃሴ ለማካሄድ የሚያስችሉ መጠነኛ ጥንካሬ ያላቸው ጡንቻዎች 

አላቸው ህፃኑም በተለያየ ሥፍራ ላይ በሚያደርገው ሙከራ መስመር መስራት መቻሉን 

ስለሚገነዘብ በቀላሉ ተደሳች ይሆናል፡፡ በዚህም ገና በመጀመሪያ ለራሱ አዲስ የእውቀት 

መንገድ ማግኘቱ ይረዳል፡፡ ህፃኑ የመሞነጫጨር ልምድ ለማድረግ ይበልጥ እድል ካገኘ 

በአጭር ጊዜ ውስጥ ይበልጡኑ የአሠራሩን የመቆጣጠር ዕድገትና የመስመሮችን በሚፈልገው 

አቅጣጫ የማምጣትን ዕውቀት ያገኛል፡፡ በመጀመሪያ የእድሜ ደረጃ የመሞነጫጨር ጊዜያት 

በአገኘው መሣሪያ ነፃ በሆነ መንገድ ክብነትና ተያያዥነት ያላቸውን መስመሮች መፃፊያውን 

ከሠሌዳው ሣይነቅል በሚያስበው መንገድ በመሞነጫጨር ለመግለጽ ይሞክራል፡፡ በዚህ ጊዜ 

መምህሩ የህፃኑን ሀሣብ እንዳይገደብ ሠፋፊ ወረቀትና አስፈላጊ ቀለም ያላቸው መፃፊያዎች 

(ከለር፣ ከራዬን፣ ከለርቾክ) የመሣሠሉትን በማቅረብ ሥራውን እንዲቀጥል ማበረታታት 

አስፈላጊ ነው፡፡ አነስተኛ መጠን ያለው ወረቀት መስጠት ህፃናቱን የመስራት ፍላጐትን 

ሊወስነውና ነፃ  የሆነ የመስመር አቀማመጡን ሊቆጥበው ስለሚችል በዚህ እድሜ ክልለ ላሉ 

ህፃናት ተመራጭነት አይኖረውም፡፡ ህፃናቱ መሬት በመሬት በመንደባለልም ሆነ በጠረጴዛው 

ላይ ሣይወስኑ ባንድ ቦታ እንደይሰሩ በማድረግ ሰፊ የሆነ ቦታ በመልቀቅ ሀሣባቸውን 

እንዲገልጹ ማድረግ አስፈላጊ ነው በዚህ አድሜ ክልል ላሉ ህፃናት ሥለሚሠሩት ሥዕል ሀሣብ 

ከመስጠት መቆጠብና የሚያስፈልጉትን ዕቃዎች ማቅረብ ብቻ አስፈላጊ ነው፡፡ ህፃኑ 

የሚሠራቸው መስመሮች ጭረት የበዛበትና ውስን ቦታ ከሆነ በህፃኑ ላይ ጤናማ ያልሆነ 

ጉድለት ስለሚታይበት ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ችግሩን ተረድቶ ሥራውን ነፃ በሆነ 

መንገድ እንዲሠራ ማድረግ እንዲቻል የመምህሩ ያላሠለሠ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡ 
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በዚህ እድሜ ክልል ያለ ህፃን አሣሣል ለማወቅ በአባሪ 1 ሥዕል 1 ይመልከቱ፡፡ ገና 

በመጀመሪያ ደረጃ ላይ በሚሞነጫጭርበት ግዜ ህፃኑ ሥራዎችን ሊቆጣጠር አይችልም ወይም 

ለመረዳት አይችልም፡፡ ነገር ግን ልምዱ እየቀጠለ ሲሄድ መስመሮችን በመሰብሰብ ትርጉም 

በሚሰጡ መልክ ለማስቀመጥ ሊሞክር ይችላል፡፡ ሥዕሉም ይበልጥ ግልጽነት ይኖረዋል፡፡ አንድ 

ቀን ከአንዱ ጋር ግንኙነት ያለው ተረት ለማውራት ይጀምራል፡፡ ለምሣሌ ይህ ባቡር ነው፣ 

ቤት ነው፣ ወፍ አለ ወዘተ፡፡ ወደ መጨረሻው የመሞነጫጨርና የአምሣያ የሥዕል መሸጋገሪያ 

ደረጃ ህፃናቱ መስመሮችን በማሠባሠብና ለመስመሩ ትርጉም በመስጠት ለምሣሌ ቀጥ ያለ 

መስመር፣ ዛፍ፣ እንጨት፣ አጥር እንዲወክል በማድረግ አግድም የተሠመረ መስመር ወለል፣ 

መሬት የመሣሠሉትን በመወከል ክብ መስመር ፀሀይን፣ የሠው ፊትን በመወከል ይሠራሉ፡፡ 

በሥራቸው ሂደት ላይ በቃላት አገላለጽና በሥዕል መልክ ስላለው ሁኔታ ማሠብ ይጀምራሉ፡፡ 

የህፃናት የመስመር አሠራር ማለትም በቤቶች በእንስሳዎችና በዛፎች ሥራዎች ላይ ሲታዩ 

ትክክለኛነት የጐደለው ወይም በሰው ቅርጽ ላይ ሥራዎችም ላይ ሲታይ በዲጂታል ዝርዝር 

ያልተሞሉ ሆነው ይገኛሉ፡፡  

 

ለ. የምልክት መስጪያ/ አምሣያ ግዜያት 

የሥነ ጥበብ እድገት በአምሣያ ደረጃ ሲታይ ልጁ ከመሞነጫጨር ደረጃ ይወጣል ተብሎ 

በሚጠበቅበት ወቅት ሥዕል መሣል ይጀምራል፡፡ በዚህም ሠዓሊ የመሆን መንገድ ይይዛል 

ማለት ነው፡፡ በዚህ እድሜ ክልል የቀድሞ የመሞነጫጨር ሥራ ቀስ በቀስ እየተለወጠ እያደገ 

በልዩ ልዩ መልክ በሚሠራቸው ሥዕሎች መሻሻል ይታያል፡፡ እንደዚህ ያለ የመጀመሪያ ያለው 

ምልክት በቅድመ መደበኛ ደረጃ ላይ ተጠናክሮ ሊታይ ይችላል፡፡ የክብ መስመር እንቅስቃሴና 

ጭንቅላት የዛፍ አናት ሲሆን ረጅም ጭረት መስመር ደግሞ እግር፣ እጅ፣ ዛፍ ግንድና 

የመሬት ወለል መስመር ሆኖ ይታያል፡፡ ለበለጠ መረጃ አባሪ 1 ሥዕል 2 ይመልከቱ፡፡ በህፃናት 

ሥራ ላይ ያለው አቋም፣ መልክ፣ ዛፍንና ሌሎች ነገሮችን ስናስተውል ልክ በእውነተኛ 

አይናችን እንደምንመለከተው ተፈጠሮ ሆኖ አናገኘውም፡፡ ሁል ግዜ ማስተዋል ያለብን ነገር 

ህፃናት አስተሳሰባቸውን አዛምደው የሚገልጹት በጣም ካለተወሳሰበ ሥራና ካላቸው ልምድ 

ወይም ችሎታ ጋር ነው፡፡ ይህም ለህፃኑ በመጀመሪያ ግዜ የእውነተኛ ነገሮችን ተወካይ ምስያ 

አስመስሎ ማቅረብ በአስተሣሠብ እንደ አንድ ከፍተኛ እርምጃ ይቆጠራል፡፡ ባለው ልምድ 

ዓለምን፣ አካባቢውን እንደሚገባው የሚተረጉመው በዚህ አምሣያ/symbol/ ዘዴ ነው፡፡ የህፃኑ 

ሥዕል በዘመናዊ አቀማመጥ ወይም በእውነተኛነቱ በእኛ እድገት ደረጃ ስንመለከተውና 

ስናመዛዝነው ትክክል መስሎ አይታይ ይሆናል፡፡ ነገር ግን በአስተሣሥብ በአካለም ገና 

ጐልማሶች ባለመሆናቸው ሥዕሎቻቸው እንደ ህፃናት ፀባይና አስተሳሰባቸው እጅግ በጣም 
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የእውነተኛነት መልክ ይታይበታል ማለት ነው፡፡ የሚያሣዩት ፀባይ ለራሳቸው ጠቃሚ መስሎ 

የሚታያቸውን ክፍል ሁል ጊዜ በሥዕሎቻቸው ላይ አጉልተው ወይም በጣም አጋነው ያሣያሉ፡፡ 

ሰማዩን የሚስሉት ከላይ/ ከአናት/ ላይ ነው፡፡ ሌሎች ነገሮችን የሚሥሉት አብዛኛውን ግዜ 

በጣም ዝቅ አድርገው ከወረቀት ሥር ነው፡፡ የህፃናት የሰው ምስሎች የሚመሣሠሉ ፀባይ 

አላቸው፡፡ ይህም የሚያመለክተው የሰው ቅርጽ እንደሚመለከቱትና ሳይሆን እንደሚያውቁት 

መስራታቸውን ነው፡፡ በነገሮች ላይ የሚታየው ዝርዝር ዲቴል ሁኔታ ስለማያስጨንቃቸው 

ይገድፋታል ወይም ያስቀሩታል፡፡  

ቀደም ብሎ እንደተገለፀው በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ህፃናት በቅድመ መደበኛ ትምህርት ውሰጥ 

የሚገኙ ስለሆኑ ለመምህሩ ትምህርት አሠጣጥ አመቺ እንዲሆኑ ለማስቻል የተማሪዎችን 

ባህሪያት የሚያሣዩት የሥዕል አሠራር ሂደትና መምህሩ ማድረግ የሚገባውን ተግባር 

ከትምህርቱ ይዘት አንፃር በማገናዘብ እንደሚከተለው ለማስቀመጥ ተሞኩራል፡፡  

በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ህፃናት የሚያሣዩትን ባህሪያት  

 የሚያደርጉት ማንኛውም እንቅስቃሴ ፈጣነና በቀላሉ ሊደሰቱና ሊረኩ የሚችሉ፣ 

 እጃቸው ሥራ የማይፈታና በድፍረት ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ጉጉ የሆኑ፣ሁሉን 

የመቆጣጠር እና የራስ የማድረግ ስሜት ማሳያት፣  

 ለመማር ለማወቅ ዝግጁ መሆን፣ 

 ለሁሉም ነገር ቅድምያ እንዲያገኙ መፈለግ፣ 

 የፍላጐታቸውን መጠን ውስን መሆንና በቀላሉ የመሠልቸት፣ የመታከትና፣ ደከመኝ 

የማለት ባህርይ ማሣየት፣ 

 በሥራቸው/በተግባራቸው/ ትልቅ ኩራት ያላቸውና የሚመኩ፣  

 ሥሜታቸው በቀላሉ ሊጐዳ የሚችል፣ 

 ሲፈልጉ በህብረት ሣይፈልጉ በተናጥል ለመስራት የሚፈልጉ፣ 

 ተረት፣ታሪክ፣ ማደመጥ ደንስና ልዩ ልዩ ጨወታ/ጌም/ መጫወት የሚፈልጉ፣  

 ደስተኛ መሆን የሚፈልጉ፣ 

 የጓደኛውን ወይም የመምህሩን እሽታ የሚፈልጉ፣ የመሣሠሉ ባህሪያት ከሞላ ጐደል 

ይታዩባቸዋል፡፡  

 

በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ህፃናት የሚያሣዩት የሥዕል አሣሣል ሂደት 

 የጂኦሜትር ቅርጽ  መሠል ምስሎችን ይሠራሉ፣ ሥለሥራቸው ለመናገርና 

ልምዳቸውን ለማሣየት ይሞክራሉ፡፡  
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 በሥራቸው ላይ ወሳኝ የሆኑ ሊገልጸቸው የሚፈልጉትን ምስሎች ወሳኝ የሆኑ 

ምልክቶች በመፈለግ ያስቀምጣሉ፡፡ ለምሣሌ ክብ መስመር ፀሃይ፣ 

 ድግግሞሽ ያላቸው መስመሮች፣ ምስሎችና ንድፎች ይታያሉ፡፡  

 ዝርዝር አቀራረብ ላይ በተለይ በዚህ እድሜ ክልል የመጀመሪያ ደረጀ ትኩረት 

አይሠጡም፡፡ 

 የሚሠሩት/ የሚሥሉት/ ሥራ አንደሚያውቁት እንጂ እንደሚመለከቱት አይደለም፡፡ 

 ጠቃሚ ነው ብለው የሚያስቡትን አጋነው/አግዝፈው/ ጠቃሚ መስሎ የማይታያቸውን 

በማስወገድ/ የሚጠሉትን አቀጭጨውና አሣንሠው በመስራት  በሥዕላቸው ላይ 

ያሣያሉ፡፡  

 አግድም መስመርን አንደወለል አድርገው የተለያዩ ምሥሎችን በሥዕላቸው ላይ ከበላይ 

ያስቀምጣሉ፡፡ 

 ቀለማትን እንደራሳቸው ፍላጐት ይመርጣሉ፡፡ ደማቅ ቀለማትን ይሻሉ፣ በትክክል 

የሚሠሩትን ዋናውን የአካል ገጽ ቀለም ይያዝ አይያዝ ትኩረት አይሠጡም፡፡ 

 ወደ መጨረሻው የዚህ እድሜ ክልል ደረጃና የሪያሊዝም የሥዕል እድገት ደረጃ ያሉ 

ህፃናት በመጠኑም የሚያዩትን ቀለም አይነት ለማስመሰል ይሞክራሉ፡፡  

 የሚታየውን የማይታየውንም ማንኛውንም አካለ ቅርጽና ጐን እንደ ኤክስሬይ ባንድ 

በኩል ለማሣየት ይሞክራሉ፡፡  

 ቅርፆችን አደራርበው ሲሠሩ የመለያ መስመሮች ላይ ትኩረት አይሠጡም፡፡ ሁሉንም 

መኖር ይገባዋል የሚሉትን አካል በአንድ ገጽ ላይ ለማሣየት ይሞክራሉ፡፡ ርቀትና 

ቅርበትን ጠብቀው አያስቀምጡም፡፡  

 ወደመጨረሻ የዚህ እድሜ ክልል ደረጃ ሲዳርሱ ቀስ በቀስ በምልክት ምስል የመግለጽን 

ባህሪ እየተዉ በመሄድ የቅርጽና ባህሪ መጠን ጥልቀት ላይ ትኩረት መስጠት 

ይጀመራሉ፡፡  

 በተለያዩ ነገሮች ላይ ያለውን ርቀት ለማሣየት ከላይና ከታች አድርገው ይስላሉ፡፡  
 

ለዚህ እድሜ ክልል ህፃናት መምህሩ ማድረግ የሚገባው ድጋፍ ከትምህርቱ ይዘት አንፃር 

 የእድሜ ደረጃቸውን ባመላከተ መንገድ ሥለመስመር ሥዕል፣ ሥለተለያዩ ቅርፅች፣ 

ጥላና ብርሃን፣ ልዩ ልዩ ቀለማትና ፖተርን መጠነኛ ገለፃ ማድረግ፣  

 የግል ምልከታ እንዲያካሄዱና ልምድ እንዲየካብቱ ማበረታታት፣ 

 ለሠሩት ሥራ ሽልማት መስጠት፣ ዋጋ እንዲኖረው ማድረግና ማመስገን 
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 ለሥራቸው አመቺ የሚሆን የተለያዩ አማራጮች ማዘጋጀት፣ ለምሣሌ ከክፍል 

ውጪ ጉብኙት ማካሄድ፣ 

 የተሠጣቸው ወይም ያዘጋጁት ወረቀት ገጽ ላይ ሙሉውን ቦታ እንዲጠቀሙበት 

ማበረታታት፣ 

 ቶሎ ጨርሰው ለማሣየት የሚያደርጉተን ሂደት አለማበረታት፣ ቀስ ብለውና 

ትኩረት ስጥተው እንዲሰሩ ማድረግ፣ 

 ስለሚጠቀሙበት የተለያዩ መገልገልያ መሣሪያዎች አጠቃቀምና ባህርይ ገለፃ 

ማድረግ፣ 

 በአካባቢ ስለሚገኙት ቁጥር የሌላቸው ቀለማትን በመጥቀስ በማነፃፀር፣ በማቅረብና 

በማሣየት፣ እንዲናገሩ ማድረግ፣ 

 ቀለማትን በአይነት፣ በባህሪውና በትርጉሙ እንዲያስቀምጡ ማድረግ መጠነኛ 

የማደባለቅ ልምድ እንዲያሣዩ ማድረግ፣ 

 ለስራቸው አመቺ እንዲሆን ታሪክና ተረት መተረት ለምሣሌ ምሽት፣ ንጋት፣ 

ሠርከስ፣ የሠልፍ ትርኢት፣ ጥልቅ ባህር የመሣሠሉት በተለይ ህፃናት ከሚወዳቸው 

ነገሮች/ ሂዩመር/ (አስቂኝነት)፣ አድቬንቸር (ጀብድ) ና ፋንታሲ (ምናባዊነት) ጋር 

የተያያዘ ትረካ ሲሆን ተመራጭነት ይኖረዋል፡፡  

 የቀለም እይታቸው ላይ ያላቸውን ሁኔታ በመከታተል በተከታታይ በመመዝገብ 

ችግራቸውን ለመረዳት መቻል፣  

 የተለያዩ የተፈጥሮና ሠው ሠራሽ ነገሮችን በማሠባሰብ በየቀለማቸው አይነት 

እንዲመድቡ በማድረግ በተመሣሣይ ቀለማት ላይ ያለውን ልዩነትና አንድነት 

እንዲናገሩ ማድረግ፣  

 በተለያዩ እርሳስ መሠል ቀለማት/ የእርሣሥ ከለር፣ ክራዬን፣ ከለርቾክና ፖስቲል፣ 

በመጠቀም ሥዕል ሥለው እንዲቀቡ ማድረግ ወይም መምህሩ ቀለል ያለ ሥዕል 

በመስራትና አባዝቶ በመስጠት እንዲቀቡ ማድረግ፡፡ 

 አዳዲስ ቀለማት ከተፈጥሮ አካላት በመጠቀም በመጭመቅ፣ በመበጥበጥ ቀለም 

እንዲሰሩ ማድረግ፣ 

 ቡርሾቹን ከመፋቅያ እንጨት፣ ከዶሮ ላባ፣ ከቃጫ በመጠቀም ሠርቶ በማሣየት 

በቀጣዩ እንዲሰሩ ማድረግ፣ 

 ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆኑ ቀላል የህትመት ዘዴዎቹን ማሣወቅ፣ የተለያዩ ቅርፆችን 

በማጋጠም ፖትርን እንዲፈጥሩ በማድረግ ማሠራት፣ 

 የተለያዩ ቀለማት ያላቸው ወረቀት ላይ እንዲያትሙ ማድረግ፣ 
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 የግሉ ላየን፣ የቅጠል ህትመትና ኮሎ ግራፊ አሠራር የመሣሠሉትን ሠርቶ 

ማሣየት፣ 

 ለሸክላ ሥራና፣ ለጭቃ ቅርጽ የሚያገለግሉ አፈሮችን እንዲመርጡ ማድረግ፣ 

በቀላል ሊሣብና ሊተጣጠፈ የሚችል፣ እርጥበት ያለውና ንፁህ የሆነ ጭቃ 

እንዲመርጡ ማድረግ፣ 

 አስፈላጊ ከሆነ ጭቃን ሊተኩ የሚችሉ የመስታወት ጭቃና የአሜሪካ ጭቃ፣ 

በወፍራሙ የተቦካ ሊጥ/ሥንዴ/ በመጠቀም የተለያዩ ቅርፆችን እንዲሠሩ ማድረግ፣ 

 የተዘጋጀውን ጭቃ በማጨማለቅ፣ በመጐሸም፣ በመለጠፍ፣ በመቦጨቅ በማድቦልቦል 

ለቅርጽ ሥራ ማዘጋጀት፣ 

 የተዘጋጀውን ጭቃ አነስተኛ ክብ፣ /የወይን ፍሬ/ ብዛት ያላቸዉ ማዘጋጀት፣ እንደ 

እባብ ቅርጽ በረዥሙ በማድቦልቦል ብዛት ያላቸው የተሸመለሉ ጭቃዎች 

ማዘጋጀት፣ የቡርትካን ፍሬ የሚያህል የተድቦልቦሉ ጭቃዎች እንዲያዘጋጅ 

መንገር፣ 

 ለኮላዥ ሥራ የሚያገለግሉ እህሎችና ወረቀቶችን ማጣበቅያዎች እንዲያዘጋጅ 

ማድረግና ማሠራት፡፡  

ሐ. የእውነታ ምስል መጀመሪያ ደረጃ 

የሥነ ጥበብ እድገት በሪያሊዝም እውነታ ደረጃ የሚያሣይው የህፃንነት ሥዕል የአሣሣል ዘዴ 

የማለቂያው ግዜ መቃረቡን አዲስ እውነተኛ ምሥል የአሣሣል ዘዴ ወደመገኘቱ የመጀመሪያ 

ወሰን የተቃረበ ነው፡፡ እንዲሁም ህፃንነት በዚህ ደረጃ የማይጠላውን የህፃንነት 

ምኞታዊ/ፋንታሲ/ ገና እንዳለ ቢሆንም አስተሳሰባቸው አስደናቂ ለውጥ እያደረገ ይመጣል፡፡ 

የሲምቦል ሃሣብ የመጀመሪያ ህፃናት ግዜአቸውን የሥዕል አሠራር ፍላጐት በቂ ሊያደርገው 

ቢችልም ለረጅሙ ግዜ የሠው ምስልና የእንስሳት ወይም የልዩ ልዩ ነገሮች የአካል አሠራር 

ፍላጐታቸውን በቂ ሊያደርገው አለመቻሉን ይረዳሉ፡፡ ህፃናት በሥዕሉቻቸው ውስጥ ሰማዩ 

ከአድማስ ጋር እንደሚገናኝ ነገሮችም፣ ዕቃዎችም እርስ በርሳቸው በመደራረብ የተለየ ውጤት 

እንደሚያስገኙ በሙከራቸው ሊደርሱበት ይችላሉ፡፡  ለበለጠ መረጃ በአባሪ 2 ሥዕል 3 

ይመልከቱ፡፡  

በሪያሊዝም የመጀመሪያ ደረጃ በህፃናቱ የተሠራውን ሥዕል በምንመለከትበት ግዜ ሰማዩ 

አድማሱን እንደሚነካው እንገነዘባለን፡፡ የሠው ምስልም ይበልጥ እውነተኛ የቀረበ የመሠለ ሆኖ 

እንመለከተዋለን፡፡ እንዲሁም በተወሰኑ ወይም በተለዩ ነገሮች ላይ ዝርዝር ወይም 

ጥልቀት/detail,depth/  የሆኑ  ሥራዎች  የታከለበት ሆኖ ይታያሉ፡፡ የሠው ምስሎችም ከበፊቱ 
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በይበልጥ የተስተካከለና አነስተኛ መጋነን ይታይባቸዋል፡፡ ትክክለኛ የፆታ አይነት  ለመለየት ቀሚስ 

ኮትና ሱሪ በማልበስ የፆታውን አይነት በግልጽ ያስቀምጡታል፡፡ በአካባቢ የሚከሠቱ ጥቅምና ጉዳት 

ያላቸውን ሁኔታ ይለያሉ፡፡ ከሥነ ጥበባዊ ህግጋት ውስጥ ማለትም የቅርጽ ድግግሞሽ የመሣሣሠሉት 

እውቀት ያላቸው ይሆናሉ፡፡ ሥራቸውም በጣም እውነተኛ ወደ መምሠል የተጠጉ የመደራረብና 

ጥልቀትን የመስጠት ስሜት መፍጠር፣ ነገሮችን በማሣነስ ርቀት �������� �������በማሣየት፤ ድግግሞሽ የቀለም 

ውህደት ፣ ቴክስቸር  የመሳሰሉትን ትክክለኛ የዲዛይን ጥልቅ ስሜት ሰጭነትን ይገልፃሉ፡፡ ከበፊቱ 

የበለጠ ዝርዝር ዴቴል ነገሮች በሥራቸው አክለውበት ይታያል፡፡ 

በቅድመ መደበኛ ያሉ ልጆች በየእድሜ ደረጃቸው እንደሚከተለው ይመደባሉ፡፡ 

ሀ. ንክኪ /Manuplating/ ከ2- 2 ½ እድሜ 

ለ. መሞነጫጨር (Scribbling) ከ 2 ½ - 3 እድሜ 

ሐ. ምልክት ሰጪ (Symbolic) ከ4-5 እድሜ  

መ. የተፈጥሮ ግንዛቤ (Realistic) ከ 5-6 እድሜ  
 

ህፃናቱ በመጀመሪያ የንክኪ እድሜ ደረጃቸው በማንኛውም ነገር አይተውና ነክተው ለመረዳት 

ካላቸው ጨቅላዊ ፍላጐት የተነሣ በንክኪ ተግባራትን ይፈጽማሉ፣ ይዳስሳሉ፣ የያዙትን ነገር 

በሚመስላቸው መልክ ይደረድራሉ፣ ያደራርባሉ፣ ይሰብራሉ፣ በስሜት ህዋሳቸው በመጠቀም 

ዕቃዎችን ለመለየት ይሞክራሉ፡፡ በሁለተኛው ደረጀ ሃሣባቸውን ሥጋት የለሽ በሆነ ደረጀ 

በገጾች ላይ በመሞነጫጨር ለመግለፅ ይሞክራሉ ቀስ በቀስ መስመርን ከመቆጠብ አንፃር 

ተነስተው ስያሜ ወደ መስጠት ደረጀ ይደርሳሉ፡፡ በሶስተኛ ደረጃ እንደሚያዩት ሣይሆን 

እንደሚገነዘቡት ይስላሉ፡፡ ለሚስሉት የሥዕል ቅርጽ/ አምሣያ/ የሚያስቡትን ለመግለጽ 

ይሞክራሉ፡፡ ለሚወዱትና የሚያፈቅሩት ሠው አግዝፈው ለማሣየት ይሞክራሉ፡፡ በአራተኛ 

ደረጀ የአካባቢያቸውን ተፈጥሯዊ ውበት በማድነቅ በሥራቸው ተያያዥነት ባለው ሁኔታ 

ለመግለጽ ይፈልጋሉ፣ የጡንቻና የእጅ ጣቶች ጥንካሬ፣ የአዕምሮ ብስለት ይኖራቸዋል 

መስመርን መቆጣጠር ይችላሉ በመጠኑም ቢሆን የሥነ ጥበብ ህግጋት/ Principle/ ለመጠቀም 

ይሞክራሉ፡፡  
 

1.4 የሥነ ሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትርጉምና አስፈላጊነት  

 

 

 

 

 

መልመጃ 4 

ማስታወሻ ይህን ጥያቄ በቀጥታ የቅድመ መደበኛ ዕጩ መምህራን በክፍሉ ውስጥ 
እንዲመልሱ ይደረግ? 

ጥያቄ  

1. ሥዕልና ቅርፃ ቅረርፅ ያለው ልዩነትና ግንኙነት ምንድ ነው? 

2. ሥዕልና ቅርፃ ቅረርፅ ትምህርት በቅድመ መደበኛ ተማሪዎች ላይ ያለው ድርሻ ምንድ 
ነው? 
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የሥዕል ትርጉምን ሰፋ ባለ መንገድ ስለ ሥነ ጥበብ /Fine art/ ርዕስ ስር ለመናገር 

ተሞኩሯል ሥዕል እንደ ቋንቋ የሚያገለግል ዋንኛ መሣሪያ ነው፣ ሥለዚህ ነው ሥዕል አለም 

አቀፋዊ ቋንቋ የሆነ ቃላት ሊገልጸው ከሚችለው በላይ ሊገልጽ የሚችል አይነተኛ መሣሪያ 

ነው፡፡ ሠአሊው አስተሣሠቡን፣ አመለካከቱን እና ስሜቱን የሚገለገልበት መሣሪያ ነው፡፡ 

የሥዕል ቋንቋ እንደቋንቋው በፊደላት የተቀነባበረ  አይደለም የተቀነባበረው ከሚታዩ 

ኤለመንቶች (elements) ነው እነዚህም ቀለም (color)፣ መስመር (line)፣ ቅርፅ (Shape) ፣ 

ፎርም (form)፣ ቦታ (Space)፣ እና ቴክስቸር (Texture) ናቸው፡፡  

ሥዕል አንድን አካል በቅብ (paint)፣ በንድፍና  (Design)፣ ድሮዊንግ (Drawing) ያንድን ነገር 

ውበት በገላጭነት በእይታ መልክ በጠፍጣፋና ዝርግ በሆነ አካላት ላይ የምናቀርብበት ነው፡፡ 

ለምሳሌ፣ ወረቀት ላይ የተወጠረ ሸራ ላይ ወዘተ ላይ የሚቀረብ ነው፡፡ ሥዕል/ Picture/ በሥነ 

ጥበብ / fine Art/ ውስጥ የሚገለጽ እይታዊ ባህሪ የተጐናፀፈ ምስል ሲሆን ሥነ ጥበብ / fine 

Art/ የተለያዩ የጥበብ ዘርፎች አካቶ የያዘ ምስላዊ / እይታዊ ጥበብ ነው ለምሣሌ ቅርፃ ቅርጽ 

/Sculpture/ህትመት  /Print/  የሚጠቀሱ ጥበባዊ ዘርፎች ናቸው፡፡ ሥዕል በቅድመ መደበኛ 

ት/ቤት ውስጥ ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ህፃኑ በጨወታ መልክ የራሱ የሆነ የሚያስበውን 

ምናባዊ ድርሰት በስዕል መገልገልያ/ መሣሪያ ቁሣቁሶች በመጠቀም ሥዕል ይሠራል፡፡ የልጅን 

አመለካከት፣ ፍላጐትና ጤንነት በሚስለው ሥዕል ለማወቅ ይቻላል፡፡ ጤናው የተጠበቀና 

የተመቻቸ ህይወት የሚኖር ህፃን የሚመርጣቸው ቀለም ብሩህ ና ደማቅ የሆኑ ድርሰቱ 

ደስተኝነትን የሚፈነጥቁ ሲሆኑ የተሠጠውን ወረቀትና መሣያ መሣሪያዎችን በትክክል 

ተጠቅሞ ይታያል፡፡ በወረቀቱ ላይ ያሉ ባዶ ቦታዎችን በሙሉ በምስል ሞልቶት ይታያል፡፡ 

በተቃራነው ጤንነቱ የተጓደለ ህፃን ሥዕል ለመስራት እሽታው መጠነኛ ሲሆን የሚሠራው 

ሥራ ከችግሩ ጋር የተያያዘ ከመሆኑም በላይ የተሠጠውን ወረቀትና መሣያ መሣሪያ በተገቢው 

ቦታ የማይጠቀሙ በሥራው ላይ ብዙ ያልተሠራበት ባዶ ሥፍራ የሚታዩበት አብዛኛውን 

ምስሎቹ ወደ አንድ ማዕዘን ያዘነበለ ሆኖ ይታያል፡፡ ሥዕል ለህፃኑ በመጓጓት ሃሣቡንና 

ሥሜቱን የሚገልጽበት መሣሪያ ከመሆኑም በላይ የእውቀት አድማሱንና አመለካከቱን 

የሚያጐለብትበት ዋንኛ መሣሪያ ነው፡፡ በተጨማሪም በጨዋታ መልክ ራሱን ለማስደስትና 

ለማዝናናት የሚጠቀምበት ሁነኛ መሣሪያ ነው፡፡ ሥዕል በቅድመ መደበኛ ትምህርት 

እንደማስተማሪያ መገልገያ መሣሪያ ሆኖ ያገለግላል፡፡ በሥነ ጥበብም አንፃር ሥንመለከት 

በአንድና በሁለት (Dimention) ተዘጋጅቶ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የምንገልጽበት መሣሪያ ሆኖ 

ያገለግላል፡፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ 2 ሥዕል 4 ተመልከቱ፡፡ ቅርፃ ቅርጽ የአንድን አካል ቅርጽ 

በሁለት ወይም በሶስት አውታረ መጠን ከአንድ አካል ላይ ተቀርፆ ወይም ተጠርቦ የተዘጋጀ 

ፎርም ነው፡፡  
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ቅርፃ ቅርስ ለቅርጽ የሚያገለግሎ ቁሣቁሶችን በመጠቀም በመፈልፈል (Carving) ቀርፆ 

በማውጣት (Casting) በመደርደር (Assembling) የተለያዩ ሞዴሎችን የምንሠራበት አሠራር 

ጥበብ ነው፡፡ ሥለዚህ ቅርፃ ቅርጽ በግዙፍነትና በትናንሽነት ሊቀረጽ ይችላል፡፡ በእጅ ሥራ 

ሙያ ውስጥ ቅርፃ ቅርጽ ከድንጋይና (በሃድንጋይ) ከእንጨት በመፈልፈል ይሠራል፡፡ ቅርፃ 

ቅርጽ በጥንት ግዜ ከእምነት ጋር ተያያዥነት ባለው መንገድ ያገለግል ነበር፡፡ የጥንት ሠዎች 

ከአምላካቸው ጋር ለመገናኘት የጣኦት ቅርጽ እየሠሩ ይሠግዱበት ነበር፡፡ በተጨማሪም ታላላቅ 

የሆኑ ሠዎችን ለማወደስ ከፍተኛ ታሪክ የሠሩት ታዋቂ ሠዎችን ሥራቸውን ከትውልድ 

ትውልድ ለማስተላለፍ ይጠቅማል፡፡ ቅርፃ ቅርጽ የታሪክ አሻራን ቀርፆ ለልጅ ልጅ 

የሚያስተላለፍ አይነተኛ መሣሪያ ሆኖ ያገለግላል፡፡ በአሁኑ ግዜ ለቱርስቶች መስብህ በመሆን 

የገቢ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል የጥበብ ዘርፍ ነው፡፡ በየጐዳናውና በየአደባባዩ ቆሞ ታሪክን 

ለማስታወስ ከማገልግልም በላይ በውበትነትና በማስጌጥ አይነተኛ አስተዋጽዎ ያደርጋል፡፡  

በቅድመ መደበኛ ትምህርት ውሰጥ የቅርፃ ቅርጽ ሙያ መተግበር አስፈላጊነት አለው፡፡ ህፃኑ 

ቀለል ያለ  የቅርፃቅርጽ ጥሬ ዕቃዎችን በመጠቀም /በአቅራቢያ የሚገኙ ቁሣቁሶች ተመራጭነት 

አለው/ በእውነታ ዓለም ውስጥ የሚገኙ የአካል ምስሎችን በራሱ ግንዛቤ መሠረት አስመስሎ 

በመስራት የፈጠራ ችሎታውን በከፍተኛ ደረጃ ለማጐልበት እንዲችል አይነተኛ መንገድ 

ይፍጥሩለታል፡፡ አንዳንድ የምንገለግልባቸው መሣሪያዎችን የቅርፃ ቅርፅ ውጤቶችን ሆነው 

እናገኛቸዋለን ቅርፃ ቅርጽ በድንጋይና በእምነበረድ ብቻ ሣይሆን በቀላጭ ነገሮች/ ወርቅ፣

መዳብ፣ ብረትና፣ ቀላጭ፣ በስም፣ በእንጨት፣ በወረቀት በጭቃ በመሣሠሉት ለመስራት 

ይቻላል፡፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ 3 ላይ በሥዕል 5 ይመልከቱ፡፡ 

መልመጃ 5  

ማጠቃለያ ምዘና  

∏ ለሚከተሉት ጥያቄዎች እውነት ከሆነ “ትክክል” ሀሠት ከሆነ “ሥህተት” በማለት ከጥያቄው 

ፊት ለፊት መልሥህን አስቀምጥ፡፡  

_________ 1. ጥበብ የህብረተሰብ አጠቃላይ እውቀትና የሰው ልጅ ፍላጎቱንና ስሜቱን 

የሚገልፅበት ዋንኛ መሣሪያ ነው፡፡  

_________ 2. ጤናው የተጓደለ ህፃን የተሠጠውን መገልገልያ መሳሪያ ማለት ወረቀትና 

መሳያ መሳሪዎች በትክክል ተጠቅሞ ይታያል፡፡ 

_________ 3. ቃላትና ቀለም የሥነ ጥበብ ዋንኛ ድምጽ ነው፡፡  
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_________ 4. ሥነ ጥበብ ከውስጣዊ ስሜት ዘልቆ የመነጨ የጥበብ ዘርፍ ነው፡፡  

_________ 5. በቅድመ መደበኛ ትምህርት ላይ ያሉ ህፃናት በመሞነጫጨር የሥዕልና 

የእድገት ደረጃ ውስጥ ይወሰናሉ፡፡  

√ ለሚከተሉት ጥያቄዎች ከተሠጡት አራት ምርጫዎች ትክክለኛውን መልስ በመምረጥ 

ከጥያቄው ፊት ለፊት አስቀምጥ፡፡  

_________6. _________ ጥበብ በመፈልፈል፣ ቀርፆ በማውጣትና በመደርደር የተለያዩ 

ሞዴሎችን የምንሰራበት አይነት ነው፡፡  

ሀ. ህትመት   ለ. ሥዕል   ሐ. ኮላዥ   መ. ቅርፃቅርጽ  

_________7. ከሚከተሉት ምርጫዎች ትክክለኛ ያልሆነው የትኛው ነው፡፡  

ሀ. ሥዕል እንደቋንቋ በፊደላት የተቀነባበረ ነው፡፡  

ለ. ሥዕል በቅድመ መደበኛ ት/ቤት ህፃኑ በጨዎታ መልክ የራሱን ምናባዊ ድርሰት 

የሚያቀርብበት መሳሪያ ነው፡፡  

ሐ. ሥዕል ቋንቋ ሊገልፀው ከሚችለው በላይ ሊገልፅ የሚችል ነው፡፡  

መ. ቅርፃ ቅርጽ በጥንት ግዜ ከእምነት ጋር ተያያዥነት ባለው መንገድ ያገለግል ነበር  

_________8. ጥበብ የሰው ልጅ ማወቅያ ነው ሥንል፣  

ሀ. ከፓለቲካ፣ ከሃይማኖት፣ ከማህበራዊ ግንኙነቶችና ከሥነ ምግባር ጋር ተጣምሮ 

ስለሚያያዝ ነው፡፡  

ለ. የህይወትን እውነት ጠቢቡ የሚያቀርብበት መገልገልያ መሳሪያ በመሆኑ ነው፡፡  

ሐ. በልዩ ልዩ የጥበብ ዘርፎች ስለሚገለጽ ነው፡፡  

መ. ከታሪክ እውነታዎች፣ ከሳይንስ ምርምሮች፣ ከጆኦግራፊና ከባህል መዘክሮች 

ከመሳሰሉት ጋር ባያሌው ስለሚያስተዋውቀን ነው፡፡  

_________9. በሥነ ጥበብ ውስጥ ባብዛኛው ሊገለጹ የሚችሉ የትኛው ነው፡፡  

ሀ. ሙዚቃ  ለ. ቲያትር  ሐ. ቅርፃ ቅርጽ  መ. ሥነ ውበት /እስቴቲክስ/  

_________10. ከአራት እስከ ሰባት /ስምንት አመት ዕድሜ የሚገለጸው፡፡  
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ሀ. ጨቅላ /የመሞነጫጨር ግዜያት  

ለ. የልጅነት መጀመሪያ/የአምሳያ ደረጃ  

ሐ. የልጅነት ማብቅያ/ የእውነት ምስል የመጀመሪያ ደረጃ  

መ. የልጅነት ማብቅያ/የአምሳያ ደረጃ  

_________11. ከአራት እስከ አምስት እድሜ ያሉ ህፃናት በምልክት ሰጪ ግዜያት 

የሚያሳዩት ባህሪ፣  

ሀ. አይተውና ነክተው ለመረዳት ካላቸው ጨቅላዊ ፍላጎት የተነሳ በንክኪ ተግባራትና 

ይፈፅማሉ፡፡  

ለ. ሀሳባቸውን ሥጋት የለሽ በሆነ ደረጃ በነፃነት  በመሞነጫጨር ለመግለጽ 

ይሞክራሉ፡፡  

ሐ. ለሚሥሉት ሥዕል አምሳያ ምልክት በመፍጠር የሚያዩትን ሳይሆን የሚገነዘቡትን 

ይስላሉ፡፡  

መ. የአካባቢያቸውን ተፈጥሯዊ ውበት በማድነቅ በሥራቸው/በሥዕላቸው ተያያዥነት 

ባለው ሁኔታ ለመግለጽ ይሞክራሉ፡፡ 

⋅ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምድብ “ለ” ከተደረደሩት ምርጫዎች በመውሰድ ከምድብ “ሀ” ጋር 

ከተደረደሩት ጥያቄዎች ጋር በማዛመድ የመረጥከውን/ሽውን ፊደል ከጥያቄው ፊት ለፊት 

አስቀምጥ/ጭ  

 “ሀ”         “ለ”  

_____12. ጥበብ  ሀ. የአንድን አካል ውበት በቅብ፣ በንድፍ፣ በድሮዊንግ 

በገላጭነት በእይታ መልክ በጠፍጣፋና ዝርግ በሆነ 

ገፃት ላይ የምናቀርብበት ነው፡፡  

_____13. ሥነ ጥበብ  ለ. በሥዕል ቅርፃ ቅርጽና ሌሎች የሥነ ጥበብ ዘርፎች 

አማካይነት የሰው ልጅ ሥሜቱንና ፍላጎቱን 

የምንገልፅበት መሳሪያ ነው  
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_____14. ሥዕል  ሐ. የተለያዩ ቁሳቁሶች በመጠቀም፣ በመፈልፈል ቀርፆ 

በማውጣትና በመደርደር የተለያዩ ሦሥትና ሁለት 

አውታር መጠን ምስሎችን የምንሰራበት ጥበብ ነው፡፡  

_____15. ቅርፃ ቅርጽ   መ. በሰው ልጅ ስሜት ውስጥ ዘልቆ በጥበባዊ ዘርፎች 

አማካይነት ሥነ ጥበባዊ ሀይልን የሚፈጥር ነው፡፡  

_____16. የህፃናት የሥዕል እድገት ደረጃ  ሠ. የመሞነጫጨር፣ የአምሳያ፣ የእውነታ ምስል 

ደረጃ  

 ረ. የጨቅላ፣ የልጅነት መጀመሪያ እና ማብቅያ ደረጃ 

የሚከተለውን ጥያቄ ባዶ ቦታ ሙላ  

17. በ __________ ግዜያት ያሉ ህፃናት የሥዕሉ ምሥል ሊለይ በሚይችልበት ሁኔታ 

መልዕክቶችን ወይም ጥረቶችን በጠረጴዛ፣ በግርግዳ፣ በወረቀት ላይ ሲስሉ ይታያሉ፡፡  

18. በ __________ ግዜያት ያሉ ህፃናት ከመሞነጫጨር ሥራ በመውጣት ሀሳባቸውን 

በምልክት አስመስሎ በመሳል መግለፅ ይጀምራሉ፡፡  

19. በ __________ ግዜያት ወደ እውነተኛ ምስል የመቃረብና የተመለከቱትን  ምሥል 

በማስቀመጥ የሥዕል ኤለመንቶችና ህግጋትን በመጠኑ ሲጠቀሙ ይታያል፡፡  

 

20. በሃያኛው ክፍለ ዘመን የተጠቃለሉ የሥነ ጥበብ ዘርፎች  

1. _______________   6. _______________ 

2. _______________   7. _______________ 

3. _______________   8. _______________ 

4. _______________   9. _______________ 

5. _______________   10._______________ 

11. _______________ 
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ምዕራፍ ሁለት 

 የስዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትምህርት                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.1. ሥዕል መስራት/ Making picture/  

የምዕራፍ መግቢያ  

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተካተተው ሃሳብ የቅድመ መደበኛ መምህራን ለሚያስተምሩት የቅርፃ 

ቅርጽና የሥዕል ትምህርት የሚያስፈልጉ ይዘቶች በዝርዝር የተገለፀበት ክፍል ነው፡፡ የቅድመ 

መደበኛ እጩ መምህራን ለሚያስተምሯቸው ተማሪዎች ቀደም ብሎ በምዕራፍ አንድ 

በተገለፀው የግንዛቤ ጥናት የያዙቱን እውቀት ከዚህ ክፍለ ትምህርት ጋር በማቀናጀት 

ለማስተማር በሚያስችል መንገድ የቀረበ ነው፡፡ የትምህርቱን ይዘት በአራት ዋና ዋና ርዕሶች 

ለማስቀመጥ ተሞክሯል፡፡ ይኸውም ሥዕል መስራት፣ ቀለምቅብ፣ ቅርፃ ቅርጽና ቀላል 

የህትመት ሥራዎች በማለት ተከፍሏል፡፡ በውስጡ ያሉ ንዑስ ርዕስና የንዑ ንዑስ ርዕሶችም 

ጽንሰ ሀሳቡ ከዋናው ርዕስ ባለቀቀ ሁኔታ ከቅድመ መደበኛ ተማሪዎች የእድሜ ባህሪት ጋር 

በማገናዘብ መማር የሚገባቸውን በቀላል ያቀራረብ ዘዴና ተግባራዊ ሥራዎችን በአማከለ ሁኔታ 

ለማስተማር አመቺ በሆነ መንገድ የቀረበ ነው፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንዑስ ዓላማ  

 አራቱን የእርሳሥ አያያዝን በመጠቀም በቀላል መስመር ሥዕል የመስራት ዘዴ 
ይለያሉ፡፡  

 ሰባቱን የዲዛይን ሆኔት በቀላሉ በምስል ግልጽ በሆነ መንገድ ያሳያሉ፡፡  

 ከአካባቢያቸው የተፈጥሮ ቀለማትን በማዘጋጀት የተለያዩ ምሥሎችን በተለያዩ 
የቅብ ሥልቶች ማሳየት ይችላሉ፡፡  

 ሁለትና ሦስት አውታረ መጠን ቅረጾችን የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመጠቀም መስራት 
እንደሚቻል ሰርተው ያሳያሉ፡፡  

 ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አካላትን በመጠቀም ቀለል ያሉ ምስል በመፍጠርና 
በማተም ይገልፃሉ፡፡  

 ቀለምን ለማግኘት በማይቻልበት ቦታ ቀለም ያላቸውን ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ 
ነገሮች በማሰባሰብ በኮላዥ አሰራር ሥልት በመጠቀም ምሥል መሥራት 
ይችላሉ፡፡  

 የቅድመ መደበኛ ት/ቤት ህፃናትን በቀላሉ የማስተማር ሥልትን አውቀው 
በሥራቸው ላይ ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡  
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2.1.1.  ንድፍና/ ዲዛይን /Design/Sketch/                                                                                    

ንድፍ በእርሳስና በከሰል አማካይነት በነጭ በሰሌዳ/ገፃት/ ላይ ልንሠራ ያቀድነውን ሃሣብ በነበረ 

የምናቆይበት ወይም የምናሳርፍበት የመነሻ ጽንሰ ሀሳብ ነው፡፡ ንድፍ መሠረታዊ የሃሣብ 

መግለጫና ለማንኛውም የሥዕል ጥበብ መሠረታዊ እንደመሆኑ መጠን ጠንካራ ልምድና አርቆ 

አስተዋይነት ይጠይቃል፡፡ በንድፍ ሥራ በቂ ችሎታ ያለው ሰው በሚሠራቸው ሥራዎች ሁሉ 

ቅለትን ብቻ ሳይሆን ውበትን በሥራዎች ላይ ያጐናጽፍለታል፡፡ ለበለጠ መረጃ አባሪ 3 ላይ 

ሥዕል 6ን ይመልከቱ፡፡  

ንድፍ ለመንደፍ ስንዘጋጅ በመጀመሪያ የእርሳስ አያያዝና የእጅ እንቅስቃሴ ልምድ በማድረግ 

ቀላል ውብ የሆኑ መስመሮችን በማስቀመጥ በቀላል ሃሣባችንን እንገልፃለን፡፡ ይህንንም ልምድ 

የምናገኘው የተለያዩ ቀላል የቤት ዕቃዎች ወይም ፍራፍሬዎችን በየመልኩ በማስቀመጥ /stil-

life/ ወጣ በማለት የአካባቢያችን መልክአ ምድር አቀማመጥ የአጽዋትን አበቃቀል /land 

scape/ አስተካከልን በመንደፍ መስመሮችን ልናጠና መሠረታዊ የንድፍ ሥራን በመከተል 

ችሎታ ከእለት ወደ እለት ለማዳበር እንችላለን፡፡ ህፃናቱም ሆነ መምህራኑ መሠረታዊ የሆነ 

የእርሣሥ አያያዝን አውቆ መተግበር ለሥዕል ሥራ ብቻ ሣይሆን ጥሩ የእጅ ጽሁፍ እንዲኖረን 

መሠረታዊ ሆኖ ያገለግላል፡፡ በመዋዕለ ህፃናት የመጨረሻ ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች መሠረታዊ 

የሆኑ የእርሣሥ አያያዞችን ቢያውቁ ለሚቀጥለው የክፍል ደረጃ ጠቃሚ ሆኖ ሊያገለግላቸው 

ይችላል፡፡ ሥለዚህ እንደሚከተለው ለማቅረብ ተሞኩሯል፡፡  

ንድፍ ከመስራታችን በፊት ሦሥቱን የንድፈ ተግባራት እንመልከት 

የማነቃቂያ ጥያቄዎች  

 በአካባቢ የምታያቸው/ይው የቴክኖሎጂ ምርቶች ከሥነ ጥበብ ውጤቶ ጋር 
በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ ግንኙነት ያላቸውን ጥቀስ? ምክኒያቱንም ግለጽ? 

 የተለያዩ የሥነ ጥበብ ዘርፎች ማለት ሥዕል፣ ቅርጽ፣ ህትመትና ኮላዥ 
ትምህርት መማር ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ተማሪዎች አንፃር ሲነነፃፅር 
ጥቅሙ ምንድ ነው? 

 በሥነ ጥበብና /fine art/ በሥነ ውበት /Aesthetic/ ያለውን ልዩነትና 
ግንኙነት በምን አይነት እንመለከተዋለን? 
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1. መጀመሪያ የምንሰራው አካል ከምንሰራበት ሠሌዳ ላይ ከማስቀመጣችን በፊት የቅርፁን  

ስፋት & ጎን & ከፍታ & ውፍረት & ዓይነትና ፀባይን ማየት አለብን (መመልከት)  

2. የተመለከትነውን ነገር በአዕምሮአችን ውስጥ መቅረፅ አለብን (መገንዘብ) 

3. እጅን ከአዕምሮ ጋር በማገናዘብ በአዕምሮ ትዕዛዝ መሠረት የተመለከትነውን በተግባር 

በምንነድፍበት ሠሌዳ ላይ ማስቀመጥ/መስራት/ 

 

አራቱ ዋና ዋና የእርሳስ አያያዞች 
 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕል 1. በይበልጥ ቀጥ ያሉ መስመሮችን ለመስራት ያስችለናል 

ሥዕል 2. በይበልጥ ክብ መስመርን ለመስራት ያስችለናል 

ሥዕል 3. በይበልጥ ግማሽ ክብ መስመርን ለመስራት ያስችለናል  

ሥዕል 4. በይበልጥ የእርሳስ ቅብ ለመቀባት ያስችለናል  

 

2.1.2. ዲዛይንና ጥቅሙ 

ድዛይን ከሰው ልጅ ታሪክ ጋር በህልውና ውስጥ በመግባት& በግልና በህብረት ለሚጠቀምባቸው 

ማናቸውም አይነት ቁሳቁሶች& የእንዱስትሪ ምርቶች የአገልግሎታቸውን ባህርይ ሳይለቁ ምቹ 

ውብ ሆነው እንዲገኙ እይታዊ እርካታን (Visual Satisfaction) እንዲጎናፀፍ ሲባል የሚደረግ 

ጥበባዊ ቅንጅትን& ዝግጅትን& ቅንብርን ያቀፈ ሙያ ነው'  

 

ሰባት የሥዕል ወይም የዲዛይን ሆሄያት/kንk/ መሠረት/Element 

ሀ. መስመር/Line/                          ሠ. መጠን/Size/ 

 

1 2 3 4 
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ለ. ቅርፅ/Shape/                           ረ. ቴከስቸር/Texture/ 

ሐ. ቀለማት/Color/                         ሰ. እቅጣጫ/Direction/ 

መ. እሴት/ድምፀት (Value/Tone) 

ሆኖም ከሀ-ረ የተጠቀሱት በዝርግ ሠሌዳ ላይ /ወረቀት& ሸራ& ወዘተ/ ለንድፍ በተናጠልም ሆነ 

በህብረት በሚይዙት ስፍራና አቅጣጫ ለአይን እይታ ሲጠቀሙ፣ አቅጣጫ/direction አንዳንድ 

ሆሄያት በተጨማሪነት ያገለግላል' 

በመሆኑም እነዚህን አናስሮች/አንኳር ነጥቦች/ በሚኖራቸው kንk አማካኝነት እንዴት 

ተዋቅረው አንድ ቅርፅ አካል& ምስል እንደሚሰጡን ይህም ሂደት ዲዛይን ለመሆኑ ሜይትላንድ 

ግሬቭስ #The Art of Color and Design 1951; በሚለው መጽሐፍት ሲጠቁሙ #When an 

artist organizes these elements he creats form, which is design or composition; ብለዋል' 

በእርግጥ የአናስሮች መዋቅር ወይም መገጣጠም ብቻ #ቅርፅ; #ሥዕል; #ዲዛይን; ይሆናል 

ማለት አይደለም' እንደገና ቅርጾችን የማቀናጀት ወይም የማቀነባበር ወይም የመድረስ ሂደት 

በራሱ ሥርዓት አለው' 

ምንም እንኳን እያንዳንዱ ሙያ በየራሱ አጠራር የተለያየ ስም ቢሰጡትም ማለት የሥዕል 

ድርሰት& ዲዛይን ቅንጅት ወዘተ ቢሉትም ከሞላ ጎደል መሠረታዊ ሕግና ሥርዓት አማካይነት 

ሳይለቅ ከተፈጥሮ ሕግ ውጪ  አልዘለለም'/Principle/ 

እነሱም     አንድነት (Unity) 

          ሚዛን (Balance) 

          ድግግም (Rhythn) 

          መጠን/ንጽጽር (Proportion) 

የዲዛይን ሕግጋቶች የሚከተሉት ናቸው አነዚህም 

        የተደጋገመ/Repetition/ 

       ተቀራራቢ/Harmony/ 

       የሚመሳሰሉ/Discord/  
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መልመጃ 6  

2.1.3. ተግባራዊ ሥራዎች 

1. የቅድመ መደበኛ ተማሪዎች የሚከተለውን የተግባር ሥራ ከመምህራቸው ጋር በመሆን 

በወረቀት ላየ በመተግበር ይሞክሩ 

ሀ. የተለያዩ መስመሮች ከመሞነጫጨር ጀምሮ ወደ ላይ ወደ ጐን አግድም ክብ፣ ሞላላ፣ 

ዚግዛግ፣ መስመሮችን እየደጋገሙ ይስሩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ለ. የተለያዩ ቅርፆች ምስሎችን ለማስቀመጥ ይሞክሩ 
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ይህን የዲዛይን ኤለመንት መሠረት ሀሣቦች ለመያዝ እንዲችሉ መምህሩ የተለያየ መርጃ 

መሣሪያ በመጠቀም ለማሣየት መሞከር ይቻላል ፡፡  

 

 

 

 

2.2. ቀለም ቅብ /Painting/  

2.2.1. ቀለም፡- የሚታይ ውብ መስህቦ ያለው በተለያዩ ርዝመት የላቸው የፀሀይ ጨረሮች 

አማካይነት በመንፀባረቅ የሚፈጠርና የሚታይ ነው፡፡ ቀለም የሥዕል ቋንቋ ነው፡፡ ቀለም 

በተመልካቹ ላይ የጋለ ሥሜት የሚያስንሣ የተለያዩ አካላትን ለማሳመር፣ ውበት 

ለመስጠትና ለመጠበቅ የሚያገለግል መሣሪያ ነው፡፡  

2.2.2. ቀለም ቅብ፡- የተዋበ ሥዕል ወይም ምስል በቀለም በመቀባት ለማስዋብ የምንጠቀምበት 

ዘዴ ነው ቀለም ቅብ በተለያዩ አካላት ላይ ለምሣሌ በዕቃዎች፣ በወለልና በግርግዳ ላይ 

ለማሣመር የምንጠቀምብተ የአቀባብ ሥልት ነው፡፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ አራት ላይ 

ስዕል 7 ትን ይመልከቱ፡፡ 

 

ዓለማችን በብዙ ልዩ ልዩ አይነት ቀለማት የተዋበች ናት በአካባብያችን የምናያቸው ነገሮች 

ሁሉ ተራራ፣ ወንዝ፣ ሸንተረር፣ ጋራ፣ ዛፍና ቤት ባጠቃላይ በምድር ላየ የሚታዩ ተፈጥሮና 

ማሣሠቢያ፡-1. ከበድ ብለው የሚታዩትን ተግባሮች እንደ እድሜና የክፍል ደረጃ /Level/ 

በመጠቀም ለመሥራት ይሞክሩ፡፡  

2. መምህሩ ሠፋ ያለ ወረቀት ሰጥቶዋቸው ልጆቹ በክራየን በአንድ አይነት ቀለም /mono 

Chrome/ የፈለጉትን ሥዕል እንዲሠሩ ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡  
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ሠው ሠራሽ ነገሮች ሁሉ በተለያዩ የቀለም አይነቶች የተሞሉ ናቸው፡፡ ስለዚህ የቅድመ 

መደበኛ ትምህርት መምህር ህፃናትን ለማስተማር በቅድሚያ የቀለም አይነቶችን ማወቅ 

ያስፈልገዋል በተጨማሪ ህፃናቱ ቀለማትን በሚያደባልቁበት ግዜ የሚፈጠረውን ቀለም 

በቅድሚያ የመተንበይ ባህርያት መጐናፀፈ አለበት፡፡  

 

ቀለም ቅብ በሶስት አይነት ሥልት ይከናወናል፡፡ የኸውም እፍ ማለት /blowing/ 

መርጨት/splash/መቀባት /paint/ ናቸው፡፡ 1. እፍ ማለት ቀሰም በአፋቸው ላይ በማድረግ እና 

ቀለም ወረቀት ለይ ጠብ በማድረግ እፍ እያሉ ቀለሙን እየተከታተሉ በተለያየ ቦታ ማስኬድ 

ነው፡፡ 2. መርጨት በቡርሽ ወይም በላባ ቀለም እየነከሩ በወረቀት ላይ በርቀት በመርጨት 

ስዕል መስራት ነው፡፡ 3. መቀባት በቡርሽ እና ቡርሽ መሰል ቁሳቁስ በመጠቀም አንድን አካል 

በመቀባት የሚሠራ የአሠራር ስልት ነው፡፡  

 

2.2.3. የቀለማት ትርጉም፡- በተለያዩ ቦታ ቀለማት የራሳቸው፣ ብሄራዊና አለም አቀፍ ትርጉም 

ይኖራቸዋለ በባንዲራችን ላይ የሚታዩት ቀለማትም የሚከተለው ትርጉም ይኖራቸዋል፡፡ 

ከላይ የሚኘው አረንጋዴ ቀለም ልምላሜን ሲያመለክት መሃል የሚገኘው ብጫ ቀለም 

ብሩህ ተስፋን ከታች የሚገኘው ቀይ ቀለም መስዋዕትን ያመለክታል በመሀል የሚገኘው 

ሰማያዊ ቀለም ሰላምን አንድነትን የብሄር ብሄረሰቦችን እኩልነትን ያመለክታል ማለት 

ነው፡፡ በአለም አቀፋዊነት ትርጉም ስንመለከት ሰማያዊ ቀለም ሀዘንን ቀይ ቀለም 

ንዴትና ፍቅርን አረንጋዴ ቀለማት ቅናትን ያመለክታል፡፡ ምንጭ understanding art 

third edition by Liofichne Rathus 1988፡፡ ሀገር አቀፋዊ የቀለም ትርጉም 

ስንመለከት ቀይ ቀለም መስዋትነት፣ ደፋርነት ሀይለኝነት እና ጀብድነትን ሲያመለክት 

ብጫ ቀለም ተስፋን ሰማያዊ ቀለም ፀጥታንና ሠላምን አረግንጋዴ ቀለም ልምላሜን 

ጥቁር ቀለም ሀዘንን ሲወክሉ ይታያሉ፡፡  

 

2.2.4. የቀለም አይነቶች፡- የተፈጥሮና ሠው ሠራሽ ቀለማት በአለማችን ይገኛል ሠው ሠራሽ 

ቀለማት በፋብሪካ ተፈብረከው የሚወጡ የቀለማት ውጤቶች ናቸው፡፡ የተፈጥሮ 

ቀለማት ግን በቀጥታ በአካባቢያችን ከሚገኙት ተፈጥሮእዊ ነገሮች በመጠቀም በቀላል 

በየቤታችን ልናዘጋጀው የምንችለው ቀለም ነው የቀለም አይነቶችን በቁጥር ልንወስን 

አንችልም ከቢልዮን በላይ ቀለማት ይኖራሉ ስለዚህ ስፍር ቁጥር የላቸውም ማለት ነው፡

፡ ቀለማትን በየደረጃቸው እንመድባለን የመጀመሪያ የቀለም አይነት ንጥረ ቀለማት ብለን 

የምንመድበው ነው እነዚህም፡- 
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ሀ. አንደኛ ደረጃ ቀለማት/ primary Colors/  

እነዚህ ቀለማት እርስ በርሳቸው ተደባልቀው ሌላ ቀለማትን ሲፈጥሩልን ሌሎች ቀለማት እርስ 

በርሳቸው ተደባልቅው ሊፈጥራቸው የማይችሉ የቀለም አይነትች ናቸው፡፡ እነዚህም  

ቀይ/  Red/ ቢጫና /Yellow/ ሰማያዊ /Blue/ ናቸው፡፡ 

 

ለ. ሁለተኛ ደረጃ ቀለማት/Secondary colors/  

አንደኛ ደረጃ ቀለማት እኩል በኩል እርስ በርስ ተደባልቀው የሚፈጥሩአቸው ቀለማት ናቸው 

እነዚህም  

• አረንጋዴ ቀለም/ Greeen  

• ብርቱካን ቀለም /orange  

• ወይን ጠጅ ቀለም / violet ናቸው 

ሐ. ሶስተኛ ደረጃ ቀለማትTeritiary colors/፡ ሦስተኛ  ደረጃ ቀለማት ደግሞ ቅይጥ፣ መካከል 

ያለ/ intermediate ቀለማት ተብለው ይጠራሉ፡፡ እነዚህም  

 

አንደኛ ደረጃ ቀለማት ጐረቤታማ ከሆኑ ሁለተኛ ደረጃ ቀለማት ጋር እርስ በራስ እኩል በኩል 

ተደባልቀው የሚፈጥሩአቸው ቀለማት ናቸው፡፡ እነዚህም ቀለማት የስም ትርጓሜ የቤት ቀለም 

አዘጋጅ ፋብሪካዎች የራሳቸውን የስም ስያሜ ይሰጡታል ለምሳሌ ስንወስድ ብጫማ ብርቱካን 

ቀለምን ሰንሴት ግሎው/ Sunset Glow/ ወይም ላይት ታንጀሪን/ Light Tangerine/ በማለት 

ይሰይሙታል ሄላሬ ሂላር በፃፈው ዘ ፔይንተር ፖኬት ቡክ ውስጥ ተስይሞ ያአገኘሁትን 

እንደሚከተለው አስቀምጨዋለሁ፡፡  

ብጫማ አረንጓደ/Yellow green/              ቀያማ ወይንጠጅ /Red violet/ 

ብጫማ ብርቱካን./Yellow orange/            ሰማያው አረንጓዴ/ Blue green/ 

ቀያማ ብርቱካን /Read organge/             ሰማያዊ ወይን ጠጅ/Blue violet/ 

 

2.2.5. የቀለም ባህሪ፤ ከለርዌል/ Color wheel/ ወይም ክርማቲክ ሰርክል /Chromatic Circle/  

በቀስተ ደመና ቀለማት ውስጥ ሰባት አይነት ቀለማት እናገኛለን እነዚህም ወይን ጠጅ Violet ፣ 

ሐምራዊ /Indigo/ ፣ ሰማያዊ/Blue/፣ አረንጋዴ /Green/፣ ብርቱካን/Orange፣ ብጫና/Yellow/   

ቀይ/ Red ቀለም ናቸው እነዚህን ቀለማት በክብ መልክ በምናገኝበት ግዜና ቀያማ ወይን ጠጅ 

/Purple ቀለም ጨምረን ቀለማትን በማሟላት ክብ የቀለም መግለጫ አዘጋጀን ማለት ነው፡፡ 

በከለር ዊል ውስጥ አሥራ ሁለት ቀለማት ይገኛሉ፡፡ እነዚህን ቀለማት የመጀመሪያ፣ 

የሁለተኛና የሶስተኛ ቀለማት ቅንብር የተፈጠሩ ቀለማት ናቸው፡፡ በከለር ዊል ወስጥ ቀዝቃዛና 

ሞቃት የምንላቸው ቀለማት ይኖራሉ፡፡ ሞቃት የምንላቸው ቀለማት /Worm Color/  
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ብጫ/Yellow   ብጫማ ብረቱካን /Yellow Orange  ብርቱካን/Orange፣ቀያማ ብርቱካን/ Red 

Orange፣ ቀይ/ Red ቀያማ ወይን ጠጅ/Red Violet ናቸው፡፡  ቀዝቃዛ ቀለም /cold color/ 

የሚባሉት እንደሚከተሉት ደረጃቸውን ጠብቀው ይገልፃሉ፡፡ ወይን ጠጅ /Violet ፣ ሰማያዊ 

ወይን ጠጅ Blue violet ፣ሰማያዊ /Blue፣ ሰማያዊ አረንጋዴ  Blue Green፣ አረንጋዴና / 

Green እና ብጫማ አረንጋዴ Yellow green ተብለው ይጠራሉ፡፡  

 

የቀለም ባህሪውን ስንመለከት ብጫማ ብርቱካን ሀይለኛ ሞቃት ቀለም፣ ቀይ ቀለም ሞቃት 

ቀለም ሲሆኑ አረንጋዴ ቀለም ቀዝቃዛ፣ ሰማያዊ ወጥን ጠጅ ሀይለኛ ቀዝቃዛ ቀለም ነው ብጫ 

ቀለም ፈካ ያለ ቀለም ሲሆን  ወይን ጠጅ ቀለም ያልደመቀ ቀለም ነው ሞቃትና ቀዝቃዛ 

ቀለማት በክብ መልክ ደረጃቸውን ጠብቀው ሲቀናጁ ከለር ዊል ይፈጥራሉ፡፡ በይበልጥ 

ለመረዳት በአባሪ 4 ሥዕል 8ን ይመልከቱ፡፡  

 

2.2.6. ቡርሽን ከተፈጥሮ የመስራት ዘዴ  

ከተፈጥሮ አካል ቡርሽ ከመስራት በፊት ስለቡርሽ አይነት ጽንፀ ሀሣቡን ማወቅ አስፈላጊ ነው፡፡ 

ለውሃ፣ ለቴምንራና ለዘይት ቀለም የሚያገለግሉ የቡርሽ አይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም ክብ ቅርጽ/ 

Round Shape/ ስኩየር ቅርጽ/ Square shape/ፊልበርት ቅርጽ /filbert/ ቅርጽ ናቸው፡፡  

 

           ክብ ቅርፅ        ስኩየር ቅርፅ        ፊልበርትቅርፅ  

 

 

ቡርሽን ከተፈጥሮ አካላት ለመስራት እንችላለን እነዚህም 

ከቃጫ አሠራር ዘዴ፡- የቃጫውን ተክል በመፋቅ ቃጫ ከውስጡ እናገኛለን፡፡ ይህ የተገኘውን 

ቃጫ በአነስተኛ በተዘጋጅ ጭራሮ/ ቀጭን እንጨት ላየ በራሱ በቃጫው እንጨቱ ላይ አጥብቀን 
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እናስረዋለን፡፡ ከዚያ በኋላ የቃጫውን ጫፍ በመቀስ እየቆረጥን እንዲፈለግነው ቅርጽ 

ማስተካከል ነው፡፡  

 

ከላባ አሠራር ዘዴ፡- የአዕዋፍ ላባ በተለይ የዶሮና የትላልቅ አሞራዎች ላባ በመፈለግ ከመነሻው 

ያሉትን ላባዎች በማስወገድና ጫፉን በማስቀረት በቀጥታ ለሥራ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡  

 

ከመፋቅያ አሠራር ዘዴ፡ የጥርስ መፋቅያ እንጨት በመፈለግ ጫፉን በጥርስ ወይም በድንጋይ 

በጠፍጣፋ ነገር ላየ በመጨፍለቅ ፀጉር እንዲወጣ በማድረግ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡  

ከእንሰሳት ፀጉር አሠራር ዘዴ፡ 

 

የፈረስ ጭራና ጋማ፣ ተመሣሣይነት ያላቸውን ፀጉር በማሠባሠብ በትናንሽ ልምጭ/ ጭራሮ 

ላይ በክር በደንብ አድርጐ በማሠር ጫፉን በመንፈልገው ቅርጽ/በማቅረጽ በመቁረጥ ማዘጋጀት 

ይቻላል፡፡ ውበት ለመስጠት በብልጭልጭ ወረቀት በማጣበቅያ በመጠበቅ ፀጉሩና እንጨቱ 

የተያያዘበት ቦታ ላይ አጥብቆ መጠቅለል ይቻላል፡፡ 
 
 

2.2.7.  የቀለም አዘጃጀት  

የመሬት ተፈጥሮ አሁን የያዘውን ሁኔታ እንዲያገኝ 25ዐ ሚሉዩን አመት የፈጀበት መሆኑን 

አርኮለጂስቶች በጥናታቸው ያስቀምጣሉ፡፡ የአፈር፣ የድንጋይና የቅሬት አካል ንብርብሮች 

የዘመናት ውጤት መሆኑ ይነገራል፡፡ የዘመኑ ሣይንቲስቶች መሬት ከተፈጠረች ሶስት ቢሊዬን 

አመታት መሆኑን ግምታቸውን ያስቀምጣሉ፡፡ ያም ሆኖ ያም የመሬት አዝጋሚ ለውጥ ከፀሃይ 

ብርሃን ውጪ አልተከናወነም ስለዚህ የፀሃይ ብርሃን ለቀለማት መገኘት ወሳኝነት አለው፡፡  

 

ታሪክ በጽሑፍ መመዝገብ ባልተጀመረበት የጭለማ ዘመን ያሉ የጥንት ሰዎች ለመኖር 

በሚያደርጉት እንቅስቃሴ፣ የሚያጋጥማቸውን አደጋ በማሣለፍ በራሳቸው የውስጥ ስሜት 

በመነሣሣት ጠንካራ የሆነ የፈጠራ ፍላጐት እንዲያደርግባቸው ከማድረጉም በላይ የተለያዩ 

ተግባራዊ ልምዶችን እንዲያሣዩ ፈር ቀዶላቸዋል፣ ቀሪ ግዜያቸውንም በየዋሻቸው ውስጥ 

የአገኙትንና የአጋጠማቸውን በመሣል ሀሣባቸውን ይገልጹ ነበር፡፡ ለዚህም ሥራቸው ይረዳቸው 

ዘንድ ቀለማትን ከቅሬታ አካል ማዕድኖች በመጠቀም ብጫ ቀይና ጥቁር ቀለም ከቅባትና 

ከእንሥሣት ሥብ፣ ከዘይት ጋር በማደባለቅ ያዘጋጁ ነበር፡፡ የቀለም መያዣቸውን ከአጋዘን 

ቀንድና አጥንት ሲያዘጋጅ መቀቢያ ቡርሾችን ከቀንበጥና፣ ከጭራሮ/twigs/ ያዘጋጁ ነበር፡፡ 

በሰሜናዊ ምሀራብ አውሮፖ ሰሜናዊ ስፔይን አልታሚራ/ Altamira/ ደቡባዊ ፈረንሣይ 

በቬዜር/vezere/ ወንዝ ክሮ ማግኖ በሚባለው ቦታ ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡  
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በድንጋይ ዘመን/Stone age/ ከ 2ዐዐዐ ዓ.ም በፊትና ከቻይና ግንብ ዘመን፣ በ3ዐዐዐ ከክርስቶስ 

ልደት በፊት በግብጽ ኘራሚድ ግንባታ ወቅት ከአምስት ቀለማት ያልበለጡ ማለት ቀይ፣ 

ሰማያዊ፣ ጥቁር፣ አረንጋዴና ብጫ ቀለማትን ለግርግዳና ለአስኬሬን ሣጥን ማስጌጫና 

ለሀውልቶች ይጠቀሙበት እንደበረ በፈረሱ ፍርስራሽ አካል ላይ ይታይ ነበር፡፡ በባቢሎን ዘመን 

ኪነ ህንፃዎቻቸው በወርቃማ፣ ውሃ ሰማያዊና አረንጋዴ ሰማያዊ ቀለም ያጌጡ ነበር፡፡ በጥንታዊ 

ግሪክና ግብጽ የተለበጡ ዋንጫዎች፣ የተዋቡ ዲዛይኖችና የቤተ መቅደስ ግርግዳዎች ቀይ፣ 

ብጫ፣ ሰማያዊ ቀለም፣ ዕምነበረድ፣ አረንጓዴ የድንጋይ ማዕድን ለማስዋቢያ ይጠቀሙ ነበር፡፡ 

ከግዜ በኋላ ግን ወርቅና ብር እንደማሣመሪያ ተጠቃሽ ሆነዋል፡፡ በዚህ ግዜ ታይሪያን 

ፐርኘል/Tayrian Purple/ ወይን ጠጅ ከቀንድ አውጣ ቀለሙን በመስራት ከጥቅም ላይ ያውሉ 

ነበር፡፡  

 

የክርስትና ዕምነት በተስፋፉበት ዘመን በርካታ ቀለሞች ከዕምነት ጋር በተያያዘ መንገድ 

ይገለጹና ይውሉ ጀመር፡፡ ለምሣሌ ቅድሳንና ሰማዕታትን በቤተ መቅደስ፣ በመኖሪያ ቦታ፣ 

በመቃብረ ዋሻ በግርግዳ ላይ ለመሣል ይጠቀሙበት ነበር፡፡ የክርስትና ሀይማኖት የተለያዩ 

ቀለማትን ከእምነት ጋር በማጣጣም እንዲገለጹ ከፍተኛ አጽተዋጽኦ ያደረገበት ዘመን ነበር፡፡ 

ከብዙ ጊዜ በኁላ በወርቃማው ዘመን፣ በሬነሣንሥ ጊዜይት ከአሥራ ሶስትና ከአሥራ አራት 

ቀለም ያልበለጡ ቀለማት በጥቅም ላይ ይውሉ ነበር፡፡ ለምሣሌ የማይክላንጂሎ፣ የራፋኤል፣ 

የቲታንስ እና የሊዎናርዶስ ዳሺንቺ የሥዕል ሥራዎች እንደምሣሌ ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ በአሁን 

ዘመናት ብዙ ቀለማቶች የፋብሪካ ውጤቶች ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡  

 

በሰሜን አሜሪካ ያሉ የቀይ ህንዶች ጐሣዎች ህይወት ካላቸው/ Organic/ እና ህይወት 

ከሌላቸው /Inorganic/ ቀለማትን በመስራት ሰውነታቸውን በማስዋብ፣ ስጋጃ ፣ ቅርጫትና 

የእንሠሣ ቆዳ ላይ ቀለማትን በማቅለም ለማሣመር ይጠቀሙ ነበር፡፡ ቀይና ጥቁር ቀለም ከዛፍ 

ቅርፊት ብጫ ቀለምን ከድንጋይ ላይ ከሚበቅሉ ፅጽዎትና/lichens/ ፍሬ፣ ወይን ጠጅ ቀለም 

ከሰማያዊ ፍሬ /huckleberries/ ነጭ ቀለም ከተወሠኑ የሣር ግንዶች፣ ደብዛዛ ብጫ ቀለም 

ከሸምበቆ ልጣጭ ፍቅፋቂ /peeled rods of rushes/፡፡ ቡና ቀለም ከሥር ቅርፊት ያዘጋጅ 

ነበር፡፡  

 

የአሜሪካን ቀይ ህንዶችና የቻይና፣  ዶቃ ቀለም፣ የተቀለሙ ልብሶች፣ ቅርጫቶች፣ በ1856 

በኢንግለንድ የተገኙና በኋላ በ187ዐ ወደህንድ የመጡ ዕቃዎችን ስንመለከት  በቀለማት 

ያሸበረቁ ምሶሰዎች ከአንጨት የተጠረቡ ቅርፆችና መሠዊያዎቹ ይሠሩ የነበሩት ከማዕድናት 



28 
 

በሚኙ ቀለማት ናቸው ለምሣሌ ነጭ ቀለም ከቻይና ሸክላ አፈር / Kaolin/፣ 

ጆሽ/Gypsum/በሃድንናይ /lime stone/ ጥቁር ቀለም ከባልጩት/graphite/ ከከሠል/powdered 

coal/ ሰማያዊ አረንጋዴ ቀለም ከነሃስ ማዕድን ይጠቀሙ ነበር ቀለማትን ቀይ ህንዶች 

እንዲያጣብቅ ለማድረግ የሚጠቀሙት ቅባት / grease/ እና የእንስሳት ሥብ/fat/ ወይም 

ምራቅ/ Saliva/ ናቸው፡፡ብጫና ነጭ አፈር/ ochre/ እና የብረት አፈር ማዕድን /ores/ 

ለቀለማት ለማዘጋጀት የሚጠቅሙ ማዕድናት ናቸው፡፡  

 

2.2.8.  ቀለማት ከተፈጥሮ የማግኛ ዘዴ  

በተፈጠጥሮና በልምድ ህብረተሠቡ የራሱ ቀለማትን ከአፈር፣ ከጥላሽት፣ ከአመድ ከመሣሠሉት 

ቁሣቁሶች/ንጠረ ነገሮች ቀለም በማዘጋጀት ቤታቸውን ለማስዋቢያ የተለያዩ ቁሣቁሦች 

ለማሣመሪያ፣ አልባሣትን ለማቅለሚያ ይጠቀሙበታል፡፡ በተጨማሪም ጥላሸትን ለንቅሣት 

ሲገለገሉበት ይታያሉ፡፡ ቀለማትን በቀላሉ ከተፈጥሮ አካላት በማዘጋጀት ለጥቅም ማዋል 

ይቻላል ለምሣሌ ከቅጠል፣ ከአፈር፣ ከአበባ፣ ከአመድና ከከሠል የተለያዩ ቀለማትን ለመፍጠር 

እንችላለን፡፡ የተፈጥሮ ቀለማትን በሚከተለው የአሠራር ዘዴ ልናዘጋጅ እንችላለን፡፡   

 

ከአበባ የማግኛ ዘዴ 

ቀይ ቀለም  

የሚያስፈልጉ ነገሮች  

 ደማቅ ቀይ አበባ 
 ጉድጓድ ሣህን 
 ውሃ 
 የሻይ ብርጭቆና ማንኩያ  
 የቀለም ብልቃጥ  

አሠራር 

 በመጀመሪያ አበባውን ፈልጐ መሠብሠብ፣ 
 አበባው ላይ ውሃ ጠብ አድርጐ በጐድጓዳ ሣህን ውስጥ ማሸት 
 ውሃ በምናፈስበት ግዜ ለሁለት ብርጭቆ አበባ አምስት የሻይ ማንኪያ ውሃ ማድረግ 

ነው ጥቅሙ አበባውን ለማራስ እንጂ ለመበጥበጥ አይደለም፣ 
 ውሃ እንዳይበዛና እንዳያንስ እይታየ መጨመር አለበት፣ 
 በመጨረሻ ጨምቆ በብልቃጥ መጨመርና መጠቀም፡፡  

ከሥር የማግኛ ዘዴ 
ብጫ ቀለም 
የሚያስፈልጉ ነገሮች 

 የመቅመቆ ሥር 
 ቢላዋ፣ ቆርቆርና ውሃ 
 ወፍጮ /ሙቀጫ/  
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አሠራር 

 መቅመቆ ሥሩ እንደድንች ስለሆነ ቆፍሮ ማውጣትና በደንብ ማጠብ፣ 
 የላይኛውን ቆሻሻ ቆዳ በቢላዋ መላጥ፣ 
 አድቆ መክተፍ፣ 
 እንዲደርቅ ፀሀይ ላይ ማስጣት፣ 
 በደንብ መፍጨት ወይም መውቀጥ፣ 
 ውሃ በድስት ጥዶ ውሃው ሲንተከተክ የተፈጨውን መቅመቆ እንዳይጓጉል እንደሽሮ 

እያበነኑ በማማሳያ ማማሰል፣  
 ቀለሙ እንዳይወፍር እንዳይቀጥን እያዩ ውሃ መጨመር፣ 
 ከተጣደበት አውርዶ ማቀዝቀዝ፣ 

 

ይህ ቀለም ለጨርቅ፣ ለክር ለመንከር፣ ሥዕል ለመሣል ያገለግላል ለጽህፈት ግን ስለሚረጋ 

አያገልግልም፡፡  
 

ከፍሬ የማግኛ ዘዴ 

ሰማያዊ ቀለም 

የሚያስፈልጉ ነገሮች 

 የአጋም፣ የደደሆ፣ የጠምበለልና የወይራ ፍሬ 
 ጉድጓዳ ሣህን 
 ብልቃጥ 
 አሠራር 
 ከላይ የተጠቀሱትን ፍሬዎች መሠብሠብ፣ 
 በሣህን ውስጥ ፍሬዎችን በሙሉ መጭመቅ፣ 
 የፍራፍሬዎችን ጭማቂ በብልቃጥ በብልቃጥ ማስቀመጥ፣ በመቃ ብዕር እየጠቀሱ 
ለመፃፍ ሥዕል ለመቀባት ሲያስችለን በሚጠጣ ብዕር ግን አይፃፍም፡፡ ምክንየቱም 
ቀለሙ የማጣበቅ ሀይል ሥለአለው ነው፡፡  

ከቅጠል የማግኛ 

አረንጋዴ ቀለም 

የሚያስፈልጉ ነገሮች  

 የብሳና ቅጠል 
 ሙቀጫ/ ወፍጫ 
 ጉድጓድ ሣህን፣ ውሃ 
 የሻይ ብርጭቆ 

አሠራር 

 የብሳና ቅጠል መሰብሰብና መውቀጥ፣ 
 የተወቀጠውን ቅጠል በሳህን ውስጥ አድርጐ ጥቂት ውሃ ጨምሮበት መጭመቅ፣ 
 ለአንድ ተኩል የሻይ ብርጭቆ ቅጠል ሩብ ብርጭቆ ውሃ መጨመር፣ የቅጠሉ ጭማቂ 
ለጊዜው ሊፃፍበት ይችላል፡፡ ከጊዜ በኋላ ግን ቀለሙ መርጋትና አፈራማነት ስለሚለወጥ 
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በአረንጓዴነት አያገለግልም፡፡ ምንም ለመፃፊያ ባያገለግልም ለግዜው በጥብጦ ሥዕል 
ሊሣልበትና በመቃ እየጠቀሱ ለመፃፍ ያገለግላሉ፡፡ 

 

ከአፈር የማግኛ ዘዴ 

ቡና ቀለም 

የሚያስፈልጉ ነገሮች 

  ስኳር/ ሙጫ/ 

 ሙቀጫ/ወፍጮ/ 

 ማፍሊያ ቆርቆሮ 

አሠራር 

 ቡና  አይነት አፈር መሆኑን በደንብ ማረጋገጥ፣ 

 አፈሩን ሲሰበስብ ከሌላ አፈር ጋ እንዳይደባለቅ በጥንቃቄ መሰብሰብ፣ 

 አፈሩን አልሞ መውቀጥ፣ 

 የተፈጨውን አፈር በፈላ ውሃ መበጥበጥ ከተቻለ ማፍለት በጣም ጠቃሚ ነው፡፡  

 አፈሩ/ ጭቃው/ በደንብ የተዋሃደ ከሆነ በፈላ ውሃ የተበጠበጠ ስኳር በዚያው ላይ 

ጨምሮ ማማሠል፣ 

 ለአንድ ኪሎ ግራም አፈር 1ዐዐ ግራም ስኳር መጨመር፣ 

 ስኳሩን ከውሃውና ከቀለሙ ጋር እንዲዋሃድ ጥቂት ውሃ ጨምሮ ማፍላት አቀዝቅዞ 

መጠቀም፡፡  

በዚህ ዘዴ የምናገኘው ቀለም የምንጠቀምበት አንደማንኛውም የውሃ ቀለም ነው፡፡ ይህ በስኳር 

የተበጠበጠ ቀለም ከጥቂት ቀን በኋላ ወደ አልኮልነት ስለሚለወጥ የጠጅ ወየም የቪኖ ሽታ 

ሊያመጣ ይቻላል፡፡ቢሆንም ቀለሙ ሲብላላ የተሻለ ይሆናል እንጂ ይበላሻል  ማለት አይደለም፡፡  
 

 

 

ከእህል የማግኘት ዘዴ  

ጥቁር ቀለም 

የሚያስፈልጉ ነገሮች 

 የእንክርዳድ ወይንም የገብስ አሻሮ 

 ብረት ድርስት 

 ጐድጉዳ ሣህን 

ማስገንዘቢያ፡- አንዳንዱ አፈር ውሃ ያነሳል አንዱ በጥቂት ውሃ ይቀጥናል ይሁን እንጂ 

ቢቀጥንም የምናፈላው ከሆነ በማፍላት ልናወፍረው እንችላለን፡፡  

 



31 
 

 ስኳር ወይም ሙጫ 

 ሙቀጫ ወይመ ወፍጮ 

አሠራር  

 የተቃጠለውን የገብሥ አሻሮ በመጠንቀቅ መሰብሰብ፣  

 የተቃጠለውን አሻሮ አልሞ መፍጨት፣ 

 የላመውን ዱቄት ውሃ ጨምሮበት በእሳት ማንተክተክ፣ ጭቃው ቀጭን እንዳይሆን 

አስኪተን ማፍላት፡፡ 

 በላዩ ላይ ውሃ ጨምሮበት ማፍላት፡፡  

 የፈላውን ዱቄት በጥሩ ዕቃ ከድኖ ለ24 ሰአት በደንብ እስቲብላላ ድረስ ማስቀመጥ፣ 

 

 

ከአመድ የማግኛ ዘዴ 

ነጭ ቀለም  

የሚያስፈልጉ ነገሮች 

 አመድ  

 የእንጨት ማማሠያ 

 ቆርቆሮ  

 ስኳር ወይም ሙጫ 

አሠራር 

 ንጹህ የሆነ ከሌላ ባዕድ አካልጋ ያልተደባለቀ የላመ አመድ መሰብሰብ፣ 

 አመዱን ቆርቆሮ ውስጥ በማድረግ ውሃ እየጨመሩ በደንብ አድርጐ ማሸት፣ 

 አመዱ ውሃውን ሲጠጣ መልሶ ውሃ በማድረግ ማሸት፣ 

 አመዱን ፀሃይ ላይ ለተወሠነ መጠጥ እስኪል ድረስ ማስቀመጥ፣ 

 እንደገና እንደበፊቱ ውሃ ጠብ እያደረጉ ማሸት፣ 

 ሙጫ/ስኳር/ በአመድ ውስጥ በማደባለቅ አመዱን ማፍላት፣ 

 በመጨረሻ አቀዝቅዞ መጠቀም፡፡ 

 

 

ማስገንዘቢያ፡- ዘይት ከተጨመረበትና ለ15 ቀናት ከተብላላ ለጥቁር ሰሌዳ ለመቀባት 

ያገለግላል፡፡  

 

ማስገንዘቢያ አመዱን እንደኖራ በጨው አማካይነት በጥብጦ ለቤት መቀቢያ ልንጠቀምበት 

እችላለን፡፡  
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መልመጃ 7 

2.2.9. ተግባራዊ ሥራዎችን  

1 የተለዩ ቀለማትን ያላቸውን ነገሮች ከአካባቢያቸው እንዲሰበሰቡ በማድረግ በየቀለም 

አይነታቸው ከመደቡ በኋላ በጓደኞቻቸው ፊት እየወጡ የያዙትን ቀለማት ያሳዩ የቀለም 

አይነቱን ይናገሩ ጓደኞቻቸውም በተመሳሳይ መልኩ የተመሣሠለውን ቀለም ያውጡ፡፡  

2 በሁለተኛ ደረጃ በተማሪዎች ፊት የወጣው አጫዋች የመረጠውን የቀለም አይነት በእጅ 

ወደ ኋላ በመደበቅ ተማሪዎች የገመቱትን የቀለም አይነት የያዙትን ዕቃ በማውጣት 

ማሣየት፣ የተመሣሠለ ቀለም ላወጡት እንዲያጨበጭቡ በማድረግ መምህሩ የቀለሙን 

አይነት በመናገር ተማሪዎች ደግሞ የያዙትን የእቃ አይነትና ያለውን ቀለም በመናገር 

መመሣሠልን ያሣውቁ፡፡ የያዙት ዕቃ ምን እንደሆነና ለምን እንደሚጠቅም መመህሩ 

ለተማሪዎች ገለፃ ያደርግላቸዋል፡፡ 

3 ህፃናቱ ከአካባቢው በየቡድን ወጣ ብለው የተለያዩ የተፈጥሮና ሠው ሠራሽ ዕቃዎችን 

እንዲሰበስቡ በማድረግ ስለሰበሰቡት ዕቃዎች ይዘው በመምጣት ለክፍል ተማሪዎች ገለፃ 

እንዲያደርጉ ማድረግ፡፡  

4 መምህሩ መስራች የሆኑ ሠው ሠራሽ የውሃ ቀለማትን በሶስት ትላልቅ ብልቃጥ 

በጥብጦ በማዘጋጀት፣ በብዛት ትናንሽ ከፔንስሊ ብልቃጥ አዘጋጅቶ በመጀመሪያ 

እሱደባልቆ ካሳያቸው በኋላ በተመሳሳይ መንገድ እነሱ እንዲያደባልቁ እንዲያደርጉ 

ማድረግ፣ ከፍ ብለው ያሉ ተማሪዎች ይህን ተግባር ቢፈጽሙ የተሻለ ነው፡፡  

5 መምህሩ  በA4 ነጭ ወረቀት ቀለል ያለ በኮንትዩር መስመር (Conture line) የተሠራ 

ሥዕል በማዘጋጀት በተማሪዎች ቁጥር ተመሣሣይ ኮፒ በማራባትና ክራዩን ቀለም 

በማዘጋጀት የተሠራውን ምስል ውስጡን በፈለጉት ቀለም እንዲቀቡ ማድረግ/ ቀለል 

ያሉና በህናፃናት ተወዳጅነት ያላቸው ቢሆኑ ተመራጭነት አለው፡፡ እንደተማሪው ደረጃ 

ቀለሞችን መምረጥ ይቻላል፡፡ ጠመኔ፣ ፖስቲል የውሃ ቀለም…..ወዘተ 
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ምሣሌ ወፍ፡  

 

በተጨማሪ ተማሪው ቀደም ብሎ በንድፍ ርዕስ በተሠጠው በቁጥር 2 መልመጃ 

የሠሩትን ሥራ ተመሣሣይ እንዲሰሩ ማድረግ በፈለጉት ቀለም አይነት በብዙ 

ቀለም/multi colors/ እንዲሰሩ ማድረግ፡፡  

 

6. እፍ በማለትና በመርጨት አሠራር ሥልት የተለያዩ ምስሎችን በተለያዩ ቀለም ወይም 

በአንድ አይነት ቀለም እንዲሰሩ ማድረግ 

7. የቀለም ቻርት በሰዓት መሠል በትልቁ በማዘጋጀት የደቂቃ፣ የሠአትና የሰኮንድ 

ቀጣሪዎችን በሚነቃነቁበት መልክ ተዘጋጅቶና ከዚህ በታች በሚታየው ምስል መሠረት 

ቀለም ተቀብቶ ሠአትና ደቂቃውን በማነቃነቅ ቀለማትን እንዲናገሩ ማድረግ፡፡ 
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8. እንደ ደረጃቸው ቀለል ባለ መንገድ በመጀመሪያ ከተገኘ ሦሥቱን አይነት ቀለም የለበሱ 

ሶስት ሰዎች በመምረጥ በህፃናቱ ፊት ለፊት በማቆም በማሣየት ከልጅነት የዕቃዕቃ 

ጨዋታ ጋር በማገናዘብ መስራች ቀለማትን እንደ ባልና ሚስት በማድረግ ተመስራች 

ማሣሠቢያ፡ መምህሩ ከተናገረ በኋላ ተማሪዎቹ የእሱን ንግግር በመድገም እንዲናሩ 

ማድረግ፡፡  

 

12 1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 

11 

ብ
ጫ

ማ
 ብ

ር
ቱ
ካን

  

ብ
ጫ

ማ
 አ

ረን
ጓዴ

  

አ
ረን

ጓዴ
 

ሰማያዊ አረንጓዴ  

ሰማያዊ  

ብ
ጫ

 

ብርቱካን  

ቀያማ ብርቲካን  

ቀይ  

ቀ
ያ
ማ

 ወ
ይ
ንጠ

ጅ
 

ወ
ይ
ንጠ

ጅ
  

ሰማያዊ 
ወይንጠጅ  
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ቀለሞች ልጅና የልጅ ልጅ በማድረግ ስለቀለማት አይነትና የተዋልዶን መሠረታዊ ጽንፀ 

ሃሣብን በእግረ መንገዳቸው እንዲያውቁ ማድረግ 

9. ቀለማትን በቀላሉ  ከአካባቢያቸው እንዲያዘጋጁ በማድረግ ለክፍል ተማሪዎች 

አንዲያሣዩ ከምን እንደአዘጋጁ እንዲናገሩ ማድረግ 

 

 
 

2.3. ቅርፃ ቅርጽ/ መቁረጥና መለጣጠፍ/ Sculpture/ cutting and  pesting/  

ስለቅርፃ ቅርጽ ጽንፅ ሀሣብ በሥነሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትርጉምነት አስፈላጊነት ላይ 

በመጠኑ ለመግለጽ ተሞኩራል ቅርፃ ቅርጽ ምስልና ዕቃዎችን ከድንጋይና ከአንጨት 

በመጥረብ፣ ቅርጽን ከሸክላ ጭቃ በመስራትና ከብረትና ከሌሎች ንጥረ ነገሮች በመጠቀም 

ተቀርፆ የሚወጣና የተለያዩ ወረቀትን በማገጣጠም፣ በማጠፍና በማብኳት የሚሠራ 

ያልተወሰነ ጥልቀት ያለው ሊዳስስ የሚችል አካል ነው፡፡ ቅርፃ ቅርጽን በሁለት አይነት 

ልንከፍለው እንችላለን አንደኛው ፍሪ ስታንዲንግ/free stadnign sculpture/ ቅርጽ ሲሆን 

ሌላው ሪሊፍ /relief sculpture/ ተብሎ ይገለፃል በቅድ መደበኛ ት/ቤት ያሉ ተማሪዎች 

ከበድ ያለ የቅርፃ ቅርጽ አሠራር ማሣየት ከእድሜ ደረጃቸው ጋር ሊመጣጠን ስለማይችል 

በእነሱ እድሜ ሊሰጥ የሚችሉ ይዘቶችን መምረጥ የምምህሩ አላፊነት ነው፡፡  

2.3.1. የጭቃ ቅርጽ አሠራር/ Clay work/  

በዚህ እድሜ ያሉ ህፃናት በተለይ ዝናብ በሚዘንብበት ግዜ /ክረምትን በመጠቀም 

በአካባቢያቸው በአለው አነስተኛ የውሃ ጅረት/ ቦይ ላይ ውሃ ግድብ በጭቃ በመገደብ 

ሲጫወቱ ይታያሉ፡፡ በተለይ ጭቃውን በማቡካትና የተለያዩ ቅርፆች፣ የቤት፣ የእንስሳት 

ምሥል በመስራት ሲደሰቱ ይታያሉ፡፡ በተጨማሪም ጭቃውን በሰፊው በማድቦልቦልና 

ከአፉ ላይ ሠፋ ያለ የድስት ያህል ክፍተት በመፍጠርና የሠሩትን ድስት መሠል አካል 

አፉን ወደ መሬት በመድፋት ከፍ አድርገው በመሃል ወደ መሬት/ ወለል ላይ በመወርወር 

በሚሠሙት የፍንዳታ ድምጽ ሲደሰቱ ይሰማሉ፡፡ ስለዚህ የጭቃ ቅርጽ በዚህ እድሜ ላሉ 

ህፃናት አይነተኛ የመደሰቻ፣ ፍላጐታቸውን የማርኪያና የፈጠራ ችሎታቸውን የማዳበሪያ 

ዋንኛ መሣሪያ ነው፡፡ ለግንዛቤ እንዲረዳ ቀለል ያለ የጭቃ ቅርጽ አሰራር የሚያመለክተውን 

በአባሪ 4 በሥዕል 9 ያለውን ይመልከቱ፡፡ ጭቃ ከድንጋይና ከእንጨት ይልቅ በቀላሉ 

ሊተጣጠፍና የፈለጉትን ቅርጽ ለመስራት የሚያስችል ነው፡፡ ህፃናት በጭቃው እየነካኩ፣ 

እያጨማለቁና የተለያዩ ቅርፆች እየሠሩ መጫወት ይፍልጋሉ፣ በጭቃ ሽታም ይረካሉ፡፡ 

ጭቃ ጥንካሬ የለውም እንደ ቋሚ ቁሣቁሥ ልንቆጥረውም አንችልም በቀላሉ ነው 

ማሣሠቢያ፡ ያዘጋጁትን ቀለም ወደአፋቸው ከማድረግ እንዲቆጠቡ ማሣወቅ፡፡  
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የሚፈርሰው፡፡ በመጠን ትልቅ የሆነ ቅርጽ ለመስራት ከፈለግን ጭቃው ስለሚዘምም  

ድጋፍ ያስፈልገዋል፡፡ ለዚህም ትናንሽ ውፍረት ያላቸው ሽቦዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉ፡፡ 

ነገር ግን ለዚህ እድሜ ክልል ህፃን አስፈላጊነቱ አይታይም፡፡ በቀላሉ አፍርሰው ሌላ ቅርጽ 

የመስራት ፍላጐትቸው ያየለ በመሆኑ እንደዚሁ ቢጠቀሙ የተሻለ ነው፡፡ ለከፍተኛ 

የሀውልት ሥራ ጭቃ የመጀመሪያውን ንድፈ ሀሣብ ማቅረቢያና ለዋናው ቅርጽ መሠረት 

የሆነ ነው፡፡ የተፈለገው ቅርጽ መጠኑን ቅርጽንና ይዘቱን ጠብቆ እንዲገኝ የሚያስችለው 

የመጀመሪያው በጭቃ የሚሠራው ቅርጽ ነው፡፡ የጭቃ ቅርጽ ጥንካሬ ባይኖረውም 

በመጠኑም ጥንካሬ ይዞ እንዲገኝና ውሃ በቀዳዳው እንዳያሳልፍ ለማድረግ በእሳት ላይ 

ለዚሁ በተዘጋጀው ማቃጠያ/Kiln/ መለብለብ አስፈላጊ ነው፡፡ ጥንካሬ እንዲኖረው ለማድረግ 

የሚረዱ ጭቃዎች የሸክላ ጭቃ መሆኑን ማገናዝብ አስፈላጊ ነው፡፡ የሸክላው ጭቃ 

ለመቃጠል ዝግጁ ከመሆኑ በፊት ትናንሽ ጠጠሮች በጭቃው ላይ መኖሩን አለመኖሩን 

ማገናዘብ አስፈላጊ ነው፡፡ ምክንያቱም የጭቃው ቅርጽ/ ሽክላው/clay/ ከመሠንጠቅ ይድናል፡

፡ የጭቃ ሞዴልን አስፈላጊ ከሆነ ወደ ተለያየ አይነት መለወጥ ይቻላል፡፡ ይኸውም 

የብረት፣ የመዳብ፣ የሲሚንቶና የጀሶ ቅርጽ ማድረግ ይቻላል፡፡ ወደዚህ አይነት ዘዴ 

የመቅረጽ ሥልት ካስቲንግ/casting/ ይባላል፡፡ ቅድመ መደበኛ ተማሪዎች የተለያዩ 

ቅርፆችን በጭቃ ከመስራታቸው በፊት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መምህሩ ያለውን ልምድ 

ማካፈል አለበት ይኸውም ጭቃው ባዕድ አካላት /የተሰባበሩ መስታወት፣ ስፒል፣ ድንጋይ 

ከመሣሥሉት የፀዳ መሆኑን ማረጋገጥና ጭቃውን ለማቡካት ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ 

ሥራቸውን ከመጀመራቸው በፊት ሽርጥ መልበስ፣ ጠረጴዛው በረጅም ላስቲክ መሸፈን 

የመሣሠሉትነ ማስረዳት አስፈላጊ ነው፡፡ የተዘጋጀው ጭቃ በቀላሉ እንደኘላስቲክ 

መተጣጠፍ የሚችል፣ የቦካ፣ በጣም ያልረጠበና ያልደረቀ መሆን አለበት፡፡ ሥራውን 

ከመጀመሩ በፊት ጭቃው ለሥራ ዝግጁ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ የተዘጋጀውን 

ጭቃ ህፃናቱ በመጭመቅ/Squeezing/በመቀርጥፍና በመቦጨቅ /pinching/በመጐሸም 

/pocking/ና በመለጠጥ /stretching/ ጭቃው ለሥራ ዝግጁ መሆኑ እንዲያረጋግጡ 

ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡  

 

የቅድመ መደበኛ መምህር ቀለል ካለ የቅርጽ አሠራር ሥልት መነሣት አለበት፡፡ ይኸውም 

በመጀመሪያ የወይን ፍሬ የሚያህሉ በርካታ ክብ ቅርፆች እያድቦለቦሉ እንዲያዘጋጁ 

ማድረግ፡፡ በመቀጠልም የሚፈልጉትን ቅርጽ እርስ በርስ በማጣበቅ እንዲሰሩ ማድረግ 

ይቻላል፡፡ በመቀጠል ጭቃውን በረዥሙ እንደ እባብ ቅርጽ በቀጭኑ ካድቦለቦሉ በኋላ 

በመደራረብ፣ በመነባበርና በማጣጠፍ፣ በማጠማዘዝ የፈለጉትን አይነት ቅርጽ ለመስራት 

ይችላል፡፡ በመዋዕለ ህፃናት መጨረሻ ደረጃ/ 3rd level/ ያሉ ህፃናት ብርቱካን መጠን ድረስ 
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ያለ ክብ ቅርጽ እንዲያድቦለቡሉ በማድረግና መሀሉን በሁለት አውራ ጣቶች በማስፋትና 

ከውጩ ወደውስጥ በጣታቸው ወደ ውስጥ በመግፋት የተለያዩ ቅርፆችን እንዲሰሩ ማድረግ 

ለምሣሌ ዋንጫ፣ ድስት ወዘተ ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ግዜ በክፍል ውስጥ ወይም 

ከከፍል ውጪ ማድረግ ይቻላል ነገር ግን ህፃናቱ ከልጅነት እድገት ተያያዥነት ባለው 

መንገድ ውስን ባልሆነ ቦታና ነፃ በሆነ መንገድ እንዲሰሩ እንዲችሉ ውጪው ቦታ 

ተመራጭነት አለው፡፡ ጭቃ እንደልብ ለማግኘት ካልተቻለ ሊተኩ የሚችሉ ቁሳቁሶች 

ማለት፣ ኘላስቲስኒ(የመስታወት ጭቃ)፣ የጤፍና የስንዴ ዱቄት የመሣሠሉትን መጠቀም 

ይቻላል፡፡ ሥራው ሣይደርቅ ለሚቀጥለው ግዜ ለማቆየት ከተፈለገ የላውንደሪ የልብስ 

መያዣ ኘላስቲክ በውሃ በመጠኑ ከራሰ በኋላ ሸፍኖ ማስቀመጥ ይቻላል፡፡  

 

2.3.2.  የወረቀት ቅርጽ ሥራ/ paper sculpture/  

በአሠራር ሥልቱ ህፃናት በቀላል የሥዕል ፍላጐት እድገታቸውን ለማፍጠን ከፍተኛ 

አስተዋጽዎ አለው፡፡ የወረቀት ቅርጽ አሠራር የሚከናወነው እንደአስፈላጊነቱ በስስና 

በወፍራም በወረቀት በመጠቀም በተጨማሪ ሌሎች የሚያስፈልጉ ቁሣቁሶች ማጣበቅያ፣ 

ቀለም ማኒላ፣ ስኮችቴኘን በማዘጋጀት ነው፡፡ የወረቀት ቅርጽ ስራን በሶስት ልንመድበው 

እንችላለን፡፡ ይኸውም 

1ኛ/ በማጣጠፍ ቅርጽ የመስራት ዘዴ/Folding/ 

2ኛ/በመቆራረጥና በማጣበቅ ቅርጽ የመስራት ዘዴ/Cuting and pasteing/  

3ኛ/ በማቡካትና በማለጣጠፍ የመስራት ዘዴ/ Kneeding and plastering/  
 

በማጣጠፍ ቅርጽ የመስራት ዘዴ 

ይህ አሠራር ዘዴ ሥሥ ወረቀት 6ዐ-9ዐ ግራም በሆኑ ወረቀቶች በመጠቀም በተፈለገው 

መጠን የወረቀቱን ስፋት በማዘጋጀትና ወረቀቱን በተለያየ መጠን በማጣጠፍ የተለያዩ 

አንድ ወጥ ቅርፆችን የመስራት ዘዴ ነው፡፡ በዚህ የአሠራር ዘዴ እንደ ፖስታ፣ 

ማንቆርቆሪያ፣ ባርኔጣ፣ መርከብና፣ የተለያዩ ቅርፆች ለመስራት ይቻላል፡፡  
 

በመቆራረጥና በማጣበቅ ቅርጽ የመስራት ዘዴ 

የዚህ አሠራር ዘዴ የሚከናወነው ወፍራም ወረቀቶችን ከ19ዐ ግራም በላይ የሆኑትን 

በማዘጋጀት በተለያዩ ቅርጽ በመቆርረጥና በመገጣጠም የተፈለገውን ቅርጽ የመስራት ዘዴ 

ነው፡፡ በዚህ የአሠራር ዘደ ቦርሳ፣ ቅርጫት፣ ማስክ፣ ፈረስ፣ ቀጭኔ፣ ዝሆን የመሳሰሉትን 

ቅርፆች መስራት ይቻላል፡፡ በዚህ አሠራር ሥልት ውስጥ/ ቦክስ ስክላኘቸር, /Box 

sculpture/ የሚባል የአሠራር ዘዴ አለ፡፡ የዚህ አሠራር ሥልት የሚከናወነው የተለያዩ 

ቅርጽ ያላቸው የተጣሉ/ የማይፈለጉ ፖኬቶች፣ ካርቶኖችን፣ የወረቀት መጠቅለያዎች፣ 
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የወረቀት ዕቃ መያዣዎች የመሣሠሉትን በማሠባሠብና በማጣበቅያ በመጠቀም 

በመገጣጠም የሚሠራ የአሠራር ሥልት ነው፡፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ 4 ላይ ሥዕል 10 

ይመልከቱ፡፡  
 

በማቡካትና በመለጣጠፍ የመስራት ዘዴ 

ፔፐር ማሼ /papier mache/ ይህ ሥራ የሚከወነው በሁለት አይነት ዘዴ ነው አንደኛው 

ዘዴ በመለጣጠፍ ሲሆን ሁለንተኛው ዘደ አብኩቶ ቅርጽን መስራት ነው፡፡ ሥራው 

ከመጀመሩ በፊት ለዚህ ሥራ የሚያስፍልጉ ቆሣቆዎች ቀድመው መዘጋጀት አለባቸው 

እነዚህም፡- ወረቀት፣ ሱፍ ክር፣ መቀስ፣ መቁረጫ፣ ሽቦ፣ ሙቅ፣ የሽንት ቤት ወረቀት፣ 

የውሃ መያዣዎች፣ የቴምኘራ ቀለም ፣ ባለ ቀለም ወረቀት ለመሠረት የሚሆኑ ጠፍጣፋ 

እንጨቶች አስፈላጊ ናቸው፡፡  
 

በመለጣጠፍ የመሥራት ዘዴ/Plastering style/፡- በመጀመሪያ እንደ ሞልድ /mould/ 

የሚያገለግሉ ዕቃዎችን በማጋጀት በእቃው በስተጀርባ ስስ የሆኑ ወረቀቶች/ ጋዜጣ፣ 

መጽሔት/ የመሣሠሉትን በውሃ በትናንሹ እየቆረጡ በማራስ በቀጥታ በተዘጋጀው ሞልድ 

ላይ በመዳረረብ መለጠፍ፡፡ የመጀመሪያ ተደራቢ/layer/ ካለቀ በኋላ በሚቀጥለው 

ተደራቢውን በተመሳሳይ መንገድ መቀጠል፡፡ በሶስተኛው ተደራቢ ላይ የስንዴ ወይም 

የጤፍ ሙቅ በማዘጋጀት የተቆራረጠውን ወረቀት በሙቅ በመንከር ወይም በመቀባት 

በሁለንተኛው ተደራቢ ላይ መለጠፍ፣ ሙቅ ማግኘት ካልተቻለ ቪናቢል ኮላን በቀጭኑ 

በውሃ በማቅጠንና ወረቀቱ ላይ በመቀባት እስከሚፈልገው ውፍረት እስከሚደርስ ድረስ 

በመደራረብ በሞዴል ላይ መለጠፍ አስፈላጊ ነው፡፡ ወረቀቱ እና እቃው ተጣብቀው 

እንዲቀሩ በስሱ ቅባት እቃውን በመቀባት ወይም ስስ የላውንደራ ላስቲክ በውሃ አርጥቦ 

ሞዴል ላይ ቅርፅን ሳይለቅ በመሸፈን ማዘጋጀት ይቻላል' በሌላ ዘዴ መንገድ በወፍራም 

ሽቦ የሚፈለገውን ቅርፅ በመስራት በቀጭን ሽቦ ሞዴል የሚፈለገውን ቅርፅ እንዲያገኝ 

በማድረግና ወረቀቱን እንዲያሾልክ  በሱፍ ክር እና በቃጫ በመተብተብና በላይ ላይ  

በተመሳሳይ  መንገድ ወረቀቶችን በመደራረብ፣ በመለጠፍ የተፈለገውን ቅርጽ መስራት 

ይቻላል፡፡ ልዩነቱ የመጀመያው ስራ በቀላሉ የተሰራውን ከሞልዱ በማላቀቅ 

የመጀመራያውን የሚመስል ቅርፅ መፍጠር ሲሆን የሁለተኛው ግን እዛውላይ ቅርፁን 

ተከትሎ ሞዴል መስራትን ያመለክታል' በስተመጨረሻ በቲምፕራ ቀለም በመጠቀም 

ዕቃውን በመቀባትና በቫርንሽ /varnish/ በመወልወል ለሚፈለገው ጉዳይ ማዋል ይቻላል' 

 

በማቡካት የመስራተ ዘዴ /Kneeding style/፡- ይህ ዘዴ የሚከናወነው የተዘጋጀውን ሥሥ 

ወረቀት በትናንሽ በማቡካትና በተዘጋጀው በመጠኑ በቀዘቀዘው ሙቅ/wheat paste/ ጋር 
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አደባልቆ በማቡካት ለሥራ በማዘጋጀት ነው፡፡ በዚህ ዘዴ እንደ ጭቃ ቅርጽ አሠራር 

የተፈለገውን ቅርጽ መስራት ሲቻል በተለይ ሪልፍ/relief/ ቅርፆችን ለማከናወን በጣም 

አስፈላጊ ነው፡፡ ይህን ሥራ በቀላሉ የሽንት ቤት ወረቀት/Soft paper/ በመጠቀምና በውሃ 

በቀጥታ በማቡካት ወይም በማራስ የተፈለገው አይነት የሪልፍ ቅርጽ መስራት ይቻላል 

በእርጥበቱ በመጠኑ ውሃው ሲመጥ በከለር በመጠቀም የፈለገውን ቀለም መስጠት ይቻላል 

በተረፈ በውሃና በተምኘራ ቀለም ማስዋብ ይቻላል፡፡  

 

መልመጃ 8 

2.3.3. ተግባራዊ ሥራዎች 

1. ህፃናቱ የተዘጋጀውን በመጠኑ ያልደረቀና የረጠበ ጭቃ በትናንሽ የወይን ፍሬ/grape fruit/ 

መጠን እያድቦለቦሉ በማዘጋጀት የፈለጉትን ቅርጽ እንዲሰሩ ማድረግ ለምሣሌ ሠው፡- 

 

 

2. በመቀጠል ጭቃውን በመሸምለል ረዥም የሆነ የዕባብ ቅርጽ በመፍጠርና አንዱ በአንዱ ላየ 

በመደራረብ የፈለጉትን ቅርጽ እንዲሠሩ ማድረግ  

 
ለምሣሌ ድስት  

 

 

 

3. የቅድመ መደበኛ ልጆቹን ኳስ መሠል ጓል /lump/ ጭቃ እንዲያዘጋጁ በማድረግ የፈለጉትን 

ቅርጽ/ እንሠሣትና፣ አዕዋፍ/ የመሣሠሉትን ሠርተው እንዲያሣዩ ማድረግ፡፡  

4. A3/29.7x44/መጠን ስስ ወረቀት በማዘጋጀት የኮፍያ ቅርጽ ህፃናቱ እንዲሠሩ ማድረግ፡፡  
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5. ለምሣሌ  

 

ቁጥር 1. በመጀመሪያ 297x 44 ሳሜ የሆነ A3 ሬክታንግል ስስ ወረቀት ማዘጋጀት  

2. አነስተኛ የሆነውን ጐን በመውሰድ ከተመሣሣይ ጐንጋ በማገናኘት ማጠፍ 

3. በስተቀኝ ያለውን ማዕዘን የወረቀቱን መሃል በመጠበቅ ማጠፍ 

4. በስተግራ ያለው ማዕዘን በተመሣሣይ መንግድ ማጠፍ 

5. ከታች ያለውን ያንዱን ቅጠል ጫፍ ወደላይ ማጠፍ 

6. በተቃራኒው ገጽ ሌላውን ቅጠል ጫፍ በተመሣሣይ መንገድ ማጠፍ 

7. በስተቀኝ ያለውን ወጣ ያለውን አካል በሌላው ገጽ ላይ ወደውስጥ ማጠፍ 

8. በተቃራኒው ያለው ሌላኛው ገጽ ወጣ ያለውን አካል ወደፊት ለፊት ማጠፍ 

9. በስተግራ ያለውን ጫፍ አካል በተመሣሣይ መንገድ በጀርባው ወደውስጥ ማጠፍ 

10. በስተቀኝ ያለውን ጫፍ አካል በተመሣሣይ መንገድ ወደፊት ለፊት ማጠፍ  

11. በስተመጨረሻ የባርኔጣ ቅርጽ መፍጠር፡፡  
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6. በ A3/297/44 ሳሜ/መጠን ስስ ወረቀት በመጠቀም የመርከብ ቅርጽ ህፃናቱ እንዲሰሩ 

ማድረግ፡፡ ከቁጥር 11 በመነሣት የሚከተሉ ሥራዎች ይከናወኑ  

 

ቁጥር 12. በስተታች ካሉ ሁለት ቅጠሎች የፈተኛውን ቅጠል መሃል ያለውን ማዕዘን/Angle/ 

ወደላይና ወደፊት መሃል በመሃል ማጠፍ 

13. ሌላውን የቀረውን ጫፍ በተመሣሣይ መንገድ በስተጀርባ ወደ ላይና ወደ ኋላ 

መሃል በመሃል ማጠፍ  

14.  እንደቁጥር 11 በተመሣሣይ ከውስጥ የዳይመንድ ቅርጽ በመፍጠር 

በመለጠፍ ማጠፍ 

15. በተመሣሣይ መንገድ እንደ ቁጥር 12 ከሁለት ተመሣሣይ ቦታ ካሉ የገጽ 

ጫፎች አንደኛው ወደፊት መሃል ለመሃል በመጠበቅ ማጠፍ/ የዳይመንድ 

ቅርጹ እያነሱ ይሄዳል/  

16. ከበስተጀርባ ያለውን ቀሪው ገፃትን እንደቁጥር 13 ወደ ኋላ ማጠፍ 

17. ከግራና ቀኝ እንደ እንቡጥ /buds/ ያሉትን ወደ ግራና ቀኝ በመሣብ 

የመርከብ ቅርጽ በቁጥር 18 ያለውን መፍጠር  

18. የመርከብ ቅርጹን ከላይ ያለውን የውስጥ ክፍለ በመለጠጥ ከስር ያለውን 

ክፍት ቀዳዳ በተመሣሣይ መንገድ በመለጠጥ በቁጥር 19 ያለውን ቅርጽ 

እንዲፈጥር ማድረግ፡፡  
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7. በማጣጠፍ የቀበቶ ቅርጽ አሠራር 

 

 

መግለጫ፡- የሚተጣጠፈው ወረቀት ስፋት የርዝመቱን ¼ መሆን ይገባዋል በፊደል “ለ” 

ያለውን ስዕል ይመልከቱ፡፡ ቀበቶውን ለመስራት በምንጀምርበት ግዜ እርስ በርስ አንዱን 

ወረቀት በማጣመር ቀለበት መፍጠርና ማጠፍ ያስፈልጋል፡፡  

ሀ. ወረቀትን በመቆራረጥ ከላይ ያለውን መግለጫ በመከተል ማዘጋጀት ቁርጥራጭ 

ወረቀቶቹ የስኩየርነት ባህርይ ቢኖረው ጥሩ ነው፡፡  

ለ. የተዘጋጀውን ቁርጥራጭ ወረቀት ሁለቴ በርዝመቱ በተመሳሳይ ቦታ ማጠፍ  

ሐ. በደምብ አጥብቆ ማጠፍና ማዘጋጀት  

መ. በርዝመት የታጠፈውን ቅርጽ እኩል ለኩል በግማሽ ማጠፍ  

ሠ. የታጠፈውን በመዘርጋት የግራጫፉን ወደመሀከለ ከበፊቱ እጥፋት ትይዩ ማጠፍ  

ሰ. በተመሣሣይ በዛ ያሉ የታጠፉ ወረቀቶች  ማዘጋጀት 

ሸ. የተጣጣፉትን ወረቀቶች ሁለቱን ጫፍ ለማስገባት ወይም እርስ በራስ ለማስተሣሠር 

የሚያስችለውና ገፃት በመምረጥ በሥዕል “ቀ”ና “ሸ” መሠረት ማገኛነት  

ቀ. ያሉትን ቁርጥራጭ እርስ በራስ እንደሥዕሉ በመቀጣጠል ቀበቶ በረዥሙ መስራት 

ይቻላላ፡፡  

 

 

 

 

 

ሀ 
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8. የተለያዩ ቅርፆች ያላቸው ፖኬቶች/ካርቶኖችን በማገጣጠም የዝሆን ቅርጽ እንዲሰሩ ማድረግ 

ምሣሌ፡- በመጀመሪያ ተማሪዎች ከመድሃኒት መሸጫ ቦታ፣ ከጽህፈት መሣሪያ መዳብር 

ከመሣሠሉት የማይፈለጉ ፓኬቶች፣ መጠቅለያዎች ማሸጊያዎችና ሽቦዎች እንዲሰበሰቡ ካደረጉ 

በኋላ ሥራውን እንዲሠሩ ማድረግ ያስፍለጋል፡፡  
 

የሚያስፈልጉ ነገሮች   

1. የቢክ እስክሪብቶ ወይም የመድሃኒት መያዣ ሬክታንግል ማዕዘን ቅርጽ ያለው 

ፖኬት  

2. የሽንት ቤት ወረቀት መጠቅለያ ሲሊንደር/በርሜል መሠል ቅርጽ ያለው ወረቀት  

3. የሱፍ ወይም ማንኛውም ክር መጠቅለያ ወይም የሠንደል መያዣ ፖኬት  

4. ቀለም ያላቸው 19ዐ ግራም ወረቀት/ሪቨን 

5. ግሉ ወይም እሁ ማጣበቂያዎች 

6. የጠርሙስ ክዳን/ቡሽ 

ሥዕላዊ መግለጫ  
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አሠራር 

ሀ. የሽንት ቤት ወረቀት ከቢክ እስክሪኘቶ መያዣ ፓኬት ጋር ማጣበቅ፣ 

ለ. አራት ቁርጥራጭና ተመሣሣይ ቁመት ያለው የሰንደል መያዣ ፖኬት በመቁረጥ 

ከፖኬቱ ሥር እና እግር በአራት ቦታ ማጣበቅ 

ሐ. ቀጭን ሽቦ በማምጣት በሽንት ቤት ወረቀት መጠቅለያ ላይ መሃል በመሃል 

በማሠር እንደኩምቢ አድርጐ ማዘጋጀት፣ በቀጭን ቀለም ያለው ወረቀት ወይም 

ሪቨን እንደጭራው ከኋላ መለጠፍ 

መ. የተዘጋጀውን የጠርሙስ ክዳን ቡሽ አንዱ በአንዱ ላይ በሽቦ ላይ በመሠካካት 

ማዘጋጀት  

ሠ. የቀሩትን የጆሮ ክፍልና ሁለቱን አይን በክብና በሞላላ ቅርጽ አዘጋጅቶ መለጠፍ  

9. የአንበሳ ምስል በወረቀት ቅርጽ የመስራት ዘዴ  

ወፈር ያሉ ቀለም ያላቸው ማኒላ ወረቀቶችን በመቆራረጥና በማጣበቅ የተፈለገውን 

ቅርጽ የመስራት ዘዴ ነው፡፡  

የሚያስፈልጉ ነገሮች  

1. ከለር ያለውና ነጭ ወፍራም ወረቀት  

2. ማርከር 

3. መቀስ/መቁረጫ 

4. ቃጫ/ሪሸን 

5. ማጣበቅያ/ እሁ ወይም ግሉ  

አሠራር 

ሀ. ቀለም ባለው ወረቀት ላይ ክብ መስመር በማውጣት በግራና ቀኝ የጆሮ ቅርጽ በማዘጋጀት 

ሌላውን ክብ ቅርጽ እንደ አንበሳ ጐፈሬ ወይም የፀሃይ ጨረር  በማስመሰል ሬክታንግል 

ቅርጹን ዙሪያውን በመቁረጥ ብዛት ያላቸውን የተያያዙ ሬክታንግል ቅርፆች ማዘጋጀት  

ለ. በክብ ቅርጽ የተዘጋጀው ወረቀት ላይ አይንና አፍንጫ ቀዳዳ ማውጣት  

ሐ. በክብ ቅርጽ የተዘጋጀው ወረቀት ላይ በስተጫፍ ያለው አካልን ከመሃል ወደ ጠርዝ 

በመቅደድ በማነባበርና እርስ በርስ በመለጠፍ የኮን (Cone) ኮንኬቭ/ኮንቬከስ 

Concave/convex/ ቅርጽ ይዞ እንዲገኝ ማድረግ 
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መ. በስዕሉ እንደሚታየው ወፍራም የቀለም ማኒላ ወረቀትን በስኩየር ቅርጽ በስፋት ቀርፆ 

ማዘጋጀት 

ሠ. የተዘጋጀውን የስኩየር ቅርጽ መሃል ለመሃል ማጠፍ  

ረ. በታጠፈው ላይ ሥዕሉ እንደሚያሣየው በግማሽ ሞላላ ቅርጽ ቆርጦ ከመሃሉ ማውጣትና 

እንደ እግር ማዘጋጀት 

ሰ. የተዘጋጀውን ክብ ቅርጽ ስዕሉ እንደሚያሣየው ከአንድ ከታጠፈው አናት ማዕዘናዊ ቅርጽ 

ለይ በማጣበቅ የእንስሳት ቅርጽ መፍጠር ነው፡፡  

 

10. በሽንት ቤት ወረቀት/ soft paper/ በመጠቀም በማቡካት ፔፐር ማሼ/paper mache/  

ቅርጽ በጠፍጣፋና ዝርግ በሆነ ወፍራም ካርቶን ላይ የሚፈልጉትን ቅርጽ ነድፈው 

እንዲለጠፍ በማድረግ ሪሊፈ ቅርጽ ሠርተው ያሳያሉ፡፡ 

ለምሣሌ፡- አሻንጉልቴ 
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2.3.4.  የእጅ ሥራ/ Hand Craft/ 

በሥነ ጥበብ ሙያ ውስጥ የእጅ ሥራ እንደ አንድ ሙያ ልዩ ልዩ ጥበባትን ባለሙያው 

የሚገልጽበት ዋንኛ መሣሪያ ነው፡፡ በተለይ ቅርጽ ነክ የሆነ ሸክላ አፈር፣ በእንጨት፣ 

በሲምንቶ፣ በበሃ ድንጋይ በመሣሠሉት የሚሠሩ ውጤቶች አንዱ የሥነ ጥበብ ሙያ 

የሚገለጽ በት ነው፡፡ የዚህ ባለሙያ ስሜትንና ፍላጉትን በጠፍጣፋና ዝርግ በሆነ  አካል 

በመጠቀም መግልጽ ብቻ ሣይሆን ለሠው ልጅ አገልግሎት የሚሆኑ መገልገያ 

ቁሣቁሦችንም የሚያሣይ የፈጠራ ጥበብ ሲገልፅልን ቆይቷል፡፡ የጨርቃ ጨርቅ፣ የዳንቴል 

ስራዎች ልዩ ልዩ የጥበብ ዲዛይኖች የቅርጫት ሥራዎች፣ የምንጣፍ፣ የስንደዶና የክር 

ላንቲካ ሥራዎች የእጅ ሥራ ጥበብ ውጤቶች ናቸው፡፡  

 

ተግባር ላይ የሚውሉ በእጅ የሚሠሩ አስደሣችና ውብ የሆኑ የሥነ ጥበብ ውጤቶች 

የተቀረጸ የተጠረቡ፣ የተስፋና የተጠለፉ ዕቃዎች የእጅ ሥራ ውጤቶች ተብለው ይገለፃሉ 

ሶስት አይነት የእጅ ሥራ አይነቶች አሉ፡፡ እነሱም 1. የሸክላ ሥራ (Pottery)  2. የሽመና 

ሥራ (Weaving) 3. ግላስ ብሉዊንግ (Glass blowing) ናቸው፡፡  

 

የሸክላ ሥራ፡- ሸክላ አፈርን በመጠቀም ልዩ ልዩ የሸክላ ዕቃ ቅርፆች በልዩ ልዩ መልክ 

የመስራት ዘደ ነው፡፡ ለሠው ልጅ አስፈላጊ የሆኑ የቤት መገልገልያ መሣሪያዎች/ማብሰያ/ 

የተዋቡና ያጌጡ በባህላዊና በፋብሪካ የተሠሩ ዕቃዎች በባህላዊ መልክ ወይም በፋብሪካ 

የሸክላ ማቃጠያ/ Kiln/ ተለብልቦ የሚዘጋጀ የሸክላ ቅርጽ ውጤት ነው፡፡ 

 

የሽመና ሥራ፡- ሱፍ ክር/wool/ ጥጥ/cotton/ እና ሠው ሠራሽ የሆኑ ለጨርቅ ጨርቅ 

የሚያገለግሉ ቁሣቁሦች /cynthetic materials/ በመጠቀም የጨርቅ ጨርቅ ሥራን ድርና 

ማግ በመፍጠር በተለያዩ ፖተርኖችና ቀለሞች በሽመና ዕቃዎች በመጠቀም የሚሠራ 

ጥበብ ነው፡፡ 

 

ግላስ ብሎዊንግ፡- የመስታወት ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም በከፍተኛ የሙቀት ሃይል 

በማቅለጥና አየር በሚያስገባ ረጅም ቀዳዳ ባለው ቲዮብ/tube/ በመጠቀም የቀለጠውን 

የመስታወት ንጥር ነገር አየር ወደ ውስጥ በማስገባትና እንዲነፋፋ በማድረግ የተፈለገውን 

የቅርጽ አይነት በተለያዩ ዘዴ ቅርጽ እንዲኖረው በማድረግ የመስራት ዘዴ፡፡  
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መልመጃ 9 

2.3.5. ተግባራዊ ሥራዎች 

የአፀደ ህፅናት ተማሪዎች በመቀስ  መቁረጫ በመጠቀም የተዘጋጀውን ወፍራም ባለቀለም 

ወረቀት በየአንዳንድ ሣንቲ ሜትር ስፋት ወደታች ወይም ወደላይ አንደ ድር በመቅደድ 

እንዲዘጋጅ ማድረግ በተዘጋጅው ቦታ ላይ እንደማግ በረዥሙ በአንድ ሣንቲም ሜትር ስፋት 

የተዘጋጀ ወረቀት በብዛት በመቁረጥ ቀደም ብሎ በተዘጋጀው በተቀደደው አካል ውስጥ 

እንደማግ ወደጐን ተራ በተራ በቀዳዳ ውስጥ ወደላይና ወደታች በማስገባትና በማስተላለፈ 

የሥጋጀ አሠራር ሥልትን እንዲያከናውኑ ማድረግ፡፡  

 

2.4. ቀላል የህትመት ሥራ/ Print making/  

ህትመት አንድ አይነት ዲዛይን ከተዘጋጀ በኋላ በምንፈልገው መጠን በተለያየና በአንድ 

አይነት ቀለም በመጠቀም በገፃት ላይ ዲዛይኑን መላልሰን ለማባዛት የሚያስችለን ጥበብ 

ነው፡፡  

ህትመት ለኛ በጣም ከፈተኛ ጥቅም የሚሠጥ ነው አገልግሎቱን ለምሣሌ ያህል 

በምንለብሰው ልብሶች በረጠረጴዛ ልብሶችና በመጋረጃዎች ላይ ያሉ ዲዛይኖች የህትመት 

ውጤቶች ናቸው ለህትመት የምንገለግልባቸው ሠው ሠራሽና የተፈጥሮ አካላቶች አሉ፡፡  

2.4.1.  የሠው ሠራሽ የተፈጥሮ አካላት ትርጉም  

የተፈጥሮ አካላት/ Natural entites/ በአለም ውስጥ በአጠቃላይ ተፈጥሮ ወይም ተከስቶ 

የምናገኘው በአለምና በሥነፍጥረት ውስጥ ያለውን ስንገልጽ ነው፡፡ 

ምሳሌ፡- ከዋከብት፣ ኘላኔት፣ ጋዝ፣ እንስሳት፣ ተክል ወዘተ 

ሠው ሠራሽ አካላት/ Artificial entities/ ተፈጥሮአዊ ያልሆኑ የሠው ልጅ ተፈጥሮ 

ያበቀላቸውን ጥሬ ሀብቶች በመጠቀም ለሰው ልጅ አገልግሎት የሚለውጣቸው በተለይ 

በጠቢባን የሚሠሩ ሠው ሠራሽ የምርት ውጤቶች ናቸው፡፡  

 

የህትመት ዘዴዎች በሁለት ምድብ ልንመድባቸው እንችላለን፡፡ 

አንደኛው አይነት ቀጥታ የሆኑ ህትመት/Direct printing technlogue/ ዘዴና ቀጥታ 

ያልሆኑ ህትመት indirect printing technique/ ዘዴ ተብለው ይጠራሉ፡፡  
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2.4.2. የህትመት አይነቶች 

ቀጥታ የሆነ ህትመት፡- የዚህ ህትመት አይነት አሠራር ዘዴ ሠው ሠራሽና ተፈጠሮ 

የሆኑ ቴክስቸር/texture/ ያላቸውን አካላት በመውሰድ በቀጥታ በማተሚያው ቀለም ላይ 

በማሣረፍ ቀለም የያዘውን ገጻት በተዘጋጀው ባዶ ገፃት ላይ በማሣረፍ የምንሠራበት ዘዴ 

ነው፡፡ ለምሣሌ፣ የጣት/finger print/ ህትመት ፣የቅጠል /leaf print/  ህትመት የግንድ 

/stem print/ ህትመት እንደምሣሌ ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ 5 ላይ ሥዕል 

11 ይመልከቱ፡፡  

 

ቀጥታ ያልሆነ ህትመት፡- እንደ እስቴንስል/ ወረቀት/ እናት ብስኬት በመሣሠሉ አካላት 

ላይና ንድፍን በመንደፍና በመቅረጽና በመቅደድ አባጣና ወለል በመፍጠር እንዲሁም 

ክፍት ቦታ በመፍጠር የመስራት ዘዴ ነው፡፡  

  

ቀጥታ ያልሆኑ የህትመት አይነቶች ውስጥ የድንችና የስቴንስል የህትምት አሠራር 

ሥልቶች እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  

2.4.2.1 የቅጠል ህትመት/leaf print/ ፡- እንዳለ የተለያየ ቅርጽና ቴክስቸር ያላቸውን አካላት 

በማሠባሠብና በገፃቱ ከበስተጀርባቸው ቀለም በመቀባት በቀጥታ በነጭ ወረቀት ላይ 

በማሣረፍ የማተም ዘዴ ነው፡፡ 

2.4.2.2 የድንች ህትመት/ potato print/ በጣም ደስ የሚል የተለያየ የፓተርን አቀማመጥ 

ዘዴ የምናጠናበትንና ሠርተን የምንጠቀምበት አስደሳች የህትመት ዘዴ ነው፡፡ 

ማተሚያ ድንቹ አገልግሎቱ እስከሚደርቅ ድረስ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ በዚህ 

አይነት አሠራር ዘዴ ከሙዝ ግንድ፣ ካሮት፣ ቀይ ሥር በመሣሠሉት መስራት 

ይቻለላል፡፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ 5 ያለውን ሥዕል 12 ይመልከቱ  

የሚያስፈልጉ መሣሪያዎች 

- መቅረጫ/ መቁረጫ   - ስፓንጅ 

- ጋዜጣ              - ቀለም 

- ድንች 
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አሠራር 

 ድንቹን መሃል በመሃል በመቁረጥ ጠፍጣፋና ዝርግ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

 ድንቹ ላይ ያለውን እርጥበት በጋዜጣ ማድረቅ፣ 

 በተቆረጠው ጠፍጣፋ አካል ላይ በውሃ ማርከር በመጠቀም ንድፍ/ ምሥል/ መስራት 

 የተነደፈውን ምስል በመከተል ምስሉ እንዲታተም የተፈለገውን በመተው 

የማይፈለገውን አካል ቦርቡሮ በማስወገድ ለህትመት ማዘጋጀት 

 በቡርሽ ወጣ ያለውን የድንቹን አካል በቀለም በመቀባት ወይም ስፖንጅ ላይ ቀለም 

በማፍሰስ እንደ ማተማያ ቀለም በመጠቀምና ድንቹን ቀለም የያዘው እስፖንጅ ላይ 

በማሳረፍና ቀለም የያዘውን ድንች በባዶ ገፃት ላይ/ በወረቀት/ በማተም የሚሠራበት 

ዘዴ ነው፡፡ በዚህ ሥራ የተለያዩ ፖተርኖች/pattern/ መስራት ይቻላል፡፡  

 

     መቁረጥ         መቅረፅ          ማተም            ዉጤት 

 

2.4.2.3 የእስቲንስል ህትመት/Stencil print/ በጠንካራና ወፍራም ወረቀት ላይ  

- ንድፍን ከነደፍን በኋላ ሊታተም የሚፈለገውን አካል ቀዶ በማውጣት የምናትምበት ዘዴ 

ነው፡፡  

አሠራር 

 ወፍራም ወረቀት ወይም የኤክስሬይ ፊልም /x- ray film/ ማዘጋጀት 

 በገፃቱ ላይ ምሥሎችን በማርከርና በእርሣሥ በመሣሠሉት ቆሣቆዎች በመጠቀም 

መስራት 

 የተሠራውን ቅርጽ ሥለት ባላቸው ነገሮች በመጠቀም ቀርፆ ማውጣት 

 የለያዩ ቀለማትን በዝርግ በሆነ አካል ላይ ማዘጋጀት 

 የተሰራውን ስቴንስል ሊታተም በሚፈለገው አካል ላይ በማስቀመጥ በስፖንጃ ቀለም 

በመውሰድ በስቴንስሉ ቀዳዳ ውስጥ  በመጫን ማተም 
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2.4.2.4 ኮሎ ግራፍስ /Collographs/፡- ይህ የአሠራር ሥልት የኮላዥ/collage/ ግራፍ 

/graph/ ቅንጅት የተሰየመ ነው፡፡ የካርድ ቦርድ card board/ ህትመት አንዳንድ 

ግዜ እንደ ኮሉ ግራሬ አሠራር ሥልት ይቆጠራል፡፡ አሠራሩ 25ዐ ግራም በላይ 

የሆነ ወፍራም ወረቀት ላይ የሚፈለገውን ምስል በመስራትና በመቆራረጥ በሌላ 

ጠፍጣፋ ጠንካራ ወረቀት ላይ ፈሳሽ በሆነ ማጣበቅያ በመጠቀም በመሃል ሁለቱንም 

የምስል ገፃቶች ሣይገጣጠሙ ክፍት ቦታ በመፍጠር በመለጠፍ የሚሠራ የአሠራር 

ዘዴ ነው፡ 

በተዘጋጀው ወረቀት ላይ ቀለማትን በማደመጭያ የቀለም መቀቢያ /ink Roller/ በመጠቀም 

ቀለም እንዲያርፍበት በማድረግ የኮሎግራፍ ምስሉን በነጭ ወረቀት ላይ በማተም የህትመት 

ሥራው ይከናወናሉ፡፡ በይበልጥ ለመረዳት በአባሪ 5 ላይ በሥዕል 13 የተገለፀውን ይመልከቱ፡፡  

 

መልመጃ 10  

2.4.3. ተግባራዊ ሥራዎች  

1. በጣትና በእጃቸው መዳፍ በተዘጋጀው ቀለም ላየ በማሣረፍ በጠፍጣፍና ዝርግ 

አካል/ወረቀት/ ላየ እንዲአትሙ ማድረግ 

2. ከአካባቢያቸው የተለዩ ቅርጽና ቴክስቸር ያላቸውን ቅጠላ ቅጠሎች እንዲያሰባስቡ 

በማድረግ በተዘጋጀው ሰፊ ወረቀት ላይ ቀለም በመቀባት እንዲታትሙ ማድረግ 

3. ተለቅ ያለ ድንች እንዲያዘጋጅ በማድረግ ስለቱ በመጠኑ በሆነ ቢላዋ በድንቹ ላይ ደስ 

ያላቸውን ቅርጽ ቀርፀው በመፈልፈልና ቀለም በመቀባት በነጭ ወረቀት ላየ ፓተርን 

በመፍጠር እንዲሠሩ ማበረታታት፡፡ 

 

 

 

 

ማሣሠቢያ፡- በቅድሚያ መምህሩ ሠርቶ ያሣያቸው 

ይህን ህትመት የሶስተኛ ደረጃ/ መዋዕለ ህፃናት/ ተማሪዎች ቢሰሩት ተመራጭነት ይኖረዋል፡፡ 
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4. ወረቀትን በማጣጠፍና በመቀስ የተለያዩ ቀዳዳዎች በመፍጠር የወረቀት ስቴንስል 

ከአዘጋጅ በኋላ ስፓንጅና የልብስ መቆንጠጪያ/ ክሊኘ/Clip/ በመጠቀም ስፖንጁን 

በመቆንጠጫው በመያዝና ቀለም በመንከር የተዘጋጀውን ስቴንስል በነጭ ወረቀት ላይ 

በማስቀመጥና በቀዳዳው ስር በስፖንጅ ቀለም በማሣለፍ እንዲያትሙ ማበረታታት፡፡ 

 

ለምሣሌ         

 

5. የፈለጉትን ምስል በወፍራም ወረቀት ለይ እንዲሰሩ በማድረግ በመቀስ ወይም ስለት 

ባለው ነገር በጥንቃቄ እንዲቆርጡ  ወይም ምስሉን እንዲቀርጽ በማድረግ ኮሎግራፍ 

የአሠራር ሥልትን በቀላሉ ሠርተው እንዲያሣዩ ማድረግ 

ለምሣሌ፡- 
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2.5. ኮላዥ/collage/:- በሃገራችን በጣም የተለመደና ተወደጅነት ያለው ቀላል የሥዕል 

አሠራር ዘዴ ነው የአጸደ ህፃናት ተማሪዎች ቀለል ያለ የኮላዥ አሠራር ሥልትን 

በመጠቀም በሚሠሩበት ግዜ ጉጉ ስሜት እንዲፈጥርባቸው ከማድረጉም በላይ 

እየተጫወቱ ልዩ ልዩ ነገሮችን በማጣበቅ ልዩ ቅርፆቸን እንደሠሩ ያበረታቸዋል የፈጠራ 

ችሎታቸውን ያዳብርላቸዋል፡፡ ኮላዥ ቅጠላ ቅጠል፣ ላባዎች፣ ወረቀቶች፣ ፎቶግራፎችና 

አዝዕርቶች የመሣሥሉትን በሙጫ ወይም ፈሳሽ በሆነ ማጣበቅያዎች በጠፍጣፋና 

ዝርግ በሆነ ሠሌዳ/ ወረቀት/ ላይ በማጣበቅ የሚሠራ ሥልት ነው፡፡ ኮላዥ በሁለት 

አይነት አሠራር ሥልት እንስራዋለን እነዚህም የአሠራር ሥልቶች የመነስነስና 

የማጣበቅ ዘዴዎች ብለን እንጠራቸዋለን፡፡  

2.5.1. የመነስነስ ዘዴ የሚከናወነው አብዛኛውን ግዜ ሊቆጠሩ በሚችሉት ቆሣቆሦች ይኸውም 

የእህል ዘሮችን በመነስነስና ሠሌዳውን ፈሳሽ ማጣበቅያ መቀባት የሚከናወን ሥራ ነው 

ለምሣሌ ለዚህ ሥራ ጤፍ፣ ኑግና አፈር የመሣሠሉት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡  

 

2.5.2. የማጣበቅ ዘዴ አብዛኛውን ግዜ የሚከናወነው ሊቆጠሩ በሚችሉት አነስተኛ ቆሣቆሥች 

በመጠቀም ነው ይኸውም የተቆራረጡ ወረቀቶች፣ ጨርቆችና ላባዎች የመሣሠሉትን 

ማጠበቂያ በመቀባት በተዘጋጀው ሠሌዳ ላየ በመለጠፍ የሚሠራ የአሠራር ሥልት ነው፡

፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ 6 ያለውን ሥዕል 14 ይመልከቱ  

 

መልመጃ 11 

2.5.3. ተግባራዊ ሥራዎች 

1. የተለያዩ ቀለም ያላቸው የጤፍ እህሎች፣ ስንዴዎች፣ የመሣሥሉትን ከቤት 

እንዲያመጡ በማድረግ በመነስነስ የተለያዩ ምስሎችን እንዲሰሩ ማድረግ 

2. ቀለም ያላቸው መጽሄቶች ፈልገው እንዲያመጡ በማድረግ የሚያዩቱን ምስል 

እንዳለ በመቀስ ቀርፀው በማውጣት በሌላ ባዶ ወቀት ላይ በፈሳሽ ማጣበቅያ 

በማጣበቅ ኮላዥ   እንዲሰሩ ማድረግ፡፡  
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መልመጃ  12  

ማጠቃለያ ምዘና  

∏ ለሚከተሉት ጥያቄዎች እውነት ከሆነ “ትክክል” ሀሰት ከሆነ “ሥህተት” በማት ከጥያቄው 

ፊት ለፊት መልስህን አስቀምጥ  

___________1. ንድፍ በእርሳስና በከሰል አማካይነት በሰሌዳ/በገፃት ላይ ልንሰራ ያቀድነውን 

ሀሳብ በነበረ የምናቆይበት ነው፡፡  

___________2. ቀለም በተመልካቹ ላይ ጠንካራ የጋለ ስሜት የሚያስነሳ የተለያዩ አካላትን 

ለማሳመር፣ ውበት ለመስጠትና ጥንካሬውን ለመጠበቅ የሚያገለግል መሳሪያ 

ነው፡፡  

___________3. በወረቀት ቅርጽ አሰራር ውስጥ ሶስት መሰረታዊ ዘዴዎች አሉ፡፡  

___________4. የጨርቃ ጨርቅ፣ የዳንቴል፣ ልዩ የጥበብ ዲዛይኖች፣ የቅርጫት ሥራዎች፣ 

የስንደዶና የክር ላንቲካ ሥራዎች የቅርፃ ቅርፅ ጥበብ ውጤቶች ናቸው፡፡  

___________5. የቅጠልና የጣት አሻራ ህትመት ቀጥታ ያልሆኑ የህትመት አይነቶች ናቸው፡፡  

√ ለሚከተሉት ጥያቄዎች ከተሰጡት አራት ምርጫዎች ትክክለኛውን መልስ  በመምረጥ 

ከጥያቄው ፊት ለፊት አስቀምጥ፡፡  

___________6. ሦሥቱ የንድፍ ተግባራት እነማናቸው? 

ሀ. መስመር፣ ቅርጽንና ቀለማት   ሐ. መመልከት፣ መገንዘብና መስራት  

ለ. መጠን፣ ሚዛንና ድግግሞሽ  መ. የተደጋገመ፣ የተቀራረበና የተመሣሠለ 

___________7. የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተማሪዎች በቡርሽና በላባ ቀለም እየነከሩ 

በወረቀት ላይ እያፈናጠሩ የተለያዩ ምስል የሚሰሩበት ዘዴ ምን ይባላል 

ሀ. እፍ ማለት  ሐ. መቀባት  

ለ. መርጨት   መ. ማተም   
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___________8. የቃጫ ተክል በመፋቅ በተዘጋጀ ጭራሮ ላይ እንደቡርሽ አስመስሎ በማሰር 

የተፈጥሮ ቡርሽ የምንሰራበት የዘዴ አይነት የትኛው ነው  

ሀ. ከእንሰሳት ፀጉር አሰራር ዘዴ   ሐ. ከላባ አሰራር ዘዴ  

ለ. ከመፋቅያ አሰራር ዘዴ    መ. ከቃጫ አሰራር ዘዴ  

___________9. የቅድመ መደበኛ ተማሪዎች ቀይ ቀለም ከተፈጥሮ አካላት ለመስራት ቢፈልጉ 

የቱን ዘዴ አይጠቀሙም  

ሀ. ከአበባ የማግኛ ዘዴ  ሐ. ከአፈር የማግኛ ዘዴ 

ለ. ከሥር የማግኛ ዘዴ  መ. ከእህል የማግኛ ዘዴ  

___________10. ህፃናት በሽታው/smell/ የሚረኩበት እንደፈለጋቸው በማድቦልቦል፣ 

በመለጠጥና በመቦጨቅ፣ ቅርጽ የሚሠሩበት ጥንካሬ የሌለው እንደቋሚ ቁሳቁስ 

ልንቆጥረው የማንችለው የትኛው ነው፡፡  

ሀ. ወረቀት  ለ. ጀሶ  ሐ. በሃ ድንጋይ  መ. ጭቃ  

___________11. በይበልጥ በእጅ ሥራ ጥበብ ውስጥ የሚካተተው የትኛው ነው፡፡  

ሀ. ቅብ፣ ንድፍና፣ ድሮዊንግ   ሐ. ህትመት፣ ኮላዥና አኒሜሽን  

ለ. ቅርጽ፣ ኪነህንፃ እና የሸክላ ሥራ  መ. የሸክላ፣ የሽመና ሥራ እና ግላስ ብሎዊንግ  

⋅ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምድብ “ለ” ከተደረደሩት ምርጫዎች በመውሰድ ከምድብ “ሀ” ጋር 

ከተደረደሩት ጥያቄዎች ጋር በማዛመድ የመረጥከውን ፊደል ከጥያቄው ፊት ለፊት አስቀምጥ  

ሀ        ለ  

___________12. የወረቀት ቅርጽን በማጣጣፍ አሰራር  ሀ. የተለያዩ ውፍረት ያላቸውን 

ወረቀቶች በመቆራረጥና የተለያዩ ቀርጽ 

በመስራት በማጣበቅያ በመጠቀም 

በማጋጠም ቅርጽ የመስራት ዘዴ  

___________13. የጭቃ ቅርጽ አሰራር  ለ. በሙቅ የራሱ እርጥበት ያላቸው 

የተቆራረጡ ወረቀቶችን በሞልዱ ላይ 

በመለጠፍ ወይም በማቡካት ቅርጽ 

የመስራት ዘዴ 
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___________14. የፔፐር ማሼ አሠራር  ሐ. አፈርን በማቡካት፣ በመለጠጥ 

በመቦጨቅና በማድቦልቦል ቅርጽ 

የመስራት ዘዴ   

___________15. የወረቀት ቅርጽን በመቆራረጥና   መ. ከአንድ ወጥ ሥሥ ወረቀት  

             በማጣበቅ ቅርፅ አሰራር  በተለያየ አቅጣጫ በማጣጠፍ ቅርጽ 

የመስራት ዘዴ  

የሚከተለውን ጥያቄ ባዶ ቦታ ሙላ  

16. ___________ አካላት በአለም ውስጥ በአጠቃላይ ተፈጥሮ ወይም ተከስቶ የምናገኘው 

በአለምና በሥነ ፍጥረት ውስጥ ያለውን ስንገልጽ ነው  

17. ___________ አካላት ተፈጥሮአዊ ያልሆኑ ተፈጥሮ ያበቀላቸውን ጥሬ ሀብቶች በመጠቀም 

ለሰው ልጅ አገልግሎት የሚውል ውጤቶችን ስንገልጽ ነው፡፡  

18. ___________ ህትመት በጠንካራ ወፍራም ወረቀት ላይ ንድፍ ከተነደፈ በኋላ ሊታተም 

የሚፈለገውን አካል ቀዶ በማውጣት የምናትምበት ዘዴ ነው፡፡  

19. ___________ ህትመት ቅጠላትን በማሠባሰብ ከበስተጀርባ የሚታየውን ቴክስቸር አካል 

በቀለም በመቀባትና በገፃት ላይ በማሳረፍ የምናትምበት ዘዴ ነው፡፡  

20. ___________ ህትመት ድንችን በሁለት ቦታ በመክፈል አንደኛውን ጠፍጣፋ ዝርግ አካል 

ላይ ንድፍን በመስራት ሊታተም የማይፈለገውን አካል ፈልፍሎ በማስወገድ በገፃት ላይ 

በቀለም የማተም ዘዴ ነው፡፡  

21. ___________ የተቆራረጡ በወፍራም ወረቀት የተሰሩ አንድ ወጥ ምስሎችን ሳይገጣጠሙ 

በሌላ ጠፍጣፋ ወረቀት ላይ በማገጣጠም የሚሰራ አሰራር ሥልት ነው፡፡  

22. ___________ በጠንካራ ገፃት/ ወፍራም ወረቀት ላይ ንድፍን በመንደፍና ማጣበቅያን 

በሰሌዳው ላይ በማፍሰስ ወይም የሚጣበቀውን አካል በመቀባት በማጣበቅና በመነስነስ 

የመስራት ዘዴ ነው፡፡  
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የማጠቃለያ ምዘና የጥያቄ መልስ  

ምዕራፍ 1  

መልመጃ 5 

በቁጥር ∏ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

1. ትክክል 2. ሥህተት 3. ሥህተት 4. ትክክል 5. ሥህተት  

በቁጥር √ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

6. መ 7. ሀ 8. መ 9. ሐ 10. ለ 11. ሐ  

በቁጥር ⋅ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

12. መ 13. ለ 14. ሀ 15. ሐ 16. ሰ  

በቁጥር ¬ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

17. መሞነጫጨር 18. አምሳያ ግዜያት 19. እውነት ምስል የመጀመሪያ ደረጃ  

20. 1. ድሮዊንግ  4. ህትመት   7. ኢሉስትሬሽን  10. አኒሜሽን  

2. ቅብ   5. ፎቶግራፊ   8. ገላጭ ድሑፍ  11. የካርቶን ሥዕል  

3. ቅርጽ   6. ኪነ-ህንፃ   9. የእጅ ጽሑፍ  

ምዕራፍ 2  

 

መልመጃ 12 

በቁጥር ∏ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

1. ትክክል  2. ትክክል  3. ትክክል  4. ሥህተት  5. ሥህተት  

በቁጥር √ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

6. ሐ   7. ለ   8. መ   9. መ   10. መ  11. መ  
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በቁጥር ⋅ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

12. መ  13. ሐ  14 ለ   15. ሀ  

በቁጥር ¬ የማጠቃለያ የጥያቄ መልስ  

16. የተፈጥሮ  17. ሰው ሰራሽ  18. የእስቴንስል  

19. የቅጠል   20. የድንች   21. ኮሎግራፍስ  22. ኮላዥ  
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3. ዋቢ መፃህፍት 
 

1. ለህፃናትና ጐልማሶች ሞጁል አዘጋጅዎች የቀረበ፣ ትምርት ኮድ ኢትዮጵያ ታህሣሥ 

1995 ዓ.ም አዲስ አበባ፡፡ 

2. በኮተቤ መምህራን ማሠልጠኛ ተቋም የሥነ ሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትምህርት 

የማስተማሪያ ሞጁል ክፍል 1፡፡ 

3. ለደብረብርሃን መምህራን ማሠልጠኛ ተቋም የሥነ ጥበብ ትምህርት የተዘጋጀ 

የማሠልጠኛ ጽሑፈ 1978 ዓ.ም ከአንዳርጋቸው ቦጋለ 

4. የመጽሐፍ ዲዛይንና አሉስትሬሽን ሂደት የአሰራር መጽሐፍ አዘገጃጀት ስልጠና የቀረበ 

1994 ዓ.ም ከአንዳርጋቸው ቦጋለ፡፡ 

5. Emphasis Art fourth edition by Frank waihowiak a Quality Art Program for 

Elemtnary and middle schools. 1985.  

6. Understanding Art by Mittler Ragans, 1992. 

7. Encyclopedia of Irish nd World Art © Visual art- cork com from internate.  

8. References from internate about aesthetic, art, panting, & visual arts. 
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አባሪ 1 
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 አባሪ 2 
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አባሪ 3 
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አባሪ 4 
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አባሪ 5 

ሥዕል 13 
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አባሪ 6 

ሥዕል 14 


	ምስጋና
	ማዉጫ

	መግቢያ
	የሞጁል ዋና ዓላማ
	ምዕራፍ ዓንድ
	የግንዛቤ ጥናት
	የጥብብ ትርጉም፡-
	ሥነ ጥበብ ትርጉምና አስፈላጊነት
	የህፃናት የፈጠራ ስዕል አጀማመርና የእድገት ደረጃ
	የሥነ ሥዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትርጉምና አስፈላጊነት

	ምዕራፍ ሁለት
	የስዕልና ቅርፃ ቅርጽ ትምህርት                                                                                                                                                                                                                                       ...
	ሥዕል መስራት/ Making picture/
	ንድፍና/ ዲዛይን /Design/Sketch/
	ዲዛይንና ጥቅሙ
	መልመጃ 6
	ተግባራዊ ሥራዎች

	ቀለም ቅብ /Painting/
	ቀለም፡- የሚታይ ውብ መስህቦ ያለው በተለያዩ ርዝመት የላቸው የፀሀይ ጨረሮች አማካይነት በመንፀባረቅ የሚፈጠርና የሚታይ ነው፡፡ ቀለም የሥዕል ቋንቋ ነው፡፡ ቀለም በተመልካቹ ላይ የጋለ ሥሜት የሚያስንሣ የተለያዩ አካላትን ለማሳመር፣ ውበት ለመስጠትና ለመጠበቅ የሚያገለግል መሣሪያ ነው፡፡
	ቀለም ቅብ፡- የተዋበ ሥዕል ወይም ምስል በቀለም በመቀባት ለማስዋብ የምንጠቀምበት ዘዴ ነው ቀለም ቅብ በተለያዩ አካላት ላይ ለምሣሌ በዕቃዎች፣ በወለልና በግርግዳ ላይ ለማሣመር የምንጠቀምብተ የአቀባብ ሥልት ነው፡፡ ለበለጠ መረጃ በአባሪ አራት ላይ ስዕል 7 ትን ይመልከቱ፡፡
	የቀለማት ትርጉም፡- በተለያዩ ቦታ ቀለማት የራሳቸው፣ ብሄራዊና አለም አቀፍ ትርጉም ይኖራቸዋለ በባንዲራችን ላይ የሚታዩት ቀለማትም የሚከተለው ትርጉም ይኖራቸዋል፡፡ ከላይ የሚኘው አረንጋዴ ቀለም ልምላሜን ሲያመለክት መሃል የሚገኘው ብጫ ቀለም ብሩህ ተስፋን ከታች የሚገኘው ቀይ ቀለም መስዋዕትን ያመለክታል በመሀል የሚገኘው ሰማያዊ ቀለም ሰላምን አንድነትን የብሄር ብሄረሰቦችን እኩልነትን ያመለክታል...
	የቀለም አይነቶች፡- የተፈጥሮና ሠው ሠራሽ ቀለማት በአለማችን ይገኛል ሠው ሠራሽ ቀለማት በፋብሪካ ተፈብረከው የሚወጡ የቀለማት ውጤቶች ናቸው፡፡ የተፈጥሮ ቀለማት ግን በቀጥታ በአካባቢያችን ከሚገኙት ተፈጥሮእዊ ነገሮች በመጠቀም በቀላል በየቤታችን ልናዘጋጀው የምንችለው ቀለም ነው የቀለም አይነቶችን በቁጥር ልንወስን አንችልም ከቢልዮን በላይ ቀለማት ይኖራሉ ስለዚህ ስፍር ቁጥር የላቸውም ማለት ነው፡...
	የቀለም ባህሪ፤ ከለርዌል/ Color wheel/ ወይም ክርማቲክ ሰርክል /Chromatic Circle/
	ቡርሽን ከተፈጥሮ የመስራት ዘዴ
	የቀለም አዘጃጀት
	ቀለማት ከተፈጥሮ የማግኛ ዘዴ
	ተግባራዊ ሥራዎችን
	ቅርፃ ቅርጽ/ መቁረጥና መለጣጠፍ/ Sculpture/ cutting and  pesting/
	የጭቃ ቅርጽ አሠራር/ Clay work/
	የወረቀት ቅርጽ ሥራ/ paper sculpture/
	ተግባራዊ ሥራዎች
	የእጅ ሥራ/ Hand Craft/
	ተግባራዊ ሥራዎች
	ቀላል የህትመት ሥራ/ Print making/
	የሠው ሠራሽ የተፈጥሮ አካላት ትርጉም
	የህትመት አይነቶች
	ተግባራዊ ሥራዎች


	ዋቢ መፃህፍት

