
*ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 (Γ’-Δ’) 

 

Γειά σας παιδιά και γονείς! Αυτό είναι το τέταρτο μάθημα εικαστικών.  Να σας υπενθυμίσω 

ότι μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες των έργων σε αυτό το email: lmartha@sch.gr    

Ευχαριστώ όσους στέλνουν φωτογραφίες με τα έργα των παιδιών και θα ήθελα πολύ να 

ακούσω την άποψή σας για τα μαθήματα. Είναι κατανοητός ο τρόπος που τα εξηγώ κι αν όχι 

τι θα προτείνατε για να βελτιωθεί; 

 

Το σημερινό μάθημα είναι χριστουγεννιάτικο, θα φτιάξουμε μία κάρτα. Θα χρειαστούμε ένα 

χαρτί Α4, ένα μικρό χαρτόνι, ψαλίδι, κόλλα, μαύρο μαρκαδόρο, σπάγγο. 

Οδηγίες: 

1. Παίρνω ένα χαρτί μέγεθος περίπου Α4. Εγώ χρησιμοποίησα μια σελίδα από 

περιοδικό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ότι έχεις, χρωματιστό χαρτί, εφημερίδα κλπ 

2. Το διπλώνω δύο φορές  

3. Σχεδιάζω έναν κύκλο με διαβήτη ή ένα ποτήρι και κόβω με ψαλίδι 

4. Τώρα έχω 4 κύκλους, τους διπλώνω όλους μαζί στη μέση  

5. Βάζω κόλλα στη διπλωμένη πλευρά του πρώτου κύκλου και το κολλάω στη μέση 

περίπου του χαρτονιού (κάρτας). Διπλά του κολλάω προσεκτικά και τον δεύτερο 

διπλωμένο κύκλο. 

6. Βάζω κόλλα στη μία πλευρά του τρίτου διπλωμένου κύκλου και το κολλάω πάνω στο 

κολλημένο μισό του πρώτου κύκλου που είναι ήδη στην κάρτα. Επαναλαμβάνω και με 

τον τέταρτο κύκλο στην δεξιά πλευρά. 

7. Τώρα μένει να κολλήσω τα μεσαία φύλλα. 

8. Κόβω σπάγγο και το κολλάω σαν ίσια γραμμή από την μπάλα ως την κορυφή της 

κάρτας. Κόβω κι άλλο κομμάτι σπάγγο και το δένω ένα όμορφο φιογκάκι. Το κολλάω 

κι αυτό προσεκτικά στην κορυφή της μπάλας. *Αν δεν έχεις σπάγγο μπορείς απλά να 

το σχεδιάσεις με μαρκαδόρο! 

9. Με τον μαύρο μαρκαδόρο σχεδίασα χιονονιφάδες και έγραψα στο κάτω μέρος «Καλά 

Χριστούγεννα». Μπορείς να προσθέσεις ότι άλλο θες! 

 

Έτοιμη η χριστουγεννιάτικη κάρτα μας! Που θα την στείλετε; Γράψτε μέσα ευχές και 

δώστε την σε όποιον θέλετε! Θα χαρεί πολύ που την φτιάξατε μόνοι σας!  
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Ανυπομονώ να δώ τις κάρτες σας! Κι εσείς γονείς μπορείτε να φτιάξετε την δική σας κάρτα! 

 


