
*ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 (E’-Στ’) 

 

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, πράσινο χαρτί, ψαλίδι, κόλλα, μαύρο μαρκαδόρο. 

Οδηγίες: 

1. Παίρνω ένα Α4 χαρτί και ένα χαρτόνι σε μεγεθος το 1/3 περίπου του Α4 

2. Πάνω στο Α4 σχεδιάζω διαγώνια μια ευθεία γραμμή και το κόβω 

3. Θα χρειαστώ μόνο το ένα κομμάτι χαρτιού από αυτά που έκοψα και το κολλάω 

ακριβώς στην γωνία του χαρτονιού 

4. Διπλώνω το λευκό χαρτί ακριβώς στην άλλη άκρη του χαρτονιού, όπως βλέπεις 

στην φωτογραφία είναι στην δεξιά πλευρά 

5. Ξαναδιπλώνω πάλι στην αριστερή μεριά 

6. Αν το τσάκισες προσεκτικά η κάρτα σου θα στέκεται όρθια  

7. Τώρα κόψε μικρά πράσινα τριγωνάκια. *Αν δεν έχεις πράσινο χαρτί μη 

στενοχωριέσαι, βρες κάτι πράσινο από παλιό περιοδικό ή βάψε ένα άσπρο χαρτί! 

8. Βάλε κόλλα στα  τριγωνάκια σου και κόλλα την πρώτη σειρά από δέντρα 

9. Στην δεύτερη σειρά, βάλε κόλλα μόνο στην βάση του τριγώνου και κόλλα τοστην 

άκρη του διπλωμένου χαρτιου όπως βλέπεις 

10. Συνέχισε να κολλάς δεντράκια ως την κάτω πλαγιά του χιονισμένου βουνού (ή πίστα 

του σκι;) 

11. Με μαύρο μαρκαδόρο σχεδίασε κλαράκια στα δέντρα σου , ανθρώπους να κάνουν σκι, 

ζωάκια του δάσους και ότι άλλο σου ταιριάζει! 

12. Κόψε μικρά λευκά χαρτάκια και κόλλησέ τα σαν χιονονιφάδες 

 

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! 

 


