
                 

*ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 (Α’-Β’)                   

 

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

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

Στο σημερινό μάθημα θα φτιάξουμε μια χριστουγεννιάτικη κατασκευή - στολίδι και μετά στο 

τέλος θα βρείτε μία επιπλέον πρόταση για να δημιουργήσετε μέσα στις γιορτές!               

Καλή επιτυχία!   

Οδηγίες: 

1. Κόβω ένα χαρτί Α4 σε τέσσερα κομμάτια 

2. Σχεδιάζω στο ένα χαρτάκι ένα μεγάλο τρίγωνο, από τις κάτω γωνίες ως την μέση 

της πάνω πλευράς. Σε άλλο χαρτί σχεδιάζω το αστέρι που θα βάλω στο δέντρο μου 

3. Σε αυτή την φάση μπορώ να αποφασίσω πως θα χρωματίσω το τρίγωνο και το 

αστέρι. Εγώ πήρα ακουαρέλες (νερομπογιές) και χρωμάτισα με μία τεχνική που 

λέγεται ντρίπινγκ, δηλαδή πετάω πιτσιλιές χρώματος.  

4. Φτιάχνω πολλά πράσινα (ανοιχτά, σκούρα, με περισσότερο κίτρινο ή μπλε!) και ρίχνω 

πιτσιλιές, όσο μπορώ μέσα στο σχήμα. *Εδώ προσέχω να μη λερώσω τα πράγματα 

γύρω μου!! Αν δεν έχεις νερομπογιές χρησιμοποιείς ότι χρώματα έχεις! 

5. Αφού στεγνώσουν τα κόβω 

6. Παίρνω το δέντρο-τρίγωνο και διπλώνω προσεκτικά σαν βεντάλια, ξεκινώντας από 

την βάση του τριγώνου 
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7. Όπως είναι διπλωμενο κάνω μια τρυπούλα στη μέση με διακορευτή χαρτιού 

(περφορατερ).                                                                                                    

(Εναλλακτικά: δεν το τρυπάτε και κολλάτε στο πάνω μέρος απλά ένα κορδελάκι 

θηλιά για να το κρεμάσετε) 

8. Έτσι χωράει να περάσει διπλωμένος σπάγγος 

9. Κάνω έναν κόμπο στην πάνω μεριά για να κρεμαστεί 

10. Κι έναν κόμπο στην κάτω πλευρά. Μην ξεχάσεις να κολλήσεις με κόλλα το αστεράκι 

σου! 

11. Έτοιμο το δέντρο-στολίδι σου, πού θα το κρεμάσεις; 



 

 

*Και τώρα μια ωραία δραστηριότητα για να απολαύσεις κατά την διάρκεια των γιορτών! Σε 

αυτό το λινκ θα ακούσεις ένα παραμύθι τραγουδιστό που λέει για καλικάντζαρους! 

https://video.link/w/nVhBb Πάρε το μπλόκ σου και ότι χρώματα θές, άκου το φοβερό 

παραμύθι και ζωγράφησε την εικόνα που σου έκανε πιο πολύ εντύπωση ή και πολλές 

εικόνες!!  Στείλτε μου αν θέλετε να δω τι φτιάξατε, θα χαρώ πολύ!                                

Καλά Χριστούγεννα παιδιά, να είσαστε πάντα καλά!! 
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