
                                                 

*ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 (Ε’-Στ’)                   

 

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 ένα άστρο origami και μετά στο τέλος θα βρείτε μία 

επιπλέον πρόταση για να δημιουργήσετε μέσα στις γιορτές! Καλή επιτυχία!  

Οδηγίες: 

1. Θα χρειαστούμε ένα τετράγωνο χαρτί, εγώ χρησιμοποίησα χαρτί περιτυλίγματος, 

θέλουμε να μην είναι σκληρό χαρτόνι για να τσακίζει εύκολα 

2. Το διπλώνω προσεκτικά στα δύο, το πάνω κατω. Θυμάσαι; ΄Οσο πιο καλά και 

προσεκτικά τσακίζεις τόσο καλύτερο θα βγει!  

3. Ανοίγω πάλι και διπλώνω από αριστερά προς δεξιά. Όταν ανοίξεις το τετράγωνο 

φαίνεται ένας σταυρός 

4. Τώρα διπλώνω διαγώνια, ανοίγω σε τετράγωνο και διπλώνω πάλι και την άλλη 

διαγώνια 

5. Διπλώνω μέσα έξω! 

6. Με το μολύβι σημειώνω την μιση απόσταση από το κέντρο ως την μέση της πλευράς 

όπως φαίνεται στην φωτογραφία με μαύρο μαρκαδόρο. Κόβω πάνω στο μαύρο μόνο!! 
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7. Πάω στην πρώτη γωνία του τετραγώνου και διπλώνω την πλευρά που έκοψα πριν 

προς τα μέσα, παράλληλα με την μεγάλη διαγώνια γραμμή 

8. Κάνω το ίδιο και με την αριστερή πλευρά 

9. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία και στις άλλες τρεις γωνίες του τετραγώνου 

10. Πάω στην πρώτη γωνία και βάζω κόλλα στο αριστερό αυτάκι και κολλάω το δεξί 

αυτάκι από πάνω του προσεκτικά! 

11. Βάλε το δαχτυλάκι σου μέσα σαν βάση για να κολλήσει σωστά 

12. Έτοιμο το άστρο σου! Δοκίμασε να φτιάξεις κι άλλα, τώρα που έμαθες θα είναι πιο 

εύκολο! 

 



 

 

 

*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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