Θαλασσινές Κατασκευές
στην τάξη

Καλή Επιτυχία!

Οδηγίες κατασκευής:
1. Κόψτε τις θήκες αβγών στο κάτω μέρος τους για να
έχετε το καβούκι της χελώνας. Χρωματίστε με καφέ ή
πράσινη μπογιά.
2. Αφήστε να στεγνώσει η μπογιά.
3. Στο μεταξύ μπορείτε να κόψετε το κεφάλι (σε σχήμα U),
τα πτερύγια και την ουρά (σε σχήμα V. ΠΡΟΣΟΧΗ: στα
θηλυκά η ουρά είναι μικρή και εξέχει ελάχιστα από το
καβούκι ενώ στα αρσενικά είναι πιο μεγάλη και εμφανώς
ορατή) Μπορείτε να προσθέσετε μάτια και ράμφος και να
είστε δημιουργικοί!
4. Κολλήστε το κεφάλι, τα πτερύγια και την ουρά στο
κάτω μέρος του καβουκιού. Θυμηθείτε ότι όλα τα μέλη
πρέπει να είναι οριζόντια ώστε να στηρίζουν την
κατασκευή σας.

‘Χελωνάκια από χαρτόνι'
Υλικά:
1. Κόλα ή ταινία
2. Ψαλιδάκια
3. Μπογιές σε διάφορα χρώματα
4. Χάρτινες αβγοθήκες

Καλή Επιτυχία!

Οδηγίες κατασκευής:
1. Τα παιδιά έχουν το ρολό τους και διαλέγουν ένα χαρτί
χρωματιστό της προτίμησής τους. Κολλάνε το χαρτί γύρω
από το ρολό.
2. Έπειτα το κάθε παιδί προσπαθεί να κόψει τα 8 πόδια του
χταποδιού στο κομμάτι χαρτιού που περισσεύει.
3.Με τους μαρκαδόρους μπορούν να ζωγραφίσουν τις
βεντούζες ή ό,τι άλλο θέλουν για να διακοσμήσουν το
αριστούργημά τους.
4. Στο άσπρο χαρτί, ζωγραφίζουμε ματάκια, στοματάκι,
προσωπάκια, τα κόβουμε και τα κολλάμε στο πάνω μέρος.
Αρκετά παιδιά γράφουν και το όνομά τους και το κολλούν
πάνω ή δίνουν δικά τους ονόματα στο χταπόδι τους.
5. Παίρνουμε το γκοφρέ χαρτί και το περνάμε από κάτω
προς τα πάνω για να φτιάξουμε το κεφάλι. Για περισσότερη
στήριξη μπορείτε να το συράψετε (προαιρετικά).

‘ Χταποδάκια από ρολά χαρτιού ‘
Υλικά:
Ρολά από χαρτί κουζίνας
(ζητήστε να φέρουν τα παιδιά από το σπίτι)
Χαρτί Α4 σε διάφορα χρώματα & άσπρο
Ψαλίδι
Κόλλα
Μαρκαδόροι
Χαρτί γκοφρέ
Συρραπτικό (προαιρετικά)

Tip: Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι ή έναν μαρκαδόρο για να
δημιουργήσετε μια κυκλική κίνηση στα πόδια (όπως με τις
κορδέλες περιτυλίγματος) – τα παιδιά θα ξετρελαθούν!
Για μάτια μπορείτε να βάλετε κουμπιά!

Καλή Επιτυχία!

Οδηγίες κατασκευής:
1.Τα παιδιά έχουν το ρολό τους και διαλέγουν ένα χαρτί
χρωματιστό της προτίμησής τους. Κολλάνε το χαρτί γύρω
από το ρολό.
2. Κόβουμε 2 ρόμβους και τους κολλάμε στο πάνω μέρος
για να φτιάξουμε την ουρά.
3. Φτιάχνουμε μια μπάλα από χαρτί και τη σφηνώνουμε στο
κάτω μέρος στο ρολό.
4. Έπειτα το κάθε παιδί προσπαθεί να κόψει τα πόδια του
καλαμαριού από γκοφρέ χαρτί και τα κολλάει στη μπάλα.
5.Με τους μαρκαδόρους μπορούν να ζωγραφίσουν τις ό,τι
θέλουν για να διακοσμήσουν το αριστούργημά τους.
6. Στο άσπρο χαρτί, ζωγραφίζουμε ματάκια, τα κόβουμε και
τα κολλάμε στο κάτω μέρος.
Αρκετά παιδιά γράφουν και το όνομά τους και το κολλούν
πάνω ή δίνουν δικά τους ονόματα στο καλαμαράκι τους.

‘ Καλαμαράκια από ρολά χαρτιού ‘
Υλικά:
Ρολά από χαρτί υγείας
(ζητήστε να φέρουν τα παιδιά από το σπίτι)
Χαρτί σε διάφορα χρώματα & άσπρο
(Α4 διπλωμένα και κομμένα στη μέση)
Ψαλίδι
Κόλλα
Μαρκαδόροι
Χαρτί γκοφρέ ή μακρόστενα κομμάτια που σας περίσσεψαν
από άλλες κατασκευές

Tip: Βάλτε λίγο glitter ή χρυσόσκονη – τα παιδιά θα
ξετρελαθούν!
Για μάτια μπορείτε να βάλετε κουμπιά!

Καλή Επιτυχία!

Οδηγίες κατασκευής:
1.Χρωματίστε τις μπάλες φελιζόλ, αν το επιθυμείτε.
2.Χρωματίστε τις οδοντογλυφίδες, αν το επιθυμείτε.
3.Σπρώξτε τις οδοντογλυφίδες στο φελιζόλ για να
στερεωθούν

‘ Αχινός από οδοντογλυφίδες ‘

Υλικά:
Μπαλίτσες φελιζόλ ή φελλοί μπουκαλιών
Μπογιές και πινέλα (προεραιτικά)
Οδοντογλυφίδες ή ξύλινα καλαμάκια για
σουβλάκι

Tip: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πλαστελίνη για να
φτιάξετε τη μπάλα όπου θα στηρίξετε τις οδοντογλυφίδες ή
τα ξύλινα καλαμάκια για σουβλάκι.

Καλή Επιτυχία!

Προετοιμασία:
Στη μέση περίπου της σακούλας τραβήξτε παράλληλες
γραμμές με μαρκαδόρο μαύρο, αφήνοντας απόσταση
περίπου 2εκ μεταξύ τους. Κόψτε τα χερούλια από τη μία
πλευρά και αφήστε τα ελεύθερα.
Οδηγίες κατασκευής:
1.Τα παιδιά έχουν τη χάρτινη σακούλα τους.
Χρησιμοποιούνε μπογιές και μαρκαδόρους για να τις
χρωματίσουν και από τις 2 πλευρές.
2.Μόλις τελειώσουν κόβουν με το ψαλιδάκι πάνω στις
γραμμές.
3.Τα παιδιά στηρίζουν τη σακούλα στη βάση της και
αρχίζουν να στρίβουν την κάθε λωρίδα (και τα χερούλια)
ανοίγοντας ταυτόχρονα τις λωρίδες προς διαφορετικά ύψη
και κατευθύνσεις.

‘ Κοράλλια από χάρτινη σακούλα‘
Υλικά:
Χάρτινες σακούλες (έχουμε κόψει τη μια πλευρά από τα
χερούλια)
(ζητήστε να φέρουν τα παιδιά από το σπίτι)
Μπογιές
Μαρκαδόροι
Ψαλίδι

Καλή Επιτυχία!

Προετοιμασία:
Ισιώστε όλα τα χαρτονένια κουτιά ή συσκευασίες.
Οδηγίες κατασκευής:
1.Τα παιδιά να σχεδιάσουν με μαρκαδόρο το περίγραμμα
του αστερία πάνω στα κουτιά.
2. Χρωματίζουν με μπογιές και χρώματα της προτίμησής
τους.
3. Κόβουν με ψαλίδι το περίγραμμα.

‘ Αστερίες από χαρτόνι‘ *
Υλικά:
Χαρτονένια κουτιά ή συσκευασίες από χαρτόνι ή χάρτινα
πιατάκια
(ζητήστε να φέρουν τα παιδιά από το σπίτι)
Μπογιές
Μαρκαδόροι
Ψαλίδι

*Οι αστερίες συνήθως έχουν 5 άκρα όμως κάποια είδη έχουν
μέχρι και 50! Μην βιαστείτε να διορθώσετε τα παιδιά αν βάλουν
παραπάνω από 5 λοιπόν!

Tip: Προσθέστε μπαλίτσες πλαστελίνης για να πετύχετε μια
ανάγλυφη επιφάνεια

Καλή Επιτυχία!

Προετοιμασία:
Κόψτε τις σακούλες σε λωρίδες σε διαφορετικά μήκη.
Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε κορδέλες σε διάφορα
χρώματα ή λωρίδες χρωματιστού χαρτιού ή χαρτιού
γκοφρέ.

‘ Τσούχτρες από σακούλες ή φίλτρα του
καφέ‘
Υλικά:
Διάφορες σακούλες ή φίλτρα του καφέ χάρτινα & κορδέλες
(ζητήστε να φέρουν τα παιδιά από το σπίτι)
Μπογιές
Ψαλίδι
Κόλλα
Χαρτί υγείας

Οδηγίες κατασκευής:
1.Τα παιδιά χρωματίζουν με μπογιές και χρώματα της
προτίμησής τους τα φίλτρα του καφέ (2 φίλτρα για κάθε
παιδί).
2. Έπειτα βρέχουν τα φίλτρα και τα τρίβουν μεταξύ τους
ώστε να αναμειχτούν τα χρώματα.
3. Αφήνουμε τα φίλτρα να στεγνώσουν.
4. Μόλις στεγνώσουν, παίρνουμε ένα φίλτρο και κολλάμε
με κόλλα μια μπάλα από χαρτί τουαλέτας και από πάνω
κολλάμε το άλλο φίλτρο. Έτσι δίνουμε έχουμε μια
τρισδιάστατη τσούχτρα!
5.Στο κάτω μέρος του κάτω φίλτρου κολλάμε τις κορδέλες,
σε όλη την επιφάνειά του.

Tip:

Καλή Επιτυχία!

Οδηγίες κατασκευής:
1.Ζητήστε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να φτιάξουν το
γράμμα «Ζ» ή το “S” με το αλουμινόχαρτο.
2. Για το κεφάλι και την κοιλιά να προσθέσουν κι άλλο
αλουμινόχαρτο.
3. Έπειτα να κολλήσουν γύρω -γύρω τις ζελατίνες για να
δώσουν διάφορα χρώματα στους ιππόκαμπούς τους ώστε ο
κάθε ένας να είναι διαφορετικός.

Tip:

Καλή Επιτυχία!
‘ Ιππόκαμποι από αλουμινόχαρτα σοκολάτας
και περιτυλίγματα καραμέλας‘
Υλικά:
Διάφορα αλουμινόχαρτα /περιτυλίγματα καραμέλας/
ζελατίνες
(ζητήστε να φέρουν τα παιδιά από το σπίτι)

