Δημιουργίες με ρολά από χαρτί υγείας….

Θα χρειαστούμε:
-

Ρολά υγείας
Ψαλίδι
Κόλα
Μαρκαδόρους ή νερομπογιές ή τέμπερες

Εκτέλεση :
-Παίρνουμε τα ρολά υγείας και αφού μιλήσουμε με τα παιδιά μας για το τι θέλουμε να
φτιάξουμε τα ζωγραφίζουμε με χαρακτηριστικά προσώπου , φτιάχνουμε δηλαδή ματάκια,
μύτη, στόμα…και τέλος τα κόβουμε από πάνω δημιουργώντας λωρίδες για μαλλιά μεγάλες
αρχικά που μπορούμε να κόψουμε έπειτα φτιάχνοντας τα όπως θέλουμε… (μπορούμε να
κολλήσουμε και ψεύτικα αυτοκόλλητα ματάκια αν έχουμε)

-

Για να φτιάξουμε ζωάκια παίρνουμε ρολά υγείας και τα βάφουμε με μαρκαδόρους
ή τέμπερες ή νερομπογιές στο χρώμα που θέλουμε ανάλογα το ζωάκι, μπλε για
καρχαρία, πράσινο για βατραχάκι κ.α. έπειτα ζωγραφίζουμε τα χαρακτηριστικά
τους, μάτια , μύτη, στόμα, δόντια για τον καρχαρία, μπορούμε όπου θέλουμε να
δημιουργήσουμε μια μικρή τομή για παράδειγμα για να κάνουμε το ανοιχτό στόμα
του καρχαρία και γύρω του τα τρομαχτικά του δόντια , μπορούμε το κεφάλι, τα
αφτιά, τα πόδια, τα χέρια ή τα δόντια να τα ζωγραφίσουμε αλλού είτε σε χαρτόνι
είτε σε χαρτί που θα χρωματίσουμε ανάλογα να τα κόψουμε και να τα κολλήσουμε
στο αντίστοιχο σημείο…

-

Αξιοποιήστε ότι φτιάξετε με δημιουργικό τρόπο παίζοντας μετά με αυτοσχέδιο παιχνίδι με
τα παιδιά σας, φτιάχνοντας πρωτότυπες ιστορίες, αφήστε την φαντασία να σας οδηγήσει..
μπορείτε εξάλλου να το ξεκινήσετε και ανάποδα σκεφτείτε με το παιδί μια ιστορία και
φτιάξτε μετά τους ήρωες της!!

Τα ρολά υγείας ή χαρτιού κουζίνας ως πρωτότυπο οικοδομικό υλικό….

Υλικά : Μόνο ρολά υγείας ή χαρτιού κουζίνας σε διάφορα μεγέθη, νερομπογιές ή τέμπερες
και ένα ψαλίδι..

Εκτέλεση : Παίρνουμε τα ρολά και αφού τα κόψουμε σε διάφορα μεγέθη μικρά , μεσαία και
κάποια αφήνοντας τα ολόκληρα, τα βάφουμε σε ότι χρώματα θέλουμε και τα αφήνουμε
να στεγνώσουν. Κατόπιν κάνουμε σε διάφορα σημεία τους εγκοπές με το ψαλίδι όχι πολύ
βαθιές τόσο ώστε να χωράει ένα άλλο ρολό.. με το ένα πάνω στο άλλο φτιάχνουμε πύργους
και ότι άλλο θέλουμε…

