Κατασκευές
1) Δημιουργίες με πλαστικά μπουκάλια!

ΥΛΙΚΑ
• Μπουκαλάκια μικρά πλαστικά από νερό ή αναψυκτικό
• Χαρτόνια σε διάφορα χρώματα
• Τέμπερες ή δακτυλομπογιές ή μαρκαδόρους
• Χαρτάκια από cupcakes
• Κόλλα
• Ανεξίτηλος μαυκαδός μαύρος
• Καραμελίτσες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1.Σχεδιάζουμε στο χαρτόνι ή σε Α4 τα χεράκια και τα αυτάκια από του λαγού μετά
τα ζωγραφίζουμε με ξυλομπογιές ή μαρκαδόρους.
2.Κολλάμε τα χεράκια στη μέση του μουκαλιού όπως στη φωτογραφία.
3.Βάζουμε καραμελίτσες που μας αρέσουν μέσα στα μπουκαλάκια και κλείνουμε
το καπάκι.
4.Κολλάμε το χαρτάκι από το cupcake και βάζουμε με κόλα το φιογκάκι και τα
αυτάκια του λαγού.
5. Ζωγραφίζουμε με τον μαρκαδόρο τα ματάκια και την μυτούλα και το στόμα του
λαγού.
Είναι ένα όμορφο δωράκι για τους αγαπημένους μας.
Καλή επιτυχία!

2) Δημιουργίες με πλαστικά μπουκάλια!

ΥΛΙΚΑ
• Μπουκαλάκια μικρά πλαστικά από νερό ή αναψυκτικό
• Χαρτόνια σε διάφορα χρώματα
• Τέμπερες ή δακτυλομπογιές και μαρκαδόρους
• Καλαμάκια
• Κόλλα
• Αυτοκόλλητα που μας αρέσουν
• Κομμάτια υφάσματος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1.Με την βοήθεια κάποιου μεγάλου κόβουμε το μπουκάλι όπως στην εικόνα και
μετά το ζωγραφίσουμε με τέμπερα ανακατεμένη με ατλακόλ.
2.Σχεδιάζουμε και κόβουμε τα πανιά απο το καραβάκι ή σε χαρτόνι ή σε ύφασμα
τα κόβουμε και τα κολλάμε στο καλαμάκι.
3.Διακοσμούμε τα πανιά μας όπως μας αρέσει ή με το να τα ζωγραφίσουμε ή με το
να κολλήσουμε αυτοκόλλητα απάνω.
4.Ανοίγουμε μία μικρή τρύπα στο μέρος που βλέπουμε στη φωτογραφία και
περνάμε το καλαμάκι μέσα. Βάζουμε και λίγη κόλλα στη βάση για να στερεωθεί
καλά. Το καραβάκι μας είναι έτοιμο!!! Καλή επιτυχία!

1) Ζωάκια με παλιές κάλτσες!

ΥΛΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•

Παλιές κάλτσες
Στυλό ή μαρκαδόρους
Ματάκια πλαστικά ή κουμπιά
Κορδέλες υφασμάτινες
Κόλλα
Βελόνα και κλωστή
Βαμβάκι ή το υλικό που έχουν μέσα τα λούτρινα παιχνίδια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Α) Παίρνουμε την παλιά κάλτσα την γεμίζουμε με βαμβάκι ή από το υλικό που
έχει ένα παλιό μας χαλασμένο λούτρινο παιχνίδι. Στη συνέχεια με μία κορδελίτσα
σβήγκουμε και δημιουργούμε το χώρισμα όπως στην εικόνα με τα λαγουδάκια ή
με τα χταπόδια. Στη συνέχεια κολλάμε τα ματάκια και βάζουμε τα χαρακτηριστικά
του προσώπου με ότι υλικό μας αρέσει. Το ζωάκι μας είναι έτοιμο.
Β) Αν θέλουμε να φτιάξουμε το φίδι όπως στην τελευταία εικόνα που είναι
δυσκολότερο λίγο βάζουμε διάφορες κάλτσες τις ράβει κάποιος μεγάλος και
σχηματίζουμε το σώμα του φιδιού. Το γεμίζουμε όλο με βαμβάκι ή πολυεστέρα
και μας το ράβουν και στο τέλος της ουράς. Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε ή
κολλάμε τα μάτια και το στόμα του.

Καλές Δημιουργίες!!!!!

