Ας φτιάξουμε όμορφες κατασκευές παρέα με τα μικρά μας παιδάκια και με αφορμή την
γιορτή της μητέρας…

Ας ξεκινήσουμε:
Με μια όμορφη και εύκολη Κάρτα- Καρδούλα..

Θα χρειαστούμε:

-

Ένα ορθογώνιο κομμάτι άσπρο χαρτόνι ( θα το διπλώσουμε στην μέση για να
δημιουργήσουμε την κάρτα μας)
Ένα κομμάτι κόκκινο χαρτόνι ή χαρτί που το κόβουμε σε σχήμα καρδιάς.
Μικρά κομμάτια από χρωματιστό χαρτί γκοφρέ.
Μια κόλλα uhu stick.
Μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές.

Ας το φτιάξουμε:

-

Δίνουμε στα παιδιά μας τα κομματάκια από τα χρωματιστά γκοφρέ χαρτιά και τους
ζητάμε να τα τσαλακώσουν κάνοντας τα μικρά μπαλάκια .

-

Στην συνέχεια τους δίνουμε την καρδιά που έχουμε κόψει και ζητάμε να κολλήσουν
γύρω-γύρω τα γκοφρέ χαρτιά με την κόλλα.

-

Κολλάμε την καρδιά στο μπροστινό μέρος της κάρτας μας..

-

Τα παιδιά μπορούν από μέσα να φτιάξουν την δική τους ζωγραφιά με
μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές ή να μας πουν να γράψουμε τις ευχές τους!!

-Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία η κάρτα μας είναι έτοιμη!!

-

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω πατρόν για να κόψετε την καρδούλα
σας…

-

Χρωματιστή ποδιά.. ( φτιαγμένη από τα χεράκια των παιδιών μας)

Θα χρειαστούμε:
-

1 λευκή ποδιά
Τέμπερες σε διάφορα χρώματα ( κόκκινο, πράσινο, ροζ, κίτρινο, μπλε).
Δύο πινέλα – 1 λεπτό και ένα πιο χοντρόΠλαστικά μεγάλα πιατάκια τόσα όσα και τα χρώματα μας.
Ένα δοχείο με νερό.

Πως την φτιάχνουμε:

-Καλύτερα να φτιάξουμε την συγκεκριμένη κατασκευή σε εξωτερικό χώρο όπως
Μπαλκόνι ή αυλή γιατί υπάρχει πιθανότητα να λερώσουμε ιδίως αν την κάνουμε με
Μικρότερα παιδιά ή να απλώσουμε από κάτω εφημερίδες ή χαρτί του μέτρου.

-

Βάζουμε τις τέμπερες στα πιάτα μας.
Τοποθετούμε τα πινέλα μας στο νερό
Απλώνουμε την ποδιά μας.

Ξεκινάμε…
-Αν φτιάχνουμε την κατασκευή με μεγαλύτερα παιδιά μπορούμε να κάνουμε το πρώτο
σχέδιο της ποδιάς που είναι λίγο πιο περίπλοκο και τα παιδιά να ζωγραφίσουν με το
πινέλο τους τα χορτάρια, τα κοτσάνι και τα φύλλα από τα λουλούδια.
-Αν φτιάχνουμε την ποδιά με μικρότερα παιδιά και θέλουμε να κάνουμε το πρώτο
σχέδιο θα πρέπει να ζωγραφίσουμε εμείς τις λεπτομέρειες του σχεδίου και τα παιδιά να
κάνουν τα τυπώματα με τα χεράκια τους για τα πέταλα των λουλουδιών και με τα
ποδαράκια τους για τα φτερά της πεταλούδας ( διαλέγουμε χρώμα βουτάμε χεράκι ή
ποδαράκι και κάνουμε το τύπωμα) – τα μικρότερα παιδιά θα χρειαστούν καθοδήγηση- Για το δεύτερο σχέδιο – που είναι και το πιο απλό- ακολουθούμε την ίδια διαδικασία- είτε
εμείς είτε ένα μεγαλύτερο παιδί φτιάχνει το κοτσάνι, τα φύλλα και τον πυρήνα του
λουλουδιού, ύστερα ακολουθούν τα τυπώματα με τα χέρια – μπορούν να γίνουν και από
πολύ μικρά παιδιά με την καθοδήγηση μας πάντα…
- Την αφήνουμε να στεγνώσει και είναι έτοιμη..!!!

Καλή διασκέδαση..!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ….!!!!

