
Θέατρο σκιών!

Υλικά που θα χρειαστείτε :

• Ένα χάρτινο  κουτί (στο μέγεθος που θέλετε)
• Ψαλίδι
• Λαδόχαρτο
• Καλαμάκια
• Κολλητική ταινία
• Τσόχα, ύφασμα (προαιρετικά)



Οδηγίες κατασκευής:
• Κόψτε, με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα, τα «αυτάκια» του 
κουτιού και από τις 4 πλευρές,

έτσι ώστε να μείνει το πλαίσιο όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

αυτάκια 



➢ Αν θέλετε ντύστε το κουτί με τσόχα ή ύφασμα ή 
διακοσμήστε το με όποιο τρόπο θέλετε.

• Κολλήστε το λαδόχαρτο από τη μια πλευρά.



• Σχεδιάστε σκιές (π.χ. χαρακτήρες ζώων ή ανθρώπων και 
άλλων αντικειμένων)  που θέλετε  να συμμετέχουν στο 
θέατρο σκιών σε χαρτόνια και κόψτε γύρω γύρω προσεκτικά! 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το χαρτόνι σας να είναι σε σκούρο χρώμα για να 
φαίνεται καλύτερα ή ζωγραφίστε με ένα σκούρο χρώμα .

• Στη συνέχεια κολλήστε τα καλαμάκια πίσω από τις φιγούρες 
με  κολλητική ταινία όπως δείχνει η εικόνα.



• Κλείστε τα φώτα. Βάλτε μια λάμπα ή έναν φακό  
μέσα στο χάρτινό κουτί  όπως δείχνει η εικόνα. 
Ανάψτε τον φακό.



• Πάρτε τις φιγούρες που έχετε  ετοιμάσει και παρουσιάστε 
την ιστορία σας . 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φιγούρες σας για να φαίνονται , πρέπει να 
ακουμπούν ακριβώς πάνω στο λαδόχαρτο όπως δείχνει η 
φωτογραφία. 



Παρατηρήστε προσεκτικά :

Τι συμβαίνει άραγε στη σκιά αν την απομακρύνεις από την 
οθόνη ή την πλησιάσεις προς αυτή; 



Παίζουμε με τις σκιές μας 
Κρεμάστε ένα ύφασμα ή ένα σεντόνι έτσι ώστε να είναι 
σταθερό όπως φαίνεται στην εικόνα.
Πίσω από το ύφασμα τοποθετήστε μια λάμπα ή ένα φακό. 



Παίξτε  με τις σκιές των χεριών σας και οι υπόλοιποι 
πρέπει να σας μιμηθούν. 



Παίξτε με τις σκιές των ποδιών σας.



Τι κρύβεται πίσω από το ύφασμα;  Κρύψτε διάφορα αντικείμενα 
και παιχνίδια πίσω από το ύφασμα. Παρουσιάστε ένα αντικείμενο 
και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα πρέπει να προσπαθήσουν να 
καταλάβουν ποιο αντικείμενο κρύβετε.

;;



Παίξτε θέατρο σκιών με ολόκληρο το σώμα σας. 

Σχεδιασμός: Μαρτίνα Φωτίου                    
Επιμέλεια: Ομάδα Προδημοτικής Εκπαίδευσης 


