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Εισαγωγικό Σημείωμα 
Το εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και παιδιά «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για 

το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο 

Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας) με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων 

και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών 

ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των 

δικών μας ανθρώπων.  

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηρίξουμε τους γονείς, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη 

συγκυρία, η Μονάδα ΕΠΑΑ, προσπάθησε να συγκεντρώσει υλικό από διάφορες πηγές και να το 

οργανώσει με τρόπο απλό, ώστε ο κάθε γονέας να μπορεί να το αξιοποιήσει στο σπίτι, 

δημιουργικά και παραγωγικά. Το υλικό απευθύνεται στους γονείς και στα παιδιά των ηλικιών 4-11 

χρονών και αφορά α) στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στον κατώτερο κύκλο της Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και β) στη Δημοτική Εκπαίδευση γενικότερα. Δεδομένου ότι είναι εύχρηστο υλικό 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καθένα μας ποικιλοτρόπως.  

Το υλικό χωρίζεται σε πέντε (πέντε) βασικές κατηγορίες που αφορούν σε: α) απλές 

κατασκευές με θέμα το περιβάλλον, β) απλά πειράματα σχετικά με το περιβάλλον, γ) ευχάριστες 

παιδαγωγικές δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δ) διαδραστικά παιχνίδια με 

περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ε) ηλεκτρονικά περιβαλλοντικά παραμύθια (e-books). Το υλικό είναι 

διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και ο κάθε γονέας μπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες, με 

βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών του/τους και τις ειδικές συνθήκες της οικίας τους.  

Τα προτεινόμενα υλικά και μέσα, είναι απλά ενδεικτικά. Μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας 

να χρησιμοποιήσετε όποια άλλα υλικά και μέσα εσείς θέλετε ή έχετε στο σπίτι σας. 

Δημιουργικότητα και φαντασία χρειάζεται όπως επίσης διάθεση και αυτενέργεια!!!  

Η κατάσταση που ο πλανήτης βιώνει συλλογικά και η κάθε χώρα ξεχωριστά είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική κρίση και το δικαίωμα του καθενός μας να έχει ποιότητα 

ζωής. Η ποιότητα ζωής μπορεί να διασφαλισθεί μόνο αν αντιληφθούμε, εκτιμήσουμε και 

σεβαστούμε τη ζωή μας σε σχέση με τη ζωή των άλλων και σε συνάρτηση με τη διασφάλιση της 

αειφόρου ανάπτυξης.  

Στη βάση της πιο πάνω συλλογιστικής όλοι μας έχουμε ακόμη ένα λόγο παραπάνω να 

αξιοποιήσουμε τον χρόνο του αυτοπεριορισμού μας εποικοδομητικά, ελπίζοντας ότι μέσα από 

αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να συμβάλουμε στην γενικότερη προσπάθεια για τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας.  

«Η καλή υγεία και ευημερία των πολιτών» ως ο στόχος (3), των στόχων της αειφόρου 

ανάπτυξης 2030 της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών, είναι θέμα κοινωνικής, 

συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι και η πρόκληση που ο καθένας από εμάς καλείται να 

αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί. Μένουμε λοιπόν σπίτι και αξιοποιούμε τον χρόνο μας 

δημιουργικά, παιδαγωγικά ευχάριστα μαθαίνοντας και δημιουργώντας για το περιβάλλον.  

 
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
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Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Μάρτιος 2020 

 

Τίτλος Φτιάχνουμε Μαράκες 

Σύνδεσμος https://rontamil.gr/5yperoxa/ 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 
• πλαστικά αβγά (κούφια) 
• πλαστικά κουτάλια 
• χαρτοταινία 
• μαρκαδόροι 

• σπόροι ή όσπρια 
 
Οδηγίες κατασκευής: 

• Βάζετε σπόρους στο μισό αβγό και το κλείνετε (εικ.1). 

• Toθετείτε δύο πλαστικά κουτάλια στις δύο πλευρές του αβγού (εικ.2) και 
τα κολλάτε με τη χαρτοταινία (εικ. 3). 

• Κολλάτε με τη χαρτοταινία και τις δύο λαβές των κουταλιών μεταξύ τους 
(εικ.6). 

• Στο τέλος σχεδιάζετε πάνω στη χαρτοταινία (εικ.7). 
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Μάρτιος 2020 

Τίτλος Φτιάχνουμε κλακέτες 

Σύνδεσμος https://rontamil.gr/5yperoxa/ 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 
• καπάκια από μπουκάλια γάλακτος ή χυμού σε γυάλινο βαζάκι 

• χαρτόνι από κούτα 

• νερομπογιές 

• κόλλα 
 
Οδηγίες κατασκευής: 

•  Κόβετε δύο κομμάτια χαρτόνι σε ορθογώνια παραλληλόγραμμα με 
διαστάσεις 8x3 εκατοστά. 

• Διπλώνετε τα χαρτόνια στη μέση. 

• Χρωματίζετε τα καπάκια και τα κολλάτε στην εσωτερική πλευρά του 
διπλωμένου χαρτονιού, όπως φαίνονται στην εικόνα. 
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Μάρτιος 2020 

 
 

Τίτλος Φτιάχνουμε αυτοκινητάκια 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Ρολά από χαρτί υγείας 

• Άσπρο χαρτόνι 

• Νερομπογιές ή χρωματιστά μολύβια  

• Ψαλίδι 

• Κόλλα 

• Μολύβι 

• Μαρκαδόρος μαύρος 
 
Οδηγίες κατασκευής:  

• Χρωματίζετε τα ρολά στα χρώματα που θέλετε.  

• Τοποθετείτε ένα ρολό πάνω στο άσπρο χαρτόνι και σχεδιάζετε με ένα 
μολύβι κύκλους (εικ. 3).  

• Κόβετε τους κύκλους και χρωματίζετε με τον μαύρο μαρκαδόρο γύρω 
γύρω για να γίνουν οι τροχοί (εικ. 4). Στη συνέχεια σχεδιάζετε 3 
γραμμές για να κάνετε τα τιμόνια (εικ. 5).    

• Κολλάτε τους τροχούς στις 2 πλευρές κάθε ρολού και το τιμόνι (εικ. 5). 

• Με το ψαλίδι κάνετε ένα άνοιγμα στην πάνω επιφάνεια του ρολού και 
διπλώνετε το κομμάτι του ανοίγματος προς τα πίσω (εικ 5).  
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Μάρτιος 2020 

 

 

Τίτλος Φτιάχνουμε το δικό μας χταπόδι!!!!! 

Σύνδεσμος https://www.infokids.gr/diy-plasmata-tis-thalassas-apo-xarti-kai-x/ 

Θέμα: Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Ρολό από χαρτί υγείας 

• Κόλλα 

• Ψαλίδι 

• Μαρκαδόροι 

• Ματάκια (τα ματάκια μπορείτε να τα φτιάξετε με χαρτόνι ή 
όποιο άλλο υλικό θέλετε) 

Οδηγίες κατασκευής: 

• Χρωματίζετε ένα ρολό και κόβετε το μισό σε 8 λωρίδες με 
πλάτος 8εκ. περίπου (εικ.1). 

• Σχεδιάζετε τα πλοκάμια και τα γυρίζετε προς τα έξω (εικ. 2). 

• Σχεδιάζετε το στόμα του χταποδιού. Κολλάτε ή σχεδιάζετε 
ματάκια και το χταπόδι είναι έτοιμο! (εικ.3) 
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Μάρτιος 2020 

 

 

Τίτλος Φτιάχνουμε έναν λαβύρινθο (παιχνίδι) 

Σύνδεσμος https://kalimerasaspaidia.blogspot.com/2019/01/blog-

post_28.html 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή: Υλικά:  

• 1 κουτί ή δίσκος 

• Πλαστικά καλαμάκια 

• Κόλλα 

• Ψαλίδι 

• Μικρή μπαλίτσα 

Οδηγίες κατασκευής: 

• Κόψτε πλαστικά καλαμάκια και κολλήστε τα στο εσωτερικό του 

κουτιού ή του δίσκου, σχηματίζοντας έναν λαβύρινθο όπως 

φαίνεται στην εικόνα.  

 

 

 

 

 

 

• Ρίξτε μέσα στον λαβύρινθο μια μπαλίτσα. Σκοπός του 

παιχνιδιού είναι, κουνώντας το κουτί ή τον δίσκο, να βγει η 

μπαλίτσα από τον λαβύρινθο. 

 

https://kalimerasaspaidia.blogspot.com/2019/01/blog-post_28.html
https://kalimerasaspaidia.blogspot.com/2019/01/blog-post_28.html
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Τίτλος Φτιάχνουμε μια Ηλιοπαγίδα 

Πηγή: education.com 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• 1 παλιό ψηφιακό δίσκο (Cd) 

• Κόλλα αδιάβροχη 

• Οτιδήποτε γυαλίζει (έτοιμα στρασάκια, στρασάκια από παλιά παπούτσια 

ή ρούχα, χάντρες, πούλιες, γκλίτερ) 

• Σχοινάκι ή πετονιά 

• Ψαλίδι 

Οδηγίες κατασκευής: 

• Κολλούμε στη μια πλευρά του ψηφιακού δίσκου (cd) τα γυαλιστερά 

αντικείμενα δημιουργώντας όποιο μοτίβο θέλουμε. Όταν στεγνώσει η 

κόλλα αναποδογυρίζουμε το cd και διακοσμούμε με γυαλιστερά 

αντικείμενα και την πίσω πλευρά. 

• Όταν στεγνώσει η κόλλα, περνάμε μέσα από το cd  πετονιά ή σχοινάκι και 

το κρεμάζουμε σε σημείο που έχει ήλιο, στον κήπο ή στο μπαλκόνι μας. 



Βαθμίδα: Προσχολική Εκπαίδευση                                       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Περιβαλλοντικές κατασκευές 
και μικρές τάξεις του Δημοτικού  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 

 

 8 
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Μάρτιος 2020 

 

 

 

Τίτλος Φτιάχνουμε κούκλα με πλαστικό μπουκάλι 

Πηγή education.com 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά:  

• Μεγάλο πλαστικό μπουκάλι νερού  

• Χαρτομάντιλα 

• Μαλλί ή νήμα 

• Διάφορα κομμάτια από υφάσματα 

• Κόλλα 

• Μαρκαδόροι  

• Χαρτοταινία 

• Κουμπιά, στρασάκια (προαιρετικά) 

Οδηγίες κατασκευής: 

• Παίρνουμε χαρτομάντιλα και τα σμίγουμε μέχρι να 

φτιάξουμε μια μπάλα, στο μέγεθος μιας μπάλας του 

τένις, για το κεφάλι της κούκλας.  

• Καλύπτουμε την μπάλα που φτιάξαμε με 

χαρτοταινία.  

• Αφαιρούμε το καπάκι από το πλαστικό μπουκάλι και 

κολλάμε στο στόμιό του την μπάλα. Περιμένουμε να 

στεγνώσει.  

•  Ντύνουμε το μπουκάλι με τα υφάσματα που 

έχουμε, κολλώντας τα πάνω. Αφήνουμε το παιδί να 

δημιουργήσει και να ντύσει την κούκλα όπως θέλει. 
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• Ακολούθως, μπορούμε να προσθέσουμε διάφορες 

λεπτομέρειες όπως κουμπιά, στρασάκια, κασκόλ 

κ.λπ. 

• Κόβουμε το μαλλί ή το νήμα στο μέγεθος που 

θέλουμε να είναι τα μαλλιά της κούκλας και τα 

κολλάμε στο κεφάλι. 

• Χρωματίζουμε το πρόσωπο και ζωγραφίζουμε μάτια, 

φρύδια, ροζ μάγουλα και στόμα. Η κούκλα μας είναι 

έτοιμη! 
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Τίτλος Αυτοσχέδιο κουκλόσπιτο 

Σύνδεσμος https://paixnidaki.com/ftiakse-100-xeiropoiita-paixnidia/ 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• 3-4 κουτιά παπουτσιών 

• Ψαλίδι 

• Χρώματα 

• Πολύχρωμα χαρτιά  

• Μπογιές  

• Κολλητική ταινία 

• Υγρή γόμα 
 

Οδηγίες κατασκευής:  

• Πάρτε μερικά άδεια κουτιά παπουτσιών. 

• Τοποθετήστε το ένα πάνω ή δίπλα από το άλλο και κολλήστε τα μεταξύ 
τους με υγρή γόμα ή κολλητική ταινία. 

• Μπορείτε να ανοίξετε πόρτες και παράθυρα και να το διακοσμήσετε με 
χρώματα, πολύχρωμα χαρτιά και μπογιές. 

• Το κουκλόσπιτο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις κούκλες σας. 
 

                   

 

 

https://paixnidaki.com/ftiakse-100-xeiropoiita-paixnidia/
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Τίτλος Θέατρο σκιών! 

Πηγή https://paixnidaki.com/ftiakse-100-xeiropoiita-paixnidia/ 

Θέμα Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Μια κούτα (στο μέγεθος που θέλετε) 

• Ψαλίδι 

• Λαδόκολλα 

• Καλαμάκια 

• Ζεστή κόλλα σιλικόνης (δεν είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί 
από μικρά παιδιά, είναι προτιμότερο αυτή η διαδικασία να γίνει 
από ενήλικα) ή εναλλακτικά κολλητική ταινία 

• Τσόχα, ύφασμα (προαιρετικά) 
 

Οδηγίες κατασκευής: 

• Κόψτε τα «αυτάκια» της κούτας, για να μείνει το πλαίσιο. 

• Κολλήστε τη λαδόκολλα από τη μια μεριά.  
 

 

 

 

 

• Προαιρετικά ντύστε την κούτα με τσόχα ή ύφασμα ή διακοσμήστε 
την με όποιο τρόπο θέλετε. 
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• Εκτυπώστε σε χαρτόνι τις φιγούρες που ακολουθούν, ή αν θέλετε 
άλλα σχέδια βάλτε τα παιδιά να ζωγραφίσουν (μόνο το 
περίγραμμα) σε χαρτόνια και κόψτε γύρω γύρω προσεκτικά! Καλό 
θα ήταν το χαρτόνι να είναι σε σκούρο χρώμα για να φαίνεται 
καλύτερα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Έπειτα κολλήστε τα καλαμάκια πίσω από τις φιγούρες με ζεστή 
κόλλα σιλικόνης ή κολλητική ταινία. 

• Μόλις ολοκληρώσατε το πρώτο σας θέατρο σκιών! 
Κλείστε τα φώτα. Ανάψτε μια λάμπα ή έναν φακό και φτιάξτε 

πολλές πολλές ιστορίες. 
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Τίτλος Γλαστράκια με λουλούδια! 

Πηγή http://masymasmanualidades.blogspot.com/2017/07/adorables-ideas-con-

botellas-de-plastico.html?m=1 

Θέμα Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού 

• Ψαλίδι 

• Μπογιές (κατά προτίμηση ακρυλικές) 

• Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι 

• Υγρή γόμα 

• Ξυλάκια ή σύρμα 
 

Οδηγίες κατασκευής:  

• Κόβουμε την κορυφή του μπουκαλιού (εικ.1) για να φτιάξουμε τα 
λουλούδια.  

• Κόβουμε τα πέταλα και τα ανοίγουμε προς τα έξω (εικ.2 και εικ.3).  

• Βάφουμε τα πέταλα με μπογιές ή ανεξίτηλους μαρκαδόρους (εικ.4) 

• Δένουμε το σύρμα γύρω από το πώμα (εικ.5) ή κολλούμε πάνω στο 
πώμα ένα ξυλάκι.  Το λουλούδι είναι έτοιμο (εικ.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masymasmanualidades.blogspot.com/2017/07/adorables-ideas-con-botellas-de-plastico.html?m=1
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Τίτλος Λουλούδια από ρολό  

Πηγή https://www.reciclaredecorar.com/2016/08/artesanato-rolinho-papel-

higienico.html 

Θέμα Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Ρολό από χαρτί υγείας  

• Πώματα  

• Ψαλίδι 

• Μπογιές  

• Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι 

• Υγρή γόμα  
Οδηγίες κατασκευής:  

• Κόψτε σε κομμάτια το ρολό, αφού το πατήσετε λίγο με το χέρι, για 
να κόβεται πιο εύκολα.  

• Δώστε σχήμα πέταλου, βάλτε γόμα στο κάτω μέρος και 
συναρμολογήστε τα δικά σας λουλούδια. 

• Μπορείτε να τα βάψετε με μπογιές ή με ανεξίτηλους 
μαρκαδόρους. 

• Μπορείτε να κάνετε και συνδυασμούς με πώματα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reciclaredecorar.com/2016/08/artesanato-rolinho-papel-higienico.html
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Τίτλος Τα κιάλια του εξερευνητή 

Πηγή https://paixnidaki.com/ftiakse-100-xeiropoiita-paixnidia/ 

Θέμα Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• 2 ρολά από χαρτί υγείας 

• Ψαλίδι 

• Μπογιές (κατά προτίμηση ακρυλικές) 

• Κολλητική ταινία 

• Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι 

• Υγρή γόμα 
 

Οδηγίες κατασκευής:  

• Κολλούμε τα δύο ρολά μεταξύ τους με κολλητική ταινία ή γόμα. 

• Βάφουμε τα κιάλια με μπογιές ή μαρκαδόρους. 

• Είμαστε έτοιμοι για εξερεύνηση! 
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Τίτλος Το αγαπημένο μου ζώο 

Πηγή https://gr.pinterest.com/pin/554998354074479364/  

Θέμα Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Κούτα ή χαρτόνια 

• Ψαλίδι 

• Μπογιές ή παστέλ 

• Μαρκαδόροι  

• Υγρή γόμα 
 

Οδηγίες κατασκευής:  

• Κόψτε το κασόνι ή τα χαρτόνια σε διάφορα σχήματα (κύκλους, 
τρίγωνα, λωρίδες).  

• Κολλήστε τα κομμάτια σε χαρτί για να φτιάξετε το δικό σας 
αγαπημένο ζώο. 

• Μπορείτε να τα βάψετε με μπογιές, παστέλ ή ανεξίτηλους 
μαρκαδόρους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/554998354074479364/
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Τίτλος Ρίξε τα τενεκεδάκια! 

Πηγή https://paixnidaki.com/ftiakse-100-xeiropoiita-paixnidia/ 

Θέμα Παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Τενεκεδάκια ιδίου μεγέθους 

• Μπογιές 

• Μαρκαδόροι  

• Μικρή μπάλα  
 

Οδηγίες κατασκευής:  

• Μαζέψτε 10 τενεκεδάκια ιδίου μεγέθους. 

• Διακοσμήστε τα με μπογιές ή μαρκαδόρους. 

• Τοποθετήστε τα τενεκεδάκια σε πυραμίδα (4 -3 -2 -1). 

• Ρίξτε τα τενεκεδάκια με την μπάλα σας. 
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Τίτλος Χάρτινες μέδουσες 

Πηγή Pame bolta 

Γλώσσα Ελληνικά 

Ηλικία 4-6 

Περιγραφή Υλικά: 

• Χάρτινα μπολάκια 

• χρωματιστό χαρτί γκοφρέ ή τσιγαρόχαρτο ή άλλο 
χαρτί που έχετε στο σπίτι και τσαλακώνεται εύκολα 

• νερομπογιές  

• ψαλίδι 

• διαφανή ή άσπρη κόλλα 

• σπάγκος 

• κολλητική ταινία 

• ματάκια  (προαιρετικό) 

Οδηγίες κατασκευής: 

• Ανοίγουμε μια μικρή τρυπούλα στο κέντρο του μπολ 

(εικ.1). 

• Χρωματίζουμε το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του 

μπολ με τα χώματα που έχουν συνήθως οι μέδουσες 

(ροζ, γαλάζιο, μοβ) και ζωγραφίζουμε βούλες. 

Αφήνουμε να στεγνώσει. 

• Κόβουμε ένα κομμάτι σπάγκο περίπου 15 εκατοστά 

και τον περνάμε από την τρυπούλα που κάναμε. 

Στερεώνουμε την άκρη του σπάγκου στο εσωτερικό 

μέρος του μπολ με κολλητική ταινία. 

• Κόβουμε από γκοφρέ χαρτί ή τσιγαρόχαρτο 

τουλάχιστον 8 λωρίδες για να κάνουμε τα πλοκάμια. 

• Κολλούμε τα πλοκάμια στο κέντρο του μπολ,  με 

κατεύθυνση γύρω γύρω ώστε να φαίνονται από 
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μέσα σαν ακτίνες (εικ.2). 

• Αναποδογυρίζουμε τη μέδουσα και την κρατάμε από 

τον σπάγκο (εικ.3). Της σχεδιάζουμε στόμα και 

κολλούμε τα ματάκια. (εικ.4) 

 

 

 

 

 

 


