
Οι Ελληνικές φορεσιές του 1821

Υλικά:
μανταλάκι, 
πλαστελίνη, 
ύφασμα, 
νήματα πλεξίματος, 
σύρμα πίπας, 
ματάκια, 
κόλλα για όλες τις χρήσεις, 
ψαλίδι.

Κολλάμε τα μανταλάκια και τα
χρωματίζουμε. Στο πάνω μέρος
κολλάμε μια μπάλα από πλα-
στελίνη, κάτω δύο μικρά κομ-
μάτια τσόχα που τους έχουμε
κολλήσει κόμπους από νήμα
πλεξίματος. Τυλίγουμε γύρω
από το μανταλάκι το σύρμα
πίπας για χέρια. Ντύνουμε την

Αμαλία και της προσθέτουμε
μαλλιά, μάτια, στόμα και το
φέσι από ένα κόκκινο κύκλο
τσόχας που έχει κρεμασένο
ένα νήμα. Αντίστοιχη είναι και
η κατασκευή του τσολιά μόνο
που το μανταλάκι είναι κανο-
νικό και όχι χωρίς το σιδεράκι,
όπως στην Αμαλία. 

Η Αλεξάνδρα αγαπάει

τη μαμά της...

Μπορείς να της δείξεις το δρόμο 

για την καρδιά της;

Γαλαξίας

Νέας Ιωνίας
Βόλου
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Τσολιάς 

και Αμαλία
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Βάλε χρώμα στα φτερά της πεταλούδας 

σύμφωνα με το σχήμα και το χρώμα 

που βλέπεις στην ταμπέλα που κρατάει η κάμπια.

Αβγοπαιχνίδια
και

διακοσμητικά
Γλαστράκι
Υλικά:
μισό αβγό σπασμένο
χρώμα
πινέλο
σύρμα πίπας
βαμβάκι 
φακές

Σπάμε το αβγό στη μέση και το 
βάφουμε μέσα και έξω. 
Το στερεώνουμε σε ένα δαχτυλίδι
από σύρμα πίπας και φυτεύουμε
μέσα φακές σε βαμβάκι.

Κολάζ για τον τοίχο
Υλικά:
μικρά σπασμένα τσόφλια
κόλλα
χαρτί

Αδειάζουμε το εσωτερικό του αβγού
και βάφουμε εξωτερικά τα τσόφλια με
διάφορα χρώματα. 
Παίρνουμε τα τσόφλια που έχουμε
χρωματίσει και, κολλώντας τα σε ένα
χαρτί, ανάλογα με τα χρώματα, προ-
σπαθούμε να φτιάξουμε μια εικόνα.

Βάλε τις λέξεις στη σωστή θέση

ΛΑΜΠΑΔΕΣ

ΑΡΝΙ

ΠΑΣΧΑ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Μυστικός αβγο-κώδικας

Μια κάρτα για τη μαμά που γιορτάζει

Διάλεξε και κόψε όποιες λέξεις θέλεις και κόλλησέ τες

μέσα στην καρδιά. 

Στο τετράγωνο, βάλε μια φωτογραφία σου. 

Κόψε την κάρτα και χάρισέ τη στη μαμά σου.

Σε φιλώ Σε λατρεύωΧρόνια πολλά
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Ο Δημήτρης και η Αθανασία έχουν βρει ένα μυστικό αβγο-κώδικα για
να επικοινωνούν με τους φίλους τους χωρίς να τους καταλαβαίνουν
οι άλλοι. Μπορείς να τον αποκρυπτογραφήσεις;
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Μυστικός αβγο-κώδικας:
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΧΕΛΙΔΟΝΙ


