
Μεγεθυντικός φακός νερού
Φτιάξε ένα μεγεθυντικό φακό από νερό,
και δες τη ζωή σε μεγέθυνση!

Χρώματα στην Παραλία!
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ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
23/10/2011

“O δρόμος με τα κρυμμένα μυστικά” Χρειάζεσαι διαφανή μεμβράνη για

τα τρόφιμα, ένα χάρακα, ένα

σωλήνα από χαρτόνι (το εσωτερικό

του χαρτιού κουζίνας), ένα

λαστιχάκι, μαρκαδόρους.

1. Πάρε το σωλήνα και κόψε μια 

ροδέλα ύψους 3 εκ. Χρωμάτισέ 

την με τους μαρκαδόρους σου.

3. Στη συνέχεια, ρίξε μερικές 

σταγόνες νερό στην κοιλότητα 

της μεμβράνης.

2. Πάρε τη μεμβράνη και κόψε 

ένα τετράγωνο κομμάτι, 7Χ7 εκ.

Βάλ΄ το πάνω στη ροδέλα, 

αφήνοντάς το λίγο χαλαρό, έτσι

ώστε να σχηματίζει μία μικρή 

κοιλότητα. Στερέωσέ τα με το 

λαστιχάκι.

4. Βάλε το μεγεθυντικό φακό σου

πάνω από το λουλούδι ή το έντομο

που θέλεις να παρατηρήσεις και

κοίταζέ το  μέσα από τη σταγόνα

νερού. Πρόσεχε να μην ξεχειλίσεις

το χαρτόνι με το νερό, γιατί αλλιώς

δε θα μπορέσεις να δεις τίποτα!

Παρατήρησε καλά τα λουλούδια, την πετσέτα και τη
μπάλα. Συνέχισε το χρωμάτισμα ακολουθώντας την ίδια
σειρά χρωμάτων.



Φρουτο-γυαλιά 
για στυλ

Ο αρκούδος ανακάλυψε έναν 
πραγματικό θησαυρό!

Οι ποντικοναύτες 

θέλουν να τον βοηθήσουν να μεταφέρει το μπαούλο με το

θησαυρό σπίτι του! Προηγουμένως πρέπει αυτοί να ανέβουν

πάλι στα καράβια τους. Μπορείς να τους 

βοηθήσεις; Ζωγράφισε τα παντελόνια των 

ναυτών στο 

σωστό χρώμα.

Τι ωραία! Ο μικρός ψαράς ανυπομονούσε 
να επισκεφθεί το ενυδρείο. Στην επίσκεψή του 
πρόσεξε ότι υπάρχουν πάντα δύο ενυδρεία με τον ίδιο 
αριθμό ψαριών. Μπορείς να τα βρείς κι εσύ; 
Χρωμάτισε με το ίδιο χρώμα, τους άσπρους 
κύκλους στα ενυδρεία, με τον ίδιο αριθμό 
ψαριών!

Μια συμβουλή: Πρόσεξε καλά τα χρώματα στα καράβια και

στις μπλούζες των ναυτών.

Κόβουμε από χρωματιστά

χαρτόνια τα γυαλιά 

σύμφωνα με τα σκίτσα και

στις τρύπες τους κολλάμε

χρωματιστή ζελατίνα. 

Το καρπούζι το κολλάμε 

με ένα καλαμάκι, για να

μπορούμε να το κρατάμε.

ΥΛΙΚΑ:

χαρτόνι,

καλαμάκι,

κόλλα,

ψαλίδι


