
 

Φτιάχνω το δικό
 
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ:  5-12  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ:  20-25 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΙΧΟ 

Φτιάχνουµε εύκολο µόµπιλο
και ανακυκλώνουµε! 

Λατρεύουµε τις κατασκευές
για να λερωθούµε µε χρώµατα
και τα ουράνια τόξα, γιατί
για τον τοίχο µας; 

  

Τι θα χρειαστούµε: 

• Χαρτόκουτα 

• Ψαλίδι 
• Κορδέλα ή σχοινί
• Κόλλα 

• Τέµπερες και πινέλο
• Χάντρες 

• Μολύβι 
 

Φτιάχνω το δικό µου Ουράνιο Τόξο

ΛΕΠΤΑ 

ΠΑΙ∆ΙΑ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΓΙΑ

µόµπιλο µε τα χρώµατα του ουράνιου τόξο, µε

κατασκευές και ειδικά όταν αυτές είναι µία καλή
µε χρώµατα! Και επειδή αγαπάµε και την ανακύκλωση
γιατί δεν ετοιµάζουµε παρέα ένα υπέροχο Ουράνιο

σχοινί 

και πινέλο 

 

Ουράνιο Τόξο 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

τόξο, µε απλά υλικά 

µία καλή αφορµή 

την ανακύκλωση 

υπέροχο Ουράνιο Τόξο 



Εκτέλεση: 

Σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας  

Η κατασκευή είναι πραγµατικά απλή, αλλά τα µιρκότερα παιδιά ίσως 
χρειαστούν βοήθεια µε το ψαλίδι. Για αρχή κόβουµε ένα κοµµάτι από τη 

χαρτόκουτά µας. Οποιαδήποτε κούτα µας κάνει. Για το δικό µας Ουράνιο 

Τόξο, χρησιµοποιήσαµε κούτα από δέµα που παραλάβαµε. Πάνω στη µία 

πλευρά σχεδιάζουµε µε το µολύβι καµπύλες. 

  

 

  

Με το ψαλίδι κόβουµε τις καµπύλες. Ανάλογα πως µας αρέσει, δε χρειάζεται να 

κόψουµε κάθε καµπύλη µε ένα χρώµα, αλλά µπορούµε να κόψουµε και πιο παχές για 

να χωράνε περισσότερα χρώµατα. Αν πάλι αυτό δεν µπορούµε να το αποφασίσουµε, 

µπορούµε να ζωγραφίζουµε πρώτα το ουράνιο τόξο και µετά να το κόψουµε! 

  

 

  



Και τώρα το διασκεδαστικό κοµµάτι! Χρωµατίζουµε το Ουράνιο Τόξο! Ναι, τα 

χρώµατα του είναι γνωστά και αγαπηµένα, αλλά είναι η δική µας κατασκευή, οπότε 

βάζουµε όποια χρώµατα µας αρέσουν περισσότερο! Για το δικό µας µείναµε στα 

κλασσικά αν και σε πιο παστέλ απόχρωση! Αν έχουµε όρεξη, αφήνουµε να στεγνώσει 

και µετά χρωµατίζουµε και την πίσω πλευρά! Μπορεί να αποφασίσουµε ότι δεν το 

θέλουµε κρεµαστό για τον τοίχο, αλλά µόµπιλο που να το γυρνάει ο αέρας! 

  

 

  

Ξεκινάµε τη συναρµολόγηση. Κόβουµε ένα µεγάλο κοµµάτι κορδέλας ή σχοινιου και 

το διπλώνουµε στη µέση. Στο διπλωµένο άκρο κάνουµε έναν απλό κόµπο. Με κόλλα 

κολλάµε τη κορδέλα στο πίσω µέρος του Ουράνιου Τόξου, αφήνοντας κενά µεταξύ 

των καµπύλων. Αφήνουµε να στεγνώσει. 

  

 

  

Το διακοσµητικό µας είναι έτοιµο, αλλά αν θέλουµε να το κάνουµε πιο ιδιαίτερο, 

απλά προσθέτουµε και χρωµατιστές χάντρες! Στη κορδέλα που περισσεύει κάτω από 



το ουράνιο τόξο, περνάµε τις χάντρες και κάνουµε απλούς κόµπους για να τις 

στερεώσουµε. Και τώρα είναι έτοιµο! 

  

 

 

  

Καλές Κατασκευές!!! 

  

 


