
ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ



Στέλλα Μπαϊλγκάμη
Ανεμόμυλος

ΥΛΙΚΑ:

• Γκοφρέ πράσινο και καφέ
• Χαρτόνι καφέ και χαρτί μπλε μεταλλιζέ
• Ένα μεταλλικό κουτί και πλαστικά διακοσμητικά ζωάκια
• 2 άσπρες κόλλες χαρτί Α4
• Καφέ χαλικάκια
• Μεταλλική βάση
• Σπάγκος μπεζ
• Καλαμάκια από σουβλάκι
• Πιστόλι σιλικόνης
• Όλα τα υλικά υπήρχαν στο σπίτι μου 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Βάζεις ένα λευκό χαρτί πάνω στο μεταλλικό 
κουτί.  Κατόπιν κόβεις ένα κύκλο  από  καφέ 
χαρτόνι, το κολλάς  και το τοποθετείς πάνω στο 
μεταλλικό κουτί  για σκεπή. Έπειτα πάνω στην 
σκεπή κολλάς σπάγκο για κεραμίδια. Μετά 
κολλάς τις πετρούλες, το μπλε μεταλλιζέ χαρτόνι 
για λίμνη και το πράσινο γκοφρέ για γρασίδι. 



• Κάνεις τον ανεμόμυλο  με τα ξύλινα 
καλαμάκια από σουβλάκι και το κολλάς πάνω 
στο μεταλλικό κουτί. Τέλος τοποθετείς όλα τα 
παραπάνω με κόλλα στην μεταλλική βάση και 
διακοσμείς με τα πλαστικά ζωάκια. ΤΩΡΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ !!!!





Άννα Θεοδωρακέλη
Αγία Σοφία

Υλικά: 

• Χαρτόνι
• Κουτί από παπούτσια
• Κεσεδάκια πλαστικά από γιαούρτι
• Κόλλα
• Κολλητική ταινία
• Ρολά από χαρτί υγείας
• Χρυσό χαρτόνι
• Πλαστική κούπα



• Βαμβάκι

• Χαρτόνι μακέτας

• Χρωματιστά σπρέι

• Συρραπτικό

• Σιλικόνη

• Ψαλίδι

• Κοπίδι

• Μαύρος και  γκρι μαρκαδόρος



1ο Βήμα  



2ο Βήμα



3ο Βήμα



4ο Βήμα



5ο Βήμα



6ο Βήμα



7ο Βήμα





8ο Βήμα



9ο Βήμα



10ο Βήμα





Κωστής Ρέστας
Χαρταετός

Υλικά που χρησιμοποίησα για την κατασκευή μου: 

• Σύρμα

• Γαλάζια- φούξια-πράσινη κορδέλα

• Κίτρινο-πράσινο-γαλάζιο-πορτοκαλί γκοφρέ χαρτί

• Κόλλα

• Κόλλα σιλικόνη 

• Ψαλίδι 



• Πινέλα 

• Τέσσερις βίδες 

• Πριόνι

• Κατσαβίδι 

• Γυαλόχαρτο 

• Έξι πετρούλες

• Όλα τα υλικά τα βρήκα στο σπίτι και στο 
γκαράζ του σπιτιού μου.



Κατασκευή 

1ο μέρος: Έκοψα το ξύλο σε δύο κομμάτια 
χρησιμοποιώντας ένα πριόνι. 

2ο μέρος: Με ένα γυαλόχαρτο έτριψα τα ξύλα. 

3ο μέρος: Βίδωσα τα ξύλα το ένα κάθετα στο άλλο 
με τέσσερις βίδες χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

4ο μέρος: Έβαψα τα ξύλα με νερομπογιές και 
πινέλα.

5ο μέρος : Με ένα σύρμα κατασκεύασα τον 
χαρταετό.



6ο βήμα: Έκοψα τα γκοφρέ χαρτιά σε τριγωνικά 
σχήματα για να κατασκευάσω το πάνω μέρος του 
χαρταετού.

7ο βήμα: Κόλλησα το τρίγωνο πάνω στο σύρμα.

8ο βήμα: Έβαλα μικρά κομμάτια κορδέλας στην 
ουρά. 

9ο βήμα: Στερέωσα τον χαρταετό στο ξύλο με 
σιλικόνη. 

10ο βήμα: Τοποθέτησα πάνω στην βάση του 
χαρταετού πέτρες.





Γιάννης Καφαντάρης
Ξύλινο σπαθί

• Υλικά: 

• Ένα μακρύ ξύλο, ένα κοπίδι-μυτερό μαχαίρι
και μια ζώνη



Σχεδίαση:

• Παίρνουμε το ξύλο και το μετατρέπουμε σε 
σχήμα σπαθιού με το μαχαίρι-κοπίδι. Mετά
κόβουμε την ζώνη σε σχήμα μισού κύκλου και 
την κολλάμε στην λαβή.



Εκκλησάκι
Δήμητρα Πατσαούρα

Υλικά:       

•Χαρτόνι από πληκτρολόγιο και από κουτιά.

•Δυνατή κόλλα

•Ακριλικό άσπρο χρώμα

• Κλαδιά ελιάς

•Ρύζι για το μονοπατάκι



Εκτέλεση:

• Έκοψα ένα μεγάλο χαρτόνι για την βάση και την κόλλησα.
• Έκοψα ένα τετραγωνικό μικρό κουτάκι για το εκκλησάκι.
• Άφησα 2 λεπτά κάθε χαρτόνι για να κολλήσει.
• Πήρα ένα κομμάτι χαρτόνι και το έκανα κυκλικό για να 

κάνω την σκεπή.
• Έκοψα μικρά χαρτονάκια για να κάνω τα παράθυρα και τις 

πόρτες.
• Με τον ίδιο τρόπο έκανα και το καμπαναριό.
• Έκοψα κλαδιά από ελιά και τα κόλλησα για τα δέντρα.



• Μερικές 
φωτογραφίες από 
διάφορα 
εκκλησάκια



Νεφέλη Σαντικάι
Ζωολογικός κήπος 

Υλικά:       
• Μπλε χαρτόνι (λίγο)
• Ένα μεγάλο κουτί
• Ζώα ψεύτικα (όσα θέλετε)
• Μπογιές, ξυλομπογιές κ.τ.λ.
• Κολλητική ταινία ή κόλλα (δυνατή) 
• 4-5  ξυλάκια από σουβλάκι 
• Ψεύτικα χόρτα
• Ρολό από αλουμίνιο  
• Δύο κοχύλια



ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟ!! 

ΑΝ ΠΑΡΕΤΕ ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗ ΒΑΛΕΤΕ 
ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!!!!!



ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

Πρώτα παίρνουμε το κουτί και το κόβουμε  
από πάνω.

Μετά κόβουμε σε ένα μέρος, ένα κομμάτι και 
στη συνέχεια παίρνουμε την κολλητική ταινία 
και κολλάμε πάλι το κομμάτι που αφαιρέσαμε  
για να γίνει πόρτα.



• Στη συνέχεια παίρνετε το κουτί που απέμεινε 
και κόβετε μερικά ορθογώνια λεπτά 
κομμάτια. Έπειτα τα  κολλάτε με κόλλα  ή 
κολλητική ταινία σε μια γωνία. Αυτό 
συνεχίζεται με όλα τα κομμάτια που κόψατε. 
Στην μέση κάνετε έναν κύκλο με χαρτόνι.



• Όταν τελειώσετε με τα ορθογώνια κομμάτια 
θα πάρετε το ψεύτικο χορτάρι και θα το 
βάλετε μέσα στο κύκλο από χαρτόνι .Μετά 
κόψτε και ζωγραφίστε κρέατα. Θα κόψετε 
μικρά κυκλάκια και με καφέ μπογιά θα κάνετε 
και άλλα κυκλάκια πάνω στο χαρτόνι.



• Θα ήθελα να σας πω ότι στη μέση θα 
μπορούσατε να βάλετε λιοντάρια, εφόσον θα 
βάλετε κρέας.



• Το μπλε χαρτόνι θα το χρησιμοποιήσετε για 
ποτάμια, λίμνες ή θάλασσες. Τα κοχύλια θα 
τα βάλετε πάνω στο μπλε χαρτόνι για να 
φαίνετε ωραίο.



• Τέλος τα ξυλάκια από σουβλάκι θα τα 
τοποθετήσετε κάπου κοντά στην πόρτα και 
πάνω τους θα κολλήσετε ένα χαρτί που θα 
λέει *ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ*.



Αναστασία Μπαλαφούτη Κάμερα 
Obscura

• Για την κατασκευή μου χρησιμοποίησα:



Υλικά: 

1. Έναν μεγεθυντικό φακό
2. Ριζόχαρτο
3. Μαύρο χαρτόνι
4. Κολλητική ταινία
5. Συρραπτικό



1.Στην αρχή έκανα έναν κύλινδρο με το χαρτόνι.

2. Μετά πήρα τον μεγεθυντικό φακό και έβαλα 
πάνω του το χαρτόνι σε σχήμα κυλίνδρου.

3. Έβαλα γύρω-γύρω κολλητική ταινία.

ΠΩΣ ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑ



4. Έφτιαξα άλλον έναν πιο μικρό από το πρώτο   
κύλινδρο από μαύρο χαρτόνι.

5. Τον σύρραψα.

6. Τέλος έβαλα πάνω του ριζόχαρτο.



Φαίδρα Καρφάκη
Μύλος 
Υλικά:

• Χοντρό χαρτόνι 
• Λεπτό χαρτόνι 
• Πανί 
• Χαρτί 
• Ξυλάκια 
• Ξυλάκια από σουβλάκι
• Κλωστή
• Κόλλα
• Κοπίδι 









• Για να κινείται

• Κινητήρας 

• Μπαταρία



Δανάη Σισμάνη
Ανεμόμυλος



Υλικά:

• 1 ξύλινο πλαίσιο

• 2 είδη χρωματιστές πέτρες

• ξυλάκια για σουβλάκια

• 4 είδη χαρτόνι 

• πλαστικά διακοσμητικά (κουνέλια, πάπιες,       
θάμνους, φυτά, πεταλούδες)

• καφέ σχοινί

• ξυλάκια-άχυρα



Τρόπος κατασκευής

1. Προμηθεύτηκα το ξύλινο πλαίσιο για να κατασκευάσω 
επάνω τον ανεμόμυλο από μαραγκό.
2. Χρησιμοποίησα τα χαρτόνια που πήρα από το 
βιβλιοπωλείο για να φτιάξω το κτίριο, το παράθυρο, την 
πόρτα, την οροφή και τον μύλο. Τα έκοψα και τα 
κόλλησα ώστε να φτιάξω το κτίριο.
3. Έπειτα έκοψα τα ξυλάκια για σουβλάκια και έφτιαξα 
τον διάδρομο και τον ανεμόμυλο χρησιμοποιώντας 
σχοινί.
4. Τοποθέτησα την λίμνη και κόλλησα τα διακοσμητικά.
5. Έβαλα πέτρες σε όλο το πλαίσιο μαζί με τα 
διακοσμητικά φυτά.         



Στέλιος Δίδυμος                           
Αερόστατο

Υλικά: 
• 1 {χάρτινο} φωτιστικό
• 6 {χάρτινα} καλαμάκια
• λίγο σύρμα 
• κόλλα στιγμής
• 1 καλαθάκι
• κορδέλα 
• σχοινί                     



Εκτέλεση 

Κολλάμε τα τέσσερα καλαμάκια στο καλαθάκι, μετά 
τα δένουμε με το σκοινί για να μην φύγουν. Το 
αφήνουμε 2 με 3 λεπτά να στεγνώσει η κόλλα. 
Πατάμε δύο καλαμάκια και τα περνάμε το ένα 
μέσα στο άλλο έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα 
κύκλο. Κατόπιν το βάζουμε πάνω στα τέσσερα 
καλαμάκια, το κολλάμε και το δένουμε με σχοινί. 
Αμέσως μετά προσθέτουμε το φωτιστικό και το 
δένουμε με το σύρμα στα καλαμάκια. Επίσης 
μπορούμε να προσθέσουμε βαμβάκι μέσα στο 
καλαθάκι και κάποια μικρά παιχνιδάκια.





Χαράλαμπος Αποστολίδης
Σχεδία

Υλικά:

•1 λεπτό σχοινί

•11 ξυλάκια κλαδιού

•1 λεπτό πανί



Κατασκευή

Κόβουμε 2 λεπτά κλαδιά σε 11 ίσα κομμάτια και 
δένουμε τα ξυλάκια με το λεπτό σχοινί το ένα 
δίπλα στο άλλο. Αφού δέσουμε 10 από τα 11 
ξυλάκια, το 1 το στερεώνουμε στα 2 μεσαία για 
να σχηματίσουμε το κατάρτι και προσθέτουμε 
το πανί.



Νίκος Μπαχλιτζανάκης
Κάστρο



Υλικά:

Υγρή κόλλα

Ψαλίδι

Συρραπτικό

Χαρτόνι: πράσινο , καφέ , μαύρο , χαρτόνι για 
μακέτες και χαρτί με σχέδιο από τούβλα

σπάγκο



Εκτέλεση:

• Κολλάμε το λεπτό χαρτί με σχέδιο από τούβλα 
πάνω στο χαρτί για μακέτες . Φτιάχνουμε 
τους πύργους , κάνουμε 4 τρύπες στο καφέ 
χαρτόνι που είναι για την πόρτα και περνάμε 
τον σπάγκο. Στο τέλος κολλάμε τον πύργο 
στην βάση .



Παναγιώτης Βογιατζόγλου
Μέρα νύχτα

• Με αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Πτήσης 
του Ανθρώπου στο Διάστημα διάλεξα να 
κάνω κατασκευή με το διάστημα.



Υλικά:

• Μια κούτα 

• Βαμβάκι

• Μια μπάλα από φελιζόλ

• Χαρτόνια

• Νερομπογιές

• Σύρμα

• Φακός



• Στην αρχή παίρνουμε την μπάλα από  φελιζόλ και την 
βάφουμε όπως μια γη.

• Στην συνέχεια  παίρνουμε την κούτα και κόβουμε τις 
πλευρές που δεν χρειαζόμαστε και μετά βάφουμε με 
νερομπογιές την μια πλευρά μπλε και την άλλη μαύρη.

• Ύστερα τυλίγουμε απέξω απ’ την κούτα με μπλε 
χαρτόνι την μεριά που βάψαμε και το αντίστροφο 
στην άλλη μεριά.

• Μετά κόβουμε τα αστέρια με  γκρι χαρτόνι και τον 
ήλιο με κίτρινο χαρτόνι και τα κολλάμε αντίστοιχα.

• Στη συνέχεια βάζουμε βαμβάκι για σύννεφα στην 
μπλε μεριά και τα κολλάμε .

• Κρεμάμε τη γη με σύρμα από πάνω και στην μέση του 
ήλιου ίσα -ίσα για να χωράει ο φακός και ανοίγουμε μια 
τρύπα.







Αναστασία Κορελίδου
Το βάζο με τα λουλούδια

Υλικά :

• Χαρτόνια ( πολύχρωμα )

• Ξυλάκια 

• Σπίρτα 

• Βάζο 



Εκτέλεση :

• 1.Πήρα το βάζο και το 
τύλιξα με χαρτί.

• 2.Έπειτα πήρα τα σπίρτα 
και τα κόλλησα γύρω γύρω.



• 3. Πήρα τα λουλούδια και τα κόλλησα πάνω 

στα ξυλάκια ( πώς γίνονται τα λουλούδια θα 

δείξω μετά ). 

• 4. Έπειτα έφτιαξα φύλλα από χαρτόνι και τα 

κόλλησα πάνω στα ξυλάκια για φύλλα .



• Πως γίνονται τα λουλούδια :

• 1. Παίρνουμε ένα κομμάτι 

χαρτόνι σαν αυτό.

• 2. Μετά το κόβουμε έτσι.

• 3. Έπειτα κόβουμε ένα μικρό 

κομμάτι χαρτονιού.



• 4. Στη συνέχεια το κολλάμε 

στην άκρη του ορθογωνίου.

• 5. Μετά παίρνουμε κάτι λεπτό 

π.χ. πινέλο και το τυλίγουμε.

• 6. Όταν φτάσουμε στην μέση 

βάζουμε λίγη κόλλα για να μην 

ξεκολλήσει και συνεχίζουμε. 



• 7. Μόλις φτάσουμε στο 

τέλος κολλάμε την άκρη.

• 8. Τέλος ανοίγουμε 

προσεκτικά τα πέταλα του 

λουλουδιού.



Ευδοκία Κατράνη
Το ρολόι είναι χρόνος

Πρόλογος:

• Το  1657 μ.Χ: Ο Christian Cooken γερμανός 
φυσικός κατασκεύασε το πρώτο εκρεμμές
ρολόι.

• Για να φτάσουμε στο σημερινό ρολόι 
περάσαμε από πολλές εφευρέσεις, πρώτα 
είχαμε τα ηλιακά ρολόγια, έπειτα τις 
κλεψύδρες, κ.τ.λ.    



Υλικά: 

• Μεταλλικό κουτί. 

• Ξύλινη βάση. 

• Ζωγραφιά ρολογιού.

• Μια βίδα στήριξης για τους δείκτες.

• Δυο ξυλάκια για δείκτες, ένα μικρό και ένα 
μεγάλο. 



Εργαλεία:

• Ηλεκτρικό πριόνι.

• Ηλεκτρικό τρυπάνι.

• Χάρακα, μολύβι, ψαλίδι.

• Κόλλα για το ξύλο και χαρτοταινία για το 
χαρτί.      



Εκτέλεση:

• Μετράμε και σχεδιάζουμε το ξύλο.



• Κόβουμε το ξύλο και τρίβουμε τις γωνίες από 
το ξύλο.



• Κόβουμε τους δείκτες και τους γυαλίζουμε.



• Κάνουμε δυο τρύπες στο ξύλο και στο χαρτί 
στο κέντρο.



• Κολλάμε το ξύλο κάτω από το μεταλλικό 
κουτί.



• Μέσα στην τρύπα βάζουμε τους δείκτες και 
τους κολλάμε.



• Τέλος κολλάμε το χαρτί πάνω στο μεταλλικό 
κουτί.





• Η κατασκευή μας είναι έτοιμη. Το ρολόι μας 
είναι έτοιμο να σας δείξει όποια ώρα της 
ημέρας σας θέλετε.



Λυδία Κελγιώργη
Σχολικό λεωφορείο

Υλικά:
• Ένα μικρό κουτί γάλα 

• τέμπερες 

• Τέσσερα  καπάκια 

• Κόλλα

• ένα κόφτη 



Εκτέλεση: 

• Βάφουμε πρώτα το λεωφορείο άσπρο και 
αμέσως μετά κίτρινο,  το αφήνουμε να 
στεγνώσει, έπειτα κόβουμε τα παράθυρα και 
την πόρτα, κολλάμε τα καπάκια για ρόδες και 
είναι έτοιμο.



ΠΡΟΣΟΧΗ!!

• Προσοχή! να μην ξεχάσετε να βάψετε πρώτα 
το κουτί άσπρο για να καλυφτούν τα 
γράμματα από το κουτί.



• Το λεωφορείο είναι έτοιμο να ταξιδέψει.



Κυρία Κλέα Καρκάνη

• ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΛΩ………



Θέλω  να σκαρφαλώσω στους τοίχους της            
Αγιά  Σοφιάς

και να αγναντέψω το Βόσπορο.

Να δω τον τρούλο από κοντά

και να αισθανθώ χαρταετός σε ένα ταξιδιάρικο 
σύννεφο.



Να ανεβώ ψηλά με ένα αερόστατο

και να σταθώ στην κορυφή του κόσμου.

Να σεριανίσω μπροστά στους ανεμόμυλους

και να ξεδιψάσω κάθε διψασμένο πλάσμα στη γη.



Να πάρω λεωφορεία για μαγικά ταξίδια…..

Να βυθιστώ στη θάλασσα να ψάξω για 
κοχύλια….

Να δω υποβρύχια όπως και ψάρια…..

Να γίνω για λίγο ναυαγός με τη σχεδία του 
Οδυσσέα……



Να γονατίσω ταπεινά σε ένα μικρό ξωκλήσι

και να προσφέρω ένα μπουκέτο λουλούδια….

Να τρέξω άδειλα σε κάστρα αλλοτινά,

κρατώντας σφιχτά το σπαθί της ελευθερίας.



Δεν έχει χρόνο και όρια αυτή η φαντασία

που σε κάνει να αισθάνεσαι, τόσο μα τόσο δα 
μικρός και εκστασιασμένος

μπροστά στα παιδιά, που τα βλέπουν όλα.

ΖΗΤΩ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ.

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!


