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Ζχουν μάκει πλζον τα 
παιδιά πωσ το βιβλίο 

είναι ο καλφτερόσ μασ 
φίλοσ. Όταν προκφπτει 

μια απορία ι ζνασ 
προβλθματιςμόσ, 

ανατρζχουμε ς’ αυτά. 



Μια φορά και έναν καιρό, 
ήταν ένασ κλόουν που 
έχαςε… τη μφτη του!! 

Ποφ πιγε θ μεγάλθ κόκκινθ 
μφτθ του; Στισ μπουκλίτςεσ 

του Χριςτου; Ή ςτο αφτί του 
Αντρζα; 



Δουλεφοντασ τθν τεχνικι 
του κολλάη και τθσ 
δαχτυλομπογιάσ, 

δϊςαμε πνοι ςτο φίλο 
μασ τον κλόουν! 



Όςο εφκολο και αν ςασ 
φαίνεται, είναι μεγάλο 

κατόρκωμα να  ηωγραφίηουν  
μζςα ςτο περίγραμμα. Μια 
δεξιότθτα που δεν τθν είχαν 

το φκινόπωρο.  
Συγχαρθτιρια!!! 



Ζχω τα γάντια, μου 
βάηεισ το παπιγιόν; 

(παιχνίδι με τα 
χρϊματα) 



Μζςα από το βιβλίο ξεπιδθςε 
και το γαϊτανάκι (πάντρεμα 

project με απόκριεσ). Το 
παρατθριςαμε και είδαμε 

βιντεάκια από διάφορα μζρθ 
τθσ Ελλάδασ  που τα 

αποκριάτικα δρϊμενα το 
ςυμπεριλαμβάνουν. 



Τιμϊντασ τθν 
παράδοςθ, μιλιςαμε 
και για τον χαρταετό! 



Παρόλο που λίγεσ φορζσ ςτθ  
μικρι τουσ θλικία, είχαν ακοφςει 

για τον χαρταετό,  τα περιςςότερα 
ζδειχναν να τον γνωρίηουν! 



Θαυμάςτε μασ!! 



Μπαςκετο-καλάκια 
με χαρταετοφσ! 



Εμπρόσ καλά μου 
χζρια!!! 



Οι μάγιςςεσ ζχουν  τθν 
τιμθτικι τουσ τισ 

απόκριεσ. Ζτςι και εμείσ 
φτιάξαμε τθ δικι μασ! 



Επιλζξαμε για υλικό, 
λωρίδεσ από 

εφθμερίδα, τισ οποίεσ 
και κουρζψαμε κιόλασ! 





Και ξαφνικά, όταν 
τελειϊςαμε τθν ομαδικι 

εργαςία, θ φωνι τθσ 
κυρίασ άλλαξε! Μ’ ζνα 

καπζλο μεταμορφϊκθκε 
ςε μάγιςςα! 



- Είμαι θ κακιά 
μάγιςςα, και το 

χρϊμα μου 
είναι…κόκκινο! 

Πιάςτε όλοι 
κόκκινο!! 



Θυμθκικαμε τα χρϊματα 
και ηωγραφίςαμε 

 μάςκεσ ηϊων. 
 Δείτε τι ωραία βάφουν και 

κολλοφν μζςα ςτο 
περίγραμμα! 



Αξίηει να παρατθριςουμε 
πωσ χειρίηονται μόνα τουσ 

τα υλικά, τολμοφν να 
προςπακιςουν 

(αυτοπεποίκθςθ) ,για ζνα 
ςυλλογικό αποτζλεςμα! 



Συναιςκθματικι αγωγι 
και απόκριεσ: με το 

ςτόμα μου μπορϊ να 
κλαίω και να γελϊ! 

(μάςκα 
ςυναιςκθμάτων) 



Μια λαχανί 
λωρίδα… 



…με πράςινεσ πιτςίλεσ 
από τα χεράκια τουσ… 



…και δυο τερααάςτια 
μάτια…. 



Μποροφν  να 
μεταμορφωκοφν ςε  

ΚΑΘΑΡΟΚΑΠΕΛΑ!! 





Δεν ιταν αρκετό το 
πάρτι ςτον παιδότοπο, 

γι’ αυτό 
μαςκαρευτικαμε όλοι 

και ςτο ςχολείο!  

Το γλζντι ξεκίνθςε 
από τθν όμορφθ 

αυλι μασ… 





…και ςυνεχίςτθκε 
ςτθν τάξθ με 

πολλά ομαδικά 
παιχνίδια! 



Ελάτε να ταΐςουμε τον 
Κλόουν ςερπατίνεσ! 





Μια ωραία 
πεταλοφδα…. 

Είμαι  ζνα άγριο 
λιοντάρι! 
Γκκκρρρ! 



Είμαι το πιο 
γλυκοφλθ paw 

patrol! 

Είμαι μια 
κουκλίτςα, ροη 
καραμελίτςα! 



Μόλισ ιρκα 
από τα 

ανάκτορα! 

Μίςκα, 
μοφςκα, Μίκυ 

Μάουσ! 



Είμαι κινεηάκι, 
τρϊω και  
ρυηάκι! 

Ζρχομαι από τθν 
Ιουραςικι εποχι, 

περπατάω και 
ςείεται θ γθ!! 



Είμαι ο Δον 
Κωνςταντίνοσ Ντε 
λα Βζγκα, γνωςτόσ 

ωσ Ηoρό! 

Να’ με κι  εγϊ! Όλα 
τα παραμφκια ζχουν 

και μια νεράιδα!. 



Είμαι ζνα 
ντροπαλό 

Μπαμπουλάκι!
. 

Ζχω γεμίςει το 
ςπίτι με ιςτό… 

κόπιαςε! 




