Σχέδιο Διδασκαλίας
Εικαστική δραστηριότητα «Κατασκευή κούκλας κουκλοθέατρου»

Περιεχόμενο Διδασκαλίας
Κατασκευή κούκλας κουκλοθέατρου με την χρήση διάφορων αναλώσιμων υλικών,
υλικών χειροτεχνίας και ζωγραφικής . Ενδυματολογική επιμέλεια και επιλογή
χαρακτήρα και χαρακτηριστικών της κούκλας.
Οδηγίες για την κατασκευή της θεατρόκουκλας
Αρχικά, παίρνουμε εφημερίδες και τις τσαλακώνουμε ώστε να σχηματίσουμε το
κεφάλι της κούκλας. Παράλληλα μπορούμε να σχηματίσουμε και τη μύτη της
κούκλας με την εφημερίδα τοποθετώντας απλά περισσότερο υλικό στο συγκεκριμένο
σημείο. Αφού πλάσουμε το κεφάλι και το φέρουμε στο μέγεθος που επιθυμούμε,
τυλίγουμε με χαρτοταινία ώστε να σταθεροποιηθεί. Φροντίζουμε να μην αφήσουμε
κανένα σημείο ακάλυπτο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να βάψουμε το κεφάλι με
μεγαλύτερη ευκολία.
Αφού τελειώσουμε με το κεφάλι της κούκλας μας είμαστε έτοιμοι να
κατασκευάσουμε το λαιμό και τα χέρια της κούκλας. Έχοντας ως βάση το μέγεθος
των δαχτύλων που χρησιμοποιούμε για την κούκλα, παίρνουμε ένα χαρτόνι, το
τυλίγουμε γύρω από τον δείκτη και ο λαιμός είναι έτοιμος. Έπειτα τον στερεώνουμε
στο κεφάλι της κούκλας με χαρτοταινία.
Για την κατασκευή των χεριών ακολουθούμε την ίδια διαδικασία περίπου.
Σχεδιάζουμε σε ένα χαρτόνι τις δύο πλευρές των χεριών και τις κολλάμε. Τη
διαδικασία αυτή την επαναλαμβάνουμε και για το άλλο δάχτυλο (αντίχειρα). Εφόσον
έχουμε σχεδιάσει τα χέρια της κούκλας μας, παίρνουμε ένα χαρτόνι και με την ίδια

διαδικασία που κάναμε το λαιμό κατασκευάζουμε και τη βάση για να στερεωθούν τα
χέρια της κούκλας.
Στη συνέχεια, βάφουμε το κεφάλι και τον λαιμό της κούκλας με τέμπερες και αφού
στεγνώσουν σχεδιάζουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αφήνουμε την κούκλα
να στεγνώσει πολύ καλά και διαλέγουμε κάποιο ύφασμα για να την ντύσουμε.
Κόβουμε το ύφασμα σε τρεις μεριές στα σημεία που βάζουμε τα δάχτυλα και τον
λαιμό και το τοποθετούμε στην κούκλα. Στερεώνουμε με σιλικόνη και η κούκλα μας
είναι έτοιμη.
Από ‘δω και πέρα ο καθένας μπορεί να δουλέψει με τη φαντασία του και να
σχεδιάσει τη δική του μοναδική κούκλα.

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας
Τα υλικά – μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία εκτέλεσης της
κατασκευής της κούκλας είναι :










Εφημερίδες
Χαρτοταινία
Χαρτόνι
Τέμπερες
Υφάσματα
Συρραπτικό
Μαρκαδόροι
Αλουμινόχαρτο
Πιστόλι σιλικόνης

Μέθοδος Διδασκαλίας
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν για την δραστηριότητα είναι η
μαθητοκεντρική και η βιωματική μάθηση και η ζωγραφική.

