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Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας  

Η δραστηριότητα μας σαν θέμα έχει την ζωγραφική. Θα 

φτιάξουμε δικά μας χρώματα που διογκώνονται και μας 

χαρίζουν ένα τέλειο αποτέλεσμα!!!! 

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν στην 

δραστηριότητα μας είναι ζωγραφική και η βιωματική μάθηση. 

 



 

1ος τρόπος 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε στην δραστηριότητα μας είναι : 

• Αφρό ξυρίσματος 

• Λευκή κόλλα χειροτεχνίας 

• Χρώμα ζαχαροπλαστικής 

• Πλαστικά ποτήρια ή μπολάκια 

 

 

Εκτέλεση 

1. Μέσα στο δοχείο μας βάζουμε ίση ποσότητα αφρό 

ξυρίσματος και λευκή κόλλα χειροτεχνίας. 

 

  

 

 

 

 



2. Προσθέτουμε μερικές σταγόνες χρώμα 

ζαχαροπλαστικής (10 με 15 σταγόνες ) και 

ανακατεύουμε καλά. 

   

 

3. Φτιάχνουμε πολλά ποτηράκια προσθέτοντας 

διαφορετικό χρώμα ζαχαροπλαστικής σε κάθε ένα 

από αυτά και είμαστε έτοιμοι για να 

δημιουργήσουμε έργα τέχνης με μαλακή υφή σαν 

σφουγγαράκι!!!! 

 

 

 



 

Ζωγραφίζουμε σε χαρτί και δημιουργούμε διάφορα σχέδια και 

τα αφήνουμε να στεγνώσουν καλά. Να σημειώσουμε ότι πρέπει 

να βάζουμε αρκετή ποσότητα από το χρώμα μας στη ζωγραφιά 

μας. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό!!!  

 

 



 

 
Πηγή : https://onelittleproject.com/ 

https://onelittleproject.com/


2ος τρόπος 

 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε στην δραστηριότητα μας είναι : 

• 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι   (αλεύρι που φουσκώνει 

μόνο του ή από το αλεύρι που μπορούμε να ετοιμάσαμε με 

τα παρακάτω υλικά) 

• Χρώματα ζαχαροπλαστικής στα χρώματα της επιλογής 

μας 

• 1 κουταλιά της σούπας αλάτι 

• λίγο νερό (ξεκινάμε με 1/4 κουταλάκι του γλυκού ανά 

χρώμα) 

 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το αλεύρι είναι : 

• 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

• 1 και 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 

• 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 

 

Εκτέλεση 

1. Σε ένα μπολ προσθέτουμε μια κουταλιά της σούπας 

αλεύρι και μια κουταλιά της σούπας αλάτι και τα 

ανακατεύουμε καλά. 

2. Στη συνέχεια προσθέτουμε ελάχιστο νερό και 

ανακατεύουμε μέχρι να πάρουμε μια λεία λεπτή 

πάστα (σαν την υφή του γιαουρτιού)  

https://amzn.to/1RdjFXo


3. Προσθέτουμε και μερικές σταγόνες χρώμα 

ζαχαροπλαστικής ανακατεύουμε και το χρώμα μας 

είναι έτοιμο!!!!! Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία 

για να φτιάξουμε πολλά χρώματα.  

 

 

 



 

 Μπορούμε να ζωγραφίσουμε πάνω σε ένα ανθεκτικό χαρτί ή σε 

λεπτό χαρτόνι ή ακόμα και πάνω σε λαδόχαρτο βάζοντας 

αρκετό μείγμα στα σχέδια μας. Αφού ολοκληρώσουμε τα σχέδια 

μας τα βάζουμε στο φούρνο για ένα λεπτό και έτοιμο το έργο 

μας!!!!!!  

  

Πηγή: https://happyhooligans.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

Περιμένουμε φωτογραφίες από τα έργα σας με μήνυμα στο  

ΚΔΑΠ ΞΑΝΘΗΣ  
 

 

 Καλή επιτυχία!!!!!!   
 

https://happyhooligans.ca/

