
 

Δραστηριότητα   

«Κατασκευή Τρισδιάστατων Λουλουδιών» 

 

 

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας  

Η δραστηριότητα μας περιέχει κατασκευές τρισδιάστατων 

λουλουδιών.  

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι η 

βιωματική μέθοδος διδασκαλίας και οι τεχνικές χειροτεχνίας. 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την εκτέλεση της 

δραστηριότητας μας είναι: 

• Χρωματιστό χαρτί  

• Γκοφρέ χαρτί  

• Λεπτό σύρμα 

•  Ψαλίδι 

•  Κόλλα 

 

 

 



 

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας 

 

 

Κατασκευή 1 

 

    

 

 

Για να φτιάξουμε το μίσχο: 

Θα χρειαστούμε συρματάκι λεπτό, το οποίο θα ντύσουμε με μια 

λωρίδα πράσινο, γκοφρέ χαρτί. Αφού το ντύσουμε στα πράσινα, 

κολλάμε ένα κίτρινο μπαλάκι από γκοφρέ για τη μαργαρίτα και 

ένα φούξια για τη ντάλια. 

 

 



 

Για να φτιάξουμε τα πέταλα: 

Το πατρόν για τα πέταλα είναι αυτό το άσπρο χαρτόνι, στην 

κορυφή της φωτογραφίας. Διπλώνουμε μια λωρίδα γκοφρέ 

χαρτιού, σε αυτό το μέγεθος, σαν φυσαρμόνικα. Με ένα μολύβι, 

αποτυπώνουμε το περίγραμμα των φύλλων και κόβουμε με το 

ψαλίδι. Ξετυλίγουμε και τα φύλλα θα αποκαλυφθούν! 

 

Για τη συναρμολόγηση: 

Πρέπει να τυλίξουμε τα φύλλα γύρω από το μίσχο, να βάλουμε 

αρκετή κόλλα και στη συνέχεια μια ακόμα λεπτή λωρίδα 

πάχους 1 εκ, για να ασφαλίσουμε την κατασκευή μας. 

Προσθέτουμε κόλλα ενδιάμεσα, πιέζουμε με ένα μανταλάκι και 

το αφήνουμε να στεγνώσει για λίγη ώρα. Και το λουλουδάκι 

μας είναι έτοιμο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : https://www.infokids.gr 

 

 

https://www.infokids.gr/


 

 

 

Κατασκευή 2  

  

 

 

 

 

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και συνηθισμένο χαρτί 

χειροτεχνίας αλλά τα χρωματιστά χαρτιά είναι ιδανικά. 

Μπορούμε επίσης να βάψουμε το χαρτί με τα χρώματα της 

αρεσκείας μας, δημιουργώντας όμορφες αποχρώσεις για να 

κάνουμε τα λουλούδια μας, να δείχνουν υπέροχα. 



 

1. Κατ ‘αρχάς, θα πρέπει να κόψουμε το χρωματιστό 

χαρτί σε λωρίδες τουλάχιστον 2 ίντσες πλάτος και 

μήκος της επιλογής μας. 

Κάνουμε μια λεπτή πτυχή –όπως στη φωτογραφία- 

κατά μήκος οποιασδήποτε από τις κατακόρυφες άκρες. 

 

 

 

 



 

2. Για τα κρόσσια μπορούμε να διπλώσουμε το κομμάτι 

χαρτιού στη μέση για να εξοικονομήσετε χρόνο 

κόβοντας τα κρόσσια. Κόβουμε το κομμάτι χαρτιού 

οριζόντια, αλλά όχι μέχρι το τέλος. Αφήνουμε περίπου 

1 εκατοστό. 

 

 

Προσπαθούμε επίσης να κόψουμε κρόσσια ίδιου πάχους, 

ομοιόμορφα και όσο πιο λεπτά γίνεται, για να γίνουν ακόμα 

πιο όμορφα τα λουλούδια μας. 

 



3. Όταν τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία, ήρθε η ώρα 

να τυλίξουμε τα κρόσσια προκειμένου να τα κάνουμε 

ελικοειδή. 

 

 

 Ξεκινάμε τυλίγοντας το κάθε κρόσσι από την άκρη, μέχρι 

επάνω. Αυτό είναι το μόνο βήμα που απαιτεί χρόνο, αλλά 

είναι και το πιο σημαντικό βήμα. 

 

4. Για το κοτσάνι κόβουμε μια λωρίδα μήκους (2 Χ 10 

ίντσες) από το πράσινο χαρτί χειροτεχνίας και 

διπλώνουμε το χαρτί διαγώνια από κάθε ένα άκρο 

(γωνία) μέχρι να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Το 

στερεώνουμε με μια μικρή ποσότητα κόλλας και στις 

δύο άκρες του. 

 



 

 

5. Στη συνέχεια παίρνουμε το ελικοειδές κομμάτι που 

φτιάξαμε και βάζουμε κόλλα κατά μήκος του χαρτιού 

(από την πίσω πλευρά). 

 

 

 

 



6. Τυλίγουμε το κομμάτι αυτό πάνω στο «κοτσάνι» του 

λουλουδιού, προσεκτικά μέχρι κάτω. 

 

 

7. Προσθέτουμε φύλλα στο λουλούδι μας. 

Χρησιμοποιούμε πράσινο χαρτί για την κατασκευή των 

φύλλων. Κόβουμε ένα μικρό κομμάτι (2 Χ 3 ίντσες). 

 



8. Διπλώνουμε το χαρτί σε σχήμα ακορντεόν –όπως στην 

φωτογραφία- με 1 εκατοστό απόσταση το ένα 

«τσάκισμα» από το άλλο. 

 

 

9. Κόβουμε τη μία πλευρά σε ένα μυτερό σχήμα. 

 



 

 

10. Ξεδιπλώνουμε το χαρτί και το κολλάμε γύρω από το 

μίσχο, κάτω από το χάρτινο λουλούδι και το λουλούδι 

μας είναι έτοιμο! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : https://www.kidsgo.com.cy 

https://www.kidsgo.com.cy/LibraryParents/?p=7953

