
Δραστηριότητα κατασκευής: 

 «Χελώνα» 

 

 

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας 

Η δραστηριότητα μας περιέχει κατασκευή χελώνας με διάφορα υλικά.  

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται στην εκτέλεση της 

δραστηριότητας είναι η βιωματική μάθηση και η ζωγραφική-χειροτεχνία. 

  

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τις κατασκευές μας είναι: 

Χελώνα από βότσαλα: 

• Βότσαλα, 1 μεγάλο με οβάλ ή στρογγυλό σχήμα και 5 μικρότερα 

οβάλ για το κεφάλι και τα πόδια. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο 

επίπεδα. 

• Πιστόλι σιλικόνης 

• Χρώματα (ακρυλικά καθώς είναι αδιάβροχα, αλλά μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε άλλο είδος) 

• Βερνίκι 

• Πράσινος και μαύρος μαρκαδόρος 

• Πινέλα 

 

Χελώνα από πλαστικό μπουκάλι ή κεσεδάκι ή χάρτινη καρτέλα:  



• Πράσινο χαρτόνι 

• Πλαστικό μπουκάλι ή κεσεδάκι από γιαούρτι ή χάρτινη καρτέλα 

αυγών 

• Τέμπερα 

• Ψαλίδι 

• Κόλλα ή πιστόλι σιλικόνης 

• Πλαστικά ματάκια (προαιρετικά) 

• Πον-πον πράσινο ( προαιρετικά) 

 

 

 

ΧΕΛΩΝΑ ΑΠΟ ΒΟΤΣΑΛΑ:  

1. Πλένουμε καλά τα βότσαλα και τα αφήνουμε να στεγνώσουν. 

2. Βάφουμε πράσινα τα μικρά βότσαλα και το μεγάλο κρεμ και 

αφήνουμε να στεγνώσουν. 

 

3. Σχεδιάζουμε τις λεπτομέρειες του οστράκου με πράσινο 

μαρκαδόρο. 



          

 

4. Βάψτε το όστρακο με σκούρο πράσινο 

 

   

 

5. Με το πιστόλι κολάμε τα πόδια και το κεφάλι στο κάτω μέρος 

του οστράκου 



 

 

6. Ζωγραφίζουμε τα μάτια και τη μύτη με μαύρο μαρκαδόρο και 

η χελώνα μας είναι έτοιμη!!! 

 

 

ΧΕΛΩΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ:  



1. Σχεδιάζουμε το σώμα της χελώνας πάνε σε πράσινο χαρτόνι 

( ή αλλίως πάνω σε χαρτί και το βάφουμε πράσινο). Το 

μέγεθος το προσαρμόζουμε ανάλογα με το  υλικό που θα 

επιλέξουμε για το καβούκι. Σχεδιάζουμε υπολογίζοντας το 

καβούκι να ταιριάζει στη μέση και να προεξέχουν τα πόδια, 

το κεφάλι και η ουρά.  

 

2. Κόβουμε προσεκτικά 

3. Ετοιμάζουμε το καβούκι μας. Είτε με πλαστικό μπουκάλι στο 

οποίο κόβουμε το πάτο ενός μεγάλου μπουκαλιού. Είτε με 

κεσεδάκι γιαουρτιού το οποίο το βάφουμε με τέμπερα μπεζ 

ή καφέ χρώμα και κολλάμε πάνω μικρά πράσινα 

τετραγωνάκια. Είτε με χάρτινη καρτέλα αυγών το οποίο το 

βάφουμε πράσινο χρώμα και με ένα πινέλο κάνουμε καφέ 

γραμμές- τετραγωνάκια, σε αυτή την χειροτεχνία μπορούμε 

για κεφάλι να κολλήσουμε ένα μεγάλο πράσινο πον-πον. 

4. Κολλάμε το καβούκι με πιστόλι σιλικόνης ή με γερή κόλλα 

5. Κολλάμε ή σχεδιάζουμε ματάκια και η χελώνα μας είναι 

έτοιμη!!! 



 

 

 
 


