
Δραστηριότητα Κατασκευής  

«Φιγούρα για θέατρο σκιών» 

 

 

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας 

Η δραστηριότητα μας περιέχει κατασκευή φιγούρας για θέατρο σκιών 

και αυθόρμητη παράσταση θεάτρου σκιών. 

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι η συζήτηση, 

ερωτήσεις- απαντήσεις και η κατασκευή. 

 

 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την δραστηριότητα μας:  

• Απλά χρώματα ή μαρκαδόρους. 

• Χαρτόνια 

• Υλικά πλαστικοποίησης και πλαστικοποιητής (προαιρετικά) 

• Διακορευτής 

• Διπλόκαρφα 

• Καλαμάκια σπαστά. 

• Φωτοτυπίες ηρώων (καραγκιόζη ή άλλων). 

 

 



Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας 

 

Αφού φτιάξουμε την αυτοσχέδια σκηνή του θεάτρου σκιών μας το 

επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε τις φιγούρες μας. Αρχικά δείχνουμε 

στα παιδιά διάφορες φιγούρες  όπως για παράδειγμα :  

 

 

 

Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν τις δικές του φιγούρες 

από χαρτόνι. Τους δίνουμε διάφορα πατρόν που έχουμε εκτυπώσει αλλά 

δίνουμε το περιθώριο στα παιδιά, αν θέλουν, να μην χρησιμοποιήσουν 

πατρόν και να σχεδιάσουν μόνα τους δικές τους φιγούρες στο χαρτόνι.  

Όταν ετοιμάσει το κάθε παιδί την φιγούρα του κόβουν προσεκτικά σε 

κομμάτια τα πλαστικοποιούμε (αν θέλουμε να αντέξουν για περισσότερο 

καιρό) και στη συνέχεια ανοίγουμε μικρές τρύπες με τη βοήθεια ενός 

διακορευτή και ενώνουμε τα κομμάτια με διπλόκαρφα. Έπειτα 

στερεώνουμε τις φιγούρες σε καλαμάκια (κατά προτίμηση σε σπαστό 

καλαμάκι το οποίο στην ουσία θα είναι το χειριστήριο της φιγούρας). 

Ύστερα  ρωτάμε τα παιδιά πως πιστεύουν ότι πρέπει να προετοιμάσουμε 

το χώρο ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε τις δικές μας παραστάσεις 



παροτρύνοντας τα παιδιά να θυμηθούν τις συζητήσεις μας αλλά και 

σκηνές από τα βιντεάκια που παρακολουθήσαμε στο πρώτο μέρος. Με τη 

βοήθεια λοιπόν των παιδιών καταλήγουμε ότι πρέπει να κλείσουμε όλα 

τα φώτα και να δημιουργήσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό μέρος 

στο οποίο θα τοποθετήσουμε το θέατρο σκιών που έχουμε ετοιμάσει. 

Τοποθετούμε και την επιτραπέζια λάμπα πίσω από το ριζόχαρτο και 

είμαστε έτοιμοι για τις παραστάσεις μας. Το μόνο που μένει είναι να 

αφήσουμε ελεύθερα τα παιδιά να βάλουν την φαντασία τους και να 

αναπαραστήσουν ένα θέατρο σκιών χωρίς προετοιμασμένους διαλόγους. 

Στο τέλος υπάρχουν ενδεικτικά κάποια πατρόν από φιγούρες Καραγκιόζη 

που μπορείτε να εκτυπώσετε. Ωστόσο τα παιδιά ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα τους μπορούν να κάνουν διάφορες φιγούρες (ζώα, 

αγαπημένους ήρωες κλπ.) είναι δηλαδή προσωπική επιλογή του κάθε 

παιδιού ανάλογα με την παράσταση που θα ήθελε να κάνει. 

 

Σημείωση : Εάν δεν έχετε φτιάξει την αυτοσχέδια σκηνή θεάτρου από 

χαρτόκουτο μπορείτε να στερεώσετε ανάμεσα στα πόδια ενός τραπεζιού 

ένα λεπτό λευκό ύφασμα(λεπτό σεντόνι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό έχετε 

στο σπίτι)  το τεντώνεται καλά και χρησιμοποιώντας δυο λάμπες δεξιά 

και αριστερά σχεδόν παράλληλα με το πανί και η σκηνή σας είναι 

έτοιμη! 



 







 



 



 


