
«Χάρτινα φωτεινά σπιτάκια» 

 

 
 
 

 

 

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας  

Η δραστηριότητα μας περιέχει κατασκευή φωτεινών 

Χριστουγεννιάτικων σπιτιών από άδεια κουτιά. 

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν στην 

δραστηριότητα μας είναι η βιωματική μάθηση και η εξάσκηση 

λεπτής κινητικότητας μέσω της χειροτεχνίας. 



Α ΤΡΟΠΟΣ 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε στην δραστηριότητα μας είναι : 

• Άδεια κουτάκια (γάλα, χυμό κλπ) 

• Κοπίδι και ψαλίδι 

• Χαρτόνι χειροτεχνίας 

• Μαύρο μαρκαδόρο 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας 

 

Η διαδικασία είναι απλή πάμε να δούμε τα βήματα.  

 

1. Αρχικά ξεπλένουμε και στεγνώνουμε καλά τα κουτιά 

μας.  

 

2. Αφαιρούμε το χαρτί από πάνω ή χρωματίζουμε τα 

κουτιά με τέμπερες. Βάφουμε σε πολλές στρώσεις 

μέχρι να καλυφθούν τα γράμματα στις συσκευασίες 

μας.  



 

 

3. Αφαιρούμε το κάτω μέρος των κουτιών μας. 

Σχεδιάζουμε πόρτες και παράθυρα και με τη βοήθεια 

ενός κοπιδιού τα κόβουμε. Περνάμε το περίγραμμα των 

παραθύρων με ένα μαύρο μαρκαδοράκι και κολλάμε 

χρωματιστό διάφανο χαρτί περιτυλίγματος για 

καλύτερο εφέ.  

 



 

 

4. Στο άνοιγμα των μπουκαλιών που είναι η καμινάδα μας 

τοποθετούμε βαμβάκι ή γκοφρέ χαρτί ή ακόμα και 

τσαλακωμένο ρυζόχαρτο.  

5. Τέλος τοποθετούμε  led λαμπάκια ή κεράκι με led 

φωτισμό από κάτω στα κουτάκια μας για να φωτίσουμε 

τα σπιτάκια και μπορούμε να τοποθετήσουμε πράσινη 

γιρλάντα τριγύρω!! 

 

   Πηγή:  https://lamprouka.gr/  

 

 

https://lamprouka.gr/


Β ΤΡΟΠΟΣ 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε στην δραστηριότητα μας είναι : 

• Εκτυπώσιμα σχέδια για τα σπιτάκια 

•  Λευκό χαρτόνι 

• Κοπίδι και ψαλίδι 

• Χάρακας  

• Κόλλα 

• Led λαμπάκια ή ρεσώ 

 

 

 

 

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας 

 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Εκτυπώνουμε τα σχέδια από τα σπιτάκια και τα 

χρησιμοποιήσουμε σαν πατρόν. Τοποθετούμε το χαρτί 

μας πάνω στο λευκό χαρτόνι και κόβουμε για να βγει 

στο σχέδιο από τα σπιτάκια στο χαρτόνι μας και με την 

βοήθεια ενός χάρακα κάνουμε τις διακεκομμένες 

γραμμές.  



 

 

 

2. Στη συνέχεια με την βοήθεια ενός κοπιδιού κόβουμε τα 

παραθυράκια και τις πόρτες καλύπτοντας τα με διάφανο 

χρωματιστό χαρτί ή ακόμα και γκοφρέ χαρτί. 

 

 

 



3. Διπλώνουμε τα σημεία με τις διακεκομμένες γραμμές 

και τα κολλάμε ενώνοντας τα και έτσι δημιουργείται το 

σπιτάκι μας!!! 

4. Τέλος τοποθετούμε μέσα led φωτάκια για να τα 

φωτίσουμε 

 



 

 



 



 

 



 



 


