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Γειά σας παιδιά, ναμαστε πάλι παρέα!

Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε όρεξη 

για νέες δημιουργίες!!!



Υπάρχει ένα 
παραδοσιακό τραγουδάκι 

που λέει,  
ο Μάιος μας έφτασε 
εμπρός βήμα ταχύ               

να τον καλωσορίσουμε 
παιδιά στην εξοχή…..



Η παράδοση επίσης λέει, ότι την 1η του μήνα Μάη, 
φτιάχνουμε ένα στεφάνι με λουλούδια, 

συνήθως από τους αγρούς. 

Το στεφάνι αυτό το κρεμάμε έξω από το σπίτι.



Σήμερα θα φτιάξουμε  τα δικά 
μας μαγιάτικα στεφάνια, με 

υλικά που έχουμε 
στο σπίτι.

Καλωσορίσουμε τον Μάη!

Ας ξεκινήσουμε!!!!



ΥΛΙΚΑ

Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιήσουμε είναι 
πολύ απλά:

 Χρωματιστά χαρτόνια

 Μολύβι, γόμα, ψαλίδι, κόλα

 Ένα  κομμάτι κορδέλα

 Σημ. Αν δεν έχετε 
χρωματιστά χαρτόνια, 
μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε λευκό 
χαρτόνι ή χαρτί και να το 
ζωγραφήσετε.



ΟΔΗΓΙΕΣ

 Σχεδιάζω πάνω στα 
χαρτόνια λουλούδια.

 Σκιτσάρω διάφορα μεγέθη 
λουλουδιών.

 Μπορώ να κάνω ότι είδος 
λουλουδιών μου αρέσει.

 Μετά σχεδιάζω τα 
φυλλαράκια μου, με τον 
ίδιο τρόπο.



 Κόβω τα λουλουδάκια με 
μεγάλη προσοχή.

 Θυμηθείτε  να κόψετε 
αρκετά λουλούδια και σε 
διάφορα μεγέθη.

 Μετά σειρά έχουν τα 
φύλλα και εδώ κόψτε και 
μεγάλα και μικρά.



 Αν θέλετε να αλλάξετε το 
χρώμα των χαρτονιών, 
ζωγραφίσετε από πάνω με 
pastel, έτσι μπορείτε να 
δημιουργήσετε νέα χρώματα 
που θα κάνουν το στεφάνι σας 
πιο ζωντανό. 

 Θυμηθείτε ότι αν ενώσουμε 
κόκκινο χρώμα και κίτρινο, θα 
φτιάξουμε το πορτοκαλί.

 Αν ενώσουμε μπλε και κίτρινο, 
θα φτιάξουμε πράσινο.

 Και τέλος αν ενώσουμε κόκκινο 
και μπλε, θα φτιάξουμε μωβ.

 Στο κέντρο των λουλουδιών, 
βάλτε ένα διαφορετικό χρώμα 
ίσως λίγο  πιο σκούρο, όπως σας 
αρέσει.



 Σχεδιάζω σε ένα χαρτόνι, δύο 
κύκλους, τον ένα μικρότερο 
από τον άλλο, με διάμετρο 
περίπου 20εκατοστά.

 Κόβω τους κύκλους,  από 
μέσα και από έξω και έχω 
ένα στεφάνι, πάνω στο οποίο 
θα κολλήσω τα λουλούδια 
μου.

 Για καλύτερο αποτέλεσμα, 
ζωγραφίζω το στεφάνι μου 
πράσινο.



 Τοποθετώ το στεφάνι πάνω 
στο τραπέζι.

 Αρχίζω να βάζω τα 
λουλούδια δίπλα δίπλα.

 Δοκιμάζω διάφορες 
επιλογές, για να δω πως 
μου αρέσει περισσότερο.

 Ανάμεσα από τα λουλούδια 
βάζω τα φυλλαράκια

 Στο τέλος, είστε έτοιμοι να 
τα κολλήσετε ή να τα 
συρράψετε



 Σε όποιο σημείο του 
στεφανιού σας αρέσει, 
συρράψτε μια κορδέλα ή 
μια λεπτή λωρίδα 
χρωματιστό χαρτόνι.



Το στεφάνι σας είναι 

έτοιμο για κρέμασμα!

Τέλεια!!



Ελπίζω να περάσατε 
και σήμερα όμορφα και 
να ευχαριστηθήκατε 
την κατασκευή μας!!!



Θα χαρώ πολύ να δω τα στεφάνια σας!!!



“

”

Χρησιμοποιήστε όποια υλικά σας αρέσουν, βάλτε 
μπόλικη αγάπη και μην ξεχνάτε ότι….

………στην τέχνη δεν υπάρχει λάθος!

Γειά σας, θα τα ξαναπούμε σύντομα!!!!!


