
Ρομποηοκαηαζηάζεις για ηη μέρα και… 

ΣκιΟπαιγνίδια για ηη νύτηα   

Αγαπημένες και αγαπημένοι μοσ,  

 

Καιεκέξεο θαη Υξόληα όκνξθα, γεκάηα πγεία γηα όιεο θαη όινπο καο! 

ήκεξα, θηηάρλνπκε Ρνκπόη γηα ηε κέξα θαη θηνπαηρλίδηα γηα ηε λύρηα. 

Ζεηνύκε ηε βνήζεηα θάπνηαο ή θάπνηνπ κεγαιύηεξνπ αλ δελ είκαζηε ζίγνπξεο/ζίγνπξνη !! 

 

Μαδεύνπκε: (ξσηήζηε πξώηα αλ είλαη εληάμεη λα καδέςεηε ηα πιηθά! ) 

 Σελεθεδάθηα 

 Υάξηηλα κηθξά θηβώηηα ζπζθεπαζίαο 

 Καπάθηα 

 Φειινύο θαη κεηαιιηθά θαπάθηα (θάηη ζα βξεζεί κεηά ην Πάζρα!) 

 Παιηά θνκκάηηα παηρληδηώλ πνπ δελ ηα ρξεηάδεζηε πηα 

 Ξπιάθηα 

 Βίδεο 

 ύξκαηα θη ειαηήξηα από παηρλίδηα ή πνπ ζα ζαο δώζνπλ νη γνλείο ζαο 

 Εμαξηήκαηα από θάηη πνπ ράιαζε θαη δε θηηάρλεηαη πηα 

 θνπγγαξηάθηα θνπδίλαο ζθιεξά θαη καιαθά 

 Λίγα ιαζηηράθηα θαη ιίγε πιαζηηθή κεκβξάλε θνπδίλαο. 

 4-5 εζσηεξηθά από ην ραξηί πγείαο 

 Λεπηά ραξηνθηβώηηα ή ρνληξό ραξηνλάθη 

 Ό,ηη ζαο έξζεη ζην κπαιό! 

 



ΤΓΡΗ ΓΟΜΑ (από ην ζσιελάξην) 

ΠΡΟΕΥΟΤΜΕ ΜΗΝ ΚΟΦΟΤΜΕ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΜΑΑΑΑΑΑ!!! 

 

Τα μαζέυαμε;  

A. To ρομπόη! 

 πλδηάδνπκε ηα πιηθά καο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα λα θαηαιήμνπκε ζηε κνξθή ηνπ ξνκπόη 

 Σν ξνκπόη καο κπνξεί λα έρεη θεθάιη, κύηε, ζηόκα, κάηηα, ρέξηα, απηηά θαη γιώζζα, αιιά 

κπνξεί θαη λα πάξεη όπνηα, κα ΟΠΟΘΑ κνξθή ζέιεηε εζείο! 

 Φξνληίδνπκε ην ξνκπόη καο λα κπνξεί λα ζηαζεί όξζην. 

 Σν ξνκπόη κπνξεί λα είλαη κηθξό, κεγάιν, θνληό ή ςειό. 

 Μπνξνύκε λα θηηάμνπκε ζηνιή ξνκπόη πνπ λα θνξηέηαη ζην θεθάιη ή ζην ζώκα από 

ραξηόθνπηα. 

 Βάδνπκε κηθξή πνζόηεηα γόκαο θαη θξαηνύκε ιίγε ώξα αθίλεηα ηα θνκκάηηα  

γηα λα κπνξέζνπλ λα θνιιήζνπλ κεηαμύ ηνπο.  

 Οη θσηνγξαθίεο ζα ζαο δώζνπλ δηάθνξεο ηδέεο. Όηαλ ηηο δείηε, βάιηε ηεο καθξηά θαη αξρίζηε 

λα ζθέθηεζηε.  

 Μπνξείηε, αλ ζέιεηε, λα θάλεηε θαη έλα κηθξό πξνζρέδην γηα ην πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε  

ηα δηάθνξα θνκκάηηα.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Β. Τα Σκιοπαιτνίδια! 

Για δείηε ηις θφηογραθίες. Για ηα ζτήμαηα ζηο πάνφ μέρος  μπορείηε να τρηζιμοποιήζεηε  

 

 παιηά θνκκάηηα από παηρλίδηα       .   ζρήκαηα θνκκέλα ζε ραξηνλάθη ή ραξηνθηβώηην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


