
Γεια σου φιλαράκι! Επιτέλους ήρθε το 
καλοκαιράκι!

Ώρα για θάλασσα, κολύμπι, παιχνίδια 
στην άμμο, βαρκάδα!  Τι λες, να 

φτιάξουμε κι εμείς τη δική μας χάρτινη 
βαρκούλα και να ονειρευτούμε  βαρκάδα 

στα γαλανά νερά;
Πάρε  χαρτί μεγέθους Α4 σε όποιο χρώμα 

σου αρέσει και ξεκινάμε!

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α΄ 2019-2020



Δίπλωσε το χαρτί στη μέση ενώνοντας τα δύο 
άκρα του όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Ξαναδίπλωσέ το στη μέση και μετά άνοιξε πάλι 
το χαρτί(εικ.2). Έπειτα δίπλωσε τις 2 γωνιές 

προς τα μέσα (εικ.3)
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Πιάσε μόνο το μπροστινό φύλλο από την 
κάτω πλευρά του χαρτιού και δίπλωσέ το 
προς τα πάνω (εικ.4). Δίπλωσε τις γωνίες 
του χαρτιού που εξέχουν προς τα πίσω 
(εικ.5). Γύρισε τώρα το χαρτί από την 
άλλη μεριά και κάνε ακριβώς το ίδιο.
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Τοποθέτησε τους αντίχειρές σου ανάμεσα στα 
δύο φύλλα στην κάτω πλευρά και “άνοιξε” το 
χαρτί (εικ.6).  Τώρα πίεσέ το στις κάτω γωνίες 

ώστε να γίνει πάλι επίπεδο (εικ. 7). Δίπλωσε προς 
τα πάνω το κάτω τρίγωνο που σχηματίστηκε 
(εικ.8). Κάνε το ίδιο και στην πίσω πλευρά.
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Βάλε πάλι τους αντίχειρές σου ανάμεσα στα 
δύο φύλλα στην κάτω πλευρά και “άνοιξε” 
το χαρτί (εικ.9). Πιάσε τις δύο γωνίες με τα 
χέρια σου και τράβηξε προς τα έξω (εικ.10).

Μπράβο! Τα κατάφερες!
Χρωμάτισε όπως θέλεις τη βαρκούλα σου..
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ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!



• 4-5. Πιάνουμε μόνο το μπροστινό φύλλο από την κάτω πλευρά του 
χαρτιού και το διπλώνουμε προς τα πάνω.
6. Διπλώνουμε τις γωνίες του χαρτιού που εξέχουν προς τα πίσω. Κατόπιν 
γυρίζουμε το χαρτί από την άλλη μεριά. Διπλώνουμε πάλι το κάτω μέρος 
του χαρτιού.
7. Τοποθετούμε τους αντίχειρές μας ανάμεσα στα δύο φύλλα στην κάτω 
πλευρά και “ανοίγουμε” το χαρτί. Κατόπιν το πιέζουμε στις κάτω γωνίες 
ώστε να γίνει πάλι επίπεδο.
8. Διπλώνουμε το κάτω τρίγωνο προς τα πάνω. Το ίδιο θα πρέπει να 
επαναλάβουμε και από την πίσω πλευρά.
9. Βάζουμε πάλι τους αντίχειρές μας ανάμεσα στα δύο φύλλα στην κάτω 
πλευρά και ανοίγουμε. Πιάνουμε τις δύο γωνίες με τα χέρια μας και 
τραβάμε προς τα έξω.

1. Διπλώνουμε το χαρτί στη μέση όπως φαίνεται στο 

σχήμα.

2. Ξαναδιπλώνουμε στη μέση και στη συνέχεια ανοίγουμε 

πάλι το χαρτί.

3. Διπλώνουμε τις δύο γωνίες προς τα μέσα


