
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΒΓΟΘΗΚΗ

ΥΛΙΚΑ
• Μια χάρτινη αβγοθήκη έξι θέσεων

• Χόρτο πράσινο ή πράσινο γκοφρέ ή κομμένες 

λωρίδες χαρτιού 

• Χαρτόνι canson σε χρωμα καφε ή ροζ ή 

γαλάζιο για το λαγουδάκι (αν δεν έχετε, 

εκτυπώστε το πατρόν της επόμενης σελίδας και 

δώστε στο παιδί να χρωματίσει)

• Κόκκινο πον πον για μύτη (εάν δεν έχετε 

ζωγραφίστε την μυτούλα)

• Άσπρο κανσον ή Α4 για τα χαρακτηριστικά του 

λαγού

• Ματάκια (αν δεν έχετε, τα ζωγραφίζει το παιδί)

• Μαύρο canson για μουστάκια (εάν δεν έχετε 

κόψτε λωρίδες από χαρτί)

Αφαιρέστε το καπάκι της αβγοθήκης. Κόψτε 

περιμετρικά τη βάση, χαμηλώνοντας το ύψος της. 

Κολλήστε, στο πίσω μέρος της βάσης, το 

κουνελάκι που θα φτιάξετε χρησιμοποιώντας το 

πατρόν ή χρωματίζοντάς το.

Προσθέστε το χόρτο και έτοιμη η αβγοθήκη για να 

την χρησιμοποιήσετε.
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ΥΛΙΚΑ
Κορδέλες

Λαστιχάκια

Ρύζι

Κάλτσες μονοχρώμες

Ματάκια και πομ πομ

Μαύρος μαρκαδόρος

Οι παλιές κάλτσες χρησιμεύουν τελικά για να 

φτιάξουμε πολλές κατασκευές.

Γεμίζετε τα 2/3 της κάλτσας με ρύζι και σφραγίζετε το 

τελείωμα του γεμίσματος με ένα λαστιχάκι. Τη 

γεμισμένη κάλτσα τη δένετε λίγο πιο πάνω από την 

μέση, επίσης με ένα λαστιχάκι, ώστε να σχηματιστούν 

δύο μπάλες. Η πάνω θα πρέπει να είναι μικρότερη 

από την κάτω.

Για να φτιάξετε τα αυτιά, κόψτε το

τελειώμα της κάλτσας στη μέση.

Κολλήστε τα χαρακτηριστικά του προσώπου ή 

ζωγραφίστε τα με ένα μαρκαδόρο. 

Στο τέλος δένετε ένα κορδέλακι στο λαιμό του λαγού.

ΛΑΓΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΤΣΑ



ΥΛΙΚΑ
Χάρτινο πιάτο

Λευκό και ροζ χαρτόνι για αυτιά

Κόλλα, ψαλίδι

Σύρμα πίπας για μουστάκια

Γλωσσοπίεστρο

Κόβετε το εσωτερικό του πιάτου

αφήνοντας περιμετρικά ένα στεφάνι. Από το 

λευκό χαρτόνι, κόβετε δυο αυτιά και άλλα δυο 

λίγο μικρότερα, από το ροζ χαρτόνι, για το 

εσωτερικό τους.

Για μουστάκια κολλάτε σύρμα πίπας αν έχετε, 

αλλιώς κόκετε μακριές λωρίδες από

άσπρο χαρτί. 

Τέλος τοποθετείτε ένα  γλωσσοπίεστρο

στο κάτω μέρος της, για να μπορεί το 

παιδίνα κρατάει την κατασκευή του.

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ


