
Φτιάξε το δικό σου χελιδόνι

Θα χρειαστούμε:
μαύρο χαρτόνι

άσπρο χαρτί Α4
λίγο πορτοκαλί χαρτόνι

ματάκια
ψαλίδι - κόλλα - συρραπτικό
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• Εκτυπώστε το πατρόν, κόψτε τα κομμάτια του και 
χρησιμοποιήστε τα για να σχεδιάσετε περιμετρικά το κάθε 

κομμάτι, στο αντίστοιχο χαρτόνι ή χαρτί. 

• Κάθε κομμάτι του πατρόν έχει πάνω κι έναν αριθμό
για να βοηθηθείτε στη συνέχεια  όταν

ενωθούν τα κομμάτια.

• Το κομμάτι Νο 4 πρέπει να το επεκτείνετε
στο μαύρο χαρτόνι σας κατά 10 εκ.,

ενώ το Νο 6 πρέπει να το φτιάξετε 2 φορές
(2 φτερά).

• Για το πορτοκαλί και τα μαύρα μέρη θα χρειαστείτε 
χαρτόνι Canson για να είναι σταθερή η κατασκευή, 

ενώ για τα άσπρα μέρη θα χρειαστείτε απλό άσπρο χαρτί.

• Αφού σχεδιάσετε τα κομμάτια στα χαρτόνια τους,
δώστε στο παιδί να τα κόψει ή αν δεν μπορεί βοηθήστε το

εσείς, κρατώντας το χεράκι του.

Ενώστε τα κομμάτια
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:



το

Ενώνετε τις δύο άκρες του
κομματιού Νο 5 με

συρραπτικό.

Κολλάτε πάνω του το άσπρο
Νο 1 ώστε να καλύψετε

τα συρραπτικά.
Αυτό είναι το κεφάλι. 

Γυρίζετε την άκρη του Νο 4
μέχρι το σημείο που ξεκινά

το ψαλίδι της ουράς
κι ενώνετε με 
συρραπτικό. 

Αυτό είναι το σώμα.



Κολλάτε στη μια πλευρά 
του,το άσπρο Νο 2.

Αυτό είναι το κάτω μέρος 
του χελιδονιού,η κοιλιά του.  

Κολλάτε μεταξύ τους το κεφάλι με το σώμα, 
προσέχοντας να ενωθούν τα σημεία που έχουν 

άσπρο χαρτί.

Κολλάτε στο κεφάλι,
στα σημεία που

βλέπετε στην εικόνα
τα μάτια και το πορτοκαλί 
κομμάτι Νο 3 (τη μύτη). 



Στην πάνω μεριά του σώματος, στο μέσο, 
ενώνετε και

κολλάτε τα δύο κομμάτια Νο 6 δηλαδή τα φτερά.

Το χελιδόνι είναι έτοιμο.
Βάζοντάς του μια κλωστή, μπορείτε να το κρεμάσετε

από κάποιο ψηλό σημείο στο δωμάτιο του παιδιού και να
φαίνεται σα να πετάει.


