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 Κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα δείχνοντας τον πραγματικό 

χαρταετό. 

 Κάνουμε ερωτήσεις στα παιδιά σχετικά με το πώς πετάμε έναν  

χαρταετό και πότε.  

 Δείχνουμε τα βασικά μέρη του χαρταετού και ενθαρρύνουμε τα 

παιδιά να μάθουν τις λέξεις.  

 Αξιοποιούμε τις εικόνες που υπάρχουν πάνω στον χαρταετό για να 

μιλήσουμε για πώς πρέπει να αποφεύγουμε τα ηλεκτροφόρα 

σύρματα ή τις επικίνδυνες περιοχές όταν πετάμε τον χαρταετό. 

 Εξηγούμε ότι μπορούμε να δούμε χαρταετούς σε διάφορα μεγέθη, 

χρώματα και σχήματα.  

 Αξιοποιούμε και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, που είναι ειδικά 

φτιαγμένα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος τους είναι να 

εξασκηθούν τα παιδιά στην αναγνώριση χρωμάτων, σχημάτων και 

μεγεθών. Τα φύλλα εργασίας χρησιμοποιούνται κατά βούληση, 

ανάλογα  με το επίπεδο και τις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών. 
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Υλικά :  

 Βάση από χαρτόνι (δίνεται πατρόν-μπορείτε να το εκτυπώσετε σε 

χαρτόνι Α4 κατευθείαν) 

 Τρίγωνα από χρωματιστό ρυζόχαρτο  

 Λωρίδες από χαρτόνι  

 Λωρίδες από χρωματιστό γκοφρέ ή ρυζόχαρτο  

 Σκοινί  

 Κόλλα-ψαλίδι-συρραπτικό 

Τι κάνουμε: 

 Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κολλήσουν τα τρίγωνα πάνω στη βάση 

του χαρταετού. Την ώρα της κατασκευής μπορούμε να συζητάμε για 

τα σχήματα και τα χρώματα. 

 Πάνω στην ειδική διαγράμμιση κολλούν και τις λωρίδες από χαρτόνι.  

 Στολίζουμε την ουρά με λωρίδες από γκοφρέ ή ρυζόχαρτο. 

Μπορούμε να δέσουμε τα χαρτάκια στην ουρά με θηλιά και κόμπο 

και να στερεώσουμε το σκοινί στο πίσω μέρος για να κρεμάσουμε 

τον χαρταετό μας. 

 Αν θέλουμε  κόβουμε κομμάτια από γκοφρέ ή ρυζόχαρτο και 

στολίζουμε με «αυτιά» τον χαρταετό, πιάνοντάς τα με το 

συρραπτικό.  
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Αξιοποιούμε το προτεινόμενο μουσικό θέμα του Μ. Θεοδωράκη 

«Χαρταετοί» ( ή όποιο άλλο επιλέξετε). Κάθε παιδί φορά ή κρατά έναν 

χρωματιστό χαρταετό (χρειαζόμαστε  ζευγάρια με διαφορετικό χρώμα. 

Δίνεται πατρόν. Μπορείτε να τα εκτυπώσετε σε χρωματιστό χαρτί και να 

τα πλαστικοποιήσετε και να τους βάλετε κορδέλα, ώστε να τα φορούν τα 

παιδιά ). Τα παιδιά χορεύουν όσο ακούγεται η μουσική. Ο υλοποιητής 

σταματά κατά διαστήματα τη μουσική δίνοντας παραγγέλματα, π.χ. : «να 

ενωθούν τα ίδια χρώματα σε ζευγάρια» ή «να ενωθεί το κόκκινο με το 

κίτρινο». Το ίδιο φυσικά μπορεί να γίνει και χωρίς να σταματήσει η 

μουσική. Μπορούμε να ορίσουμε ότι νικητές θα είναι αυτοί που θα 

δημιουργήσουν πρώτοι το σωστό ζευγάρι.  

Επίσης μπορούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι με τα ζευγάρια να 

κινούνται μαζί. Όταν σταματήσει ξανά  η μουσική ακούν τον υλοποιητή 

που λέει για παράδειγμα: «Όλοι ακίνητοι εκτός π.χ. από το ζευγάρι με το 

χρώμα πράσινο που θα περπατήσουν σαν βατραχάκια». Εναλλακτικά θα 

μπορούσαν, μόλις σταματήσει η μουσική, το κάθε μέλος της ομάδας να 

σηκώσει ψηλά τον χαρταετό και να φωνάξει ένα αντικείμενο που μπορεί 

να έχει αυτό το χρώμα. 


