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ΘΕΜΑ 
Εικαστικό εργαστήρι: Κατασκευή κούκλας κουκλοθεάτρου 

Κούκλες φτιάχνω στη στιγμή: δίνω σχήμα και μορφή, 

βάζω ρούχα και πνοή, παίζω πάνω στη σκηνή. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ 
Κατασκευή κούκλας με διάφορους τρόπους και  υλικά 
Το κουκλοθέατρο. Πώς ζωντανεύουν οι κούκλες. 
Διασκευή κειμένων για κουκλοθέατρο. 
Κούκλες άλλοτε και τώρα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Ως  ένα  αγαπημένο  παιχνίδι  των  παιδιών,  η  κούκλα  είναι  πολύ  εύκολο  να 

εμφανιστεί στην παρέα τους, την ώρα της ομαδικής συζήτησης της τάξης και είτε με 
το στόμα της νηπιαγωγού, είτε με των παιδιών να συνομιλήσει, να τραγουδήσει ή να 
παίξει  μαζί  τους.  Επιλέξαμε  αυτό  το  θέμα,  επειδή  κρίναμε  ότι  η  εξοικείωση  των 
παιδιών  με  τις  κούκλες  και  η  αίσθηση  του  παιχνιδιού,  δημιουργούν  ένα  πρόσφορο 
έδαφος για ποικίλες δραστηριότητες, που καλύπτουν στόχους από όλα τα επιμέρους 
αντικείμενα  του  ΔΕΠΠΣ  αφυπνίζοντας  την  ευρηματικότητα  και  την  ανάπτυξη  της 
φαντασίας των νηπίων. 

ΣΚΟΠΟΣ 
Η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών μέσα από 

ένα θέμα ιδιαίτερα αγαπητό και ευχάριστο σε αυτά. 
ΣΤΟΧΟΙ 

Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 
Να έρθουν σε επαφή με κούκλες από διάφορες χώρες και να γνωρίσουν μέσα από 
αυτές τον πολιτισμό άλλων ανθρώπων. 
Να δημιουργήσουν δικές  τους κούκλες και να εκφραστούν μέσα από τις διάφορες 
μορφές τέχνης (Εικαστικά, δραματική τέχνη, μουσική) 
Να εκφράσουν συναισθήματα μέσα από το κουκλοθέατρο. 
Να βιώσουν  διάφορες καταστάσεις, μέσα από τα παθήματα των ηρώων τους, ώστε 
μπορούν να αντιλαμβάνονται και να υιοθετούν επιθυμητές συμπεριφορές. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Βιβλιογραφική έρευνα 
Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 
Συζητήσεις. 
Χρήση Η/Υ. 
Παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι. 
Εικαστική έκφραση, κατασκευές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι  δραστηριότητες  που  ακολουθούν  για  μεθοδολογικούς  λόγους  είναι 

χωρισμένες  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  –  μαθήματα  του  Δ.Ε.Π.Π.Σ.  χωρίς  να 
σημαίνει  αυτό  ότι  κάθε  μία  από  αυτές  ανήκει  αποκλειστικά  στην  ενότητα  που  την 
τοποθετούμε. Όλες π.χ οι δραστηριότητες εμπεριέχουν τη γλώσσα, στις περισσότερες
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από αυτές εμπλέκονται οι κοινωνικές σχέσεις και έχουμε αλληλεπίδραση μεταξύ των 
παιδιών, ενώ σε άλλες συνυπάρχουν φυσικές έννοιες και κίνηση, θεατρικό παιχνίδι με 
μαθηματικά κ.λπ. επίσης, πρέπει να πούμε ότι οι δραστηριότητες, δε γίνονται ξαφνικά 
και  χωρίς  λόγο,  αλλά  η  μία  οδηγεί  στην  άλλη,  ως  φυσικό  αποτέλεσμα 
προβληματισμών  που  προκύπτουν,  ή  απλά,  επειδή  ενδιαφέρουν  τα  παιδιά  τη 
δεδομένη στιγμή. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
Προφορικός λόγος – Λογοτεχνία 

Έγινε  εμπλουτισμός  λεξιλογίου  και  καλλιέργεια  της  προφορικής  έκφρασης 
των παιδιών με: 

o  περιγραφές χαρακτηριστικών κούκλας, ιδιοτήτων, υλικών κατασκευής κ.λπ. 
o  διαλόγους με κούκλες κουκλοθεάτρου 
o  ανάγνωση ποιημάτων, κυρίως με διαλόγους, που προσφέρονταν για 

κουκλοθέατρο, όπως  «Ο γάιδαρος και ο λύκος», «Ο βοριάς και ο ήλιος» κ.α. 
o  ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και μύθων π.χ. «Η κούκλα που ήθελε να 

αποκτήσει ένα μωρό» του Ντιμίτερ Ινκιόφ, «Η ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας 
Φακίνου, «Το λιοντάρι και το ποντίκι» του Αίσωπου κ.λπ. 

o  γλωσσικά  παιχνίδια  Π.χ.  Δίναμε  ονόματα  σε  κούκλες  ανάλογα  με  τα 
χαρακτηριστικά  τους  ή  βάζαμε  τις  ανάλογες  καταλήξεις  και  προέκυπταν 
υποκοριστικά ή μεγεθυντικά (κουκλάκι, κουκλίτσα, κουκλέλι, κουκλάρα) 

o  διάφορες συζητήσεις, με αφορμή πάντα τις κούκλες 
o  δημιουργία δικών τους ιστοριών με διάφορους τρόπους. 
o  διασκευές κειμένων που δεν ήταν γραμμένα για κουκλοθέατρο, προσθέτοντας 

ή αφαιρώντας διαλόγους, ανάλογα με τα πρόσωπα και την υπόθεση. 
Ανάγνωση 

Διαβάσαμε οδηγίες χρήσης για κατασκευή κούκλας, όπου συνυπήρχε κείμενο 
και εικόνες με τα υλικά. 

Παίξαμε διάφορα γλωσσικά παιχνίδια για εντοπισμό φθόγγων. Π.χ.  Ιστορίες 
από «Κ», όπως κούκλα. 

Μάθαμε  να  αναγνωρίζουμε  το  πρώτο  γράμμα  διαφόρων  λέξεων.  Βρήκαμε 
λέξεις που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα με την κούκλα, με το Φασουλή , με τον Πιπίνο 
κ.α. 

Γραφή 
Κατά τη δημιουργία δικών τους ιστοριών, τα παιδιά υπαγόρευαν κείμενα στη 

νηπιαγωγό, η οποία τα κατέγραφε (σύνδεση προφορικού με γραπτό λόγο). 
Πολλές  φορές  τα  παιδιά  αντέγραφαν  από  πίνακες  αναφοράς,  ή  από  μικρά 

κείμενα σε φύλλα εργασίας 
Έγραψαν τίτλους και ονόματα στα έργα τους 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε κάθε ευκαιρία, γινόταν επεξεργασία 

μαθηματικών εννοιών: 
o  Μεγέθη: Μικρές, μεγάλες, ψηλές, κοντές κούκλες 
o  Ομαδοποιήσειςταξινομήσεις: Ανάλογα με  το υλικό,  το χρώμα των μαλλιών, 

το  μέγεθος,  τα  ρούχα  τους,  ως  προς  ένα  ή  περισσότερα  κριτήρια  (πίνακες 
διπλής εισόδου) κ.λπ. 

o  Διατάξεις: π.χ. Με τις Ρώσικες κούκλες 
o  Αντιστοιχίσεις: Ένα όνομα ή μια θέση για κάθε κούκλα κ.λπ. 
o  Μετρήσεις:  Ποικίλες  μετρήσεις  κατά  τη  διάρκεια  των  κατασκευών  με 

διάφορα υλικά



4 

o  Χρόνος:  Στάδια  κατασκευής  κούκλας  (πρώτα  κάνουμε  αυτό  και  μετά 
ακολουθεί το άλλο…) 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση 

o  Υπήρξε  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  παιδιών  μέσα  από  ομαδικά  παιχνίδια, 
ομαδικές  εργασίες,  συζητήσεις,  συνεργασία  κατά  τη  διάρκεια  των 
κατασκευών, παίξιμο κουκλοθεάτρου κ.λπ. 

o  Οι κούκλες άλλοτε και τώρα. Σχετικές συζητήσεις και ανάγνωση βιβλίων με 
εικόνες από παιχνίδια παλαιότερων εποχών (Ζ. Βαλάση: Σχολείο παιχνιδιών). 

o  Κούκλες από άλλες χώρες ή από άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως ρώσικες 
κούκλες, φιγούρες του καραγκιόζη, κούκλες κουκλοθεάτρου από άλλες χώρες 
που  κατασκευάσαμε  μόνοι  μας  (  Κινέζοι,  Αφρικάνοι,  Λευκοί  κ.λπ.) 
προκάλεσαν ερωτήσεις για το πού είναι οι χώρες τους, πώς ντύνονται; κ.λπ. 

o  Τα θέματα των έργων έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία για συζητήσεις γύρω 
από  θέματα  υγείας  (υγιεινές  συνήθειες,  μπάνιο,  καθαριότητα,  υγιεινή 
στόματος, προστασία από τον ήλιο, σωστή διατροφή), οικολογία περιβάλλον 
ανθρώπινες σχέσεις, συμπεριφορά κ.λπ. 

o  Συχνά οι κούκλες βοηθούσαν τα παιδιά να λύνουν ειρηνικά τις διαφορές τους, 
και  να  μπαίνουν  εύκολα  στη  θέση  του  άλλου,  καλλιεργώντας  έτσι  τη 
συναισθηματική τους νοημοσύνη. 

o  Μέσα  από  το  στόμα  της  κούκλας,  τα  παιδιά  εύκολα  μπορούσαν  να 
εκφράζονται  χωρίς  αναστολές,  για  θέματα  ή  προβλήματα  που 
δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια τις μέρας, ή και για κάποια άλλα από το 
οικογενειακό περιβάλλον τους, που τα απασχολούσε. 

o  Ο  συνδυασμός  του  παρόντος  προγράμματος  με  ανάλογο  πρόγραμμα 
ανακύκλωσης στο σχολείο μας, μας ώθησε να χρησιμοποιήσουμε ως πρώτες 
ύλες για τις κατασκευές μας πολλά ανακυκλώσιμα υλικά και να  ασχοληθούμε 
με περιβαλλοντικά θέματα, προτρέποντας τα παιδιά να υιοθετούν φιλικές προς 
το περιβάλλον συμπεριφορές. 

Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση 

o  Τα υλικά κατασκευής της εκάστοτε κούκλας ή τα ρούχα τους μας έδωσαν την 
ευκαιρία να μιλήσουμε για την προέλευση των διαφόρων υλικών, καθώς και 
για  την  σωστή  χρήση  ή  χρησιμοποίησή  τους  προς  όφελος  της  φύσης. 
Κατασκευάζοντας λοιπόν τις κούκλες μας, μιλήσαμε για το ξύλο, τα μέταλλα, 
το  γυαλί,  το  πλαστικό,  τα  υφάσματα,  το  χαρτί  και  πώς  αυτά  γίνονται  ή  τα 
βρίσκουμε στη φύση. 

o  Ανακυκλώσαμε  χαρτί  από  τα  σκουπίδια  της  τάξης  μας  και  κατασκευάσαμε 
κούκλες από χαρτοπολτό, αλλά και από ρολά χαρτιού υγείας που έφεραν τα 
παιδιά. 

o  Ο χαρτοπολτός που στέγνωσε, ήταν μια ακόμη αφορμή να συζητήσουμε για 
την εξάτμιση και τον κύκλο του νερού. 

o  Τα μπαλόνια που χρησιμοποιήσαμε ως βάση για κατασκευή κούκλας, ήταν το 
ερέθισμα για δραστηριότητες που είχαν σχέση με τον αέρα. 

o  Οι  τενεκεδένιες  κούκλες,  έγιναν  αντικείμενα  πειραματισμών  με  τους 
μαγνήτες.
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Εικαστικά 

Κατασκευάσαμε κούκλες από: χαρτί, χαρτόνι, ζυμάρι, χαρτοπολτό, μπαλόνια, 
ντενεκεδάκια, μαλλί, ξύλινες κουτάλες, πλαστελίνη, πηλό, παλιές κάλτσες κ.λπ. 

Η  κατασκευή  κούκλας  από  διάφορα  υλικά,  ήταν  το  κύριο  αντικείμενο  του 
παρόντος προγράμματος και αποδείχτηκε ότι ήταν το πιο δημιουργικό και ενδιαφέρον 
του κομμάτι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία που κράτησε ως το τέλος της χρονιάς, τα 
παιδιά ήρθαν σε επαφή με διάφορα υλικά και μέσα, μέτρησαν, υπολόγισαν, έκοψαν, 
γνώρισαν  τα  χρώματα,  τα  υφάσματα,  τόλμησαν  πρωτότυπους  συνδυασμούς  και 
αναλογίες,  έπαιξαν  κουκλοθέατρο  με  τις  κούκλες  που  έφτιαξαν,  μιμήθηκαν  με  το 
σώμα  τους  τις  κινήσεις  τους,  χόρεψαν  με  τις  κούκλες  τους,  διασκέδασαν  και  μέσα 
από  όλη  αυτή  την  ενασχόληση  διέτρεξαν  εντελώς  αβίαστα  και  χωρίς  να  το 
καταλάβουν ένα μεγάλο κομμάτι από διάφορες επιστήμες που  ίσως δεν έγινε κτήμα 
τους αλλά έβαλε τους σπόρους για μελλοντικές ενασχολήσεις και αναζητήσεις. 

Εννοείται  ότι  ένα μεγάλο κομμάτι  των κατασκευών κατείχε η  ζωγραφική,  η 
οποία ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωσή τους. Τα παιδιά χρειάστηκε να βάψουν 
την επιφάνεια του κεφαλιού στην κούκλα τους, να ζωγραφίσουν τα χαρακτηριστικά 
της, να σχεδιάσουν τα ρούχα της και πολλές φορές, όταν η κατασκευή ήταν έτοιμη, 
ήθελαν  να  ζωγραφίσουν,  σε  χαρτί  πλέον,  το  σπίτι  της,  την  οικογένειά  της,  τους 
φίλους της και φυσικά τις ίδιες τις κούκλες τους 

Θεατρική αγωγή 
Tο κουκλοθέατρο, ως κύριο αντικείμενο του παρόντος προγράμματος, υπήρξε 

ένα άριστο μέσο έκφρασης και κατανόησης των συναισθημάτων των παιδιών. 
Μέσα από τα παθήματα των ηρώων του, έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να 

αφομοιώσουν ηθικούς νόμους, κανόνες, αξίες καθώς και στοιχεία από τη δομή και τη 
λειτουργία  της  κοινωνίας  στην  οποία  ζουν.  Μέσα  από  την  κούκλα,  τα  παιδιά 
μπόρεσαν να εκφράσουν τον  εσωτερικό  τους κόσμο τις αγωνίες,  τους φόβους,  τους 
προβληματισμούς, τα προβλήματα, τις επιθυμίες, τα όνειρα και τις εμπειρίες τους. 

Έμαθαν  κάποιες  από  τις  τεχνικές  του  κουκλοθεάτρου,  όπως  κράτημα  και 
κίνηση κούκλας, τρόπο ομιλίας, έκφραση συναισθημάτων μέσα από κινήσεις. 

Μουσική 
Οι κούκλες πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να τραγουδήσουν και να χορέψουν 

πάνω  στη  σκηνή.  Έτσι  στις  εθνικές  γιορτές  τραγούδησαν  μαζί  με  τα  παιδιά 
πατριωτικά  τραγούδια,  τα  Χριστούγεννα  έψαλλαν  με  τα  παιδιά  τα  κάλαντα,  τις 
απόκριες  χόρεψαν  μαζί  τους  το  Χαραλάμπη  και  το  γαϊτανάκι.  Στα  διάφορα  έργα, 
πολλές φορές, η μουσική συμπλήρωνε την παρουσίαση π.χ.στο γάμο της ποντικίνας 
ακούστηκε το γαμήλιο εμβατήριο, στο κανόνι της Ειρήνης η «Άνοιξη» του Βιβάλντι 
κ.λπ. 

Φυσική αγωγή 
Τα  παιδιά  μέσα  από  τις  ποικίλες  κατασκευές  καλλιέργησαν  τη  λεπτή  τους 

κινητικότητα. 
Χόρεψαν ρυθμικά κομμάτια ακολουθώντας τις κινήσεις της χάρτινης κούκλας 

που φτιάξαμε του Φασουλή. («Εγώ είμ’ ο Φασουλής παιδιά», «Φασουλής κρυμμένος 
στο κουτί»). 

Βάδισαν σα βαριές ξύλινες κούκλες ή σαν ελαφριές από χόρτο, φουσκωμένο 
μπαλόνι κ.λπ. Έγιναν κούκλες   ρομπότ που κινούνται,  ξεκουρδίζονται, σταματούν, 
τις ξανακουρδίζουμε και συνεχίζουν.
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Εκφράστηκαν  με  τα  πρόσωπά  τους  και  έκαναν  ανάλογες  κινήσεις  του  σώματος: 
έγιναν κούκλες χαρούμενες, λυπημένες, έκπληκτες κ.λ.π. 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Γράψαμε στον Η/Υ διάφορες λέξεις και τις χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε 

πίνακα αναφοράς και ταυτίσεις. 
Τυπώσαμε  διάφορες  εικόνες  και  τις  χρησιμοποιήσαμε  για  γλωσσικές 

ασκήσεις.
Χρησιμοποιήσαμε τον υπολογιστή για να ακούσουμε μουσική. 
Αναζητήσαμε  στο  διαδίκτυο  έργα  κουκλοθεάτρου  και  είδαμε  αποσπάσματα 

από  διάφορες  παραστάσεις.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε:  Ο  Πέτρος  και  ο  λύκος, 
http://www.youtube.com/watch?v=PUAXibL3xRY&feature=related  ,  Αλεπού, 
Λύκος και Γάιδαρος 
http://www.youtube.com/watch?v=6J3ceXH3gNA&feature=related  ,Ο  ποντικός 
και  η  θυγατέρα  του  http://www.youtube.com/watch?v= 
OvCDkeGKTk&feature=related 
Χαμένη Μουσική 2/3 
http://www.youtube.com/watch?v=laL2Kq1nklI&feature=related 
Ο μυλωνάς και οι καλικάντζαροι 
http://www.youtube.com/watch?v=U02cMyXbQsw&feature=related 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Οι κατασκευές μας εκτέθηκαν στην ομαδική έκθεση όλων των σχολείων του 
νομού μας, στον αύλειο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 

Η παρουσίαση της δουλειάς των παιδιών έγινε για τα παιδιά του γειτονικού 
Δημοτικού  σχολείου,  για  τους  γονείς  και  τους  φίλους  τους  κατά  τη  διάρκεια  της 
τελικής γιορτής του σχολείου μας. 

Για την ενημέρωση πρόσκληση των καλεσμένων μοιράστηκαν προσκλήσεις. 
Η παρουσίαση περιλάμβανε δείγματα από τη δουλειά που έγινε με τα παιδιά 

όλο το προηγούμενο διάστημα: 
o  Έκθεση κούκλας με τις κατασκευές των παιδιών. 
o  Παράσταση κουκλοθεάτρου : «Ο ποντικός και η θυγατέρα του». 
o  Τραγούδι  με  κούκλες:  Τα  δέκα  μικρά  αραπάκια  παρουσιάστηκαν  με 

αντίστοιχες κούκλες. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η κατασκευή κούκλας αποδείχτηκε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον για τα παιδιά 
θέμα με πάρα πολλές δυνατότητες να το επεξεργαστεί κανείς. 

Η ενασχόληση των παιδιών με το πρόγραμμα αυτό, μας έδωσε την ευκαιρία 
να καλύψουμε πάρα πολλούς στόχους του προγράμματος του νηπιαγωγείου σε όλες 
τις  επιμέρους  κατευθύνσεις  του,  μέσα  από  δραστηριότητες  που  είχαν  σκοπό  και 
νόημα  για  τα  παιδιά,  τελείως  αβίαστα  και  ευχάριστα Μέσα  από  το  κουκλοθέατρο, 
προσεγγίσαμε στόχους από τη γλώσσα και τα μαθηματικά, τη μελέτη περιβάλλοντος, 
την  πληροφορική,  τη  μουσική,  τη  δημιουργική  έκφραση  των  παιδιών.  Σε  κάθε 
περίπτωση,  οι  αρχικοί  στόχοι  του  προγράμματος,  θεωρούμε  ότι  επιτεύχθηκαν  σε 
μεγάλο βαθμό.
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Ο  μεγάλος  αριθμός  των  παιδιών  (20),  σε  συνδυασμό με  το  μικρό  χώρο  της 
τάξης του νηπιαγωγείου, ήταν ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, καθώς 
όλα  τα  παιδιά  συγχρόνως  ήθελαν  να  συμμετέχουν  στις  ιδιαίτερα  ευχάριστες 
δραστηριότητες. Προσπαθήσαμε να δουλεύουμε κατά ομάδες, αλλά δεν ήταν πάντα 
εύκολο και  πολλές φορές  υπήρχαν  εντάσεις, ως προς  τη σειρά  της δράσης. Πολλές 
δραστηριότητες  αναγκαζόμαστε  να  τις  κάνουμε  έξω  στην  αυλή,  ώστε  να  έχουμε 
άφθονο χώρο, αλλά και παροχή νερού, που δεν είχε μέσα η αίθουσα. 

Παρ’  όλες  τις  δυσκολίες,  τα  παιδιά  επιστράτευσαν  τη  φαντασία  και  τη 
δημιουργικότητά τους και εκφράστηκαν ανεμπόδιστα, χωρίς το φόβο της αποτυχίας, 
καθώς η πρόταση κάθε παιδιού, ως τελείως πρωτότυπη, ήταν πάντοτε αποδεκτή και 
σωστή. 

Η  σύνδεση  των  δραστηριοτήτων  με  θετικά  συναισθήματα,  η  χαρά  και  η 
ικανοποίηση,  που  είχαν  σχέση  με  την  επίτευξη  στόχων,  βοήθησαν  τα  παιδιά  να 
αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό, αίσθηση δύναμης και αυτοπεποίθηση, τα οποία 
είναι βασικοί στόχοι όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Επίπεδες κούκλες από χαρτί ή χαρτόνι (παιδάκι και ποτάμι, δεινόσαυροι) 

Χαρτοδιπλωτική : Το λιοντάρι και το ποντίκι 

Κούκλες από πλαστελίνη 
(δράκος και λύκος)
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Ντενεκεδένιες κούκλες που xρησιμεύουν και ως στόχοι σκοποβολής 

Κούκλες από ρολά χαρτιού υγείας
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Κούκλες από ρολό χαρτιού υγείας ή από γάντια 

Κούκλες από άχρηστα υλικά 

Κούκλα από ξύλινη κουτάλα
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Κούκλες από εφημερίδες και χαρτοταινία ή σελοτέιπ 

Κούκλα  μαρότα  από  εφημερίδες,  που 
παίζεται με δύο χέρια 

Από την παράσταση του έργου «Ο ποντικός και η θυγατέρα του»
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«Εγχειρισμένη» παλιά κούκλα που μετατράπηκε σε κούκλα κουκλοθεάτρου 

Κούκλα από μαλλί 

«λύκος» : Αυτοσχέδια κούκλα από χαρτόνι
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Κούκλες από εφημερίδες και χαρτοταινία 

Ένα ποντίκι από χαρτόνι τρομάζει τον ελέφαντα. 

Ένα  γουρουνάκι  από  γάντι,  μιλάει  με  μια  κούκλα 
από άχρηστα υλικά.
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Ζωγραφική  απόδοση  του  παραμυθιού  « Η  κούκλα  που  ήθελε  να  αποκτήσει 
ένα μωρό και γραφή  του ονόματος της κάθε κούκλας. 

Διατάξεις με τις Ρώσικες κούκλες 

Από το έργο «Ο ποντικός και η θυγατέρα του» 

Τα δέκα μικρά αραπάκια και η γυναίκα του τελευταίου
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Από την έκθεση των εργασιών μας στον αύλειο χώρο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 

Από την έκθεση των εργασιών μας στο σχολείο μας


