
Ένα φίδι τρομερό
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένα φίδι τρομερό, που όταν έβλεπε μια πόλη, να τη φάει ήθελε
όλη! Ξάφνου μες στον πανικό, βρίσκει έναν ποντικό, που στο φίδι εξηγεί πώς να κόψει το φαΐ, την
κοιλιά του να ξεχάσει και βιβλία να διαβάσει! 

Άκουσε το παραμύθι “ένα φίδι τρομερό”* έτσι όπως το αφηγείται η συγγραφέας που το έγραψε,
η Λήδα Βαρβαρούση. https://safeYouTube.net/w/CgZE

Φτιάξε κι εσύ την ιστορία με σπιτική πλαστελίνη. 

Θα χρειαστείς: αλατοζύμη και (αν θέλεις) μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τέμπερες, δαχτυλομπογιές,
νερομπογιές, λαδοπαστέλ. 

Στην κατασκευή σου, εκτός από το φίδι (που σίγουρα θα φτιάξεις!), θυμήσου να βάλεις και άλλα
στοιχεία, όπως την πόλη, τον ποντικό, τα βιβλία που διαβάζει το φίδι κλπ. Αν θέλεις μπορείς να
βάλεις  κάποια  από  αυτά  που  έφτιαξες  με  την  αλατοζύμη σε  ένα  χαρτί  (θα  χρειαστεί  να  τα
κολλήσεις με κόλλα) και τα υπόλοιπα να τα ζωγραφίσεις.  

Συνταγή για αλατοζύμη (σπιτική πλαστελίνη)

Υλικά

• 3 κούπες αλεύρι 

• 1 κούπα αλάτι 

• 1 κούπα νερό 

Εκτέλεση

• Βάλε όλα μας τα υλικά μέσα σ ένα μπολ και ζύμωσε καλά. Αν σου φανεί λίγο σκληρή η 
ζύμη πρόσθεσε μια κουταλιά της σούπας νερό. Αν είναι πολύ μαλακή πρόσθεσε μια 
κουταλιά της σούπας αλεύρι.

• Χρωματιστή αλατοζύμη: Χώρισε το ζυμάρι σου σε μικρότερα κομμάτια και σε κάθε 
κομμάτι βάλε λίγο δαχτυλομπογιά ή τέμπερα. Ξαναζύμωσε. 
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https://safeYouTube.net/w/CgZE


Η πλαστελίνη σου από αλατοζύμη είναι έτοιμη και μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις. 

Μόλις οι κατασκευές σου είναι έτοιμες μπορείς να τις ψήσεις σε προθερμασμένο φούρνο στους
160ο για 15-20 λεπτά. Καλύτερα να τα σκεπάσεις με ένα αλουμινόχαρτο και να έχεις το νου σου
για να μην καούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για αυτό το κομμάτι της διαδικασίας είναι απαραίτητη η βοήθεια
ενός μεγάλου. ΜΗΝ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ.

Αν  δεν  έχεις  φτιάξει  χρωματιστή αλατοζύμη μπορείς  να  βάψεις  τις  κατασκευές  σου μετά  το
ψήσιμο (και αφού κρυώσουν) με τέμπερες ή δαχτυλομπογιές. 

*“Ένα φίδι τρομερό”, Συγγραφέας-εικονογράφος: Λήδα Βαρβαρούση, εκδόσεις: Παπαδόπουλος.

Το  τραγούδι  της  ημέρας:  Όταν  μεγαλώσω  (στίχοι:  Παυλίνα  Παμπούδη,  μουσική:   Τάσος
Ιωαννίδης, τραγούδι: Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου) https://safeYouTube.net/w/n5ZE 

Εικόνα χρωματιστής αλατοζύμης από https://www.sheblogs.eu/alatozymi/ 

Κεντρική εικόνα: ελεύθερη για χρήση από pixabay.com https://pixabay.com/el/vectors/cartoon-%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BA%CE%AF
%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF-1293047/ 
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