
          ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΖΥΜΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Η  αλατοζύμη είναι  ένα εύχρηστο και δημιουργικό υλικό που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε  τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι για να περάσουμε 

ευχάριστα και  παραγωγικά τον ελεύθερο μας χρόνο. Βοηθάει τα παιδιά να 

εκφραστούν δημιουργώντας, ασκεί τη λεπτή τους κινητικότητα και λειτουργεί και ως 

εκτόνωση της ενέργειας τους.  Τα υλικά που χρειάζεται υπάρχουν σε κάθε σπίτι, 

χρωματίζεται με νερομπογιές, τέμπερες , μαρκαδόρους, και με χρώματα 

ζαχαροπλαστικής ,διατηρείται αναλλοίωτη για πάρα πολύ καιρό και δε σπάει 

εύκολα! Παρακάτω σας προτείνουμε μια συνταγή αλατοζύμης και κάποια σχέδια είτε 

με κουπ πατ είτε ελεύθερα δικά σας και των παιδιών τα οποία στη συνέχεια τα 

κάνουμε κολιέ ή διακοσμητικά στολίδια με κορδέλες ή κορδόνια που έχουμε στο 

σπίτι.  

 

 

 

 



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ 

2 φλιτζ.  αλεύρι 

1 φλιτζ.  αλάτι ψιλό 

½ φλιτζ.  νερό 

Αν η ζύμη είναι πολύ μαλακή ,πρόσθεσε λίγο αλεύρι. Αν είναι πολύ σκληρή δούλεψε 

τη με βρεγμένα χέρια. 

Υλικά για διακόσμηση 

Νερομπογιές ή μαρκαδόρους ή χρώματα ζαχαροπλαστικής, κορδέλες ,σπάγγους, 

κουπ πατ ,ένα  καλαμάκι του καφέ, οδοντογλυφίδα ,λουλουδάκια ,κοχύλια. 

 

Αφού αναμείξουμε τα υλικά της ζύμης και γίνει εύπλαστη κάνουμε σχέδια με κουπ 

πατ ή ότι άλλο θέλουμε εμείς …..καρδούλες ,λουλουδάκια , πεταλουδίτσες, 

μελισσακια, φατσούλες , φύλλα ,σαλιγκαράκια, αρκουδάκια και ότι άλλο φανταστούν 

τα παιδιά. Κάνουμε σχέδια πάνω τους με οδοντογλυφίδες ,το πίσω μέρος από το 

καπάκι του μαρκαδόρου και οτιδήποτε μπορεί να αφήσει ένα ωραίο αποτύπωμα, 

κοχύλια. 

(με κουπ πατ) 



 (δικά μου σχέδια) 

Στο τέλος κάνουμε μία τρύπα με το καλαμάκι για να μπορούμε να περάσουμε τη 

κορδέλα.  

 

 

Τα στολίδια μας είναι έτοιμα! Μπορούμε να τα αφήσουμε να στεγνώσουν για 2-

3μέρες στον αέρα και στον ήλιο ή να τα ψήσουμε στο φούρνο για 20λ. στον αέρα. 

Στη συνέχεια τα βάφουμε με νερομπογιές ή μαρκαδόρους και κολλάμε πάνω 

κοχύλια ή κουμπιά. Αν χρησιμοποιήσουμε χρώματα ζαχαροπλαστικής θα πρεπει 

απλά να προσθέσουμε 2-3 σταγόνες την ώρα που αναμειγνύουμε τα υλικά της 

ζύμης.  

Μπορούμε να τα κάνουμε κολιέ περνώντας μια κορδέλα ή να δέσουμε 2-3 στολίδια 

μαζί σε μία κορδέλα για να το κρεμάσει η μαμά όπου θέλει. Μπορείτε να το φτιάξετε 

και με το μπαμπά και να το δωρίσετε στη μαμά. Μπορείτε να φτιάξετε και για το 

δωμάτιο σας ένα θέλετε. Καλή διασκέδαση!!!!! 



 

 

 

 

 

  


