
Αγαπητά μας παιδιά. 

Τι θα λέγατε να φτιάξετε κάποια από τις παρακάτω κατασκευές που βρήκαμε στο pinterest;  

Θα χρειαστείτε: 

• 1 πλαστικό ποτηράκι διαφανές ή καλύτερα 1 γυάλινο βαζάκι με το καπάκι του 

• Κόλλα 

• Βαμβάκι ή ψεύτικο χιόνι 

• 1 φωτογραφία σας 

• Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά 

 

Στο καπάκι του βάζου ή σε μία βάση κολλάτε ό,τι 

από τα παραπάνω θέλετε. Μπαλίτσα 

χριστουγεννιάτικη, χιόνι, τη φωτογραφία σας, 1 

αγγελουδάκι,…… Κλείνετε το βαζάκι και το 

διακοσμητικό σας είναι έτοιμο. 

Για περισσότερη μαγεία, προσθέστε 

χρυσόσκονη!! 

 

 

 



Πέστε στη μαμά σας να σας φυλάξει ένα άδειο 

μπουκάλι. Γεμίστε το με γκι , χιόνι, παλιά κλαδιά 

από το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας που έχουν 

χαλάσει, ή ό,τι άλλο θέλετε. Μην ξεχάσετε να 

προσθέσετε μία κορδέλα στο στόμιο. 

 

 

 

 

 

 

 

           Αν πάτε μια βόλτα στη θάλασσα και 

μαζέψτε πέτρες, ζωγραφίστε, γράψτε 

ευχές, διακοσμήστε με κορδέλες, 

χάντρες, δαντέλες, κ.α. Ένα όμορφο 

δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τέτοια βάζα υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Τα βάφετε, τα διακοσμείτε, τα γεμίζετε με 

χριστουγεννιάτικα λουλούδια! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Να κι ένας όμορφος τρόπος για να στρώσετε το γιορτινό σας τραπέζι! 

 

 

 

SOS!!!!  Μην φάτε όλα τα γλυκά. Φυλάξτε για το Άγιο Βασίλη. Σίγουρα θα είναι πολύ 

κουρασμένος γυρνώντας όλο τον κόσμο.  

 

 

 

 



Ας μην ξεχάσουμε και την είσοδο του σπιτιού. 

 

 

Κι ένα στεφανάκι από ζυμαρικά φιογκάκια που μπορείτε να τα βάψετε σε ό,τι χρώμα θέλετε 

και πασπαλίστε χρυσόσκονη 

 

Ιδέες από την ιστοσελίδα pinterest 
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