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Μίξεις χρωμάτων και ουράνιο τόξο 

«Δεν θα βρεις ποτέ ένα ουράνιο τόξο, αν κοιτάς κάτω…» 

Τσάρλι Τσάπλιν 

 

Διαβάσαμε το παραμύθι του Μάνου Κοντολέων «Ο σπουργίτης και το ουράνιο 

τόξο» και απαντώντας στις ερωτήσεις, ανοίξαμε με τα κλειδιά μας το μαγικό 

σεντούκι. Βρήκαμε κορδέλες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου… χορέψαμε στο 

ρυθμό των χρωμάτων και έπειτα φτιάξαμε το δικό μας ουράνιο τόξο στο πάτωμα (βλ. 

εικόνα 1)  

  

Εικόνα 1. Τα κλειδιά για το μαγικό σεντούκι και το δικό μας ουράνιο τόξο. 



   

Γυμναστήκαμε με το twister μας και δημιουργήσαμε μια έκρηξη χρωμάτων σε ένα 

πείραμα με γάλα και χρώματα ζαχαροπλαστικής (βλ. εικόνες 2 και 3)! 

Εικόνα 3. Το δικό μας twister. 

Εικόνα 2. Εκρήξεις χρωμάτων 



   

Όμως, δεν σταματήσαμε εκεί! Πειραματιστήκαμε ακόμα περισσότερο και 

ανακαλύψαμε ουράνια τόξα χρησιμοποιώντας ένα φακό, καθρέφτη, cd και νερό. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο αντιληφθήκαμε ότι είναι απαραίτητο το φως και το νερό για να 

δημιουργηθεί ένα ουράνιο τόξο (βλ. εικόνα 4).  

Ακόμα περισσότερη 

γνώση και μάθηση για τα 

χρώματα… Τα παιδιά 

κλήθηκαν να δημιουργήσουν 

αυτό που δείχνει η εικόνα 

χρησιμοποιώντας 

πολύχρωμα ξυλάκια (βλ. 

εικόνα 5).  

Στη συνέχεια, 

πειραματιστήκαμε ακόμα 

περισσότερο και φτιάξαμε 

δικά μας ουράνια τόξα με 

χαρτί κουζίνας, 

μαρκαδόρους και νερό (βλ. 

εικόνα 6) Απολαύστε τα… 

Εικόνα 4. Το πείραμα με τον φακό, το νερό, τον καθρέφτη και το cd. 

Εικόνα 5. Παιχνίδι με πολύχρωμα ξυλάκια 



   

 Όμως, ο μάγος των 

χρωμάτων πήρε από το 

ουράνιο τόξο μας το 

πορτοκαλί, το πράσινο, το 

γαλάζιο και το μωβ. Εμείς 

έπρεπε να σκεφτούμε 

πιθανούς συνδυασμούς 

των χρωμάτων που 

απέμειναν (μπλε, κόκκινο 

και κίτρινο) ώστε να 

φτιάξουμε τα χρώματα 

που πήρε ο μάγος. 

Πειραματιστήκαμε ξανά 

και καταγράψαμε τα 

χρώματα που 

ανακαλύψαμε (βλ. εικόνα  

7). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Πείραμα με χαρτί κουζίνας, μαρκαδόρους και νερό. 

Εικόνα 7. Μίξεις χρωμάτων 



   

Τέλος φορέσαμε τα χρωματιστά γυαλιά μας και είδαμε τον κόσμο χρωματιστό (βλ. 

εικόνα 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Βλέποντας τον κόσμο με τα χρωματιστά γυαλιά μας 


