
Τα ειδώλια αλλιώς 

Εκτύπωσε τις σελίδες με τα περιγράμματα των κυκλαδικών ειδωλίων και  

• Χρωμάτισέ τα, μεταμόρφωσέ τα σε λουλούδια, μουσικά όργανα, πεταλούδες, γυναίκες 

με μεγάλα καπέλα και ότι άλλο φαντάζεσαι. 

• Κόψε το περίγραμμα και κόλλησε πίσω από τις φιγούρες ένα ξυλάκι (από παγωτό ή 

οτιδήποτε άλλο έχεις στο σπίτι) και φτιάξε τους ήρωες για μια δική σου παράσταση.  

• Κόψε το περίγραμμα και κόλλησε τα σε χαρτόνι. Χρησιμοποίησε χρωματιστά χαρτιά, 

κομμάτια ύφασμα, ακόμα και φυλλαράκια ή κουμπιά και φτιάξε το δικό σου κολλάζ . 

•  Μπορείς ακόμα και να φτιάξεις στένσιλ. Κόψε το περίγραμμα από τις μορφές και 

κόλλησε τις σε ένα χαρτόνι. Με τη βοήθεια ενός από τους γονείς σου, κόψε με ένα 

κοπίδι   το περίγραμμα του ειδωλίου ώστε να μείνει το κενό και ….έτοιμα τα 

στένσιλς. Η αφίσα με τις οδηγίες θα σου δώσει πολλές ιδέες πως να τα 

χρησιμοποιήσεις. 

 

Transform the figurines 

Print the two pages with the outline of the figurines and 

• Colour them, transform them into flowers, musical instruments, butterflies, women 

with hats and jewelry  

• Cut the outline of the figures, colour them, paste a straw (NOT a plastic one) on each of 

them and use them as puppets. 

• Cut the outline of the figures and paste them on a cardboard. Use coloured papers cut 

in different shapes, pieces of cloth, leaves or buttons….and make your own collage.  

• You can even create your own stencils with a little help from your parents. Print the 
figures, cut the outline and paste them on a cardboard 2-3 mm. Using an X-Acto knife 

or any other knife slowly cut out the figures on a cutting mat (at this stage the parent’s 

help is NECESSARY). Once you have cut out your stencils you are ready to start 

stenciling. There a lot of ideas on the poster.    

 



 



 



 

 

 

Εκτύπωσε σε Α4 και ζωγράφισε τα ειδώλια, όπως εσύ τα φαντάζεσαι. Ανέβασε το έργο σου στο 

Instagram #................. 


