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Κόλλα PVA  

Ένα μικρό πιάτο για να βάλετε την κόλλα

Κολλητική ταινία

Παλιά περιοδικά ή και εφημερίδες

Ένα δοχείο ή ένα μπολ που είναι περίπου στο μέγεθος 
που θέλετε να είναι το γλαστράκι σας. 

Ψαλίδι

Νερό

Πλαστική μεμβράνη

Ας φτιάξουμε γλαστράκια από 
πεπιεσμένο χαρτί! 

Μέθοδος  
Βήμα 1: 
Φτιάξτε μερικά 
σχήματα! 
Χρησιμοποιήστε χαρτί με 
έντονο χρώμα ή με 
σχέδια και εικόνες από 
σελίδες περιοδικών και 
εφημερίδων και κόψτε 
τις σε μικρά σχήματα 
όπως κύκλους, τρίγωνα 
και ορθογώνια. Χωρίστε 
τα σε χρώματα ή 
κρατήστε τα ανακατεμένα 
για να δημιουργήσετε ένα 
πολύχρωμο γλαστράκι!

Βήμα 2: 
Ετοιμάστε το δοχείο!
Τυλίξτε το δοχείο/μπολ με πλαστική μεμβράνη, 
καλύπτοντας όλο το εξωτερικό μέρος.
 Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε λίγη ταινία για 
να κρατήσετε τη μεμβράνη στη θέση της, αλλά 
προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε πολύ, 
καθώς θα κολλήσει στο χαρτί και θα είναι 
δύσκολο να αφαιρεθεί!

Βήμα 3: 
Πάρτε κόλλα.
Ρίξτε λίγη κόλλα PVA σε ένα πιάτο και 
προσθέστε λίγο νερό.
Ανακατέψτε τα μαζί μέχρι 
η κόλλα να είναι ελαφρώς 
ρευστή.

Βήμα 4:  
Φτιάξτε το 
γλαστράκι σας! 
Γυρίστε το δοχείο ανάποδα, ώστε η βάση 
του να είναι από πάνω. Βουτήξτε ένα από τα 
χάρτινα σχήματά σας στο πιάτο με την κόλλα και 
βεβαιωθείτε ότι είναι καλυμμένο πλήρως με 
κόλλα! Μετά, τοποθετήστε το πάνω στην πλαστική 
μεμβράνη. Ισιώστε το με τα δάχτυλά σας ώστε να 

είναι επίπεδο.
 Επαναλάβετε μέχρι να 

καλυφθεί τελείως το 
δοχείο με χάρτινα 

σχήματα!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Διαβάστε όλες 

τις οδηγίες πριν 
ξεκινήσετε, για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν 
θα μπερδευτείτε!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Βεβαιωθείτε ότι τα χάρτινα 

σχήματα καλύπτουν το ένα 
το άλλο και προσπαθήστε 
να δημιουργήσετε δύο ή 
τρία στρώματα χαρτιού. 
Αυτό διασφαλίζει ότι το 
γλαστράκι σας θα είναι 
όμορφο και δυνατό!

Πράγματα που θα χρειαστείτε:



Ας φτιάξουμε γλαστράκια από 
πεπιεσμένο χαρτί! 

Βήμα 5:  
Περιμένετε να 
στεγνώσει η κόλλα. 
Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικές μέρες, αλλά η 
υπομονή σας θα αξίζει τον κόπο!
 Αφήστε το γλαστράκι σας 
να στεγνώσει τελείως για να 
βεβαιωθείτε ότι θα αντέξει 
για πολύ καιρό, γι’ αυτό μην 
μετακινήσετε το δοχείο ούτε να 
αγγίξετε την κόλλα.

Βήμα 6: 
Βγάλτε το γλαστράκι σας!
Μόλις στεγνώσει τελείως το δοχείο, ήρθε η ώρα να 
αφαιρέσετε το δοχείο! Αφαιρέστε απαλά τις ταινίες 
που έχετε βάλει και μετά βγάλτε το γλαστράκι και 
την πλαστική μεμβράνη!
 

Βήμα 7:  
Τελευταίες 
πινελιές!
Τραβήξτε απαλά την 
πλαστική μεμβράνη από 
το εσωτερικό του δοχείου.
 Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε 
ψαλίδι για να κόψετε και να 
κάνετε σχέδια στο επάνω μέρος 
της γλάστρας σας ή κόψτε την 
ώστε να είναι επίπεδη.
 Ζητήστε βοήθεια από τους 
γονείς σας γι’ αυτό το βήμα 
και προσέχετε πολύ με 
κοφτερό ψαλίδι!

Βήμα 8: 
Γεμίστε το γλαστράκι σας! 
Το γλαστράκι σας είναι έτοιμο!
 Μπορείτε να βάλετε μέσα σε αυτό μικρά παιχνίδια, 
αξεσουάρ, λιχουδιές ή ό,τι 
άλλο θέλετε!
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Απαλά σχεδιάστε 

μοτίβα στο εσωτερικό 
του δοχείου για να σας 
καθοδηγήσουν καθώς 

κόβετε!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Μπορεί να χρειάζεται 

να στρίψεις πολύ 
προσεκτικά το 

γλαστράκι για να 
το βγάλεις!


