
 Άγγελος 
 

Χρειάζεσαι: 

 

 Ένα μικρό, λευκό χάρτινο πιάτο

 Κολλητική ταινία διπλής όψης

 Ψαλίδι. 

 Υγρή κόλλα. 

 Όμορφες λευκές δαντελωτές χαρτοπετσέτες (ή 

 Ένα μικρό χαρτί (όποιο χρώμα θέλεις).

 Έναν μαύρο μαρκαδόρο. 

 
Πώς να το φτιάξεις: 

 
 
 
 

1. Κόψε το μικρό χάρτινο πιάτο 
 

 

 

2. Πάνω στο άλλο μισό σχεδίασε τα 

χέρια του αγγέλου (δες εικόνα) και κόψε τα
 

 

 

3. Από το ένα μισό του πιάτου φτιάξε έ

τον (με υγρή κόλλα ή σελοτέιπ

4. Δίπλωσε το σώμα (όχι το κεφάλι) στη μέση

χωράει μέσα από την οπή - στη μέση 

στερέωσέ το με ταινία διπλής όψης

5. Διακόσμησε τη φούστα και τα φτερά με χαρτοπετσέτες 

ανάγλυφη χάρτινη δαντέλα). 

στους παππούδες σου (ή κάποιο άλλο πρόσωπο) για να του δώσεις μεγάλη χαρά!

 

 

Άγγελος από χάρτινο πιάτο 

λευκό χάρτινο πιάτο. 

ολλητική ταινία διπλής όψης. 

Όμορφες λευκές δαντελωτές χαρτοπετσέτες (ή λευκή ανάγλυφη χάρτινη δαντέλα).

Ένα μικρό χαρτί (όποιο χρώμα θέλεις). 

μικρό χάρτινο πιάτο στη μέση. 

Πάνω στο άλλο μισό σχεδίασε τα φτερά, το κεφάλι και τα δύο 

του αγγέλου (δες εικόνα) και κόψε τα. 

Από το ένα μισό του πιάτου φτιάξε έναν κώνο και στερεώστε 

σελοτέιπ). Αυτή είναι η φούστα του αγγέλου. 

ε το σώμα (όχι το κεφάλι) στη μέση, έτσι ώστε να 

στη μέση της φούστας - και να 

διπλής όψης. 

ε τη φούστα και τα φτερά με χαρτοπετσέτες (ή 

 

 

6. Γράψε σε ένα κομμάτι χαρτί το πιο χαρμόσυνο μήνυμα του 

κόσμου «Δεν είναι εδώ! Αναστήθηκε

και κόλλησέ το στα «χέρια» στου αγγέλου

 

Μην ξεχάσεις να φτιάξεις και έναν άγγελο και να τον χαρίσεις 

στους παππούδες σου (ή κάποιο άλλο πρόσωπο) για να του δώσεις μεγάλη χαρά!
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ανάγλυφη χάρτινη δαντέλα). 

πιο χαρμόσυνο μήνυμα του 

Αναστήθηκε!» ή «Ο Χριστός ζει!» 

στου αγγέλου. 

και έναν άγγελο και να τον χαρίσεις 

στους παππούδες σου (ή κάποιο άλλο πρόσωπο) για να του δώσεις μεγάλη χαρά! 


