
Ο τάφος
 
Χρειάζεσαι: 

 

 Ένα μικτό χάρτινο πιάτο (λευκό).
 Συρραπτικό (ή κολλητική ταινία διπλής όψης)
 Πράσινο χαρτονάκι. 
 Μαύρο χαρτονάκι.  
 Καφέ κηρομπογιά (ή νερομπογιά), καφέ χαρτοσακούλα.
 Μαρκαδόρος (χρώμα χρυσαφί ή κόκκινος).
 Ψαλίδι 
 Υγρή κόλλα 
 
Πώς να το φτιάξεις: 

 

1. Κόψε το μικρό χάρτινο πιάτο στη μέση.
 
2. Κόψε μια πόρτα από τη μία πλευρά. 
του πιάτου μαζί (με το συρραπτικό) κατά τέτοιον τρόπο
έχεις μια σπηλιά.   
 
3. Χρωματίστε την σπηλιά (τάφο) 
νερομπογιά - ή κόλλησε πάνω της κομματάκια από καφέ χαρτί 
χαρτοσακούλας). 
 
4. Κόψτε μια «πέτρα» από ένα 
από ένα κουτί δημητριακών), κόλλησε κίτρινο χαρτί πάνω της
στερέωσέ την στον τάφο.   
 
5. Κόψε θάμνους και δέντρα από το πράσινο χαρτονάκι σου και 
πρόσθεσέ τα (όπως βλέπεις στην εικόνα). 
 
6. Πάνω σε μαύρο χαρτί γράψε με χρυσά γράμματα «Δεν είναι 
εδώ! Αναστήθηκε!» και στερέωσέ το
τοίχου, έτσι ώστε να εμφανίζεται 
την Κυριακή η πέτρα θα κυλήσει στην άκρη. 
 

Έτοιμος ο τάφος σου! 
 
Μην ξεχάσεις, ανήμερα το Πάσχα, νωρίς
να βοηθήσεις τον άγγελο να κυλήσει την πέτρα 
και να ευχηθείς σ’ όλους
 
  
 
 
 

 

ς του Ιησού από χάρτινο πιάτο

Ένα μικτό χάρτινο πιάτο (λευκό). 
Συρραπτικό (ή κολλητική ταινία διπλής όψης). 

ογιά (ή νερομπογιά), καφέ χαρτοσακούλα. 
α χρυσαφί ή κόκκινος). 

1. Κόψε το μικρό χάρτινο πιάτο στη μέση. 

2. Κόψε μια πόρτα από τη μία πλευρά. Σύρραψε τις δύο πλευρές 
μαζί (με το συρραπτικό) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

την σπηλιά (τάφο) με καφέ κηρομπογιά (ή 
ή κόλλησε πάνω της κομματάκια από καφέ χαρτί 

ένα λεπτό χαρτόνι που έχεις (π.χ. 
, κόλλησε κίτρινο χαρτί πάνω της και 

Κόψε θάμνους και δέντρα από το πράσινο χαρτονάκι σου και 
πρόσθεσέ τα (όπως βλέπεις στην εικόνα).  

6. Πάνω σε μαύρο χαρτί γράψε με χρυσά γράμματα «Δεν είναι 
έωσέ το στο εσωτερικό του πίσω 

τοίχου, έτσι ώστε να εμφανίζεται στο κέντρο της πόρτας, όταν 
η πέτρα θα κυλήσει στην άκρη.  

 

Μην ξεχάσεις, ανήμερα το Πάσχα, νωρίς-νωρίς 
ον άγγελο να κυλήσει την πέτρα 
σ’ όλους «Καλό Πάσχα!» 
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