
Βρώσιμες Δαχτυλομπογιές!  
Εισαγωγικό σημείωμα  

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην τρίτη μας “συνάντηση”. Οι 
δραστηριότητες κάθε μας πρότασης έχουν σαν βασική προϋπόθεση την 
ελευθερία κινήσεων των παιδιών και την απελευθέρωση της φοβερής 
φαντασίας και ενέργειας που διαθέτουν! Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, 
ακολουθείστε το παιδάκι σας! Για σήμερα σας έχουμε μία σπιτική συνταγή 

όλο χρώμα! Παρακάτω θα βρείτε . 
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Παρέα με το 
Τις καλύτερες ιδέες τις έχουν τα παιδιά όταν αφεθούν ελεύθερα.
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Διοργάνωση 
παιδικών party  

Αφηγήσεις 
παραμυθιών, 
κατασκευές, 
παρουσιάσεις 
βιβλίων και 
πολλά άλλα! 

Δημιουργικά 
Εργαστήρια για 
παιδιά 1 έως 11 
ετών 

Λίγο ζέσταμα 
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Κάμποσο 
ανακάτεμα 
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Πολλή Φαντασία  
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Ας αρχίσουμε…. 

Σήμερα φτιάχνουμε σπιτικές δαχτυλομπογιές με 
τα χεράκια μας! Για τους μικρούς μας φίλους 
που τους αρέσει να βάφουν, να λερώνονται και 
να δημιουργούν! Τι πιο ικανοποιητικό και 
ευχάριστο για τα ίδια τα παιδιά, από το να 
φτιάξουν μόνα τους τα χρώματα τους!    

1. Υλικά  

• Αλεύρι
• Νερό
(Η αναλογία αλεύρι-νερό που 
χρειαζόμαστε είναι 1:2.)
• Χρώματα ζαχαροπλαστικής
• Αλάτι
• Χαμόγελο & Καλή διάθεση

Αν λοιπόν έχουμε τα απαραίτητα υλικά 
τότε σηκώνουμε μανίκια και ξεκινάμε…!!!
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2. Διαδικασία 

Πριν ξεκινήσουμε ας κοσκινίσουμε λιγάκι το αλεύρι 
μας. Όχι τόσο για να αποφύγουμε τα μικρά 

μπαλάκια στη μπογιά μας, αλλά κυρίως, γιατί 
αρέσει πολύ στα παιδιά αυτή η διαδικασία και μη 
ξεχνάμε, στόχος μας είναι η διασκέδαση! Τι κι αν 

πέσει λιγάκι αλεύρι δεξιά, αριστερά, κάτω αλλά και 
πάνω μας!!! 

Ρίχνουμε, λοιπόν, αλεύρι και νερό σε ένα 
κατσαρολάκι και ανακατεύουμε. Το αφήνουμε 
να βράσει σε μέτρια φωτιά, ενώ συνεχίζουμε να 

ανακατεύουμε.  

Προσοχή : όχι σε δυνατή φωτιά γιατί το μίγμα 
θα διαχωριστεί. 

Σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει μια πυκνή 
ρευστή μορφή (σαν πηκτή σούπα). Μόλις 

αρχίσει να κοχλάζει αφαιρούμε το 
κατσαρολάκι από το μάτι καθώς και σβώλους 

που τυχόν υπάρχουν. 

Προσθέτουμε κρύο νερό, τόσο ώστε να είναι το υλικό 
τόσο παχύρευστο όσο θέλουμε.

Προσθέτουμε λίγο αλάτι για να συντηρηθεί και στη 
συνέχεια το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Εάν θέλετε 
μπορείτε επίσης να προσθέσετε και λίγη βανίλια σε 
σκόνη για να δώσετε μια διαφορετική μυρωδιά η και 
ότι άλλο μπορεί να του δώσει μυρωδιά, σίγουρα τα 
παιδιά θα έχουν πολλές ιδέες!
Μπορούμε να το χωρίσουμε σε τμήματα και να βάλουμε 
διαφορετικό χρώμα στο καθένα. 
Τα αποθηκεύουμε σε γυάλινα βαζάκια που 
σφραγίζουν.
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Σημειώσεις… 

• Συντηρούνται στο ψυγείο, για μικρό χρονικό διάστημα.  

• Ιδανικό εάν έχετε και πιο μικρά παιδάκια στο σπίτι, και θέλετε να κάνουν κάτι παρέα με τα 
μεγαλύτερα αδερφάκια τους.   

• Περιμένουμε νέα σας!  

Να περάσετε τέλεια!  

Πίκο - Εργαστήρι Έκφρασης και Φαντασίας για παιδιά  

Επαρχ. Οδός Λευκάδος Νυδρίου - 2645301803 -  

Copyright © 2020 - www.pikoland.com - Όλα τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία του Πίκο και απαγορεύεται η 
αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση και η τροποποίησή τους, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού. 

Και τώρα μικροί μεγάλοι πάρτε τα πινέλα σας και αφήστε τον καλλιτέχνη που κρύβεται 
μέσα σας ελεύθερο....!!!!

http://www.pikoland.com
http://www.pikoland.com

	Διοργάνωση παιδικών party
	Αφηγήσεις παραμυθιών, κατασκευές, παρουσιάσεις βιβλίων και πολλά άλλα!
	Δημιουργικά Εργαστήρια για παιδιά 1 έως 11 ετών
	Βρώσιμες Δαχτυλομπογιές!
	Εισαγωγικό σημείωμα
	Υλικά
	Σημειώσεις…

