
 
 
 

Κατασκευή μάσκας από εικόνες που μας εμπνέουν και υλικά ανακύκλωσης 
 
Μία δράση για παιδιά 7 ετών και πάνω από την Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη του 
Δήμου Αθηναίων 
 
Οι Απόκριες έφτασαν και οι αποκριάτικες μάσκες έχουν την τιμητική τους. Μάσκες που μας 
μεταμορφώνουν σε κάτι άλλο, αστείο; τρομακτικό; φανταστικό;  
Για να φανταστούμε λοιπόν μάσκες!  
 
Ας ξεκινήσουμε από τις μάσκες που βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας!  Ψάχνουμε σχήματα που 
σχηματίζουν μάσκες . Μπορούμε να τα φωτογραφίσουμε με ένα κινητό (της μαμάς ή του 
μπαμπά μας).   Μερικές είναι έτοιμες όπως στην εικ.1 μερικές άλλες μπορούμε να τις 
φτιάξουμε όπως στην εικ.2       
 
                               
             εικ.1                                                                                 εικ.2 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μπορείτε να τυπώσετε τις φωτογραφίες στο μέγεθος του προσώπου σας και να ανοίξετε 
τρύπες στα μάτια και στη μύτη, ή να τις ζωγραφίσετε σε χαρτί  
 
Τα ανακυκλώσιμα υλικά από συσκευασίες που πετάμε μας δίνουν ιδέες για κατασκευή 
μάσκας όπως αυτή που θα σας δείξουμε παρακάτω . 
Θα χρειαστούμε υλικά όπως: 

- Διάφορα καπάκια 
- Λωρίδα από χαρτί (πχ Α4 η μαλακό χαρτόνι από συσκευασια όπως των κορν φλεϊκς 

κλπ) 
- Σπαγγάκι, ή κορδελακι ή πετονιά  



- Ενα αιχμιρό εργαλείο όπως η μύτη του διαβήτη μας, ή ότι αλλο εχουν να μας 
προτείνουν οι γονεις μας, που θα μας επιβλέπουν και θα μας βοηθούν. 

- Κολλητική ταινία (σελοτέιπ) ή συραπτικό  εικ.3 
 
 

                 εικ.3 
 
 
Κόβουμε με το ψαλίδι το χαρτί μας σε  δύο ή τρείς λωρίδες πάχους σχεδόν δύο τριών 
δακτύλων και τις ενώνουμε έτσι ώστε να κλείσουν σε στεφάνι γύρω από το κεφάλι μας 
 
Κατόπιν τρυπάμε τα καπάκια και περνάμε το σχοινάκι κάνοντας κόμπους στην άκρη του, 
ούτως ώστε να κρέμονται τα καπάκια όπως στην εικόνα 4, τα οποία κατόπιν τα περνάμε από 
τρυπούλες που έχουμε κάνει στο στεφάνι μας  
 
Έχουμε έτσι την κρεμαστή μας μάσκα όπως την βλέπουμε στην εικ.5 
 
Φτιάξτε και σεις την δική σας και χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα βάζει η 
φαντασία σας και έχετε προχειρα φυσικά. Επίσης το στεφάνι μας δίνει και την δυνατότητα να 
φτιάξουμε και καπέλο , φανταστείτε χαρτόνια ή χαρτιά κολημενα πάνω του !! φτιάξτε ένα !!   



  εικ.5   εικ.4          
  

 
 
Μια άλλη πηγή έμπνευσης για κατασκευή μάσκας μπορεί να είναι εικόνες ή πίνακες 
ζωγραφικής όπως ο παρακάτω πίνακας στην εικόνα 6  
 
 

 
 εικ. 6  έργο ζωγραφικής της Μαργαρίτας Καραναστάση  
 
 
Μπορούμε να φτιάξουμε μια μικρή μάσκα που θα στηρίζεται στη μύτη μας ή οποία και θα 
εξέχει όπως δείχνουν παρακάτω οι εικόνες 7 και 8  
 



 εικ.7            εικ.8 
 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακό χαρτόνι απο συσκευασίες όπως το κουτι απο τα 
κορνφλεικς ή και Α4  
Το διπλώνουμε στα δύο και σχεδιαζουμε το μισό σχήμα της μάσκας που θέλουμε να κάνουμε 
όπως επίσης και τη  μύτη, δειτε τις εικόνες 9, 10, και 11  
(Κάτω από τα μάτια μας κόβουμε πιο μέσα το χαρτί για να βλέπουμε λίγο) 
 

     εικ.9          εικ.10 
                                                                                                                                                        



εικ.11                                                                                            
 
           
 
 
Καλή Επιτυχία !!!! Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε τις κατασκευές σας στο email της 
Παιδικής – Εφηβικής  Βιβλιοθήκης   paidikilibrary@gmail.com για να δημοσιευθούν στα Social 
Media του ΟΠΑΝΔΑ   
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