
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ… 

7ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 



ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ…. 



ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ;;; 

https://youtu.be/zoEEnaklvvE 

https://youtu.be/fb7aCxfGl28 

https://youtu.be/8BeCprtsMnA 

https://youtu.be/zoEEnaklvvE
https://youtu.be/fb7aCxfGl28
https://youtu.be/fb7aCxfGl28
https://youtu.be/8BeCprtsMnA


Γνωρίζουμε την πεταλούδα μέσα από 
τα παραμύθια: 

• Η κάμπια που έγινε πεταλούδα 

https://youtu.be/jQpnQGSpjUE 

• ΝΑΝΤΙΑ Η ΚΑΜΠΙΑ 

https://youtu.be/KhXkHPwLYIg 

• Mια πολύ πεινασμένη κάμπια 

https://youtu.be/3KcygpYckoc 

 

https://youtu.be/jQpnQGSpjUE
https://youtu.be/KhXkHPwLYIg
https://youtu.be/3KcygpYckoc


Τραγουδάμε για την πεταλούδα: 

• Το τραγούδι της πεταλούδας 

https://youtu.be/6fnQ_m3hKmE 

• Μια ωραία πεταλούδα 

https://youtu.be/RyvVJv_9wgo 

• Η πεταλούδα 

https://youtu.be/VdFQ4XF3u_I 

 

https://youtu.be/6fnQ_m3hKmE
https://youtu.be/RyvVJv_9wgo
https://youtu.be/VdFQ4XF3u_I


ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 

ΥΛΙΚΑ: 

• Ρολά από χαρτί υγεία 

• Τέμπερες  

• Βαμβάκι 

•  Φακές 

• Κόλλα 

• Χαρτόνια διάφορα χρώματα 

• Μολύβι, μαρκαδόροι. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

• Βάφουμε τα ρολά με ότι χρώματα 
θέλουμε και τα αφήνουμε να 
στεγνώσουν. 

• Σχεδιάζουμε τα σύννεφα,  τον ήλιο και το 
χορτάρι. 

• Κόβουμε με το χέρι το βαμβάκι και το 
κολλάμε για σύννεφα. 

• Αφού έχουμε σχεδιάσει  τον ήλιο, 
βάζουμε κόλλα και κολλάμε τις φακές.  

• Ζωγραφίζουμε το χορτάρι. 

• Αφού έχουν στεγνώσει τα ρολά τα 
κολλάμε στην σειρά δημιουργώντας το 
σώμα της κάμπιας. 

• Κόβουμε ποδαράκια, κεφάλι και φιόγκο 
και   σχηματίζουμε την ωραία κάμπια. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ… 



Κατασκευή… 
ΥΛΙΚΑ: 
• Ρολά από χαρτί υγείας 

• Χαρτόνια διάφορα χρώματα 

• Μαρκαδόρους 

• Σύρμα πίπας 

• Κόλλα 

• Τέμπερες 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

• Βάφω τα ρολά με χρώμα  

• Σχεδιάζω τα φτερά της 
πεταλούδας σε ένα χαρτόνι . 
Μπορούμε επίσης για φτερά 
να κάνουμε τα χεράκια του 
παιδιού μας. 

• Κόβω διάφορα κομμάτια 
χαρτόνι πιο μικρά ή ότι άλλο 
υλικό έχουμε σπίτι από τα 
φτερά ώστε να διακοσμηθούν. 

• Αφότου στεγνώσουν τα ρολά, 
μπορούμε να ζωγραφίσουμε το 
πρόσωπο της πεταλούδας. 

• Κολλάμε τα φτερά και το 
σύρμα πίπας και οι 
πεταλούδες μας είναι έτοιμες. 



ΣΥΝΤΑΓΗ 
 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ: 

ΥΛΙΚΑ: 

• 2 φλ. τσαγιού αλεύρι 

• 1κ.γ μπέικιν πάουντερ(κοφτό) 

• ½ φλ. τσαγιού ζάχαρη 

• ½ φλ. τσαγιού βούτυρο αγελάδος (σε 
θερμοκρασία δωματίου) 

• 1 αυγό και 1 κρόκο (σε θερμοκρασία 
δωματίου) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

• Ανακατεύουμε στο μίξερ την ζάχαρη με 
το βούτυρο μέχρι να αφρατέψει. 

• Ρίχνουμε τα αυγά . 

• Βάζουμε το μπέικιν στο αλεύρι και τα 
ρίχνουμε μαζί στο υπόλοιπο μείγμα.  

• Αφήνουμε το μίξερ να ομογενοποιήσει 
τα υλικά ώστε να γίνουν ζύμη. 

• Ανοίγουμε την ζύμη σε μια επιφάνεια 
και με το κουπάτ πεταλούδας 
φτιάχνουμε τα μπισκοτάκια . 

• Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 
λεπτά.  

• Αν θέλουμε να διακοσμήσουμε τα 
μπισκότα μπορούμε από πάνω να 
λιώσουμε σοκολάτα ή να φτιάξουμε 
απλό γλάσσο( άχνη, νερό ή γάλα) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ… 



ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 

• Με την βοήθεια ενός μεγάλου σε 
συνεργασία με το παιδί μπορούμε να 
ζωγραφίσουμε σε ένα χαρτί τον 
κύκλο ζωής της πεταλούδας. 

• Κολλάμε την ζωγραφιά μας σε ένα 
χάρτινο πιάτο και στην μέση 
φτιάχνουμε ένα βελάκι περνώντας το 
μέσα σε ένα δίκαρφο.  Το βελάκι 
μπορεί να περιστρέφεται.  

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: 
         Βάζουμε ένα τραγούδι που μας  

αρέσει και με την σειρά που έχουμε 
ορίσει και  περιστρέφουμε το βελάκι 
στο πιάτο. Σε όποια θέση 
σταματήσει το βελάκι 
μεταμορφωνόμαστε σε αυτό που 
δείχνει.  

•  Αν δείχνει το αβγουλάκι, τότε 
μαζεύουμε τα πόδια μας κάνοντας το 
σώμα μας μια μπάλα. 

• Αν δείχνει τη χρυσαλίδα μπορούμε 
να έχουμε μια κουβέρτα ή ένα πανί 
και να τυλιχτούμε. 

• Αν δείχνει την κάμπια, να 
σερνόμαστε 

• Και τέλος αν δείχνει την πεταλούδα 
να χορέψουμε κάνοντας τα χέρια μας 
φτερά. 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ… 



ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 



Τα λέμε σύντομα…. 


