
Εργαστήριο Κεραμικής – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά – Απρίλιος 2020 – Χρώμα στο Πασχαλινό Διακοσμητικό 
Στεφανάκι 

1 

 

ΑΑγγαα ππηη μμέένναα  μμαα ςς  ππααιι δδιι άά  κκ ααιι   αα γγααππηη ττοο ίί  γγοο ννεείί ςς!!!! !!   

Σήμερα θα δείξουμε πώς θα χρωματίσουμε  το πασχαλινό διακοσμητικό 

στεφανάκι που φτιάξαμε ,  τις προηγούμενες μέρες με τον σπιτικό μας πηλό 

(αλατοζύμη).  Μπορούμε  να το  χρωματίσουμε είτε με χρώματα τέμπερας, ή 

με ακρυλικά χρώματα (ό,τι από τα δύο έχετε  στο σπίτι σας). 

1o Βήμα: χρωματίζουμε με χρώμα ώχρα σιγά σιγά μόνο το στεφανάκι με 

προσοχή,  χωρίς να χρωματίσουμε την κάτω πλευρά. 
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2ο Βήμα: χρωματίζουμε με πράσινο χρώμα τα φύλλα. 
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3ο Βήμα: πρίν στεγνώσει το πράσινο χρώμα στα φύλλα μας, σχηματίζουμε με τη 
βοήθεια του πινέλου λεπτές γραμμούλες με κίτρινο χρώμα πάνω στα φύλλα στην 
κατεύθυνση των φλεβών τους. 

 

 

 

4ο Βήμα: χρωματίζουμε με κίτρινο χρώμα το κέντρο του λουλουδιού (γύρη). 
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5ο Βήμα: χρωματίζουμε με μπλέ χρώμα (ή ό,ποιο άλλο χρώμα επιθυμούν οι μαθητές 
μας) τα πέταλα του λουλουδιού μας με πολύ προσοχή.  

 

 

 

6ο Βήμα: πρίν στεγνώσει το μπλέ χρώμα στα πέταλα του λουλουδιού μας, 
σχηματίζουμε με τη βοήθεια του πινέλου λεπτές γραμμούλες με λευκό χρώμα κατά 
μήκος των πετάλων. 
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7ο Βήμα: χρωματίζουμε  με πορτοκαλί  χρώμα (ή ό,ποιο  άλλο χρώμα επιθυμούν οι 
μαθητές μας) το ένα αυγουλάκι. 

 

 

8ο Βήμα: χρωματίζουμε  με μώβ  χρώμα (ή ό,ποιο άλλο χρώμα επιθυμούν οι μαθητές 
μας) το δεύτερο αυγουλάκι και αφήνουμε το στεφανάκι μας να στεγνώσει. 
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Είναι έτοιμο το πασχαλινό διακοσμητικό στεφανάκι μας να διακοσμήσει το σπίτι 
μας, π.χ. το τραπεζάκι του σαλονιού μας ή τον τοίχο του δωματίου μας. Για να το 
τοποθετήσουμε ως διακοσμητικό στον τοίχο, θα πρέπει να δέσουμε ένα σχοινάκι ή 
μια κορδέλα στην επάνω πλευρά του στεφανιού και να το κρεμάσουμε με ένα 
καρφάκι στον τοίχο. 

 

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένω απορίες και φωτογραφίες    

από το τελικό αποτέλεσμα!!! 

 

Καλό Πασχα και Καλή Ανάσταση με υγεία!!! 

Με πολλή αγάπη 

η καθηγήτριά σας 

Μαρία Πετρίδου 
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