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Mαγιάτικο Στεφάνι  

Ήρθε και ο Μάης… ο τελευταίος μήνας της άνοιξης, ο μήνας των 

λουλουδιών!! Κάθε χρόνο το Μάη, οι νοικοκυρές μαζεύουν λουλούδια 

από την αυλή τους ή τη γειτονιά, τα πλέκουν και φτιάχνουν ένα 

πολύχρωμο στεφάνι για την πόρτα του σπιτιού τους!! 

Αλήθεια, εσύ έφτιαξες το δικό σου μαγιάτικο στεφάνι…; 

Να μερικές ιδέες για παραδοσιακά αλλά και για πιο πρωτότυπα 

μαγιάτικα στεφάνια!! 

 

Βάση για το μαγιάτικο στεφάνι: 
Όποιο τρόπο κι αν διαλέξεις για να φτιάξεις το μαγιάτικο στεφάνι σου, η βάση φτιάχνεται 
πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο.  
Για να την φτιάξεις λοιπόν θα χρειαστείς ένα χάρτινο πιάτο.  
Κόψε και αφαίρεσε το εσωτερικό του, δημιουργώντας έτσι  
ένα δακτύλιο. Αυτή είναι και η βάση του στεφανιού σου.  

 
Αν δεν έχεις χάρτινο πιάτο, πάρε ένα χαρτόνι ή μια μεγάλη  
χάρτινη συσκευασία (π.χ. από δημητριακά) και χρησιμοποι- 
ώντας ένα μεγάλο κι ένα μικρό στρογγυλό πιάτο, σχεδίασε  
2 κύκλους ο ένας μέσα στον άλλο. Στη συνέχεια κόψε και  
αφαίρεσε το μικρό κύκλο.  

 

Διακόσμηση στεφανιού: 
Παραδοσιακά ένα μαγιάτικο στεφάνι φτιάχνεται με λουλούδια. Μπορείτε λοιπόν να 
μαζέψετε λουλουδάκια και φύλλα από την αυλή ή τη γειτονιά σας και να τα κολλήσετε ή 
να τα δέσετε με σπάγκο γύρω γύρω στο στεφάνι σας!! 
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Εναλλακτικά μπορείτε να το στολίσετε με χάρτινα λουλούδια και φύλλα που θα 

σχεδιάσετε και θα χρωματίσετε ή θα φτιάξετε τρισδιάστατα σε χαρτόνια! 

Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λουλούδια που βρίσκονται στην τελευταία 

σελίδα ή να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο. 

https://youtu.be/jeukAan4iAg/   

 

 

Τέλος μπορείτε να φτιάξετε εντελώς πρωτότυπα στεφάνια χρησιμοποιώντας ΟΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ 

φανταστείτε…. 

Να μερικές ιδέες για έμπνευση: 

  

 

 

 

 

 

 

 

παλιά παζλ και παιχνιδάκια 

(εικόνες από υλικό Νηπιαγωγείου Χρυσελεούσας) 

  

https://youtu.be/jeukAan4iAg/
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χρωματισμένα ρολά υγείας και κουμπιά… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μικρά παλιά μολυβάκια ή χάρτινες θήκες γλυκών… 

…καπάκια μπουκαλιών, καλαμάκια, κορδέλες… οι ιδέες είναι ατελείωτες! 

 

Aνυπομονώ να δω τα δικά σας στεφάνια!! 

Όταν τα φτιάξετε, βγάλτε τα φωτογραφία και στείλτε τα στο 

artkornesios@gmail.com  

Καλή δημιουργία!! 

 

  

mailto:artkornesios@gmail.com


Βάσσω Τσίγκλερ, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής    2020 

 

  



Βάσσω Τσίγκλερ, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής    2020 

 


