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Τη νέα λατρεία του Άγγελου για τη μυθολογία σας την ανέλυσα πριν λίγες ημέρες. Τότε σας είχα 
εξηγήσει και ποια σειρά βιβλίων επέλεξα. Κάτι όμως δε σας είπα για αυτά τα βιβλία. Κάθε ένα από 
αυτά στο τέλος έχει και μια δραστηριότητα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μόνα τους ή με τη 
βοήθεια των γονιών. Και τι εννοώ?

Στην περίπτωση του Δούρειου Ίππου στο τέλος αναγράφονται αναλυτικές οδηγίες για το πως 
μπορούμε και μόνοι μας με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι να ετοιμάσουμε ένα Δούρειο Ίππο για 
να παίξουν τα παιδιά! Υπήρχε περίπτωση να μην το δοκιμάσουμε? Όχι βέβαια!!!

Οι οδηγίες πολύ αναλυτικές, βήμα προς βήμα μας καθοδήγησαν και τα καταφέραμε! Βέβαια έκανα 
αρκετές αλλαγές στα υλικά διότι ο Άγγελος αρχικά ήθελε ένα Δούρειο Ίππο που θα μπαίναμε κι 
εμείς μέσα και ευτυχώς στο τέλος συμβιβάστηκε με αυτόν της φωτογραφίας που χωράνε μέσα όλα 
τα ιπποτάκια και τα playmobil ανθρωπάκια του!

Πάμε να δούμε πως τον ετοιμάσαμε..
– Για σώμα-κρυψώνα χρησιμοποιήσαμε ένα χαρτόκουτο από πάνες του μικρού. Για πόδια, κεφάλι 
και λαιμό μπουκάλια από γάλα σε διάφορα μεγέθη. Πχ για το κεφάλι το μεγάλο της σειράς, για τα 
πόδια το μεσαίο και για το λαιμό το μικρό μέγεθος.
– Στη μία πλευρά με χαρτοκόπτη έσκισα το κουτί ώστε να δημιουργηθεί το άνοιγμα που θα 
μπαινοβγαίνουν τα ιπποτάκια.
– Στον πάτο του κουτιού άνοιξα 4 τρύπες τόσο μεγάλες ώστε να βάλω από κάτω τα μπουκάλια και 
από μέσα στο κουτί να βιδώσω τα καπάκια και να είναι σταθερά τα πόδια. Αν βλέπετε τα δικά μας 
μπουκάλια κάτω κάτω πολύχρωμα είναι γιατί ο δικός μας ίππος φοράει παπούτσια!!
– Σύνδεσα το μικρό και το μεγάλο μπουκάλι κάνοντας μια τρύπα στο μεγάλο για να δημιουργήσω 
λαιμό και κεφάλι. Ύστερα κόλλησα το λαιμό, χωρίς να ανοίγω τρύπα αλλά χρησιμοποιώντας την 
τρύπα από τη λαβή του κουτιού. Πάνω στο κεφάλι κόλλησα και δυο χάρτινους κώνους για αυτιά.
– Χρησιμοποιήσαμε και στην ουρά ένα μικρό μπουκάλι το οποίο πάλι στερέωσα στην υπάρχουσα 
τρύπα της λαβής. Αυτό το έκανα για να κολλήσω τα ‘μαλλιά’ της ουράς επάνω.
– Πέρασα το χάρτινο κουτί με εφημερίδες και αλευρόκολλα γύρω γύρω για να γίνει πιο σταθερό 
και βάψαμε τα μπουκάλια σε καφέ χρώμα. Αρχικά είχα σκεφτεί να βάφαμε και το κουτί μόλις 
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στέγνωνε η κόλλα αλλά τελικά μας άρεσε πολύ η αντίθεση καφέ χρώματος και εφημερίδας. (για το 
στέγνωμα χρειάστηκαν σχεδόν δυο 24ωρα)
– Για ουρά χρησιμοποιήσαμε επίσης εφημερίδα και όχι μαλλί διότι είμαστε διακοπές και δεν 
έχουμε μαζί μας τα υλικά των κατασκευών!

Και κάπως έτσι ο ίππος μας ετοιμάστηκε!
Τόσο απλά!

Το αποτέλεσμα στα μάτια μας φαντάζει περισσότερο από τέλειο. Το παιχνίδι ατελείωτο.. Τα 
ιπποτάκια μπαίνουν και βγαίνουν, τα μάτια του Άγγελου δε σταματούν να λάμπουν από χαρά και το
μυαλό του να σχεδιάζει ιστορίες !
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