
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ... ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΑΜΑΛ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ;

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛ

Η Μικρή Αμάλ βρίσκεται έξω από το camp του Κατσικά. Μπροστά της απλώνεται ένα μυστήριο. Ένα 
μονοπάτι 8 χιλιόμετρα μακρύ χωρίς σημάδια ακόμη. Θα προχωρήσει προς στο σκοτάδι, περπατώντας 

προς ένα νέο τόπο. Ένα μέρος που λέγεται Ιωάννινα 

Boηθήστε μας να δημιουργήσουμε μια φωτιστική εγκατάσταση με τα λόγια σας, είτε ομαδικά, είτε ατομικά για 
να κάνουμε το μονοπάτι της Αμάλ όσο πιο φωτεινό και μαγικό μπορούμε.

Ποιες λέξεις θα λαμπρύνουν τη νύχτα σου αν βρεθείς σε ένα μοναχικό σκοτεινό δρόμο;
  Ποια λόγια θα σε ενθαρρύνουν, θα σε καθοδηγήσουν και θα σε κάνουν να χαμογελάσεις;

Βρίσκουμε μια χάρτινη κούτα σε 
καλή κατάσταση. Βάφουμε το εσωτερικό του 
κουτιού με ασπρη τέμπερα ή ακρυλικο χρώμα 
και το αφήνουμε να στεγνώσει για λίγο.

Ανοίγουμε μια μεγάλη ορθογώνια 
τρύπα στη μεγαλύτερη πλευρά της 
χαρτόκουτας χρησιμοποιώντας ενα 
χαρτοκόπτη και πολλή προσοχή!

Κόβουμε με ψαλίδι ένα κομμάτι ριζόχαρτο λίγο 
μεγαλύτερο από το σχήμα της τρύπας 
που ανοίξαμε. Πάνω στο ριζόχαρτο που 
κόψαμε γράφουμε  μία φράση για να 
καλωσορίσουμε την Amal στα Ιωάννινα!

Κολλάμε το ριζόχαρτα πάνω στην τρύπα 
που ανοίξαμε εσωτερικά στο κουτί για να να 
μην φαίνεται απέξω η κόλλα ή η χαρτοταινία 
που χρησιμοποιήσαμε.

Κλείνουμε το καπάκι της χαρτόκουτας με χαρτοταινία.

Βάφουμε με την άσπρη μπογιά τις εξωτερικές πλευρές της χαρτόκουτας 
(με προσοχή ώστε να μη βάψουμε το ριζόχαρτο :) ), το αφήνουμε να 
στεγνώσει και το κουτί της Αμάλ είναι έτοιμο!

Έπειτα γράψε ένα μήνυμα, ένα ποιήμα μια μικρή ιστορία ή και ένα γρίφο.
Μπορείς να εμπνευστείς από το ποίημα «Είμαι Γενναία» της Λάουρα Μούτσα. 

Ναι είμαι φοβισμένη, αλλά είμαι και γενναία
Και όταν ο φόβος με κυριεύει

Του χαϊδεύω τρυφερά το κεφάλι
Και τον στέλνω για ύπνο

Αν είστε μια ομάδα που φτιάχνετε μαζί τα φωτεινά κουτιά τότε ίσως μπορείτε να δημιουργήσετε 
ένα συλλογικό μήνυμα χρησιμοποιώντας όλα τα κουτιά σας.

Όσο μεγαλύτερα τα γράμματα τόσο καλύτερα για να μπορεί η Μικρή Αμάλ να τα δει καθαρά. 
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Πρώτα φτιάξε το φωτεινό κουτί σου σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρεις παρακάτω.

 Ιωάννινα

Κατσικά


