
Γιορτή Αγάπης και Ελπίδας, αυτό είναι το Πάσχα.  

Είναι το πέρασμα από την αγωνία, τον πόνο και τη θλίψη, προς την αγαλλίαση, την ελπίδα 

και τη χαρά. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από το δρόμο της αγάπης.  

Το διάστημα αυτό για να εκφράσουμε έμπρακτα την αγάπη μας, συνεχίζουμε να «μένουμε 

σπίτι», προστατεύουμε, νοιαζόμαστε και φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους 

μας. 

Είναι όμως και γιορτινές αυτές οι μέρες. Με μια όμορφη πασχαλινή κάρτα, που θα φτιάξουμε 

εμείς οι ίδιοι, ανταλλάσουμε ευχές αγάπης και ελπίδας με τους αγαπημένους μας. 

 

Κατασκευή pop-up τρισδιάστατης πασχαλινής κάρτας  

 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε: 

 Ένα απλό λευκό χαρτί διάστασης Α4 ή λεπτό χρωματιστό χαρτόνι  

 Ψαλίδι 

 Ξυλομπογιές ή χρωματιστούς μαρκαδόρους 

 Ένα φλιτζάνι ή ποτήρι και ένα κέρμα ή καπάκι (θα μας βοηθήσουν στο 

σχεδιασμό) 

 Φαντασία και καλή διάθεση   

Κατασκευή: 

 Διπλώνουμε στη μέση το χαρτί μας 

 
 Ξαναδιπλώνουμε στη μέση το χαρτί μας 

 



 Ανοίγουμε το χαρτί και το ξαναδιπλώνουμε στη μέση πάνω στις μακριές άκρες, 

πιέζοντας γερά την τσάκιση. 

 
 Κάνουμε με το ψαλίδι μας μια σχισμή περίπου 2 εκατοστά από τη μεριά της 

τσάκισης όπως φαίνεται στη φωτογραφία. 

 
 Διπλώνουμε προς τα πίσω τις άκρες τις σχισμής, φτιάχνοντας δύο ορθογώνια 

τρίγωνα. 

 



 Γυρίζουμε ανάποδα το χαρτί και τσακίζουμε τα τρίγωνα αυτά και προς την άλλη 

μεριά. Θέλουμε να τονιστεί ο τσάκισμα και γι’ αυτό διπλώνουμε μια – υο φορές τα 

τρίγωνα και προς τις δύο κατευθύνσεις.  

 
 Ανοίγουμε το χαρτί και το διπλώνουμε πάλι στη μέση, στο αρχικό σχήμα της 

κάρτας, στη μικρή δηλαδή διάσταση του χαρτιού μας. Το κομμάτι που έχει τη 

σχισμή είναι προς το μέρος μας. 

                             
 Στερεώνουμε το κεντρικό τσάκισμα με το αριστερό μας χέρι και σηκώνουμε το 

πάνω και το κάτω διπλωμένο τσάκισμα, με τη βοήθεια ενός μολυβιού ή και με το 

δάκτυλο μας. 

 
 Ανοιγοκλείνουμε μερικές φορές την κάρτα ώσπου τα τσακίσματα να δουλεύουν 

μαλακά. Η κίνηση αυτή μπορεί να σας εμπνεύσει το ράμφος κάποιου πουλιού ή 

κάποιου ψαριού ίσως. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, θέλουμε να φτιάξουμε μια 

πασχαλινή κάρτα, εμένα μου ενέπνευσε το ράμφος από ένα κοτοπουλάκι. 



         
 Φτιάχνουμε το σχήμα του σώματος πάνω στην κάρτα μας, γύρω από το ράμφος. 

Μπορούμε να σχεδιάσουμε το περίγραμμα με τη βοήθεια ενός φλιτζανιού ή 

ποτηριού, όπως αναφέραμε αρχικά. Μπορούμε όμως κάλλιστα να το σχεδιάσουμε 

και με ελεύθερο χέρι. Κανένα κοτοπουλάκι άλλωστε στη φύση δεν είναι 

ολοστρόγγυλο  

 
 Στη δεξιά μεριά της κάρτας μας σχεδιάζουμε την ουρά, είτε με ελεύθερο χέρι, 

είτε με τη βοήθεια ενός κέρματος ή καπακιού, όπως αναφέραμε αρχικά. Κατόπιν 

σχεδιάζουμε και τα πόδια.  

 
 Χρωματίζουμε την κάρτα μας με τις ξυλομπογιές (με ότι χρώματα εμείς θέλουμε) 

και κάνουμε  τα περιγράμματα με σκούρο μαρκαδόρο της αρεσκείας μας. 

 



 Μπορούμε εάν θέλουμε να ζωγραφίσουμε και μικρά πασχαλινά αυγουλάκια, δεξιά 

κι αριστερά του κεντρικού μας θέματος. 

                    
 Και τώρα, ήρθε η ώρα για να γράψουμε τις ευχές μας : 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ! ! ! 

 

 


