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Η νονά σου, σου φέρνει τις ομορφότερες μπότες του κόσμου. Κόκκινες 
κατακόκκινες μπότες, από Αμερική, και δεν θέλεις να τις βγάλεις από τα πόδια 
σου. 
Η μαμά όμως δεν έχει την ίδια γνώμη μ’ εσένα. Μπορείς να φοράς τις μπότες 
συνέχεια και να μην τις βγάζεις καθόλου; Μπορείς να μπεις στη μπανιέρα με 
τις μπότες; 
Μια ιστορία με ΚΛΑΠΑ-ΚΛΟΥΠΑ και Ινδιάνους. Μια ιστορία από την Άγρια 
Δύση… ώσπου ήρθε το πιο φανταστικό δώρο! 
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Κατασκευή – Παίζουμε με τα όμοια. 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΟΥΜΠΟΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ. 

Υλικά 
πηλός 
κόκκινη τέμπερα. 
σύρμα πίπας 
κόλλα 

Θέλουμε να φτιάξουμε δύο όμοιες κατακόκκινες μπότες. Ίδιο νούμερο, ίδιο 
χρώμα. Πως θα τα καταφέρουμε; Φτιάχνουμε δύο μπάλες στο ίδιο μέγεθος. 
Χρησιμοποιούμε το μικρό μας δαχτυλάκι και ανοίγουμε μία τρύπα στην πρώτη 
μπάλα. Κοιτάζοντας την εικόνα του βιβλίου προσπαθούμε να την κάνουμε 
ίδια. Προσθέτουμε και τις καρδιές από σύρμα πίπας αφού έχουμε αφήσει τον 
πηλό να στεγνώσει και τον έχουμε βάψει κόκκινο. 
* Και αν ξεχάσετε τα τακούνια κάτω από τις καουμπόικες μπότες να είστε 
σίγουροι ότι τα παιδιά θα σας τα θυμίσουν.



 

Θεατρικό παιχνίδι. 
Καουμπόισσες και Καουμπόηδες – μπαλαρίνες και χορευτές 
Τι θα χρειαστούμε: 
Το άλογο σκούπα 
Την κίνηση με το λάσο 
Αέρα μπαλαρίνας και πόδια χορευτή. 
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-Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και αφού ακούσουμε τα τραγούδια 
προσπαθούμε να τα ξεχωρίσουμε και να αποφασίσουμε πότε θα βγαίνουν οι 
Καουμπόισσες και Καουμπόηδες και πότε οι μπαλαρίνες και οι χορευτές. 
-Πώς μπορεί να χορέψει μία Καουμπόισσα με έναν χορευτή 
και μια μπαλαρίνα με έναν Καουμπόη; 
-Μπορούμε να ακούμε την μουσική που ακούν οι Καουμπόισσες αλλά να 
χορεύουμε σαν μπαλαρίνες; 

Τραγούδια που ακούστηκαν στο παιχνίδι μας: 
Για τις καουμπόισσες  
και για τις μπαλαρίνες… Ballet Class Music – Plies 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_zeiKrRTuk
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