
RECYCLED ORANG-UTAN 

30 mins all ages indoor fun

Instructions

1. Cut out the template and lay  
it on top of the cardboard  
pieces. Draw around the  
template and cut out the  
different shapes carefully.  
There are two long arms,  
a body and the three  
different pieces for  
the head. 

2. Decorate the pieces with paints,  
pens or collage with paper. We’ve 
painted the base bright orange  
and then added pattern in a  
metallic gold, but you can use  
any colour you like.

3. Glue part 1 onto part 2 and  
the glue part 3 on top matching  
up the nostrils. Draw eyes,  
eyebrows, nostrils and a mouth.

4. Carefully push a knitting needle  
or thick needle through the head,  
top of the arms (parts 5 &6) and  
the body (part 4). Make sure you  
ask an adult to help you! 

5. Push the split pin paper fastener 
through the hole and split the pins. 

6. The orang-utan is now ready to hang 
onto any branch or door frame!

HANG THE 
ORANGUTAN ONTO 

A  BRANCH OR 
DOORFRAME

HAVE FUN!

Orang-utans are amazing creatures! 
They are the ’gardeners’ of their forest 
habitats, helping seeds to spread 
through their wide and varied diet. 
Many of those seeds are especially 
big ones, which can’t be spread by 
smaller mammals, and grow into large, 
land-stabilising trees - crucial in areas 
vulnerable to tsunamis and 
landslides.

Why not share 
your love 
for these 
incredible 
creatures 
by making 
your own 
marvellous 
orang-utan using 
recycled materials!

What you need

• Cardboard box or other thick paper  
(an old cereal box works well) 

• Scissors and glue 

• Thick needle or small knitting needle 

• Pens for colouring 

• Split pin paper fasteners x 2 

• Orang-utan template

ΚΑΝ’ ΤΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 

ΣΟΥ

ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΟ ΧΑΡΤΙ 

30 λεπτά Για καθε ηλικία Διασκέδαση
στο σπίτι

Τι χρειάζεσαι:
• Κουτί από χαρτόνι (π.χ. ένα παλιό κουτί 

από δημητριακά) 
• Ψαλίδι και κόλλα
• Χοντρή βελόνα ή μικρή βελόνα 

πλεξίματος
• Μαρκαδόρους
• 2 συνδετήρες μεταλλικούς διχα-

λωτούς
• Το πρότυπο του ουρακοτάγκου

Οδηγίες:
1. Κόψε κάθε κομμάτι από το πρότυπο 

και τοποθέτησε τα κομμάτια επάνω στο 
χαρτόνι. Σχεδίασε το περίγραμμα γύρω 
από τα ξεχωριστά κομμάτια και κόψε προσε-
κτικά τα διαφορετικά σχήματα. Υπάρχουν 
δύο μακριά χέρια, ένα σώμα και τα τρία 
διαφορετικά κομμάτια του κεφαλιού.

2. Διακόσμησε τα κομμάτια με χρώματα, 
μαρκαδόρους ή κολάζ με χαρτιά. Εμείς 
χρωματίσαμε τη βάση με φωτεινό πορτο-
καλί και στη συνέχεια προσθέσαμε μοτί-
βα με μεταλλικό χρυσό, αλλά εσύ μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις όποιο χρώμα θέλεις.

3. Κόλλησε το κομμάτι 1 επάνω στο κομμάτι 
2 και από πάνω τους το κομμάτι 3 που θα 
αντιστοιχεί στα ρουθούνια. Σχεδίασε μάτια, 
φρύδια, ρουθούνια και στόμα.

4. Προσεκτικά πίεσε μια βελόνα πλεξίματος ή μία 
χοντρή βελόνα μέσα από το κεφάλι, στην κορυφή 
των χεριών (κομμάτια 5 και 6) και το σώμα (κομ-
μάτι 4). Σιγουρέψου ότι θα ζητήσεις από έναν 
ενήλικα να σε βοηθήσει!

5. Τοποθέτησε το συνδετήρα μέσα στην τρύπα και αφού 
περάσει, σταθεροποίησέ τον.

6. Ο ουρακοτάγκος είναι τώρα έτοιμος να τον κρεμάσεις 
σε οποιοδήποτε κλαδί ή στο πλαίσιο της πόρτας!

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ! 

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΤΈ  
ΤΟΝ ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΟ

ΣΈ ΈΝΑ ΚΛΑΔΙ
Η ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

Οι ουρακοτάγκοι είναι εκπληκτικά 
πλάσματα! Είναι οι “κηπουροί” των 
δασών όπου ζουν, βοηθώντας τους 
σπόρους να εξαπλώνονται, μέσω της 
ευρείας και ποικίλης διατροφής τους. 
Πολλοί από τους σπόρους αυτούς 
είναι ιδιαίτερα μεγάλοι και δεν μπο-
ρούν να εξαπλωθούν από μικρότερα 
θηλαστικά. Μεγαλώνουν 
σε μεγάλα, στα-
θεροποιητικά 
για το έδα-
φος δέντρα 
– μεγάλης 
σημασίας 
σε περιοχές 
ευάλωτες σε 
τσουνάμι και 
κατολισθή-
σεις.

Μπορείς να μοιραστείς 
την αγάπη σου γι’ αυτά τα απίθανα 
πλάσματα φτιάχνοντας τον δικό σου 
θαυμάσιο ουρακοτάγκο χρησιμοποι-
ώντας ανακυκλωμένα υλικά!



You’ll need two  
of these arms.
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RECYCLED ORANG-UTAN 

GET SOCIAL:
Share your Green Ambassador stories on Facebook,  
Twitter or Instagram using #GreenAmbassadors.

To learn how to get involved in becoming a  
WWF Green Ambassador, visit us at:

wwf.org.uk/greenambassadors

ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΟ ΧΑΡΤΙ

Για ένα μέλλον όπου άνθρωποι και φύση ευημερούν | wwf.gr ΜΑΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΑ: 
www.wwf.gr/menoume-spiti

ΘΑ ΧΡΈΙΑΣΤΈΙΤΈ ΔΥΟ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΈΡΙΑ


