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Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής».
Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις
αλλαγές του καιρού και του τοπίου. Τα παιδιά μίλησαν για το τι βλέπουμε αυτή την
εποχή έξω: δέντρα, φύλλα κίτρινα και κόκκινα, βροχή, αέρα και άλλα. Έτσι ψάξαμε στο
διαδίκτυο και βρήκαμε πίνακες με θέμα τα φθινοπωρινά τοπία και τους είδαμε στο
διαδραστικό πίνακα.

Παρατηρώντας τους πίνακες ζωγραφικής, συζητήσαμε για τα χρώματα και το θέμα που
απεικόνιζαν. Αυτή η συζήτηση κάλεσε τα παιδιά να παρατηρήσουν, να αναφερθούν σε
χρώματα και σχήματα που γνωρίζουν, να σκεφτούν κριτικά, καθώς τους ζητήθηκε να
μιλήσουν για τον πίνακα που τους άρεσε περισσότερο και φυσικά βοήθησε στην
προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των παιδιών. Έπειτα τα παιδιά επέλεξαν τον πίνακα
που τους άρεσε περισσότερο, τον αναπαρέστησαν με το σώμα τους και στη συνέχεια,
αντλώντας έμπνευση από αυτόν, τον ζωγράφισαν με το δικό τους τρόπο. Σημαντικό

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με
τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

Συνεχίζοντας την ενασχόληση με το θέμα μας, διαβάσαμε την ιστορία της Χρωματιστής
Πολιτείας και τη δραματοποιήσαμε, όπως επίσης και το βιβλίο "Ο Έλμερ και ο Γουίλι".
Αυτές οι ιστορίες μας προβλημάτισαν ως προς το πώς θα μπορέσουμε να παράγουμε
περισσότερα χρώματα κι έτσι σκεφτήκαμε να πραγματοποιήσουμε μίξη χρωμάτων, την
οποία ο καθένας αποτύπωσε στο χαρτί. Οι δραστηριότητες αυτές, όπως και το
μουσικοκινητικό παιχνίδι στο οποίο τα παιδιά παρέστησαν τα χρώματα, ανέπτυξαν τη
φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα
στιγμές διασκέδασης.
Έπειτα ψάξαμε στο χώρο του σχολείου μας για πίνακες ζωγραφικής. Αφού τους
εντοπίσαμε, τους παρατηρήσαμε και τους περιγράψαμε. «Διαβάσαμε» το όνομα του
ζωγράφου και συνειδητοποιήσαμε πως ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε όλους αυτούς
τους πίνακες ήταν ο κ. Παναγιώτης, ο επιστάτης του σχολείου. Τα παιδιά θέλησαν να
μιλήσουν μαζί του, καθώς είχαν πολλές ερωτήσεις να θέσουν σχετικά με την τέχνη του.
Έτσι, κλείσαμε ραντεβού μαζί του και, αφού προετοιμάσαμε τις ερωτήσεις που είχαμε
για εκείνον, επισκεφθήκαμε το ατελιέ του και μας έδειξε πώς ζωγραφίζει και τι
εργαλεία και υλικά χρησιμοποιεί (καβαλέτα, πινέλα, χρώματα, νερομπογιές, κάρβουνο

κλπ). Διαμορφώσαμε τη γωνιά του ζωγράφου στην τάξη μας και την εμπλουτίσαμε με
αντίστοιχο υλικό (βιβλία, παλέτα, καβαλέτο, πινέλα).

Στη συνέχεια διαβάσαμε το βιβλίο «Οι 10 πρώτοι μου πίνακες», όπου εστιάσαμε την
προσοχή μας στις προσωπογραφίες. Ό,τι μάθαμε από αυτό το βιβλίο, το θέσαμε σε
εφαρμογή σχεδιάζοντας οι ίδιοι το πορτραίτο ενός φίλου μας με κάρβουνο. Η
δραστηριότητα αυτή σε ζευγάρια έφερε τα παιδιά πιο κοντά στους συμμαθητές τους,
βοήθησε στην εξοικείωση των παιδιών με το σχεδιασμό προσώπων και με το κάρβουνο
ως υλικό για ζωγραφική.

Εμβόλιμα προέκυψε η ανάγκη και το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με τη γλώσσα και τα
ονόματά μας, αφού είδαμε ότι οι ζωγράφοι υπογράφουν τους πίνακές τους. Για το
λόγο αυτό μας επισκέφθηκε στην τάξη η γαντόκουκλα Πέλος-Πινέλος, ο οποίος μας
προβλημάτισε σχετικά με τα αρχικά γράμματα των ονομάτων μας. Ως συνέχεια αυτής
της επίσκεψης, τα παιδιά κλήθηκαν να βρουν το αρχικό γράμμα του ονόματός τους
μέσα από σκορπισμένα γράμματα, το οποίο διακοσμήσαμε με υλικά της επιλογής μας.
Ακόμα παίξαμε μουσικοκινητικό παιχνίδι με το ίδιο θέμα.

Επιστρέφοντας στους πίνακες, παίξαμε μουσικοκινητικό παιχνίδι όπου τα παιδιά έγιναν
ζωγράφοι και έπρεπε να σταθούν μπροστά σε έναν πίνακα ζωγραφικής που ήταν
διασκορπισμένοι στο χώρο ανά μονάδες, δυάδες, τριάδες και τετράδες (αντιστοίχιση).
Η δραστηριότητα αυτή ευχαρίστησε τα παιδιά καθώς τους έδωσε την ευκαιρία να
κινηθούν και να παίξουν, ενώ παράλληλα βοήθησε στην κατανόηση και την εμπέδωση
εννοιών που διδάχτηκαν πρόσφατα. Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε ένα ζωγράφο για κάθε
πίνακα που είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι και, σκεπτόμενοι ως ζωγράφοι,
απαριθμήσαμε τα αντικείμενα που θα θέλαμε να ζωγραφίσουμε.

Έπειτα, για να λύσουμε και όλες τις τελευταίες απορίες σχετικά με τις τεχνοτροπίες της
ζωγραφικής επισκέφθηκε την τάξη μας η κυρία Εριέττη, ζωγράφος, η οποία διδάσκει
εικαστικά στο σχολείο μας και τη ρωτήσαμε σχετικά. Η ίδια μάς έμαθε και πώς να
ζωγραφίζουμε με μια χτένα, πράγμα που τα παιδιά παρακολούθησαν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Συνεχίζοντας να πειραματιζόμαστε με τα υλικά που μπορεί κανείς να
χρησιμοποιήσει για να ζωγραφίσει, έφτιαξε το κάθε παιδί ουράνιο τόξο πάνω σε
φελιζόλ χρησιμοποιώντας χτένα για να απλώσουμε τα χρώματα. Στο ίδιο μοτίβο,
αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο για την τεχνική ζωγραφικής σε ξύλο. Ό,τι
μάθαμε το χρησιμοποιήσαμε για να ζωγραφίσουμε σε ξύλο ευκαλύπτου με πινέλο.

Προχωρώντας ο μήνας και εξελίσσοντας το θέμα μας, παίξαμε κουκλοθέατρο με τον
Πέλο-Πινέλο και το φίλο του το σκυλάκι. Μέσα από αυτό εισάγαμε τα παιδιά στην
τεχνική της ζωγραφικής με πιτσιλιές σε εφημερίδα, πληροφορίες τις οποίες
εφαρμόσαμε σε δικές μας δημιουργίες. Επιπλέον, κάθε παιδί χρησιμοποιώντας τον

ηλεκτρονικό υπολογιστή έφτιαξε ένα σχέδιο με αφηρημένες γραμμές και χρώματα της
επιλογής του.

Συνεχίζοντας να αναζητούμε διαφορετικές τεχνοτροπίες ζωγραφικής, καλέσαμε στην
τάξη μας την κυρία Νένα Κεβορκιάν, η οποία μας μίλησε για την τρισδιάστατη
εικαστική τεχνοτροπία πάνω σε ζωγραφικούς πίνακες. Μετά το τέλος της επίσκεψης, τα
παιδιά την αξιολόγησαν, αναφερόμενα σε τί τους άρεσε περισσότερο και, όπως κάθε
φορά, έβαλαν σε εφαρμογή τα όσα έμαθαν, φτιάχνοντας τρισδιάστατους πίνακες
ζωγραφικής.

Το θέμα μας ολοκληρώθηκε με έκθεση ζωγραφικής που κάναμε έξω από την τάξη μας,
στην οποία προσκαλέσαμε τους γονείς μας με πρόσκληση που τοποθετήσαμε στην
είσοδο του σχολείου μας.

Συνοπτικά, στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με το θέμα των πινάκων ζωγραφικής,
καλύφθηκαν όλοι οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος και πιο συγκεκριμένα:
Γλώσσα (γραφή του αρχικού του ονόματός μας), Μαθηματικά (σχήματα), Περιβάλλον
(φθινοπωρινά τοπία, χρήση φυσικών υλικών για διάφορες δραστηριότητες),
Δημιουργία και Έκφραση (δραματοποίηση ιστοριών, κουκλοθέατρο, ζωγραφική με
πλήθος τεχνοτροπιών και ποικιλία υλικών), Πληροφορική (χρήση διαδραστικού πίνακα
για πολλαπλές δραστηριότητες).
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