Ένασ κφκλοσ μια φορά………….
Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν
δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ:
«Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;


Να πειραματιςτοφμε.



Να δθμιουργιςουμε μζςω τθσ ηωγραφικισ ςυνδυαςμοφσ κφκλων.



Να παίξουμε.

«Πωσ ζνασ κφκλοσ γίνεται ιςτορία»;

Διαβάηουμε βιβλία του Shell Silverstain («το κομμάτι που λείπει» και « το κομμάτι που
λείπει ςυναντά το μεγάλο Ο»).
«Πότε ζνασ κφκλοσ γίνεται τελεία;»
Το βιβλίο του P. Reynolds «θ τελεία» μασ ειςάγει ςτθν αξία τθσ προςπάκειασ, τθσ
φανταςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ.
«Ο κφκλοσ ζγινε τροχόσ και άλλαξε τον κόςμο»
Αναηθτοφμε τθν λειτουργικι διάςταςθ του κφκλου. Μακαίνουμε για τθν εφεφρεςθ του
τροχοφ και τισ αλλαγζσ που επζφερε ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων.

«Ο κφκλοσ γίνεται πθγι ζμπνευςθσ και ζκφραςθσ για τον Καντίνςκι και τον Μιρό ».
Για τον Καντίνςκι:
Παρακολουκοφμε τθ ηωι αλλά και τθν εξζλιξθ ςτθ ηωγραφικι του. Συλλζγουμε
πλθροφοριακό υλικό το οποίο αξιολογοφμε, τοποκετοφμε κατά χρονολογικι ςειρά και
γράφουμε τισ λεηάντεσ που το ςυνοδεφουν.

Παράλλθλα με αφορμι ςυγκεκριμζνα ζργα του ηωγράφου, όπου κυριαρχοφν τα ςχιματα,
εςτιάηουμε ςε ςυνδυαςμοφσ κφκλων και δθμιουργοφμε τουσ δικοφσ μασ με τουσ οποίουσ
διακοςμοφμε το δζντρο των χρωματιςτϊν καρπϊν.

Στθν ςυνζχεια, κζλοντασ να εμβακφνουμε ςτθν τεχνικι του Καντίνςκι, διατυπϊνουμε
ερωτιματα για τα οποία παίρνουμε απαντιςεισ από τθν εικαςτικό κυρία Τςεκοφρα.
Ταυτόχρονα μακαίνοντασ τον ρόλο των γραμμϊν και των χρωμάτων ςτθν ηωγραφικι
δθμιουργοφμε τα προςωπικά μασ ζργα.

Για τον Μιρό:
Ενκαρρφνουμε τθ γνωριμία των παιδιϊν με τον Ιςπανό ηωγράφο. Μζςα από το βιβλίο τθσ
Φ. Δενδρινοφ: «το καλάςςιο τςίρκο», όπου οι εικόνεσ είναι ζργα του Μιρό:


Μακαίνουμε για τθ ηωι και το ζργο του.



Συγκρίνουμε τα ζργα του με αυτά του Καντίνςκι και βρίςκουμε ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.



Εςτιάηουμε ςτουσ ιρωεσ του βιβλίου και παρακολουκοφμε video με τςίρκο
ακροβατϊν.

Οι ακροβάτεσ γίνονται πθγι ζμπνευςθσ και:
α) κάνουμε ακροβατικά κόλπα προςπακϊντασ να ιςορροπιςουμε πάνω ςε αυτοςχζδιεσ
γραμμζσ ιςορροπίασ
β) δθμιουργοφμε δικά μασ ζργα με κζμα τουσ ακροβάτεσ.

Κακϊσ μακαίνουμε ότι ςτον Μιρό εκτόσ από τθν ςυμβατικι μορφι ηωγραφικισ άρεςε και θ
γλυπτικι, θ κεραμικι αλλά και θ ςκθνογραφία, εξετάηουμε το ρόλο τθσ ηωγραφικισ ςτο
κζατρο. Με τθν επίςκεψι μασ ςτθν ζκκεςθ του κεάτρου Κ. Κουν μακαίνουμε πωσ
αποκτοφν υπόςταςθ τα ςκθνικά, τα κοςτοφμια και οι μάςκεσ των θκοποιϊν. Τθν ίδια ςτιγμι
γινόμαςτε «μάρτυρεσ» τθσ δθμιουργίασ των δικϊν μασ κοςτουμιϊν μζςω του ςκίτςου τθσ
κυρίασ Τςεκοφρα και εμπλεκόμαςτε ςτθν καταςκευι μακετϊν με ςκθνικά από κεατρικζσ
παραςτάςεισ που ζχουμε παρακολουκιςει.

Κακϊσ κινοφμαςτε ςτο χϊρο τθσ ηωγραφικισ προβλθματιηόμαςτε γφρω από το ερϊτθμα:
«γιατί ηωγραφίηουν οι άνκρωποι;» Ανταλλάςςουμε ιδζεσ και ςκζψεισ που μασ βοθκοφν να
προςεγγίςουμε τθν ηωγραφικι ωσ ανάγκθ για ατομικι ζκφραςθ αλλά και ωσ μζςο
επικοινωνίασ (μια γλϊςςα χωρίσ λζξεισ).

Αν όμωσ θ ηωγραφικι είναι μια ανάγκθ, ζνασ τρόποσ ζκφραςθσ , τότε πόςο πίςω πρζπει να
τθν αναηθτιςει κανείσ; Το ερϊτθμα: «ποιοι ιταν οι πρώτοι ηωγράφοι» μασ ανοίγει τον
δρόμο για μια μικρι ζρευνα. Τρζχουμε πίςω ςτον χρόνο και βρίςκουμε τουσ πρωτόγονουσ
ανκρϊπουσ. Μακαίνουμε για τθν οργάνωςθ τθσ ηωισ τουσ και τθν κζςθ τθσ ηωγραφικισ ςε
αυτιν. Παρακολουκοφμε μικρά video με εικόνεσ από βραχογραφίεσ ςτα ςπιλαια Altamira
(Ιςπανία) και Lascaux (Γαλλία) και πειραματιηόμαςτε ηωγραφίηοντασ με κάρβουνο τισ δικζσ
μασ βραχογραφίεσ.

Αναηθτϊντασ τθν πορεία τθσ εξζλιξθσ τθσ ηωγραφικισ επιςκεπτόμαςτε το Εκνικό
Αρχαιολογικό μουςείο και με τθν βοικεια τθσ κυρίασ Παπαϊωάννου μακαίνουμε για τα
υλικά (μάρμαρο, πάπυροσ ,ξφλο, δζρμα, τοίχοσ) που χρθςιμοποιοφςαν διάφοροι πολιτιςμοί
(αρχαιοελλθνικόσ, μινωικόσ, αιγυπτιακόσ) για να ηωγραφίηουν.

Στθ ςυνζχεια και με αφορμι όςα μάκαμε για τισ τοιχογραφίεσ, κελιςαμε να
δθμιουργιςουμε τθν δικι μασ.

Επιςτρζφοντασ ςτθν ζννοια του κφκλου από όπου και είχαμε ξεκινιςει, τον αναηθτοφμε ςτθ
φφςθ. Τον βρικαμε μζςα ςτθν αζναθ κίνθςθ του νεροφ. Μια «ανακάλυψθ» που
πυροδότθςε μια ςυηιτθςθ γεμάτθ υποκζςεισ που ζπρεπε να επαλθκευκοφν ι να
διαψευςκοφν. Πθγι ελζγχου αποτζλεςε το διαδίκτυο ( εικόνεσ -video- κείμενο) αλλά και ο
πειραματιςμόσ για τθν κατανόθςθ του κφκλου του φαινομζνου αυτοφ. Το αποτζλεςμα των
δράςεων αυτϊν «επικφρωςε» τθν νζα γνϊςθ και ζδωςε τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να τθν
αποτυπϊςουν με το δικό τουσ τρόπο.

Συνεχίηοντασ τθν αναηιτθςθ του κφκλου ςτθ φφςθ τον βρικαμε ςτθν περιοδικότθτα τθσ
αλλαγισ των εποχϊν, ςτο πλαίςιο αυτό αξιοποιιςαμε ζργα ηωγράφων (Van Gogh, Tζτςθ,
Μονζ), και αφοφ εςτιάςαμε ςτα χρϊματα τθσ κάκε εποχισ τα αποδϊςαμε ηωγραφίηοντασ

με τθν τεχνικι τθσ υδατογραφίασ, ςτθν οποία μασ μφθςε θ κα Τςεκοφρα τον κφκλο ηωισ
των φυτϊν και πωσ αυτόσ γίνεται ορατόσ ςτα δικά μασ μάτια μζςα από τισ αλλαγζσ ςτθ
φφςθ.

Ταυτόχρονα, μζςα από το βιβλίο: «κα ς’ αγαπϊ ότι κι αν γίνει», βρικαμε ότι και εμείσ οι
άνκρωποι ζχουμε τον δικό μασ κφκλο, τον οποίο τα παιδιά ονόμαςαν : «κφκλο τθσ αγάπθσ».
Πρόκειται για ζναν κφκλο που ξεκινά κάκε φορά που γεννιζται ζνα μωρό. Μετά ακολουκεί
τον δικό του δρόμο και μόνο πρόςωπα αλλάηει χωρίσ ποτζ να τελειϊνει.
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