


• Να καλλιεργήσει µε ισορροπηµένο τρόπο την προσωπικότητά του.

• Να συνδυάσει αρµονικά την ανάγκη του για κίνηση µε τη διεργασία της
µάθησης.

• Να καλλιεργήσει τις αισθήσεις του, την αντιληπτική του ικανότητα, την
παρατηρητικότητα, τη µνήµη, την κρίση του.

• Να αναπτύξει δηµιουργική δράση.

• Να εκφραστεί, να εξωτερικέψει τον εσωτερικό του κόσµο, να δώσει διέξοδο
στη φαντασία, στην επινοητικότητα, στην εφευρετικότητά του.

• Να έρθει σε επαφή µε τα χρώµατα και τα άλλα υλικά και να γνωρίσει τις
ιδιότητες και τις δυνατότητές τους.

• Να ανακαλύψει τις κρυφές του δεξιότητες, τις ικανότητες, τις κλίσεις του.

• Να κατανοήσει την αξία του αισθητικού του περιβάλλοντος, φυσικού και
τεχνικού. 



• Την ελεύθερη σκέψη του παιδιού.
• Την ενθάρρυνσή του για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας.
• Την αναγνώριση από το δάσκαλο της ιδιαιτερότητάς του.
• Την παραδοχή της ξεχωριστής προσωπικότητάς του.
• Τη δηµιουργία της κατάλληλης ατµόσφαιρας στην τάξη.
• Την οργάνωση συχνών οµαδικών εργασιών.
• Την προσφορά πληροφοριών.
• Την πρακτική εξάσκηση. Τη βίωση της αισθητικής
εµπειρίας.

• Την ανακάλυψη.
• Τη δηµιουργικότητα.











«Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΑ
ΒΟΥΝΑ»



«ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕ ΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ»



«Η ΜΠΟΤΑ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»



«ΑΓΓΕΙΟ»



«ΒΑΖΟ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ»



«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ»



«Ο ΑΝΑΝΑΣ»



Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ζωγραφίσαµε
έργα και τα φωτογραφίσαµε.

Τα υλικά που χρησιµοποιήσαµε ήταν: τελάρα, 
τέµπερες, πινέλα, χρυσόσκονη. ∆ουλέψαµε

ατοµικά και οµαδικά. Χρησιµοποιήσαµε διάφορα
χρώµατα και πήραµε ιδέες από άλλα έργα.

Μου αρέσει να ζωγραφίζω, γιατί έτσι εκφράζω τα
συναισθήµατά µου. Όταν είµαι χαρούµενος

χρησιµοποιώ ζωντανά χρώµατα, αλλά όταν είµαι
λυπηµένος ζωγραφίζω µε σκούρα χρώµατα.

Η ζωγραφική µε πάει βόλτα µε τα χρώµατα!!!  





«ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ»



«ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ

ΤΟΠΙΟ»



«Ο
ΚΙΤΡΙΝΟΓΑΛΑΝΟΣ
ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΓΛΥΚΟ ΣΠΙΤΑΚΙ»



«ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ
∆ΑΣΟΣ»



«ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ»



«ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
ΑΓΓΕΙΟ»



«ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΟ
ΑΓΓΕΙΟ»



Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ζωγραφίσαµε οµαδικά
και ατοµικά. Συνεργαστήκαµε, αλληλοβοηθηθήκαµε σε

διασκεδάστηκες εργασίες.
Πιστεύω ότι όλα τα έργα είναι υπέροχα. Από τα έργα που
ξεχώρισα θα σας µιλήσω για το . 
Ο σπόρος του φυτού φυτρώνει στο χώµα και βγαίνει ένα
λουλουδάκι. Όπως απ’ την κοιλιά της µητέρας βγαίνει το
µωρό και µεγαλώνει, έτσι και το λουλούδι µεγαλώνει και

βγάζει µπουµπούκια και άνθη.

Ο ήλιος είναι το πινέλο, 
η βροχή η παλέτα

και αυτό που βγαίνει από µέσα
είναι το πολύχρωµο ουράνιο τόξο.    





«ΤΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ»



«ΤΟ
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ»



«ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ
ΑΥΓΟ»



«Η ΠΑΛΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ»



«ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ»



«Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ»



«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ»



Τα χρώµατα σε ταξιδεύουν σε έναν υπέροχο
κόσµο για να φτιάξεις ένα φανταστικό έργο. Τα
καράβια σε ταξιδεύουν σε χώρες άγνωστες, 
όπου γνωρίζεις καινούριους πολιτισµούς, 

ανθρώπους. Όποιος ταξιδέψει µ’ ένα καράβι
βλέπει τα υπέροχα καταγάλανα νερά της
θάλασσας που µέσα τους κρύβεται ένας

υπέροχος κόσµος.

Το πλοίο είναι το τελάρο, θάλασσα η παλέτα, ήλιος
το πινέλο, που µε τις χρυσοκίτρινες ακτίνες του

βάφει τον υπέροχο κόσµο.





«ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑ»



«ΦΑΝΤΑΣΙΑ»



«ΒΑΖΟ ΜΕ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»



«ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΞΩΚΛΗΣΙ»



«ΜΑΡΑΜΕΝΑ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»



«Ο ΑΝΑΝΑΣ»



«ΚΙΤΡΙΝΟ ΒΑΖΟ»



Όλη τη σχολική χρονιά κάναµε το µάθηµα της Ευέλικτης
Ζώνης. 

Στα πλαίσια του µαθήµατος ζωγραφίσαµε σε τελάρα. 
Χρησιµοποιήσαµε ζωηρά χρώµατα και διάφορα πινέλα.

Στο µάθηµα ένιωθα πολύ ωραία. Κάθε φορά που άρχιζα
και τελείωνα έναν πίνακα τα συναισθήµατά µου ήταν

απερίγραπτα. 
Ένα από τα έργα που ζωγράφισα ήταν

. Το ονόµασα έτσι, γιατί τα ψάρια ήταν
χαρούµενα, επειδή η θάλασσα ήταν καθαρή. Ζούσαν, 
δηλαδή, σε ένα περιβάλλον χωρίς µόλυνση. Το νερό
είναι πηγή ζωής και πρέπει πάντα να το διατηρούµε

καθαρό.

Η ζωγραφική είναι δηµιουργία και τέχνη. 





«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»



Στο µάθηµα της ζωγραφικής ζωγράφισα
.

Ξαφνικά µου ήρθε έµπνευση και άρχισα να
ζωγραφίζω. Όταν τελείωσα ο κύριος Σταύρος το
είδε και µου είπε πως πήγα πολύ καλά. Πέρασα
τέλεια. Χάρηκα, γέλασα και ο κύριος µε βοήθησε
να βάλω τις τελευταίες πινελιές. Τελικά το έργο

είχε τελειώσει.
Μέσα από αυτό θέλω να περάσω ένα µήνυµα. 
Πως πρέπει να αγαπάµε και να βοηθάµε το
συνάνθρωπό µας, να πιστεύουµε στο Χριστό
και, πάνω απ’ όλα να έχουµε αγνή καρδιά.

Όταν ζωγραφίζεις απελευθερώνεσαι. 





«ΛΙΜΝΗ ΣΤΟ
ΧΑΟΣ»



«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ»



«ΒΑΖΟ ΜΕ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»



«ΒΑΖΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ»



«ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ»



«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
∆ΕΝΤΡΟ»



«ΤΟ ΒΑΖΟ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ»



Στο µάθηµα της Αισθητικής αγωγής ζωγραφίσαµε διάφορα
έργα και χρησιµοποιήσαµε διάφορα υλικά. Βρήκαµε

διάφορες ιδέες. 
Ζωγράφισα πολλά και διάφορα έργα. Ένα από αυτά είναι

. Μέσα από αυτό το έργο θέλω να
περάσω το µήνυµα ότι οι λίµνες και τα δάση είναι πηγή

ζωής για τον άνθρωπο, γι’ αυτό πρέπει να τα
προστατεύουµε και να τα αγαπάµε. 

Από τα οµαδικά έργα που έκανα θα αναφέρω ένα. 
. Χωριστήκαµε σε τρεις οµάδες, 

ήµασταν στην οµάδα εγώ, ο Άλκης, ο Παναγιώτης και ο
Θεόφιλος. Μετά ο κύριος Σταύρος φώναξε τα παιδιά της
Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης για να ψηφίσουν τα έργα µας. 

Πρώτο βγήκε «Ο Αµαζόνιος», δεύτερο τα «Χρωµατιστά
όνειρα» και τρίτο «Η Χώρα του ποτέ».

Η ζωγραφική είναι ωραία, γιατί σου δίνει χαρά.  





«Η ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ»



«ΤΟ ΒΑΖΟ ΜΕ ΤΑ
ΑΧΛΑ∆ΙΑ»



«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»



«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΑΝΑΝΑΣ»



«∆ΕΝΤΡΟ ΜΕ
ΦΥΛΛΑ»



«ΤΟ ΒΑΖΟ»



Στην αρχή της χρονιάς ζωγραφίσαµε ένα
χρωµατιστό αγγείο µε διάφορα σχήµατα. 
Το ζωγραφίσαµε µε τέµπερες. Τα σχήµατα
τα κάναµε µε µαρκαδόρους. Είναι ένα
µεγάλο γαλάζιο αγγείο των γεωµετρικών

χρόνων.

Η ζωγραφική µου αρέσει, γιατί µου δίνει
χαρά.





«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ»



«ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΗΝ
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ»



«ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ
ΜΑΥΡΗ ΝΥΧΤΑ
ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ»



«ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙ»



«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΜΠΟΤΑ»



«ΑΡΧΑΙΟ ΑΓΓΕΙΟ»



«ΤΟ ΒΑΖΟ ΜΕ ΤΑ
ΦΡΟΥΤΑ»



Στο µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης κάναµε πολλά
έργα. Ένα από αυτά είναι

. Αυτό το καράβι ταξίδεψε σε πολλά
µέρη των εφτά θαλασσών. Οι πειρατές του
κατέκτησαν πολλά νησιά µε αίµα και σπαθί. 

«Αλλά από τότε πάλιωσα κι έµεινα σε µια
αµµουδιά, σάπισα. Σήµερα µε έχουν σαν

µνηµείο, µε βλέπουν οι άνθρωποι και θυµούνται
τις παλιές εποχές των πειρατών.»

Η ζωγραφική µου δίνει χαρά, γιατί η φαντασία µου
ταξιδεύει σ’ ένα ταξίδι γεµάτο χρώµατα. 





«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΝΥΧΤΑ»



«Η ΦΥΣΗ»



«ΣΠΙΤΙ ∆ΕΝΤΡΑ ΚΑΙ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»



«ΟΜΟΡΦΟ
ΠΟΤΑΜΙ»



«ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ
ΨΑΡΙΑ»



«ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΒΑΖΟ»



«ΤΟ ΒΑΖΟ ΜΕ ΤΑ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»



Η Ευέλικτη Ζώνη είναι ένα µάθηµα που µας έκανε
χαρούµενους. Μάθαµε ζωγραφική και, πάνω από όλα, 
µας έµαθε την οµαδικότητα, τη συνεργασία και την

αλληλοβοήθεια. 
Κάναµε πολλά έργα. Ένα από αυτά είναι Μ’
αυτό το έργο θέλησα να εκφράσω τα συναισθήµατα που
µου γεννάει η φύση. Τα χρώµατα που χρησιµοποίησα

υπάρχουν παντού. Η φύση, όµως, έχει το δικό της τρόπο
να τα αναδεικνύει. 

Με τα θέµατα που σας παρουσιάζουµε ελπίζουµε η
φαντασία σας να ξεφύγει από την καθηµερινότητά σας

και να σας ταξιδέψει σε µέρη µαγικά.
Όσο για µας, ελπίζω αργότερα να κάνουµε κι άλλα πολλά

παρόµοια µαθήµατα που θα µας προσφέρουν κι άλλα
διδάγµατα. 





«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
∆ΕΝΤΡΟ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ»



«Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ»



«Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΗ
ΜΠΟΤΑ ΤΟΥ ΑΪ

ΒΑΣΙΛΗ»



«ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΑ»



«ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΒΑΖΟ»,



«ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
ΤΟΠΙΟ»



«ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ
ΒΥΘΟ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ»



Η φετινή χρονιά κύλισε πολύ όµορφα, γεµάτη γέλιο και
ευχαρίστηση. Ειδικά στην ώρα της ζωγραφικής που όλοι

µείναµε πολύ ευχαριστηµένοι.
Ζωγραφίσαµε έργα οµαδικά και ατοµικά, όπου ο καθένας

ζωγράφιζε συγκεκριµένα θέµατα.
Παίρνοντας αφορµή από το έργο µου

θα ήθελα να επισηµάνω τη σπουδαιότητα
του δάσους και του νερού, διότι είναι αγαθά της φύσης
που πρέπει να προστατεύουµε. Να τα φροντίζουµε, να
τα αγαπάµε, να προστατεύουµε το δάσος από τη φωτιά, 

γιατί το δάσος και το νερό είναι πηγές ζωής. Μας
προσφέρουν οξυγόνο, φυσική οµορφιά και µπορούµε
εκεί να κάνουµε διάφορα σπορ όπως πεζοπορία, 

τζόκινγκ, σκι, είναι χώροι αναψυχής, γι’ αυτό πρέπει να
τους σεβόµαστε και να τους προστατεύουµε.  

Η φύση είναι πανέµορφη, γιατί έχει χρώµατα. 
Τα χρώµατα είναι πανέµορφα γιατί υπάρχουν στη φύση.





«ΤΑ ΤΡΙΑ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»



«ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»



«ΦΡΟΥΤΙΕΡΑ»



«ΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ
ΒΑΖΟ»



«ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΗ»



Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ξεκινήσαµε να κάνουµε
µια εργασία, την οποία σας παρουσιάζουµε. 

Κάναµε πολλά οµαδικά έργα. Ένα από αυτά είναι το
, το οποίο µας βοηθά να

µετακινούµαστε όπως και όποτε θέλουµε. Υπάρχουν
µεγάλα και µικρά καράβια που µας βοηθούν στην
καθηµερινή µας ζωή, για να ψαρεύουµε και να

µετακινούµαστε.

Παλέτα είναι τα σύννεφα.
Πινέλο είναι η βροχή. 
Τελάρο είναι η βροντή.

Τα χρώµατα είναι η πανδαισία.





«ΤΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ
ΒΑΖΟ»



«ΑΓΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΦΡΟΥΤΑ»



«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ»



«ΤΟ ΒΑΖΟ ΜΕ ΤΑ
ΦΡΟΥΤΑ»



«Ο ΟΜΟΡΦΟΣ
ΑΝΑΝΑΣ»



«Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ»



«ΤΟ ΡΟΖ ΣΠΙΤΙ»



Εγώ και οι συµµαθητές µου κάναµε στη ζωγραφική οµαδικά
και ατοµικά έργα.

Ο πίνακας που συνεργάστηκα µε τα παιδιά ήταν
, στον οποίο συνεργαστήκαµε ο Νεόφυτος

Χατζηιωαννίδης, ο Χαράλαµπος Φαντίδης, ο Βασίλης
Τσιλιάκης, η Όλγα ∆ηµητριάδου κι εγώ. 

Στον πίνακα αυτό υπάρχουν δύο φοίνικες, οι οποίοι έχουν
ανάµεσά τους ένα ποτάµι. ∆ίπλα από το ποτάµι έχει ένα
ατέλειωτο λιβάδι γεµάτο µε λουλούδια. Στον ουρανό

πετάει ένα µεγάλο τέρας, το οποίο είναι ο άρχοντας της
χώρας αυτής.

Το µήνυµα που θέλω να στείλω είναι να προστατεύουµε τα
λιβάδια και να µη µολύνουµε τα ποτάµια.

Η ζωγραφική είναι ωραία, γιατί αφήνεις τη σκέψη σου
ελεύθερη.  





«ΤΟ ΒΑΖΟ ΜΕ ΤΑ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»



«ΒΑΖΟ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΦΡΟΥΤΑ»



«Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΑΝΑΝΑΣ»



«ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
ΜΠΟΤΑ»



«ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟ
ΑΓΓΕΙΟ»



«ΤΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

ΨΑΡΙ»



«ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΚΥΜΙΑ»



Στο µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης ζωγραφίσαµε
διάφορους πίνακες.

Στην αρχή της χρονιάς άρχισα να ζωγραφίζω έναν
πίνακα µε τη βοήθεια του Γιώργου Φαντίδη και
της Όλγας ∆ηµητριάδου. Αυτό το έργο το

ονόµασα . Είναι
ένα όµορφο τοπίο που δεν πρέπει να το µολύνει
ο άνθρωπος, δηλαδή να µην πετάει σκουπίδια, 
να µη µολύνει τη λίµνη και να µη χαλάει αυτό το

τοπίο µε τα πανέµορφα βουνά.

Όταν ζωγραφίζεις, αφήνεις τη φαντασία σου
ελεύθερη. 





«ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ»



«ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ
ΒΑΖΟ»



«ΤΟ
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΗΛΙΩΝ»



«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»



«ΕΝΑ ΜΟΝΑΧΟ
ΠΟΥΛΙ»



«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗ
ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»



«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΪ
ΒΑΣΙΛΗ»



Στην αρχή της χρονιάς, στο µάθηµα της Ευέλικτης
Ζώνης αρχίσαµε να ζωγραφίζουµε.

Χρησιµοποιήσαµε τελάρο, τέµπερες και άλλα
υλικά, για να γεµίσουµε τους πίνακες.

Ο πρώτος πίνακας που ζωγράφισα ήταν
, τον οποίο θέλω να σας

παρουσιάσω. Ο πίνακας έχει χρυσοκίτρινη
αµµουδιά, το νερό αγγίζει τις πλευρές του
καραβιού και βγαίνει ολόλευκος αφρός. Ο
καταγάλανος ουρανός φαίνεται όλο και πιο
ωραίος µε τις ακτίνες του ήλιου που αγγίζουν

απαλά τα σύννεφα.
Με αυτά θέλω να πω πόσο ωραία είναι η µητέρα
φύση µε τα βουνά, τα δάση, τα νερά, τα ποτάµια, 

τις θάλασσες και άλλα φυσικά τοπία που
υπάρχουν στον κόσµο αυτό. 



ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ



• ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

• ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ









«ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΞΥΛΑΡΑΚΙΑ»



«ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ»



«ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ
ΣΠΙΤΙ»



«Η ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΤΑ
ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ»



«ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΚΑΙ
ΤΑ ΚΟΧΥΛΙΑ»



«Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ
ΠΟΤΕ»



«ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΟΝΕΙΡΑ»



«ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ»



«ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ»



«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»



«Η ΤΟΞΩΤΗ
ΓΕΦΥΡΑ»



«ΤΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ
ΚΑΡΑΒΙ»



«ΡΑΓΙΣΜΕΝΗ
ΚΑΡ∆ΙΑ»



«ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΟ
ΑΓΓΕΙΟ»



«ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟ
ΑΓΓΕΙΟ»



∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ





Πήραµε το χρώµα του νερού και δηµιουργήσαµε
πανδαισία χρωµάτων.

Με αφορµή τη 2η Ενότητα του µαθήµατος της
Γλώσσας

χρωµατίσαµε και συνθέσαµε χρώµατα, για να
περάσουµε το µήνυµα για το πόσο αναγκαίο
είναι το νερό στη ζωή µας. Συνεργαστήκαµε, 
χαρήκαµε, φανταστήκαµε και δηµιουργήσαµε

έργα σε τελάρο µε θέµα το νερό. 
Εντυπωσιαστήκαµε από το αποτέλεσµα και

µάθαµε χρήσιµα πράγµατα.
Αισθανθήκαµε όµορφα και βάλαµε τη φαντασία
µας να τρέξει στη ροή κάθε ποταµού, λίµνης

θάλασσας και ωκεανού.



Στη συνέχεια, 
µετά από

ψηφοφορία που
έγινε, καλύτερο
έργο αναδείχτηκε
ο πίνακας της

Μαρίας
Καρυπίδου µε
θέµα

. 



Ήταν η τελευταία µέρα του καλοκαιριού. Οι πάγοι άρχισαν να
λιώνουν. Η τρύπα του όζοντος αυξάνει τους δείκτες της

θερµοκρασίας.
Μεγάλη αναστάτωση στο συννεφόκοσµο. «∆ε βρέχει καθόλου», 
είπαν οι βροχοσταλίδες. Τότε άρχισαν να φωνάζουν. Τελικά

αποφάσισαν να πει η κάθε βροχοσταλίδα τη γνώµη της. Έψαχναν
µέρες, για να βρουν αυτό το µυστήριο. «Γιατί να µη βρέχει καθόλου, 

άραγε;».
Τότε, ξαφνικά, φώναξε µια βροχοσταλίδα: «Μα, αυτό είναι! Το
περιβάλλον είναι θυµωµένο για τις καταστροφές της Γης!».  
Μαζεύτηκαν όλα τα παιδιά της Γης, αγόρια και κορίτσια, και

αποφάσισαν να προστατέψουν το περιβάλλον.
Πέρασαν µήνες και η βροχή ξαναγύρισε. Όλοι οι άνθρωποι µε χαρά
βγήκαν έξω στο δρόµο, µες στη βροχή, για να χαρούν το γεγονός
και µε την ελπίδα ότι όλοι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για ένα

καλύτερο, πιο καθαρό και πιο όµορφο περιβάλλον.





Την αφορµή την πήραµε από την 1η Ενότητα
της Ιστορίας , γι’ αυτό

φτιάξαµε σε πίνακες (τελάρα) αγγεία µε διάφορα
γεωµετρικά σχήµατα.

Αισθανθήκαµε πολύ ωραία, γιατί ζωγραφίσαµε
πρώτη φορά σε πίνακα (τελάρο) και

χρησιµοποιήσαµε πρώτη φορά πινέλα και
τέµπερες. Είχαµε την ευκαιρία να συνδυάσουµε

καινούρια χρώµατα. 



Στο τέλος της
εργασίας µας κάναµε

ψηφοφορία και
καλύτερος πίνακας
αναδείχτηκε ο

πίνακας του Στάθη
Φαντίδη, τον οποίο
χειροκροτήσαµε όλοι. 



ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΤΕΛΟΣ


