
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
 
  Το θέμα των ημερών είναι ο Κορονοϊός με την μεταδοτικότητα του να 

είναι ραγδαία και επικίνδυνη για ένα μέρος του πληθυσμού. Τα μέτρα που 

πάρθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού αυτού, μας 

ανάγκασε να διακόψουμε πολλές καθημερινές δραστηριότητες και μας 

κρατάει μακριά από αγαπημένα μας πρόσωπα εφόσον χρειάζεται να 

μείνουμε στο σπίτι για ένα χρονικό διάστημα. 

 
  Με αφορμή αυτήν την πανδημία θα ήθελα να σας αναθέσω μια εργασία 

- διαγωνισμό για την δημιουργία μιας ζωγραφιάς με θέμα:  

<< Προστατεύω εμένα και αυτούς που αγαπώ από έναν ιό, τον 
Κορονοϊό! >>  

 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Οι μαθητές της Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ καλούνται να εκφραστούν ζωγραφικά με 

υλικά της αρεσκείας τους ( ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, τέμπερες, 

νερομπογιές ή μαρκαδόρους, αλλά και με μικτή τεχνική αυτών αν 

επιθυμούν).  

2. Σε χαρτί ακουαρέλας και στην διάσταση που επιθυμούν.  

3. Οι μαθητές θα πρέπει να υλοποιήσουν μόνοι τους την ζωγραφιά χωρίς 

την επέμβαση του γονέα η άλλου προσώπου για την εκτέλεση του έργου.  

4. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στις 25 

Μαΐου. Τον διαγωνισμό οργανώνει το 2ο δημοτικό σχολείο Παναιτωλίου 

και κριτές θα είναι ο σύλλογος διδασκόντων. Θα ακολουθήσει έκθεση των 

έργων και απονομή αναμνηστικών επαίνων σε όλους τους συμμετέχοντες.  

Οι 3 πρώτοι θα λάβουν ξεχωριστό βραβείο έκπληξη.  

 
Στάδια για την υλοποίηση του έργου. 

προσχέδια πρώτα πριν το τελικό έργο σε απλά χαρτιά.  

α) οργανώνουμε τα υλικά μας και τον χώρο που θα ζωγραφίσουμε.  

β) Σχεδιάζουμε πρώτα με μολύβι. Προσπαθούμε οι γραμμές μας να είναι 
απαλές ώστε να μπορούμε να σβήσουμε χωρίς να μένει ίχνος και να 

χαράσσεται το χαρτί.  

γ) Προσέχουμε την σύνθεση του έργου και λαμβάνουμε υπόψη όλη την 

επιφάνεια του χαρτιού  



δ) Δεν αφήνουμε λευκά σημεία όταν χρωματίζουμε. Προσέχουμε τον 

τρόπο που χρωματίζουμε να είναι ομοιόμορφος. Ελέγχουμε το χέρι μας 

πάντα και την ένταση που πατάμε για την δημιουργία γραφής όταν 

χρωματίζουμε  

ε) Μένουμε στα πλαίσια που έχουμε σχεδιάσει με το μολύβι μας.  

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΙΚ Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ Με θέμα την πανδημία 

δημιουργούμε ήρωες και φτιάχνουμε την δική μας ιστορία σε μορφή 

κόμικς ή εικονογραφημένου παραμυθιού.  

Ο τίτλος του παραμυθιού ή του κόμικ θα οριστεί από εσάς αλλά θα πρέπει 
να βασίζεται στο επίκαιρο θέμα.  

 
θα βραβευτεί  ένας για το κόμικ και ένας για το παραμύθι  

 
β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΟΖΥΜΗ Ή ΠΗΛΟ Εδώ το έργο σας μπορεί να 

είναι ένα αντικείμενο – γλυπτό, ή και ένας συνδυασμός πολλών μαζί σε μια 

μεγαλύτερη κατασκευή σύνθεσης του έργου, που μπορεί να αποτελείται 
από πολλά γλυπτά άλλα και άλλα υλικά, όπως: χαρτόνια, υφάσματα, 

κουμπιά, ξυλάκια, χώμα κτλ.  

 
ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΩ ΑΛΑΤΟΖΥΜΗ  

 
Υλικά  

3 κούπες αλεύρι  

1 κούπα αλάτι  

1 κούπα νερό  

 
Εκτέλεση  

 
Βάζουμε όλα μας τα υλικά μέσα σ ένα μπολ και ζυμώνουμε καλά. Αν σας 

φανεί λίγο σκληρή η ζύμη προσθέστε μια κουταλιά της σούπας νερό ή 

αντίθετα μια κουταλιά της σούπας αλεύρι.  

 
Μόλις φτιάξουμε το μείγμα μας, με κουπάτ ή με τα χέρια μας φτιάχνουμε 

υπέροχα στολίδια! Μην ξεχάσετε πριν το ψήσιμο να κάνετε μια τρύπα αν 



θέλετε τα στολίδια σας να τα κρεμάσετε κάπου.  

 
Μπορείτε να χρωματίσετε την αλατοζύμη πριν το ψήσιμο με τέμπερες ή 

μετά με ακρυλικά χρώματα. Και στις 2 περιπτώσεις να χρησιμοποιήσετε 

γάντια μιας χρήσης. Η αλατοζύμη μπορεί να ψηθεί στους 160 βαθμούς για 

15 λεπτά , αλλά να έχετε σκεπάσει τα στολίδια σας με αλουμινόχαρτο για 

να μην σας καούν.  

 
Αφού κρυώσουν εντελώς τα στολίδια μπορείτε ακόμα και να τα κάνετε να 

γυαλίζουν μ ένα απλό διάφανο βερνίκι νυχιών. Αμέσως μετά αφού βάλετε 

το βερνίκι ρίξτε τη χρυσόσκονή σας.  

 
Αυτή η συνταγή είναι δοκιμασμένη πολλές φορές και η επιτυχία της είναι 
σίγουρη! Ο κάθε φούρνος όμως είναι διαφορετικός οπότε να έχετε το νου 

σας την πρώτη φορά και επίσης να μετρήσετε τα υλικά σας με την ίδια 

κούπα ακριβώς!  

 
Θα βραβευτεί ένας για την δημιουργία του. 

 
 
Το email μου: billkate_7@hotmail.com 

 
τηλ.: 6943 61 60 52    Κατερίνα Μπιλίνη 
 
 ΚΑΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ  

 
 
Επισύναψη κάποιων βοηθητικών link που μπορείτε να δείτε με 
αντιγραφή επικόλληση 
 
Για κατασκευές: 

Φτιάχνω σπιτικό πηλό μόνο με 3 υλικά 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvCwOHkJNa4  

ΚΡΥΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ (ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΠΙΤΙΚΗ) 

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

 
ΠΗΛΟΣ ΣΠΙΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΞΗΡΟΥΜΕΝΟΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=R3VDmGxhfH4  

https://www.youtube.com/watch?v=ZvCwOHkJNa4
https://www.youtube.com/watch?v=bGDyxLumUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=R3VDmGxhfH4


 
Ζύμη παιχνιδιού από κορν φλάουρ και αφρόλουτρο 
https://www.youtube.com/watch?v=ypbHzRF3ce4  

 
ΦΤΙΑΞΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΣΕ 5' 

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