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Η τέχνη στο 
Νηπιαγωγείο



Παιδαγωγική 
προσέγγιση της 

Αισθητικής Αγωγής



Αισθητική 
αγωγή 

•Καλλιέργεια των αισθήσεων 
του ατόμου με στοχευμένες

δραστηριότητες 
υποστηριζόμενες από τις 

τέχνες οι οποίες, 
προσαρμοσμένες στις 
εκάστοτε ανάγκες των 

μαθητών, έχουν ως 
αποτέλεσμα έναν πιο 

ξεκάθαρο τρόπο σκέψης και 
εξέλιξη των διανοητικών τους 

ικανοτήτων. 



Αισθητική 
αγωγή 

• Ο Howard Gardner ερευνώντας την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του ατόμου αναφέρθηκε 
πρώτος στα πολλαπλά είδη νοημοσύνης που 
διαθέτει ο άνθρωπος και ισχυρίστηκε ότι μέσα 
από την παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να 
ενθαρρύνονται και να κινητοποιούνται όλα τα 
συμβολικά συστήματα που αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά είδη νοημοσύνης, ώστε να 
καταλήξει το κάθε άτομο να διαθέτει ένα 
σύστημα νοηματοδότησης των διαφορετικών 
εννοιών, ιδεών και γεγονότων.

• Ακόμη πιο σημαντικό φαίνεται να είναι, στις 
μικρότερες ηλικίες, το να διευρυνθεί η χρήση 
των συμβόλων ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα 
κατανόησης και έκφρασης όλο και 
περισσοτέρων νοημάτων αλλά και 
συναισθημάτων και καταστάσεων οι οποίες δεν 
φαίνεται να είναι εύκολο να προσεγγιστούν 
παρά μόνο μέσω μεθόδων έξω από τα 
ορθολογικά επιχειρήματα. 



Αισθητική 
αγωγή 

• Την άποψη του Gardner τεκμηρίωσαν με 
έρευνές τους οι μελετητές της επικοινωνίας 
του Palo Alto, οι οποίοι απέδειξαν ότι:

• Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νοητικών 
λειτουργιών προϋποθέτει εκτός από την 
καλλιέργεια της λογικής και την καλλιέργεια της 
φαντασίας, της δημιουργικότητας, των 
συναισθημάτων και της διαίσθησης.

• Οι δεξιότητες αυτές αποκτούνται αποκλειστικά 
μέσα από την επαφή του ατόμου με την τέχνη, 
μέσω της οποίας ενεργοποιείται κατά κύριο 
λόγο το δεξί ημισφαίριο του ανθρώπινου 
εγκεφάλου που στην ουσία, με την ικανότητά 
του να συλλαμβάνει ολιστικά τις σύνθετες 
καταστάσεις, οδηγεί τον νου στην πραγματική, 
ολοκληρωμένη  αντίληψη του κόσμου γύρω 
του. 



Η αξία της 
εικαστικής 
αγωγής στο 
Νηπιαγωγείο

• Βασικός στόχος του νηπιαγωγείου είναι 
να βοηθήσει το παιδί στην κοινωνική, 
συναισθηματική, σωματική και κοινωνική 
του ανάπτυξη. Πρόκειται για τομείς 
ανάπτυξης οι οποίοι είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους και συνθέτουν 
την ολότητα της ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του ατόμου. 



Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

Στον χώρο του Νηπιαγωγείου η αισθητική αγωγή 
επιτυγχάνεται με μαθήματα όπως τα εικαστικά, το 
δράμα, ο χορός, η μουσική, η θεατρική εκπαίδευση,  και 
η πληροφορική, αλλά και με όποια άλλη δραστηριότητα 
έχει σαν στόχο την δημιουργία.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και προγράμματα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα,2001 
σελ27-34.

Φ.Ε.Κ. 1376, Τ. β΄18-10-2001. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και προγράµµατα
σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα,2001 
σελ27-34.



Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται και 
οργανώνονται στο νηπιαγωγείο εμπλέκονται και 

αλληλοσυμπληρώνονται, οι τέχνες συνυπάρχουν ανοίγοντας 
νέους δημιουργικούς δρόμους. Η Μουσική για παράδειγμα  

είναι δυνατόν να συνυπάρξει με την εικαστική δημιουργία, ενώ 
το θέατρο περιλαμβάνει και μουσική  και εικαστική δημιουργία. 
Με αυτόν τον τρόπο συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση χωρίς 

να τονίζεται η εξειδίκευσή τους. Ωστόσο η ανάπτυξη των 
διαθεματικών δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των στόχων 
που επιδιώκονται προϋποθέτουν τη γνώση και την κατανόηση 

κάθε προγράμματος από τον εκπαιδευτικό. 



Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

Εικαστικά :τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την 
ομορφιά  στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης µε τα οποία 
έρχονται σε επαφή.

Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και 
επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Παρατηρούν, πειραματίζονται µε διαφορετικά υλικά και τεχνικές,  ερευνούν 
και  χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης.

Ανακαλύπτουν  ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας .

Χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό µε άλλες δραστηριότητες του 
προγράμματος. 



Νέο 
πρόγραμμα 
Σπουδών για 
το 
Νηπιαγωγείο 

• Εικαστικά, 

• Μουσική, 

• Θέατρο,

• Χορός 

• Οπτικοακουστική Έκφραση. 

Κάθε μορφή τέχνης στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι διακριτή, όμως, όλες 
έχουν δύο κοινές  πλευρές: 

• 1.αντλούν από την αισθητική εμπειρία, η  
οποία λειτουργεί ως κλειδί για τη μάθηση 
στις τέχνες  

• 2. Πρόκειται  για συμβολικά συστήματα που 
το καθένα έχει τη δική του γλώσσα.



Νέο 
πρόγραμμα 
Σπουδών για 
το 
Νηπιαγωγείο 

• «Συμβολή των Τεχνών στην ανάπτυξη της 
επικοινωνίας, καθώς κάθε μορφή τέχνης έχει 
το δικό της συμβολικό σύστημα».

• Ανάπτυξη του «αισθητικού γραμματισμού», 

• Επαφή των παιδιών με τα σημεία, τους 
κώδικες, τα στοιχεία και τις συμβάσεις των 
τεχνών

• Ευκαιρία για έκφραση και επικοινωνία με 
πολλούς  και δημιουργικούς τρόπους.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νέο πρόγραμμα 
σπουδών για το Νηπιαγωγείο, Αθήνα: 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011.



Στόχοι της εικαστικής αγωγής

Η εικαστική αγωγή στο Νηπιαγωγείο  δεν έχει σα 
στόχο την απόκτηση από τα παιδιά εξειδικευμένων 
γνώσεων γύρω από την τέχνη. 

Η τέχνη στην περίπτωση του Νηπιαγωγείου 
συνδέεται άρρηκτα με όλα τα μαθησιακά πεδία

Μέσω της τέχνης είναι πιο εύκολο να αποκατασταθεί 
η επαφή ανάμεσα στις αισθήσεις, την ευαισθησία, 
την φαντασία και τις νοητικές ικανότητες.

Σύγχρονη εκπαίδευση-Ολιστική αντίληψη για τη 
γνώση.



Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού

Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων που 
εμπλέκονται με την τέχνη ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός.

Προσφέρει στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθίσματα τα 
οποία θα ενεργοποιήσουν την φαντασία τους, θα 
κινητοποιήσουν την δημιουργικότητά τους, θα 
απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους.

Εμπνέει τα παιδιά να ασχοληθούν με έναν νέο 
κόσμο ο οποίος θα απελευθερώσει τις εκφραστικές 
τους δυνατότητες.

Διεισδύει μέσα από τις δραστηριότητες σε  κάθε 
μαθησιακό πεδίο (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) 

Απευθύνεται σε κάθε τομέα ανάπτυξης (κοινωνικός, 
ψυχοκινητικός, συναισθηματικός, νοητικός), 



Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο



 Να παρατηρούν το περιβάλλον και να το εντάσσουν στο έργο τους

 Να ανακαλύψουν ότι η Τέχνη είναι σημαντικός τρόπος έκφρασης και μπορεί να
εκφράσει συναισθήματα.

 Να παρατηρήσουν με επισκέψεις τον περιβάλλοντα χώρο, αστικό και φυσικό.
Αναπτύσσουν την εικαστική έκφραση εικόνων της φαντασίας τους.

 Εκφράζουν ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τα έργα τους.

 Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και μαθαίνουν τους κανόνες του
σεβασμού στο έργο και στις επιλογές του άλλου.

 Αποκτούν γνώσεις και απλές πληροφορίες για τις εικαστικές τέχνες μέσα από
επισκέψεις σε Μουσεία ή γκαλερί αλλά και με επισκέψεις στο Διαδίκτυο.

 Χρησιμοποιούν ορολογία, για να εκφράσουν τις σκέψεις, τις απόψεις και τα
συναισθήματά τους για τα έργα Τέχνης.

 Αναπτύσσουν χαρά και ενδιαφέρον για την Τέχνη και επιθυμία να συμμετέχουν
σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

 Αρχίζουν να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν έργα τέχνης.



✓Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα – Τεχνικές

✓Εξοικείωση με τα απλά µορφικά στοιχεία 

✓Εισαγωγή στις μορφές των εικαστικών τεχνών

✓ Επαφή με τα έργα τέχνης 

✓Εισαγωγή στην καλαισθησία





 Να αντιληφθούν την αξία του σημείου - του μικρότερου
εικαστικού στοιχείου.

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν και να
συμπεριλαμβάνουν στα έργα τους απλά μορφικά
στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα).



 Το σημείο αποτελεί το μικρότερο εικαστικό 
στοιχείο.

 Στην τέχνη αποτελεί βασικό  
μορφοπλαστικό στοιχείο η χρήση του 
οποίου, ως βασικού εργαλείου σύνθεσης και 
έκφρασης, καταλύει στερεοτυπικές απόψεις 
για τη χρήση των μορφοπλαστικών μέσων 
(μόνο η γραμμή κάνει γραμμές, μόνο το 
"γέμισμα" γεμίζει περιοχές, μόνο η ανάμιξη 
χρωμάτων παράγει νέα χρώματα)

























1. Εισαγωγή στην έννοια της 
τελείας ως βασικού 
μορφοπλαστικού

στοιχείου. Γνωριμία με την 
τεχνική του πουαντιγισμού 

και του βασικού 
εκπροσώπου του George 

Seurat.



2.-Μπορείτε να περιγράψετε 
τους πίνακες που βλέπετε;

-Χρησιμοποιεί γραμμές ο 
καλλιτέχνης;

-Πώς νομίζετε ότι κάνει πιο 
ανοικτά ή πιο σκούρα τα 
χρώματά του;

-Τι διαφορά έχει ο τρόπος 
που ζωγραφίστηκε ο κάθε 
πίνακας;

-Από πού αντλεί τα θέματά 
του ο ζωγράφος;



 3.Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά εικόνες από το 
φυσικό και το δομημένο περιβάλλον στο οποίο 
διακρίνονται πυκνώσεις και αραιώσεις σημείων (π.χ. 
μωσαϊκά δάπεδα, κόκκοι άμμου, νυχτερινός ουρανός 
μικροσκόπιο). 

 4.Στη συνέχεια ζητούμε από τα ίδια τα παιδιά  να 
ψάξουν σε περιοδικά, σε βιβλίο και στο διαδίκτυο 
διάφορες εικόνες που να δείχνουν πυκνώσεις και 
αραιώσεις σημείων.  Δημιουργούμε ένα κολλάζ με 
αυτές τις εικόνες το οποίο αναρτούμε στην τάξη. 
Ακολουθεί συζήτηση για το τι διακρίνουν μέσα σε αυτές 
τις εικόνες και τέλος από το τι αποτελούνται  (σημεία). 



 5. Οι μαθητές διαλέγουν ένα έργο του καλλιτέχνη και προσπαθούν να
ζωγραφίσουν τα ίδια κάτι παρόμοιο. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν
διάφορα μέσα (φλομάστερ, παστέλ, πινέλα, το εργαλείο brush στο
Microsoft Paint).

 6. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο/η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά
να διακρίνουν λεπτομέρειες στους πίνακες που φανερώνουν την
τεχνική του ζωγράφου και στη συνέχεια καθοδηγεί τα ίδια να
δημιουργήσουν πυκνώσεις και αραιώσεις με τα σημεία, να αλλάξουν το
οπτικό αποτέλεσμα προσθέτοντας άλλου χρώματος τελείες, (π.χ.
κίτρινες τελείες ανάμεσα σε μπλε για να φαίνεται σαν πράσινο) κ.λ.π .





 -Γραμμή 
 -Εκφράζουν συναισθήματα και αποδίδουν με 

κίνηση ποικιλία γραμμών 
 -Ορίζουν περιγράμματα 
 -Μελετούν έργα εικαστικής τέχνης και 

διαπιστώνουν την κυριαρχία γραμμών στην 
εικαστική έκφραση 

 -Εκφράζουν και καταγράφουν την ποικιλία που 
εμφανίζεται στις γραμμές όπως ατέρμονες, 
καμπύλες, ευθείες, ‘‘μονοκονδυλιές’’, 
περιγράμματα κλπ. 



 Η γραμμή, το σχήμα, όπως και το σημείο , είναι  από τα 
στοιχεία που συμβάλλουν στην κατανόηση και 
κωδικοποίηση της εικαστικής γλώσσας. 

 Η εικαστική γραφή χρησιμοποιεί ένα άλλο αλφάβητο και 
έχει άλλες αρχές και νόμους, από τον γραπτό ή προφορικό 
λόγο, που έχουν άμεση σχέση με τους νόμους του φυσικού 
μας κόσμου, τον οποίο όμως γνωρίζουμε και 
αντιλαμβανόμαστε μέσω των οπτικών μηνυμάτων που 
συλλαμβάνουμε κάθε στιγμή. 

 Μαζί με τη διεύθυνση, τον τόνο, το χρώμα και την υφή 
αποτελούν τα δομικά στοιχεία μίας εικόνας και είναι η βάση 
για περαιτέρω ανάλυση της σύνθεσης ενός εικαστικού 
έργου, αλλά και οδηγός για να κατευθύνουμε την ενέργεια 
και τη σκέψη μας, ώστε να δομηθεί σε στερεά βήματα η 
δημιουργία μας.



 1.Εισαγωγή στην έννοια 
της γραμμής και του 
σχήματος  ως βασικών 
εικαστικών στοιχείων

 Γνωριμία με τον 
ζωγράφο Χουάν Μιρό



 Περιγράψτε αυτόν τον 
πίνακα.

 Τι είδους γραμμές 
χρησιμοποιεί ο 
καλλιτέχνης;

 Τι σχήματα χρησιμοποιεί  
ο ζωγράφος;

 Τι τίτλο θα δίνατε σε 
αυτόν τον πίνακα;



 2.Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να 
αναφέρουν διάφορες γραμμές και γεωμετρικά ή μη σχήματα 
που γνωρίζουν και παράλληλα να τα σχεδιάζουν. 

 Μπορούν να αναζητήσουν αυτά τα σχήματα στο περιβάλλον 
της τάξης, του σχολείου αλλά και μέσα από διάφορα άλλα 
αντικείμενα που γνωρίζουν από το σπίτι ή από τη ζωή τους 
στην πόλη.

 3. Επισημαίνονται ιδιαίτερα εκείνα τα παραδείγματα που 
λένε τα παιδιά και που έχουν σχέση με σχήματα που οι 
άνθρωποι έχουν αναγάγει σε σύμβολα και έχουν κάποιο 
νόημα στην επικοινωνία μεταξύ τους (π.χ. το σχήμα του 
σταυρού, το σχήμα του αστεριού, κ.τ.λ.).



 4.Φτιάχνουμε γραμμές όλων των ειδών(ευθείες, 
καμπύλες, οριζόντιες, κάθετες, παράλληλες, 
τεθλασμένες) τις περιγράφουμε, τις συγκρίνουμε, και 
μιλούμε για ότι θα μπορούσε να συμβολίζει κάθε μία 
από αυτές.

 5.Τα παιδιά γίνονται τα ίδια τελείες, χωρίζονται σε δύο 
ομάδες και κάθε ομάδα δημιουργεί σχήματα και 
γραμμές που πρέπει να αποτυπώσει στο χαρτί η άλλη.



 6.Αναζητούμε με τα παιδιά κι άλλα έργα του Μιρό και 
παρατηρούμε τις γραμμές, τα σχήματα, τις μορφές, τα 
χρώματα.

 7.Τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους έργα με σχήματα 
και γραμμές.

 8.Παροτρύνουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν μια μεγάλη 
γραμμή με μονοκοντυλιά και να γεμίσουν τα ενδιάμεσα 
διαστήματα.   





Τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα βασικά
και ουδέτερα χρώματα και να
δημιουργήσουν έργα αφηρημένης
τέχνης με αυτά τα χρώματα. Βασικά
χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε,
ουδέτερα χρώματα.



 Το χρώμα είναι ένα από τα στοιχεία-κλειδιά στο μάθημα 
της Τέχνης. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν για το 
χρώμα, πώς δουλεύει και πώς μπορεί να 
διαφοροποιηθεί. Τα βασικά χρώματα είναι τρία: το 
κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε. Είναι τα τρία λαμπερά 
χρώματα της ζωγραφικής, τα πρωτεύοντα, που ζουν 
μόνα τους και δεν προέρχονται από την ανάμιξη άλλων 
χρωμάτων. Το άσπρο και το μαύρο αποτελούν την 
ομάδα των ουδετέρων χρωμάτων. Το άσπρο και το 
μαύρο δε θεωρούνται χρώματα. Το άσπρο διαχέει όλες 
τις ακτινοβολίες, ενώ το μαύρο τις απορροφά.



 1.Εισαγωγή στις έννοιες 
των βασικών και 

βοηθητικών χρωμάτων. 
Για το σκοπό αυτό 

προσφέρεται o 
καλλιτέχνης Piet

Mondrian, ο οποίος για 
μια μεγάλη περίοδο της 

ζωής του, την πιο 
γνωστή, ζωγράφιζε 
μόνο με βασικά και 
ουδέτερα χρώματα.



 Δραστηριότητα 2:

Piet Mondrian: Composition with Red, Yellow and Blue, 1921; Oil on
canvas, 39 x 35 cm .Ενδεικτικές ερωτήσεις για την κριτική ανάλυση του 
έργου:
• Μπορείτε να περιγράψετε τι ακριβώς βλέπετε (γραμμή, σχήμα, χρώμα); 

• Μπορείτε να βρείτε από το περιβάλλον σας άλλα αντικείμενα που να έχουν 
το ίδιο σχήμα (ορθογώνιο); το ίδιο χρώμα (κίτρινο ή κόκκινο ή μπλε);
• Τι σας θυμίζει το κίτρινο; κόκκινο; μπλε;
• Πώς λέγονται τα χρώματα κίτρινο, κόκκινο και μπλε;  Εισάγουμε την 

έννοια «βασικά χρώματα» και επεξηγούμε (ορολογία)
• Τι είναι το μαύρο και το άσπρο; (Τα ονομάζουμε καταχρηστικά, ουδέτερα 

χρώματα. Στην ουσία είναι η απουσία ή η παρουσία του φωτός). 
• Τι συναισθήματα σας προκαλεί ο πίνακας αυτός; Γιατί;  δείχνουμε ακόμα 
τρία έργα του ιδίου καλλιτέχνη α) Composition No. III Blanc-Jaune, 1935-
42; Oil on canvas, 101 x 51 cm, β) Composition No. 10, 1939-42; Oil on
canvas, 80 x 73 cm, γ) Broadway Boogie Woogie, 1942-43; Oil on canvas, 127 
x 127 cm 



 Δραστηριότητα 3:

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να καλέσει τα παιδιά να 
συλλέξουν εικόνες από περιοδικά που να απεικονίζουν 
αντικείμενα με ένα από τα τρία βασικά χρώματα. Στην 
τάξη μπορούν να φτιάξουν τρία χαρτόνια, ένα για το 
κόκκινο χρώμα, ένα για το κίτρινο χρώμα και ένα για το 
μπλε χρώμα, τα οποία θα έχουν όλες τις εικόνες που 
βρήκαν τα παιδιά. 



Δραστηριότητα 4:
Μία ομάδα παιδιών μπορεί να ασχοληθεί με τη 

δημιουργία ενός έργου online, καθώς τα υπόλοιπα 
παιδιά δημιουργούν τα δικά τους έργα με παστέλ ή 
μπογιές.  Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 
φτιάξουν το δικό τους έργο χρησιμοποιώντας μόνο τα 
βασικά και ουδέτερα χρώματα. Εάν έχει προηγηθεί η 
ενδεικτική δραστηριότητα 1, τότε ο/η εκπαιδευτικός 
μπορεί να καλέσει τα παιδιά να κάνουν το έργο τους 
ακολουθώντας τις βασικές αρχές του Mondrian
(αφηρημένη τέχνη με ευθείες και κάθετες γραμμές). 





 Η τεχνική του κολλάζ προέρχεται από την 
γαλλική λέξη “coller” που σημαίνει 
κολλάω. Πρόκειται για την σύνθεση 
ποικίλων υλικών που κόβονται σε 
διάφορες φόρμες και συντίθενται δίνοντας 
ένα εικαστικό αποτέλεσμα.

 Η τεχνική του κολλάζ αποτελεί μία 
σύνδεση της γλυπτικής με τη ζωγραφική, 
αφού προσθέτει μια επιπλέον διάσταση 
στη ζωγραφική και μία πιο γραμμική 
αίσθηση στη γλυπτική.

 Αν και προϋπήρχε από τον 10ο αιώνα 
(Ιαπωνία) έγινε ευραίως γνωστή από τους 
σύγχρονους ζωγράφους P. Picasso και 
G.Braque οι οποίοι την χρησιμοποίησαν με 
επιτυχία στα έργα τους, συνδέοντας την 
έκτοτε με την μοντέρνα τεχνη. 



 Αναγνωρίζουν τα χρώματα στο περιβάλλον και στα 
έργα τέχνης   Χρώμα

 Συνθέτουν διάφορα σχήματα 

Σχήματα

 Συνθέτουν μορφές με κεντρική ισορροπία 

Μορφές

 Διακρίνουν και ονομάζουν την υφή ορισμένων 
επιφανειών .

Υφή



 Σχεδιάζουν, κολλάνε, και ζωγραφίζουν σε διάφορα 
μεγέθη  χαρτιού και εκτελούν ατομικά και ομαδικά 
έργα.

 Κολλάνε διάφορα υλικά δημιουργώντας εικόνες.

 Αντιλαμβάνονται ότι το κολλάζ είναι « ζωγραφική με 
ψαλίδι» όπως είπε κάποτε ο Ματίς, με απεριόριστες 
δυνατότητες έκφρασης, παιχνιδιού και φαντασίας.



 Εισαγωγή στη φύση 
και τα 
χαρακτηριστικά του 
κολλάζ ως βασική 
μορφή των 
εικαστικών τεχνών.

 Γνωριμία με τα έργα 
κολλάζ του 
ζωγράφου Ανρί 
Ματίς



 Περιγράψτε τι βλέπετε σε αυτόν τον 
πίνακα

 Τι τίτλο θα δίνατε σε αυτό το έργο;

 Με τι υλικά το έφτιαξε ο Ματίς;

 Ποια χρώματα χρησιμοποίησε; Ποια 
σχήματα βλέπετε; 

 Από ποιο σημείο νομίζετε ότι ξεκίνησε 
να  φτιάχνει το έργο του ο Ματίς;

 Αν ήθελε να βάλει κι έναν κύκλο πού 
νομίζετε ότι θα ταίριαζε να μπει;

 Θα θέλατε να είχατε αυτό το έργο στο 
σπίτι σας; 

 Γιατί; 



Δημιουργούμε με τα παιδιά το πρώτο 
σχέδιο κάτω από το σαλιγκάρι, όπως 
έκανε ο Ματίς (σύμφωνα με τη 
μαρτυρία της βοηθού του για τον 
τρόπο που σχεδιάστηκε αυτό το έργο).

Στη συνέχεια δίνουμε στα παιδιά  
χαρτιά τα οποία αφού κόψουν  και 
χρωματίσουν τα κολλούν πάνω στο 
σχεδιάγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργούμε εξ αρχής το σαλιγκάρι 
και τα παιδιά αντιλαμβάνονται όλα τα 



Καλούμε τα παιδιά να φέρουν 
από το σπίτι τους πολλά υλικά 
που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για κολλάζ

Πειραματιζόμαστε στη 
δημιουργία κολλάζ με 
διαφορετικά υλικά σε ομαδικές 
και ατομικές εργασίες.



Η χαρακτική στο Νηπιαγωγείο

• 1η Δραστηριότητα: Γίνεται 
στα παιδιά μία εισαγωγική 
παρουσίαση στη 
χαρακτική, όπου θα έρθουν 
σε μία, πρώτη επαφή με 
αυτήν. 

• Δείχνουμε στα παιδιά μία 
προβολή με έργα 
καλλιτεχνών και 
διαφορετικών ειδών 
χαρακτικής τόσο της 
Ευρώπης όσο και της 
Ασίας. 



Η χαρακτική στο Νηπιαγωγείο
 Αναζητούμε με τα παιδιά,  παραδείγματα «χαρακτικής» που 

έχουν βιώσει τα ίδια χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει 
όπως π.χ. οι πατημασιές στο χιόνι ή οι παιδικές σφραγίδες, 
τα γραμματόσημα, το παιχνίδι της σκιαγράφησης με τα 
νομίσματα με στόχο την εισαγωγή των παιδιών μέσα από την 
εμπειρία τους στο εκφραστικό δυναμικό της χαρακτικής 
διεργασίας. 

 Μοιράζουμε στα παιδιά τα οποία χωρίζουμε σε ομάδες 
εκτυπωμένα έργα καλλιτεχνών και στη συνέχεια συζητούμε  
τις διαφορετικές τεχνικές στο καθένα, συγκρίνοντας τα έργα 
μεταξύ τους για ομοιότητες και διαφορές με στόχο να 
κατανοήσουν τα παιδιά  τα είδη της χαρακτικής αλλά την 
εικαστική σημασία και τη δύναμη της γραμμής ή του 
«κενού» στα έργα. 



Η χαρακτική στο Νηπιαγωγείο
 2η Δραστηριότητα: Επίσκεψη σε εργαστήριο χαράκτη, ο οποίος θα μας 

εξηγήσει και θα μας δείξει από κοντά βασικές μεθόδους χαρακτικής. Θα 
προβληθούν μικρά βίντεο τα οποία θα εξηγούν την τεχνική της υψιτυπίας, 
μέσω της παραγωγικής διαδικασίας. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει συζήτηση 
με τα παιδιά πάνω  σε βασικές  μεθόδους  προκειμένου να λυθούν τυχόν 
απορίες και  να δοθούν εξηγήσεις. 

 Προτείνουμε στα παιδιά να σκεφτούν θέματα που θα μπορούσαν να 
εκφράσουν με διαφόρους τρόπους χαρακτικής. Κάνουμε  μία άσκηση 
εξοικείωσης των παιδιών με τις σκληρές ασπρόμαυρες φωτοσκιάσεις της 
υψιτυπίας.: Αφού σβήσουν τα φώτα της τάξης και θα τοποθετηθεί μία 
σύνθεση νεκρής φύσης μπροστά από ένα προβολέα ή μία ισχυρή λάμπα 
έτσι ώστε οι σκιές να πέφτουν στην καθαρή επιφάνεια του πίνακα. 



Η χαρακτική στο Νηπιαγωγείο
 3η Δραστηριότητα:Δίνουμε  στα παιδιά χαρτιά και τα 

καλούμε τρίβοντας πάνω τους ξυλομπογιές να αποτυπώσουν 
επιφάνειες με πλούσια υφή στην αίθουσα ή στον προαύλιο 
χώρο. Επίσης δημιουργούμε σφραγίδες με φυσικά υλικά και 
με υλικά του σχολείου (φύλλα, ξύλα, φελιζόλ, πλαστικά)

 Έτσι τα παιδιά θα αρχίσουν να αναπτύσσουν μία ευαισθησία 
όσον αφορά την υφή κατά τη δημιουργία του χαρακτικού 
έργου. Στο τέλος του μαθήματος θα ζητηθεί από τα παιδιά 
να σκεφτούν το θέμα του έργου τους μέχρι το επόμενο 
μάθημα καθώς θα τους δοθεί και η δυνατότητα να φέρουν 
κάποιες εκτυπωμένες εικόνες, σε περίπτωση που δε θέλουν 
να το σχεδιάσουν εξ ’ολοκλήρου μόνα τους, για να 
δουλέψουμε με αυτές.



Όταν τα παιδιά βρεθούν μπροστά σε ένα έργο τέχνης ενός μεγάλου 
ζωγράφου, τους δίνεται η δυνατότητα 

 α) να γίνουν πιο ευαίσθητα για τον κόσμο γύρω τους και για τον τρόπο 
που οι άνθρωποι εκφράζονται,

 β) να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανοχή στο διαφορετικό,

 γ) να αφομοιώσουν ιδέες, προσεγγίσεις, τεχνικές, υλικά και ύλες, τις 
οποίες αργότερα  θα χρησιμοποιούν στα δικά τους έργα,

 δ) να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος 
έκφρασης , πράγμα που τα βοηθάει να ξεπεράσουν πιο εύκολα το 
σημείο της «αναπαραστατικής-οπτικά ρεαλιστικής» ζωγραφιάς,

 ε) να κατανοήσουν ότι οι άνθρωποι ανέκαθεν έκαναν τέχνη και ότι 
αυτή η δραστηριότητα ίσως δε λειτουργεί πάντα σαν υποχρεωτική 
απασχόληση, αλλά σαν αυτονόητος τρόπος έκφρασης. 

Σταματοπούλου, 1998:σ. 143-144, ΥΠΕΠΘ, 2005: σ.295)



 «Το Κόκκινο Μπαλόνι» 
ζωγραφίστηκε από τον 
καλλιτέχνη Πάουλ Κλέε (Paul
Klee) το 1922. Η πολύχρωμη 
σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων 
με έντονες αποχρώσεις του 
κόκκινου, του κίτρινου, του μπλε 
και του πράσινου που φαίνονται 
να αιωρούνται στον αέρα, 
προσφέρουν μια μοναδική 
εικόνα. Ο καλλιτέχνης 
κατευθύνει επιδέξια το μάτι μας 
στο μοναδικό κεντρικό σκηνικό 
του κυκλικού μπαλονιού με τη 
χρήση του σχήματος και της 
φόρμας



 Μέσα από μία σύντομη παρουσίαση των έργων του Πάουλ 
Κλέε, εξάπτουμε το ενδιαφέρον των μαθητών.

 Πραγματοποιείται με βίντεο και διαφάνειες, με ταυτόχρονη 
αναφορά σε βιογραφικά στοιχεία του καλλιτέχνη Πάουλ 
Κλέε. Κάνουμε ερωτήσεις όπως: 

 1) Μπορείτε να περιγράψετε τι βλέπετε (γραμμή, σχήμα, 
χρώμα); 

 2) Ποια σχήματα αναγνωρίζετε; 
 Ποια σχήματα κυριαρχούν; 
 3) Ποια χρώματα βλέπετε; Ποια χρώματα κυριαρχούν; 
 4) Τι τίτλο θα δίνατε σε αυτό το έργο τέχνης; 
 5) Πώς σας κάνει αυτή η εικόνα να νιώθετε; Γιατί νομίζετε 

σας προκαλεί αυτά τα συναισθήματα;



 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 
εργασίας 4 ομάδες των 5 ή 6 παιδιών 

 Κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές 
κατηγορίες ( μορφές έκφρασης)

 Με αφορμή τον κάθε πίνακα, που θα 
τους δοθεί, την έμπνευση που 
προσφέρει ή την ιδιαίτερη κλίση 
κάθε μαθητή, τα παιδιά χωρίζονται 
σε δύο ομάδες Ζωγραφικής και δύο 
ομάδες Κολλάζ. Οι μαθητές 
καλούνται να δημιουργήσουν με 
Ζωγραφική ή Κολλάζ μια 
φανταστική εικόνα χρησιμοποιώντας 
τα σχήματα όπως ο 



Με αφορμή το 
Πάσχα

Οι μεγάλοι ζωγράφοι στο 
Νηπιαγωγείο



Αργυρός Ουμβέρτος-
Ανάσταση,  1932

• Τι βλέπουμε;

• Πόσους ανθρώπους βλέπουμε στον  πίνακα;

• Πόσοι φαίνονται καθαρά;

• Τι χρώματα έχει χρησιμοποιήσει ο ζωγράφος; Γιατί;

• Τι ώρα είναι; Πώς το καταλαβαίνουμε;

• Τα κορίτσια είναι ντυμένα σαν εσάς;

• Τι νομίζετε ότι έχουν στα χέρια τους;

• Τι μουσική φαντάζεστε ότι ακούγεται αυτή τη στιγμή εκεί που 
είναι τα κορίτσια;

• (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ανθρωπογενές 
περιβάλλον, κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, μουσική)



Ανάσταση Sandro Botticelli 
1490-

Η Ανάσταση – Κωνσταντίνος 
Παρθένης

• Τι υπάρχει και στους δύο πίνακες;

• Τι διαφορές έχουν οι άνθρωποι στις δύο εικόνες

• Σε τι μοιάζουν οι άνθρωποι από τους δύο πίνακες;

• Ποιος πίνακας φαίνεται να δείχνει πιο καθαρά τους 
ανθρώπους;

• Πού βρίσκεται ο Χριστός σε κάθε πίνακα και τι 
υπάρχει γύρω του;

• Τι νιώθουμε όταν κοιτούμε και τους δύο πίνακες; 

• Ποιες γραμμές βλέπουμε πιο πολύ;

• (Γλώσσα, μαθηματικά, συναισθηματική αγωγή)



El Greco «Η 
ανάσταση» 1595 

• Πού βρίσκεται αυτό το μέρος;

• Τι χρώματα χρησιμοποίησε ο ζωγράφος;

• Τι βλέπουμε στην εικόνα που να είναι ίδιο;

• Ποιοι είναι γύρω από τον Ιησού;

• Ποιοι δεν είναι γύρω από τον Ιησού;

• Αν ήμαστε κι εμείς στον πίνακα, με  τι 
χρώματα θα μας ζωγράφιζε ο ζωγράφος και 
πού θα στεκόμαστε;

• Τι σας κάνει περισσότερη εντύπωση σε αυτόν 
τον πίνακα;

• (Δημιουργία και έκφραση, μαθηματικά, 
φυσικές επιστήμες, προφορικός λόγος)


