
Αναφορά Δημιουργού cc 



MONET , GARDEN IN GIVERNY 

Η επαφή των παιδιών με γνωστά
έργα τέχνης προσφέρει πολλά
και πλούσια ερεθίσματα.
Επιπλέον μέσα από την Τέχνη
των Εικαστικών τα παιδιά
καλλιεργούνται πολυδιάστατα ,
εισάγοντας τα σε μια διαδικασία
μάθησης και έκφρασης , μέσω
της δημιουργικότητας.

Σε αυτό το project με θέμα
“Η Άνοιξη μέσα από τα πινέλα
μεγάλων ζωγράφων “ επιχειρείται
η σύνδεση με κάποια από τα
γνωστικά αντικείμενα του
Νηπιαγωγείου .



Σε αυτόν τον πίνακα ο ζωγράφος παρομοιάζει  τις 4 εποχές του χρόνου με ανθρώπους. 

Αφού παρατηρήσεις καλά το πίνακα, να βρεις :
1) Ποιος άνθρωπος πιστεύεις ότι είναι η Άνοιξη?

2) Από πού το κατάλαβες? 
3) Τι φοράει, τι κρατάει, τι φρούτα έχει μπροστά  του ?

4) Μπορείς να μαντέψεις τις υπόλοιπες εποχές ?

5) Ποια σου αρέσει περισσότερο , γιατί?

Μάντεψε ποιος…

Οι 4 Εποχές , Γ.Τσαρούχηs



ΤΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ  VAN GOGH



Κάποιοι ζωγράφοι αντί για πρόσωπα και πράγματα χρησιμοποιούν στην ζωγραφική τους 
σχήματα .Αυτό το είδος ζωγραφικής ,επειδή κάποιος μπορεί να μην καταλάβει από την 

αρχή τi είναι αυτό το οποίο  βλέπει , ονομάζεται  αφηρημένη τέχνη. 
Παρακάτω βλέπεις έναν  τέτοιο πίνακα .Αφού τον κοιτάξεις με προσοχή ,πες :

1) Τι  βλέπεις στον πίνακα? Μπορείς να διακρίνεις κάποια ζώα? 
2) Ποια σχήματα μπορείς να διακρίνεις στον πίνακα?

4) Κάνε τώρα κι εσύ μια ζωγραφιά , χρησιμοποιώντας μόνο σχήματα.

“O ΚΗΠΟΣ” ,MΙΡΟ, Πάτησε στο σύνδεσμο για να δεις τον πίνακα σε animation

https://www.youtube.com/watch?v=KD0xK-weKEk

https://www.youtube.com/watch?v=KD0xK-weKEk


MONET  ,  GARDENS AND LANDSCAPES



Ώρα για Γλώσσα 
Ποιο ανοιξιάτικο φρούτο βλέπεις στον πίνακα?

1) Από ποιο γράμμα αρχίζει?
2) Ξέρεις άλλες λέξεις που να  ξεκινούν  από αυτό το γράμμα?
3) Αν θες γράψε  ή ζωγράφισε  κι‘  εσύ μερικές από αυτές .

4) Πήγαινε  τώρα στην επόμενη σελίδα και θα διαβάσεις μια απολαυστική 
συνταγή .

«Φράουλες», Ρενουάρ





Οι Νηπιαγωγοί του 4ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας 



https://www.yiannislucacos.gr/recipe/glyka/5040/granita-fraoyla

http://www.gastronomos.gr/gr/%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC/%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81
%CE%B9-4-
%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B1-
%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1

https://gr.pinterest.com/pin/576390452296855323/

https://www.psychografimata.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-
%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7-
%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82/

https://twitter.com/epiplaki/status/704639148355887104/photo/1

 Όλα τα έργα τέχνης καθώς και οι φωτογραφίες και το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα παρουσίαση αντλήθηκαν
από το διαδίκτυο , με τη δικαιοδοσία της Ορθής Χρήσης Υλικού με σκοπό τη δημιουργία και τον διαμοιρασμό νέας γνώσης.

 Ο σκοπός και η φύση της χρήσης, υλικού έχει ΜΗ εμπορικό χαρακτήρα και ΜΗ κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό σκοπό.

 Το περιεχόμενο ανήκει στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

 Με δήλωση αποποίησης αναφέρουμε ότι ΔΕΝ υφίσταται πρόθεση παραβιάσης πνευματικά δικαιωμάτων των κατόχων

https://www.yiannislucacos.gr/recipe/glyka/5040/granita-fraoyla
http://www.gastronomos.gr/gr/%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC/%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-4-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1
https://gr.pinterest.com/pin/576390452296855323/
https://www.psychografimata.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://twitter.com/epiplaki/status/704639148355887104/photo/1

