
                           ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 

Στο μάθημα των εικαστικών φέτος οι μαθητές των τμημάτων της Ε΄ 

και της ΣΤ΄ θα διδαχθούν τις εξής ενότητες α) Σύνθεση, β) Ανάγλυφο 

και γ) Ολόγλυφο, στα αντίστοιχα τρίμηνα. Στο πρώτο τρίμηνο 

(Σύνθεση) μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χώρο που τους δίνεται, 

είτε με λίγα είτε με πολλά δεδομένα. Τα δεδομένα στην προκειμένη 

περίπτωση είναι σχήματα (τετράγωνο, ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο, κύκλος, τρίγωνο), τα οποία, στην πρώτη 

περίπτωση θα πρέπει επιλέγοντας ένα να το τοποθετήσουν στο 

χαρτί σε τρία διαφορετικά μεγέθη ενώ στην δεύτερη μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν όποια και όσες φορές θέλουν. Τα προσχέδια 

έχουν γίνει από όλα τα παιδιά και απομένει να γίνουν τα έργα. 

Παράλληλα με τα σχήματα, καλούνται να διαχειριστούν τις υφές και 

τα χρώματα αυτών καθώς και της επιφάνειας που θα τα 

τοποθετήσουν. Χρειάζονται λοιπόν για να υλοποιήσουν την εργασία 

τους τα εξής: 

• Μια άκαμτη επιφάνεια Α3 διαστάσεων 30cm x 42cm 

(π.χ. λεπτό ξύλο (0,5cm), χοντρό χαρτόνι κλπ) ή κάτι 

ανάλογο που έχετε στο σπίτι σας και δεν χρειάζεται να την 

προμυθευτείτε,στην οποία θα επέμβουν και θα 

διαμορφώσουν το χρώμα και την υφή της με υλικό της 

αρεσκείας τους, που συνδιάζεται όμως με το υπόλοιπο έργο. 

• Υλικά, διαφορετικά μεταξύ τους σε χρώμα και υφή, τα 

οποία θα μπορούν εύκολα να κόψουν και να κολλήσουν 

μέσα στην τάξη. Πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται πλέον, 

ή δεν χρειάζεστε στο σπίιτ και μπορούν να μετατραπούν σε 

κάτι που θα κοσμεί τον χώρο τους όπως υφάσματα και 

νήματα διαφορετικών υφάνσεων και παχών που 

σχηματοποιούνται εύκολα. 

 

Παραθέτω δύο παραδείγματα για να έχετε εικόνα του τι περιγράφω. 

(Μέρος των υλικών που έχω χρησιμοποιήσει δεν είναι τα 

καταλληλότερα για παιδιά, να επιλέξετε τα υλικά σας προσεχτικά και 

να τους επιτρέψετε να φέρουν μάζι τους ότι επιπρόσθετα κρίνουν 

μαζί με όσα τους δώσετε. Θα τα αξιολογήσουμε στην τάξη εάν μας 

είναι χρήσιμα) 

 



 

1. Εικόνες υλικών 

 

 

                            
 

• Ξύλο πάχους 0,5 cm           Ψηφίδες                             Δίσκοι κοπής και λείανσης 

                                                                                                                                

                                  Γλωσσοπίεστρα           Μεταλλική φλάντζα    
    
                                  Φύλλο χαλκού             Ντουί φωτιστικού 

 

2. Εικόνες έργων       

 

 

                         

 

 


