


Σχετικά με το έργο 
 

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ένα εικαστικό εργαστήρι, μέσα από το 
οποίο οι μαθητές του νηπιαγωγείου θα έρθουν σε επαφή με διάφορα 
υλικά και τεχνικές εικαστικών, ενώ παράλληλα θα υπάρχει επικοινωνία, 
συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία της Ελλάδας και 
ενδεχομένως και του εξωτερικού, τα οποία θα διαπραγματεύονται την ίδια 
θεματική. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση των φυσικών 
ικανοτήτων των παιδιών, στην αφύπνιση της περιέργειάς τους, στην 
κινητοποίηση της φαντασίας τους, στην ενθάρρυνση της έκφρασης, στην 
καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους και στον πειραματισμό με υλικά και 
τεχνικές. Παράλληλα, επιδιώκεται τα παιδιά να εκφράζονται, να 
αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν, να μαθαίνουν και να συνεργάζονται 
χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ στο πλαίσιο των καθημερινών τους 
δραστηριοτήτων, εντός και εκτός τάξης. 

 



 ΣΤΌΧΟΙ 

 Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές του 
νηπιαγωγείου 
-να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να 
επινοούν διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για τη δημιουργία 
πρωτότυπων έργων 
-να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από την Τέχνη 
- να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και να κινητοποιήσουν τη φαντασία 
τους 
-να αναπτύξουν κοινωνικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες μέσα 
από την αξιοποίηση των ΤΠΕ  

 



Σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα  

 15o  Oολοήμερο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου 

 2ο  Νηπιαγωγείο Νέων Μαλγάρων 

 .7ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων 

 8ο Νηιαγωγείο Γαλατσίου 

 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης 

 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου 

 Özel Ümraniye Gökkuşağı İlkokulu Turkey 

 8ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης 

 7ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης 

 15ο Νηπιαγωγείο Πάτρας  

 2ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας 

 32ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 

 1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης 

 

   

 



βδομάδα 28/11-2/12: Γνωριμία των σχολείων - εταίρων (με όποιο τρόπο επιλέξει ο 

καθένας π.χ. αποστέλλοντας ένα γράμμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
Δεκέμβριος  2016 

Εβδομάδα 5/12 - 9 /12:       πηλός,γύψος 
Εβδομάδα 12/12 - 16 /12:    πηλός,γύψος 

Ιανουάριος  2017 
Εβδομάδα 9/1 - 13/ 1:      μαρκαδόροι, ξυλομπογιές 
Εβδομάδα 16/1 -20 /1:     μαρκαδόροι, ξυλομπογιές 

  
Εβδομάδα 23/1 - 27/1:    τέμπερες, δακτυλομπογιές 
Εβδομάδα 30/1 - 3 /2:     τέμπερες, δακτυλομπογιές 

Φεβρουάριος  2017 
Εβδομάδα 6/2 - 10 /2:      λαδοπαστέλ-κηρομπογιές-κιμωλία 
Εβδομάδα 13/2 - 17 /2:    λαδοπαστέλ-κηρομπογιές-κιμωλία 

  
Εβδομάδα 20/2 - 24 /2:    ανακυκλώσιμα υλικά 
Εβδομάδα 27/2 - 3/3:      ανακυκλώσιμα υλικά 

Μάρτιος    2017 
Εβδομάδα 6/3 - 10 /3:      ανακυκλώσιμα υλικά 

  
Εβδομάδα 13/3 - 17/3:     κάρβουνο, νερομπογιές 
Εβδομάδα 20/3 - 24 / 3:    κάρβουνο, νερομπογιές 

  
Εβδομάδα 27/3 - 31/3:     κορδέλες, σκοινιά, κορδόνια 

Απρίλιος   2017 
Εβδομάδα 3/4 -7 /4:    κορδέλες, σκοινιά, κορδόνια    

Μάιος  2017 
Εβδομάδα 2/5-5 /5 :       εφημερίδες, περιοδικά 
Εβδομάδα 8/5-12/5:       εφημερίδες, περιοδικά 

  
Εβδομάδα 15/5-19/5:     Κλείσιμο προγράμματος, οργάνωση παρουσίασης 
Εβδομάδα 22/5-26/5:     Κλείσιμο προγράμματος, οργάνωση παρουσίασης 

Πρόγραμμα έργου 



Γνωριμία των σχολείων 
Βίντεο 

 





Δημιουργίες με μαρκαδόρους και ξυλομπογιές  



Δημιουργίες με μαρκαδόρους  



Δημιουργίες με ξυλομπογιές  





Τυπώματα με παλάμες 





Τυπώματα με παλάμες 



Ομαδική Ζωγραφική :Χιονισμένο δεντράκι  



Πίνακες ζωγραφικής με θέμα:Η αμυγδαλιά  



Τυπώματα  με βατονέτες  



Τεχνική με οδοντόβουρτσα 





Δημιουργίες με  κηρομπογιές!  

Αποκριάτικες μάσκες  





Τεχνική με  λαδομπογιές κα μαύρη τέμπερα 









Φτιάχνουμε μάσκες με γάζες 



Οι μάσκες μας 



Οι χαρταετοί μας φτιαγμένοι 
με ανακυκλώσιμα υλικά  



Ψηφίζουμε τον χαρταετό που μας άρεσε  



Ζωγραφίζουμε με νερομπογιές 







Δημιουργίες με κορδέλες 







Το Πάσχα ετοιμάσαμε καρτούλες για τους φίλους 
μας  





Παιγνίδι ανακεφαλαίωσης στο power point  





Συνεργατική ζωγραφική  των σχολείων :15o Γαλατσίου ,32ο 
Ευόσμου .8ο Νεάπολης ,13ο Ρεθύμνου,7ο Αγίων 

Αναργύρων, 15ο Πατρών, 2ο Ευκαρπίας 
 



Συνεργατική ζωγραφική με το 2ο 
νηπιαγωγείο  Ευκαρπίας 

Συεργατική ζωγραφική με σχολεία : 



Ο κλόουν E tw  ταξίδεψε και στο  δικό μας νηπιαγωγείο 



Παίζουμε με το φιδάκι που μας έστειλε το 8ο  νηπιαγωγείο 
Νεάπολης! 



Το γαϊτανάκι μας ξεκίνησε το ταξίδι του το Φεβρουάριο και επέστρεψε 
στις 2 Ιουνίου στο νηπιαγωγείο μας 



Συνομιλούμε με άλλα σχολεία μέσω chat 

Συνομιλία με το 7ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων 



Δείτε τα δώρα μας  και τις κάρτες που λάβαμε  

Ο Χαρταετός του 7ου Νηπιαγωγείου 
Μεταμόρφωσης  

Από το 8ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης  



Από το  15ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου 

Από το 8ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης  



Η εφημεριδοκαρδούλα από το 
7ο Νηπιαγωγείο Αγίων 

Αναργύρων   



Στις 7 Ιουνίου λάβαμε δύο 
ακόμα καρτούλες  από το 
νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης και 
το νηπιαγωγείο Ηλιούπολης  





Το αναμνηστικό μας κοινό σε όλα 
τα σχολεία   
 

Η πρόσκληση μας  κοινή σε όλα 
τα σχολεία  



Ευχαριστούμε πολύ για την 
παρουσία σας! 


