
Δημιουργός Παρουσίασης: Ειρήνη Ματθαιάκη, Νηπιαγωγός 



 να πειραματιστούν με διάφορα υλικά & τεχνικές 

 να εκφραστούν ελεύθερα 

 να έρθουν σε επαφή με Έργα Τέχνης, να τα  
επεξεργαστούν και να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα 

 να καλλιεργήσουν την καλαισθησία τους 

 να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους 

 να απολαύσουν τη χαρά της δημιουργίας 











Γύρω στην ηλικία των 1,5 με 2 ετών παρατηρούνται οι πρώτες απόπειρες 
του παιδιού να εκφραστεί εικαστικά. Σε αυτή τη φάση μιλάμε για το  

στάδιο του “μουντζουρώματος” ή “μουντζουρογραφήματος”.  

Στην ηλικία των 3 ετών περίπου το παιδικό σχέδιο διαφοροποιείται καθώς 
τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν πως οι γραμμές τους μπορούν να 

αναπαριστούν κάτι.  
Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά αρχίζουν να σχεδιάζουν κύκλους ή ελλείψεις 



Από το 4ο έτος αξιόλογη πρόοδος στην απόδοση της μορφής  των 
αντικειμένων και των ανθρώπων. Σε αυτή τα φάση όμως το παιδί δε 
ενδιαφέρεται ακόμη για τις πραγματικές αναλογίες των μορφών, στις 

οποίες αποδίδει τις λεπτομέρειες που εκείνο θεωρεί χαρακτηριστικές. 





Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 

πλαστελίνη / αλατοζύμη νερομπογιές / 
τέμπερες 

μαρκαδόροι 

ξυλομπογιές 

παστέλ 



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 



Ρόλος του γονέα είναι να… 

δείχνει ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία του παιδιού,  

ρωτάει το παιδί τι σχεδίασε 

σχολιάζει θετικά το σύνολο και να τονίζει στοιχεία που 
βρίσκει ενδιαφέροντα, όπως χρώμα, μέγεθος, έκφραση.  

παρέχει ποικιλία υλικών και να εξηγεί τον τρόπο χρήσης τους 

δίνει ερεθίσματα για δημιουργική έκφραση (παραμύθι, φύση, 
γεγονός, κατασκευή δώρου… 



Ρόλος του γονέα είναι να… 

 κάνει ερωτήσεις που προάγουν την έκφραση, την φαντασία, τη 
διεργασία συναισθημάτων (π.χ. «τι συμβαίνει εδώ;», «Πώς νομίζεις 
ότι αισθάνεται το παιδί που παίζει μόνο του;», «τι θα γίνει μετά;») 

 αναρτά τα έργα του παιδιού σε 
εμφανές σημείο ενισχύοντας 

την αυτοπεποίθησή του 

 δίνει ιδέες για να εμπλουτίσει 
το έργο του (τι άλλο θα 

μπορούσες να ζωγραφίσεις;) 



Το μηχανικό και συχνά βαρετό γέμισμα περιγραμμάτων 
περιορίζει τη φαντασία και την δημιουργικότητα  

Η Τέχνη δεν είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της 
πραγματικότητας αλλά ένα μέσο έκφρασης 



Ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνετε τί ακριβώς είναι αυτό που κρατάτε στα 
χέρια σας (!!) 


