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14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ         
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤ΄1 – ΣΤ΄2  
 
Ημερομηνία: …………………………………………………………………………. 
 
Όνομα ομάδας:……………………………………………………………………….. 
 
Μέλη της ομάδας: 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Κάθε ομάδα εξετάζει τους παρακάτω πίνακες ζωγραφικής:  
 
 
              1                                          2                                         3 
 
 
 
 
 
 
 
                4                                         5                                         6 
 
 
 
 
 
                 7                               8                                                    9 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    11 
                   10                                                                                   
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1. Αντιστοιχίστε σωστά: 
 
     Θερισμός                                                πίνακας 9 
     Λίχνισμα                                                 πίνακας 7 
     Αλώνισμα                                               πίνακας 1 
     Όργωμα                                                  πίνακας 5 
     Συγκέντρωση σιταριού                           πίνακας 6 
 
 
 

2. Δώστε ένα δικό σας τίτλο για κάθε πίνακα: 
Πίνακας 1 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 2 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 3 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 4 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 5 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 6 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 7 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 8 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 9 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 10 
……………………………………………………………………………………… 
Πίνακας 11 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Παρατηρήστε προσεκτικά τους πίνακες 1 και 7.  
α)Ποια χρώματα κυριαρχούν στον καθένα;  
β) Τι εποχή πιστεύετε πως δείχνει ο κάθε πίνακας;  
γ) Έχουν σχέση τα χρώματα που επέλεξε ο ζωγράφος με την εποχή; 
 
α)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
β)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
γ)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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4. Στον πίνακα 10 βλέπεις ένα παζάρι. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσιάζει 
περισσότερο; Τι φαίνεται να πουλάνε; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σήμερα; Γιατί;  
Κάθε πότε νομίζεις ότι γινόταν; Είναι άνθρωποι της ίδιας περιοχής όλοι; 
Παρατηρώντας  το ντύσιμό τους σε ποια χρονολογία πιστεύετε πως 
αναφέρεται ο πίνακας;  

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5. Στον πίνακα 11 βλέπουμε επίσης ένα παζάρι. Προσδιόρισέ το χρονικά.  

Κατέθεσε την άποψή σου για αυτά που πωλούνται σε αυτό. Ποιοι τα 
κατασκεύαζαν, ποιοι τα πουλούσαν, ποιοι τα αγόραζαν, υλικά κατασκευής 
(πρώτε ύλες). 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
6. Ποια η ηλικία της κοπέλας στον πίνακα 8; Τι δουλειά πρόκειται να κάνει; 

Σκεφτείτε και απαντήστε: Γιατί ενώ κάνει δουλειές φοράει τόσο ωραία και 
πεντακάθαρα ρούχα; Γιατί πρόσεχε τόσο πολύ την εμφάνισή της; 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....... 

 
7. Συνδυάζοντας τους πίνακες 3 και 4 γράψε τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ 

τους. Επίσης τι μπορεί να συζητούν οι γυναίκες του πίνακα 4 και τι μπορεί να 
σκέφτεται ο άνδρας  στον πίνακα 3. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 


