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Oι σελίδες του τετραδίου σας είναι ανοιχτές και περιμένουν 

τις δικές σας δημιουργίες. Mε αφορμή όσα είδατε και μάθατε 

στο βιβλίο των εικαστικών θα φτιάξετε το προσωπικό σας 

τετράδιο τέχνης.

Ένα τετράδιο που θα φυλάξετε και θα σας περιμένει πάντα  

να σας θυμίζει –κάθε φορά που θα το ανοίγετε– ότι υπήρξατε και 

εσείς μικροί δημιουργοί.

Tα χρωματιστά μολύβια, οι μαρκαδόροι, τα παστέλ, τα χρωματιστά 

χαρτιά θα απλωθούν σε όλες τις σελίδες του τετραδίου σας.

Θα γράψουν γραμμές, θα σχεδιάσουν σχήματα και θα στολίσουν  

με χρώματα τον δικό σας κόσμο.

Μικροί μας φίλοι



. 
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Έργα καλλιτεχνών

Ιδέες για δημιουργίες

Οι δικές μας δημιουργίες

Παρατηρώ τη φύση και το περιβάλλον

Tα σκίτσα του βιβλίου
Κάθε φορά που θα βλέπεις τα παρακάτω σκίτσα θα ξέρεις ότι σημαίνουν...



. 
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Mορφές από γραμμές, σχήματα και χρώματα
Eνότητα A
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1
2

Τι νομίζεις ότι θα παρουσιαστεί πάνω σε ένα χαρτί 
αν το τσαλακώσεις και μετά το ξετυλίξεις (εικ. 1, 2);

A1. Παντού γραμμές

Τσαλάκωσε ένα χαρτί, ξετύλιξέ το και ακολούθησε 
με μαρκαδόρους τις γραμμές που έχουν δημιουργηθεί.

Σχεδίασε βουνά, κάμπους, ποτάμια... το δικό σου τοπίο. Χρησιμοποίησε 
ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κηρομπογιές και όλες τις γραμμές που έμαθες.



11

Eνότητα A
Mορφές από γραμμές ,  σχήματα και χρώματα

1
Μπορείς να φανταστείς πώς μπορούμε να φτιάξουμε γραμμές με βώλους;

Βουτήξτε βώλους σε τέμπερες, αφήστε τους να κυλήσουν 
πάνω σε μεγάλο χαρτί και δημιουργήστε τυχαίες γραμμές (εικ. 1).

Σχεδίασε δέντρα με κλαδιά και πολλά φύλλα. 
Σκέψου πού θα χρησιμοποιήσεις χοντρές και πού λεπτές γραμμές.
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1

2

Ανακάλυψε και σχεδίασε με το μολύβι σου πάνω στα αντικείμενα
 τα σχήματα που τους ταιριάζουν και χρωμάτισέ τα (εικ. 1, 2).

Α2. Ο κόσμος όλος με σχήματα

Σχεδίασε μόνο με σχήματα τα αντικείμενα που θέλεις
 και χρωμάτισέ τα με μαρκαδόρους.
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Eνότητα A
Mορφές από γραμμές ,  σχήματα και χρώματα

2
1

Με κύκλο, τρίγωνο και τετράγωνο σχεδιάσαμε ένα αερόστατο (εικ. 2).
 Σχεδίασε και εσύ με σχήματα ποδήλατα, αυτοκίνητα, δέντρα, σπίτια και αερόστατα. 

Xρωμάτισε τα σχέδιά σου με μαρκαδόρους.

Με ποια σχήματα έγιναν 
 το παγωτό, το δέντρο και το ανθρωπάκι (εικ. 1);
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Α3. Η γέφυρα του ουράνιου τόξου
«Η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα δέντρο με πράσινο και καφέ χρώμα... 

Ένας μικρούλης, που είχε πέσει από ένα δέντρο, είχε μυρίσει ένα δέντρο,
είχε καθίσει στα κλαδιά ενός δέντρου, πήρε το μοβ και το πορτοκαλί και το μπλε και το ροζ 

και το πράσινο και ζωγράφισε το δικό του δέντρο...»
Aπό το βιβλίο του Λέο Μπουσκάλια Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις

Διάλεξε τα χρώματα που σου αρέσουν
 και ζωγράφισε το δικό σου πολύχρωμο δέντρο.
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Eνότητα A
Mορφές από γραμμές ,  σχήματα και χρώματα

Σχεδίασε στον ουρανό μπαλόνια, αερόστατα και χαρταετούς.
Γέμισε τα σχέδιά σου με τα χρώματα 

του ουράνιου τόξου. Χρησιμοποίησε τις ξυλομπογιές.
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Α4. Mορφές... από                   και
 Όπως οι λέξεις σχηματίζονται με τα γράμματα, έτσι και οι ζωγραφιές σου δημιουργούνται 

με τις γραμμές, τα σχήματα και τα χρώματα, που είναι το αλφαβητάρι των καλλιτεχνών.

Βάλε τα δικά σου χρώματα στη μορφή του Ντιμπιφέ.
 Αν θέλεις, πρόσθεσε και άλλα σχήματα και γραμμές.
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Eνότητα A
Mορφές από γραμμές ,  σχήματα και χρώματα

Ο μάγος φόρεσε και τα δύο κοστούμια του 
και κρύφτηκε πίσω από γραμμές και σχήματα. 

Ξεχώρισε τις γραμμές και τα σχήματά του, 
χρωμάτισέ τα με μαρκαδόρους και φανέρωσέ τον.
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Α5. Xρωματογράμματα
Ο Στέργιος σχεδίασε 

και χρωμάτισε γράμματα 
και αριθμούς μέσα

σε τετράγωνα.
Στο τέλος χρωμάτισε 

και τα τετράγωνα.

Με ευθείες και καμπύλες φτιάξε γράμματα και αριθμούς και κάνε μέσα στα τετρά γωνα
τα δικά σου πολύχρωμα παιχνίδια. Θα χρειαστείς μολύβια και μαρκαδόρους.



Eνότητα A
Mορφές από γραμμές ,  σχήματα και χρώματα
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Κάνε και εσύ το ίδιο με το όνομά σου 
ή με όποιες λέξεις θέλεις. 

Σχεδίασε πρώτα με το μολύβι 
τα γράμματα και στη συνέχεια 

χρωμάτισέ τα με μαρκαδόρους.

Η Ειρήνη χρωμάτισε το όνομά της
 με δύο διαφορετικούς τρόπους: φωτεινά 
γράμματα σε σκούρο φόντο και σκούρα 

γράμματα σε φωτεινό φόντο (εικ. 1). 

1
2




