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Έργα καλλιτεχνών

Ιδέες για δημιουργίες

Οι δικές μας δημιουργίες

Παρατηρώ τη φύση και το περιβάλλον

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

5
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Λίγα λόγια για σένα

Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα δεις έργα που έχουν φτιάξει
παιδιά με πρωτότυπες ιδέες και τεχνικές. Με φαντασία έχουν
μετατρέψει απλά υλικά σε όμορφες δημιουργίες. 

Σε προσκαλούν να μπεις στη συντροφιά τους για να εξερευνήσετε
μαζί τα θαύματα της φύσης, τις δημιουργίες του ανθρώπου και το
μαγικό κόσμο της Τέχνης.

Αυτό το ταξίδι είναι γεμάτο παιχνίδια, πειραματισμούς και
ανακαλύψεις, που θα σε οδηγήσουν στις δικές σου πρωτότυπες
δημιουργίες. 

Θα διαλέξεις τα χρώματα, τις γραμμές, τα σχήματα, τα υλικά και θα
φτιάξεις τις εικόνες του δικού σου κόσμου γεμάτες με φαντασία και
όνειρο.

Το βιβλίο αυτό είναι και ένα μικρό μουσείο, που μέσα του θα δεις 
και θα θαυμάσεις έργα τέχνης τα οποία δημιούργησαν μεγάλοι
καλλιτέχνες.

Θα μάθεις ότι ο κάθε δημιουργός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο.
Έχει τις δικές του ιδέες και με αυτές δημιουργεί χρησιμοποιώντας
διαφορετικά υλικά και τεχνικές.

Με αυτά που θα δεις και θα μάθεις στις σελίδες του βιβλίου σου,
ανοίγεις την πόρτα της φαντασίας σε έναν μαγικό και πανέμορφο
κόσμο, τον κόσμο της Τέχνης και της δημιουργίας.

6
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Σ’ αυτή την ενότητα θα δημιουργήσεις με σημεία,

γραμμές, σχήματα και χρώματα. Είναι τα μέσα που έχει ο κάθε

δημιουργός και με αυτά φτιάχνει τα έργα του. 

Ό,τι είναι οι νότες για έναν μουσικό, οι λέξεις για έναν συγγραφέα, 

είναι τα μορφικά στοιχεία για έναν ζωγράφο. 

Λέγονται μορφικά γιατί με τα σημεία, τις γραμμές, τα σχήματα 

και τα χρώματα μπορείς να φτιάξεις όλες τις μορφές που θέλεις.

Μ ο ρ φ ι κ ά  Σ τ ο ι χ ε ί α
Εν

ότ
ητ

α
 Α
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Α1

Παρατήρησε και περίγραψε τις εικόνες.

Σε τι διαφέρουν οι κάρτες (εικ. 1, 2, 3);

Φτιάχνουμε με σημεία τον δικό μας πολύχρωμο ουρανό.

Φτιάξτε σε σκούρο μπλε χαρτόνι τον δικό σας ουρανό με τα αστέρια του.
Θα χρειαστείτε τέμπερες, σπιρτόξυλα, μπατονέτες, για να δημιουργήσετε

πολύχρωμα σημεία στο χαρτόνι.

1 2 3

Όταν παίζεις με την άμμο, κρατάς στα χέρια σου χιλιάδες μικρούς κόκκους.
Όταν κοιτάς τη νύχτα τον ουρανό, βλέπεις χιλιάδες φωτεινά σημεία του γαλαξία μας,

που είναι τα αστέρια. Εικόνες της φύσης που μέσα τους κρύβονται άπειρα σημεία.

                      
 

«............» Χωρίς τίτλο
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Α1

Λεπτομέρεια από έργο του Σερά (εικ. 1) Έργο με σημεία του Σινιάκ (εικ. 2)

Πολλοί ζωγράφοι έφτιαξαν τα έργα τους μόνο με σημεία, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά.

Στο έργο του Ιάσονα Μολφέση, ο χώρος πίσω από τις ανθρώπινες φιγούρες
είναι φτιαγμένος με σημεία από ηλεκρονικές πλακέτες (εικ. 3).

Με αφορμή το έργο του Ιάσονα Μολφέση, δημιούργησε μια ιστορία.

Περίγραψε τα έργα των καλλιτεχνών και συζήτησε με τους συμμαθητές σου
με ποιον τρόπο δημιουργήθηκαν και ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.

1

3

2

                     Μορφικά στοιχεία 

Οι καλλιτέχνες δημιουργούν έργα με σημεία Α1

11
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Περίγραψε τα έργα των παιδιών 
(εικ. 1, 2). Τι σου κάνει εντύπωση;

Τα ρινίσματα σιδήρου μοιάζουν με

.................................

Πειραματιζόμαστε 
με ρινίσματα σιδήρου
και μαγνήτες. Κάντε

και εσείς στην τάξη σας
το πείραμα (εικ. 3, 4).

3

4

2

Και τα παιδιά δημιουργούν έργα με σημεία

Το σημείο είναι το ξεκίνημα της κάθε δημιουργίας. Όλα αρχίζουν από αυτό. 
Μόλις αγγίξεις με το μολύβι ή το πινέλο ένα χαρτί, έφτιαξες κιόλας το πρώτο σημείο.

Είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να εκφράσεις όλα αυτά που σκέφτεσαι
και φαντάζεσαι. Ξεκινώντας από μια τελεία, φτάνεις

σε έναν θαυμάσιο κόσμο πολύχρωμων σημείων.

Α1 1
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                     Μορφικά στοιχεία 

Βλέποντας τα έργα των δύο καλλιτεχνών,  μπορείς να σκεφτείς τι είναι αυτό
που τα συνδέει; Δώσε έναν τίτλο και για τα τέσσερα έργα.

.......................................................................................................................................................................................

1

Χάρτες-Λαβύρινθοι της Χρύσας Ρωμανού (εικ. 1, 2)

Εγκατάσταση με «Νέον» του Στέφανου
Αντωνάκου στη Νέα Υόρκη (εικ. 3)

Εγκατάσταση με «Νέον» του Στέφανου
Αντωνάκου στο Τόκιο (εικ. 4)

2

3 4

Τροχιογραμμές Α2

10-0070_EIKASTIKA_100070  1/8/13  1:57 PM  Page 13



14

                      
 

Ένας χάρτης για την ειρήνη και τη φιλία

Φτιάχνουμε τον δικό μας φανταστικό
χάρτη με κλωστές, κορδέλες,
μαρκαδόρους και τέμπερες.

Χρησιμοποιούμε πολλές 
και διαφορετικές γραμμές 

(εικ. 1, 2, 3, 4).1

2

3

4

Απλώστε στην τάξη σας ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου και φτιάξτε τον χάρτη
της ειρήνης και της φιλίας που ενώνει όλο τον κόσμο.

Α2
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                     Μορφικά στοιχεία 

Φιγούρες γραμμάτων

Ο σύγχρονοι καλλιτέχνες Νανούτσι και Κόσουθ
με ευθείες και καμπύλες έφτιαξαν φιγούρες 

φωτεινών γραμμάτων. Στα έργα τους χρησιμοποιούν
ηλεκτρικές λάμπες «Νέον» (εικ. 1, 2). 

Τι σου θυμίζουν τα φωτεινά γράμματα
των καλλιτεχνών;

Με ευθείες και καμπύλες φτιάχνουμε τα δικά μας πολύχρωμα γράμματα.

1

2

3

Φτιάξτε και εσείς ένα ομαδικό «γραμματοκολάζ» χρησιμοποιώντας λεπτές
λωρίδες χρωματιστών χαρτιών. Για κάθε γράμμα διαλέξτε διαφορετικό χρώμα.

Α2
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2

3

«Οι φωτεινές γραμμές των βεγγαλικών και τα φώτα 
των αυτοκινήτων διασχίζουν το σκοτάδι...
Η πόλη γιορτάζει...» (εικ. 1, 2). Θέλεις να 
συνεχίσεις την ιστορία που ξεκινήσαμε;

1

Βρείτε νυχτερινές φωτογραφίες
μεγαλουπόλεων και φτιάξτε
με κολάζ μια αφίσα με θέμα

«οι φωτογραμμές».

Δοκιμάστε και εσείς αυτή
τη μαγική τεχνική και

απολαύστε τα αποτελέσματα.

Γραμμές που ταξιδεύουν στο σκοτάδι

Απλώνουμε τυχαία πολλά χρώματα
με κηρομπογιές πάνω σ’ ενα χαρτί

και το καλύπτουμε με μαύρη
τέμπερα. Όταν στεγνώσει,

χαράζουμε μ’ ένα λεπτό ξύλο
την εικόνα μιας νυχτερινής πόλης
και παρουσιάζονται πολύχρωμες

γραμμές που ταξιδεύουν
στο σκοτάδι (εικ. 3).

Ένας κόσμος γεμάτος γραμμές:
Οι σελίδες των τετραδίων σου, οι ρίζες των φυτών, οι γραμμές στην παλάμη...

Εντόπισε γύρω σου και άλλες γραμμές και κατάγραψέ τες.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Α2
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                     Μορφικά στοιχεία 

5

4

Παρατηρώ 
τους δακτύλιους 

του κορμού 
και σχεδιάζω

σχήματα 
το ένα μέσα

στο άλλο (εικ. 4).

Με χάρτινες λωρίδες, φτιάχνουμε μια μεγάλη πεταλούδα (εικ. 5).

Ρίξε βότσαλα μέσα στο νερό και παρατήρησε 
τους κύκλους που δημιουργούνται.

Ζωγράφισε στο μπλοκ με τα νεροχρώματά σου
αυτό το φυσικό φαινόμενο.

1 2 3

Δοκίμασε και εσύ με τους συμμαθητές σου να φτιάξετε τις δικές σας πεταλούδες.

Τροχιές γύρω από το κέντρο (ομόκεντρα)
Παρατήρησε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες (1, 2, 3). 

Θα ανακαλύψεις σχήματα το ένα μέσα στο άλλο που έχει φτιάξει η φύση.
Αυτό δεν είναι πάντα φανερό. Πρέπει να ψάχνεις και να προσέχεις τις λεπτομέρειες, 

όπως κάνουν οι επιστήμονες. 
Μπορείς να βρεις άλλες εικόνες από τη φύση που κρύβουν σχήματα 

το ένα μέσα στο άλλο; Παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς σου
στους συμμαθητές σου και συζητήστε γι’ αυτά.

Α3
’
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Κατασκευές με σχήματα
Ο άνθρωπος δημιουργεί σχέδια και αντικείμενα με σχήματα ή στερεά

το ένα μέσα στο άλλο με μια σειρά (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο). 
Τα χρησιμοποιεί για καθημερινή χρήση και για τη διακόσμηση 

του χώρου όπου ζει (εικ. 1, 2, 3).1

2

3

4

Ψάξε και βρες κατασκευές του ανθρώπου με σχήματα που περιέχουν 
το ένα το άλλο. Ζωγράφισέ τες στο μπλοκ σου και συζήτησε 

με τους συμμαθητές σου για τις ανακαλύψεις σου.

Φτιάχνουμε πύργους με χάρτινους και πλαστικούς σωλήνες και κολάζ
με σχήματα, το ένα μέσα στο άλλο (εικ. 4).

Α3

18

Βρες χαρτόκουτα που να χωράνε το ένα μέσα στο άλλο και χρωμάτισέ τα
με διαφορετικά χρώματα. Τοποθέτησε το ένα πάνω στο άλλο, ξεκινώντας με βάση
το μεγαλύτερο. Δημιούργησε με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη κάστρα και

πύργους με μικρά και μεγάλα κουτιά, το ένα πάνω στο άλλο.
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                     Μορφικά στοιχεία 

1

4

32

Φτιάξτε και εσείς στόχους με πλαστελίνες και με πολλά χρώματα και σχήματα.
Μπορείτε να δοκιμάσετε και στα παλιά σας μπλουζάκια (εικ. 4).

1. Ντελονέ 
«Ομόκεντροι κύκλοι»

Παρατήρησε τα έργα (εικ. 1, 2, 3). Τι σου θυμίζουν; 
Γιατί νομίζεις ότι οι καλλιτέχνες έδωσαν αυτούς τους τίτλους;

2. Γιόζεφ Άλμπερς
«Τιμή στο τετράγωνο»

3. Νόλαντ
«Ουράνιος»

Οι καλλιτέχνες δημιουργούν με σχήματα
Σύγχρονοι καλλιτέχνες συνθέτουν τα έργα τους χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα,

τοποθετημένα το ένα μέσα στο άλλο.
Ξεκινούν από ένα μικρό σχήμα και το επαναλαμβάνουν μεγαλώνοντάς το. 

Το εξωτερικό μεγάλο σχήμα περιέχει τα μικρότερα.

Α3
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Δώσε έναν τίτλο στο έργο του Πάουλ Κλέε.
................................................................................................
2

Μέσα στη φύση κρύβονται μοναδικές συνθέσεις σχημάτων. 
Η αθέατη ομορφιά της προκάλεσε το ενδιαφέρον καλλιτεχνών και επιστημόνων. 
Οι καλλιτέχνες στις δημιουργίες τους χρησιμοποίησαν σχήματα που περιέχουν 

το ένα το άλλο άλλοτε ελεύθερα και άλλοτε με γεωμετρικούς συνδυασμούς.

Με αφορμή το έργο του Πάουλ Κλέε, φτιάξτε και εσείς λουλούδια
με σχήματα το ένα μέσα στο άλλο (εικ. 2). Θα χρειαστείτε χρωματιστά χαρτιά.

«Στην τέχνη το να βλέπεις δεν είναι τόσο
σημαντικό, όσο το να μπορείς να φανερώσεις
αυτά που βλέπεις». Πάουλ Κλέε

Ο ζωγράφος Πάουλ Κλέε ήξερε
να παρατηρεί και να μελετά πολύ καλά

τη φύση. Αυτά που παρατηρούσε
τα ζωγράφιζε στα έργα του όχι όπως

τα έβλεπε αλλά όπως τα ένιωθε
και τα καταλάβαινε.

Με ελεύθερα σχήματα τοποθετημένα 
το ένα μέσα στο άλλο ζωγράφισε

λουλούδια (εικ. 1).

Εντόπισες διαφορές ανάμεσα
στο έργο του Πάουλ Κλέε και στα έργα
των καλλιτεχνών της προηγούμενης

σελίδας (εικ. 1, 2, 3);
Ποιες είναι αυτές;

Τα σχήματα του Πάουλ Κλέε
1
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