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Προέλευση εικόνων τετραδίου εργασιών

Για την εικονογράφηση αυτού του βιβλίου χρησιμοποιήθηκε υλικό από τους ακόλουθους φορείς, καλλιτέχνες και φωτογράφους.

(Οι αριθμοί που αναγράφονται με έντονη γραφή αντιστοιχούν στην αρίθμηση των εικόνων.)

Boτοκοπούλου Ι. Αρχ. Μουσ. Θεσ/νίκης 1996, 51/ Εγκυκλοπαίδ., Νέα Δομή, Δομή, 1996, 86/ Εικαστική Παιδεία, περιοδικό Ένωση Καθ. Καλλιτ. Μαθ., Χατζηασλά-
νη Κ., Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ακρόπολη, τ. 10, 2/ Κοροβέση Α., Γλυπτικές συνθέσεις με τυχαία υλικά, τ. 4, 53/ Χασούλα Χ., Εισάγοντας την τέχνη στη 
ζωή της πόλης, τ. 15, 54/ Ντάουερ Χ., μετάφρ. Παυλίδου Μ., Βοηθητικά μαθήματα για φαντασίες χώρου, τ. 8, 41, 42/ Σταυράκη ρ., Το διακοσμητικό σχέδιο και η 
εφαρμογή του πάνω στο ύφασμα, τ. 5, 58/ Τζεβελέκου Μ., Ο κύκλος του σταριού, τ. 19, 92/ Ιαπωνικά εκπαιδευτικά βιβλία, 56/ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
Εκδ. Αθηνών, 1970 τ.Α~ 14, 52, 87, τ.Ε~ 84 / Λαμπράκη-Πλάκα Μ., 100 χρόνια Εθν. Πινακοθήκη, Εθν. Πινακοθήκη-Μουσ. Αλ. Σούτζου, 1999,6, 36, 37, 38/ Μπουρά-
κης Γ., ΓΕΩ, περιοδικό, Ελευθεροτυπία, τ. 65, 36α/ Παπαχατζής Ν., Μυκήνες- Επίδαυρος- Τίρυνθα-Ναύπλιο, Κλειώ, 1986, 16/ Στεφανίδης Μ., Ελληνομουσείον, 
Μίλητος, 2000, τ.Β~ 39/ Τιμ Γκ., Η Γερμανική ξυλογραφία στον 20ό αιώνα, Εθν. Πινακοθήκη, 1988, 55/ Μυταρά Χ., Αρμενίζοντας στην Τέχνη, Δήμος Χαλκιδέων- Εργ. 
Τέχνης Χαλκίδας, 2000, 57, 77, 78.
Calvesi M., L’ Arte Moderna τ. 10, 4/ Bersi P.- S., L’ Educazione Visiva, Zanichelli, 1986, 76/ Fontana, Ed. Civiche Galerie d’ Arte Moderna e Contemporane, 1994, 
7/ Lalanne C. et  F., Dessins, Iolas A. 8, 9/ Gombrich E.H., Το χρονικό της τέχνης Moρφ. Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης, 1994, 85, 89/ Marino Marini, Museo Marino Marini, 
Galeria d’ Arte Moderna, κάρτα, 3/ ΜΟΜΑ Ηighlights 1999, Mus. of Modern Art N.York, 1999, 18/ Ouinn E., Les objets Picasso, Assouline, 1995, 5/ Kessanlis N, 
Bienale di Venezia, ΥΠΠΟ, 1988, 19/ Von Falke J., Ελλάς, Δημιουργία, 1977, / Warhol, κατάλογος γκαλερί, Il Fauno, Ιόλας Α., 62, 63,64.   

Οι εικόνες 1, 10, 11, 12, 13, 25, 59, 90, 91, προέρχονται από το διδακτικό έργο της συγγραφέως  Ανούση ρ., ενώ η εικόνα του εξωφύλλου όπως και οι εικόνες 
14, 17, 20, 21, 22, 23 ,24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 74, 75,79, 80, 81, 82, 88 ανήκουν στο καλλιτεχνικό, το  
διδακτικό και το φωτογραφικό έργο της συγγραφέως ροδοπούλου Ε.
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Προς το μαθητή

Το τετράδιο αυτό είναι ένας δικός σου χώρος, όπου μπορείς να συγκεντρώσεις ό,τι έχεις κερδίσει από το μά-
θημα των Εικαστικών: σχέδια, φωτογραφίες και σημειώσεις, δείγματα τεχνικών και υλικών καθώς και άλλα χρήσι-
μα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα την εικαστική σου σκέψη και την καλλιτεχνική σου 
δημιουργία.

Στο τετράδιο υπάρχουν ακόμα μια σειρά από παιδαγωγικά παιχνίδια και κουίζ γνώσεων σχετικών με τα Εικαστι-
κά, που συχνά θα σου δίνουν την ευκαιρία να ελέγχεις και να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου. 

Και μια μικρή συμβουλή: φρόντισε να διατηρείς το τετράδιό σου σε καλή κατάσταση, γιατί κατά τη διάρκεια της  
σχολικής χρονιάς θα το δεις να συμπληρώνεται με τα δικά σου χαρακτηριστικά.

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α
• Εκφράζομαι ελεύθερα ..................................................................................... σελ. 6
• Χρώματα ................................................................................................................... 8
• Οργανώνω .............................................................................................................. 10
• Σημεία, γραμμές και φόρμες ................................................................................. 12
• Παρατηρώντας τον άνθρωπο ................................................................................ 14 
• Σχέδιο με βάθος ..................................................................................................... 18
• Στολίζω ................................................................................................................... 19
• Tρισδιάστατη φαντασία ......................................................................................... 20 
• Στα χνάρια της ύλης .............................................................................................. 22
• Bρες τους καλλιτέχνες .......................................................................................... 24
• Μεταμορφώσεις  .................................................................................................... 25 
• Χάρτινοι ήρωες ....................................................................................................... 26 
• Mάντεψε πώς, μάντεψε ποιο ................................................................................. 27  
• Σχεδιάζω ................................................................................................................. 28
• Παίζοντας με τις σκιές ........................................................................................... 29
• Διαβάζω ένα εικαστικό έργο .................................................................................. 30
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G Εκφράζομαι ελεύθερα

Συλλογή	ιδεών

Κοίταξε τα ίχνη που αφήνεις στα περιθώρια των χαρτιών, όταν μιλάς στο τηλέφωνο ή όταν σκέπτεσαι άλλα 
πράγματα. Συγκέντρωσέ τα και ξεχώρισε τα πιο ενδιαφέροντα.  

Κόλλησε δείγματα απ’ αυτά στα πλαίσια που ακολουθούν και γράψε από κάτω τα συναισθήματα που νομίζεις 
ότι εκφράζουν. Όταν θέλεις να μεταδώσεις συναισθήματα στη ζωγραφική, μπορείς να πάρεις ιδέες απ’ αυτό το 
υλικό.

Ζωγράφισε στο μπλοκ σου με τέμπερες ή ακουαρέλες, χωρίς συ-
γκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας τα χρώματα και τις κινήσεις που 
σε εκφράζουν. Για να αναμειχθούν τα χρώματα πάνω στο χαρτί, πριν  
χρωματίσεις, βρέξε το μπλοκ μ’ ένα πλατύ πινέλο βουτηγμένο σε 
καθαρό νερό.

Στη συνέχεια παρατήρησε την εικόνα, προσπάθησε να φανταστείς 
τι σου θυμίζει και συμπλήρωσέ την ανάλογα, κολλώντας στην κατάλ-
ληλη θέση μια φωτογραφία που θα ολοκληρώσει το θέμα σου (εικ.1). 

Κόλλησε στο διπλανό πλαίσιο 
ένα μικρό σχισμένο χρωματιστό 
χαρτί ή ένα κομμάτι από εφημερί-
δα. Χρωμάτισε τον χώρο γύρω 
του με κηρομπογιές ή μαρκαδό-
ρους συνδυάζοντας τα χρώματά 
του με τα  χρώματα του χαρτιού. 

Θα μπορούσες ακόμα να χρω-
ματίσεις πρώτα με κηρομπογιές 
και έπειτα με αραιωμένες τέμπε-
ρες ή να ζωγραφίσεις πρώτα με 
τέμπερες και μετά με κηρομπο-
γιές, αφού στεγνώσουν τα χρώ-
ματα. Δώσε στο έργο σου έναν 
τίτλο.

6

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

1.	«Ξεφάντωμα»	Αναστασία	Ε.13	ετών.
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Τι συμβαίνει εδώ;

Παρατηρώ,	συγκρίνω,	ταξινομώ

• Προσπάθησε να βρεις ποια από τα έργα 2-7 είναι αφηρημένα και ποια είναι α-
φαιρετικά.

 Αφηρημένα ................................... Αφαιρετικά ...................................
• Αντιστοίχισε τις παρακάτω μορφές εικαστικής δημιουργίας με τα έργα που α-

πεικονίζονται: 
 Ζωγραφική ...................... Γλυπτική ...................... Κεραμική ......................   
 Σημείωσε όποια άλλη μορφή εικαστικών τεχνών αναγνωρίζεις.  
 ......................................................................................................................... 

7

2.	Μορφή	από	τη	ζωφόρο	του	Παρ-
θενώνα	περ.	440	π.Χ.

3.	Μ.	Μαρίνι	«Μαρίνα	Μαρίνι»	1946 4.	ζ.	Μπρακ	«Κιθάρα	και	φρουτιέρα»	1909	

6.	Α.	Ακριθάκης	«Σιωπή	μετάλλου»	1976-77 7.	Λ.	Φοντάνα	Αντίληψη	του	χώρου,	
«Προσδοκίες»	1965

5.	Π.	Πικάσο	«Η	γυναίκα	με	την	εσάρπα»	1949	
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G Χρώματα 
Συλλογή	χρωμάτων

Κόψε χρωματιστά χαρτιά από τις γυαλιστερές σελίδες των περιοδικών. Θα ήταν προτιμότερο να περιοριστείς 
στις χρωματικές επιφάνειες αποφεύγοντας τις εικόνες. Αν π.χ. βρεις τη φωτογραφία ενός κόκκινου ρούχου, αδι-
αφόρησε για το σχήμα του και κόψε απ’ αυτό μόνο το κομμάτι που έχει το χρώμα που σ’ ενδιαφέρει. 

Μάζεψε σ’ έναν φάκελο τα κομμάτια από χρωματιστό χαρτί.

Ουράνιες και γήινες κλίμακες 
Κόψε μερικά κομμάτια από τη συλλογή σου και κόλλησέ τα στα πλαίσια. Μπορείς ακόμα να χρωματίσεις τα 

πλαίσια και με τέμπερες.

Μια ζεστή και μια κρύα μέρα
Με	χαρτιά	ή	ξυλομπογιές	ή	τέμπερες

Δοκίμασε να ζωγραφίσεις μια ζεστή και μια κρύα μέρα, παραστατικά ή αφηρημένα χρησιμοποιώντας τα κατάλ-
ληλα χρώματα.

8

Ζευγάρια αντιθέτων χρωμάτων Τόνοι ενός χρώματος

Αποχρώσεις ανάμεσα σε δυο βασικά χρώματα
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Παραλλαγές του ίδιου χρώματος

Μέσα σε καθένα από τα χρωματιστά πλαίσια βρίσκεται ένα γκρίζο χρώμα, πάντα το ίδιο κι όμως κάθε φορά  
φαίνεται διαφορετικό. Το φαινόμενο αυτό μπορείς να το δεις, εάν απομονώσεις κάθε χρώμα  καλύπτοντας με άσπρα 
χαρτιά την επιφάνεια γύρω του. Ύστερα  παρατήρησε κάθε χρώμα  χωριστά  και σημείωσε ποιο χρώμα σου θυμί-
ζει κάθε φορά το γκρίζο.

Ένα μήλο γεμάτο εκπλήξεις

Οι Λαλάν δημιούργησαν μια σειρά από ονειρικά έργα συνδυάζοντας φυσικές μορφές. Προσπάθησε κι εσύ να 
σχεδιάσεις μια δική σου μορφή όπως στα παραδείγματα και να τη χρωματίσεις με ξυλομπογιές  κάνοντας διαβαθ-
μίσεις  τόνων και αποχρώσεων με διαφορετικά χρώματα.

9

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

8-9	Κ.	και	Φ.	Λανάν	«Σχέδια»	1972

8. 9.
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G Οργανώνω
Ένα αστείο πρόσωπο

Ζωγράφισε μια ατέρμονη γραμμή και μεταμόρφωσέ την σ’ ένα αστείο πρόσωπο. Δοκίμασε να κάνεις παραλλα-
γές. 

Εικαστικό γράμμα
 Γράψε ένα γράμμα με εικόνες. Διάλεξε ένα γεωμετρικό σχήμα, χώρισέ το σε μικρότερα μέρη και ζωγράφισε σ’ 

αυτά με απλό τρόπο τις σκέψεις σου. Ο δίσκος της φαιστού, που είναι το αρχαιότερο δείγμα τυπογραφίας ιερο-
γλυφικής γραφής, θα σου δώσει ιδέες. Οι εικόνες του παριστάνουν ανθρώπους, καράβια, εργαλεία κ.ά. και συμ-
βολίζουν έννοιες. Ποιο άραγε είναι το νόημα και τα μηνύματά του; Πώς νομίζεις ότι τον διάβαζαν;

Ίδιες φόρμες – διαφορετικά βάρη
Πειραματίσου βάζοντας  τόνους στις φόρμες, με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Προσπάθησε να ισορροπήσεις 

τα οπτικά βάρη.

10

10. 11.

12.

13.
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Ρυθμοί και ρυθμοί 
Μπορείς να διακρίνεις και να ονομάσεις τους  

διάφορους  ρυθμούς που υπάρχουν σ΄ αυτά τα έργα; 
Σημείωσε ποια από τα έργα είναι ζωγραφικά, 

ποια είναι γλυπτά, αρχιτεκτονικά, διακοσμητικά ή 
κατασκευές.

Ποια από τα έργα είναι αρχαία και ποια είναι σύγ-
χρονα;

11

14........................................................................................................

17........................................................................

15............................................................. 16............................................................

18......................................................................................................................... 19.....................................................................................
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G Σημεία, γραμμές και φόρμες

φτιάξε ένα δικό σου έργο μόνο με σημεία. Διάλεξε ανάμεσα σε δύο τρόπους:
α) Κάνοντας πυκνές κουκίδες με μαρκαδόρους (εικ. 22). 
β) Σχίζοντας μικρά κομμάτια χρωματιστών χαρτιών από περιοδικά (εικ. 20): Κάλυψε με κόλλα στικ το μέρος του 

έργου σου που θα χρωματίσεις, ακούμπησε πάνω στην κόλλα ένα χρωματιστό χαρτί και πίεσέ το με το καπάκι ενός 
στυλό  τραβώντας το ταυτοχρόνως για να σχιστεί και να κολλήσει (εικ. 21). 
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20.	«Νεκρή	φύση»	Βάσω	Κ.	13	ετών	κολάζ	με	σχισμένα	χαρτάκια

21.	

22.	
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Στις σελίδες του μπλοκ  
Στόλισε ένα παλιό σου έργο με σημεία 

και γραμμές, εμπλουτίζοντάς το με νέους  
τόνους και αποχρώσεις παρόμοιες ή αντί-
θετες (εικ. 23). 

Κόψε διάφορες φόρμες από τις χρωματιστές σελίδες περιοδικών, 
συνδύασέ τις μεταξύ τους και κάνε μια δική σου σύνθεση. Μετακί-
νησε τα σχήματα των χρωματιστών χαρτιών πάνω στη ζωγραφική 
σου επιφάνεια ώσπου να βρεις την οριστική τους θέση, αρχίζοντας 
από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα (εικ. 24).

Κάνε μια πρωτότυπη σύνθεση με τις φόρμες των φύλλων (εικ. 25). 
Αντίγραψε σ’ ένα ξεχωριστό χαρτί το περίγραμμά τους και κόψε το 
αφαιρώντας το σχήμα του φύλλου (εικ. 26). Τοποθέτησε ένα-ένα τα 
χαρτιά  πάνω στο μπλοκ σου και φιξάρισε μέσα στο κενό με χρωμα-
τιστό μελάνι ή αραιωμένη τέμπερα ή σπρέι όπως στην εικόνα 27.

23.	«Μικρόκοσμος»	Μαρία	Μ.	12	ετών

24.	«Σύνθεση»	Γιώργος	Κ.12	ετών

26.	

27.	

25.	«Σύνθεση	με	φύλλα»	Νάγια	Κ.	12	ετών
Θυμήσου	ότι	χρησιμοποιούμε	το	σπρέι	πάντα	σε	υπαίθριο	
χώρο,	όταν	δε	φυσάει,	φορώντας	προστατευτική	μάσκα.

13
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G  Παρατηρώντας τον άνθρωπο
  
Προσπάθησε να σχεδιάσεις ένα πορτραίτο και μια φιγούρα «εκ του φυσικού», ανφάς ή προφίλ, τηρώντας μερικές 

βασικές αναλογίες, όπως στα παρακάτω σχέδια.

14

28. 29.

31.30.

1/7

1/8

2

3

4

5

6

7

8
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Κίνηση
Κόψε μια φιγούρα που κινείται από ένα περιοδικό και κόλλησέ την στο πλαίσιο 1. Σχεδίασε τις κυριότερες φόρ-

μες της σ’ ένα διαφανές χαρτί, όπως στις εικόνες και αντίγραψε το σχέδιό σου στο πλαίσιο 2. Έχοντας ως βάση 
την κίνηση αυτή, συνέχισε το σχέδιό σου ζωγραφίζοντας μια φανταστική φιγούρα. 
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32. 33.

1. 2.

34. 35.
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Ανθρώπινες μορφές
Σχεδίασε με τη φαντασία σου το υπόλοιπο της φωτογραφίας. 

Τι γνώμη έχεις;

Παρατήρησε προσεκτικά τα έργα 36-39. 
Είναι αφηρημένα ή παραστατικά;
Τι ακριβώς παριστάνουν; 
Ποιος χαρακτηρισμός ταιριάζει στο καθένα;  Στατικό, δυνα-
μικό, αρμονικό, ήσυχο, ανήσυχο, χαρούμενο, ευχάριστο, 
δυσάρεστο, δραματικό, ονειρικό, παραμυθένιο ή φανταστι-
κό; 
Σε τι είδους γραμμές στηρίζεται η σύνθεση: ευθείες, κάθε-
τες, οριζόντιες, πλάγιες, ή σε καμπύλες; Η  διάταξη των 
στοιχείων είναι συμμετρική, ασύμμετρη, ακατάστατη ή ρυθ-
μική; Εμπνέει  το αίσθημα της ισορροπίας ή της αστάθειας; 
Ο χώρος είναι ορισμένος, ακαθόριστος ή αχανής, δισδιάστα-
τος ή τρισδιάστατος;
Οι φόρμες φαίνονται επίπεδες ή δίνουν την εντύπωση ότι 
έχουν όγκο; 
Τα χρώματα δημιουργούν αντιθέσεις ή είναι παρόμοια; Κυ-
ριαρχούν τα θερμά ή τα ψυχρά; 
Πού κοιτάζουν οι άνθρωποι; Τι φανερώνει το βλέμμα τους;
Ποιο από τα έργα σου αρέσει περισσότερο και γιατί;
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36.		Ν.	Εγγονόπουλος	«Ο	ποιητής	και	η	Μούσα»	1938

eikastika_ergasion_a_gymnasiou.indd   16 7/12/2012   1:15:04 µµ




