
Μάθημα Εικαστικών Α', Β' & Γ' γυμνασίου 

Αγαπητά παιδιά, χωριστήκαμε κάπως άδοξα πριν κάποιες μέρες, αφήνοντας εργασίες ατελείωτες, μπλοκ 

εργασιών  και υλικά στο σχολείο και κυρίως χωρίς να πούμε ένα "αντίο".  Όλα αυτά έγιναν όμως για καλό 

σκοπό, για να προφυλαχτούμε οι ίδιοι και να προφυλάξουμε τους δικούς μας! Μένουμε σπίτι για να μην 

κολλήσουμε αυτόν τον καινούργιο ιό, που τώρα ανιχνεύουμε τις δυνατότητες  του και το μέγεθος της δράσης 

του.  

Αυτή η περίοδος  δεν είναι διακοπές, δεν είναι όμως και μια κανονική σχολική περίοδος!  Δεν θα απαιτηθεί 

από εσάς η ίδια συνέπεια στις εργασίες σας και στο διάβασμα σας, όπως κανονικά, γιατί τίποτα από αυτά που 

ζούμε δεν είναι "κανονικό", είναι όμως μέσα στην ζωή, γιατί οι δυσκολίες και οι κρίσεις  είναι μέρος της ζωής.  

Οι εργασίες που θα σας προταθούν στόχο έχουν να μην κόψουμε όλοι εμείς το νήμα της μάθησης, είναι μια 

χαλαρή προπόνηση για να μπορούμε μετά από αυτή τη δοκιμασία, να συνεχίσουμε και να αναπληρώσουμε τον 

χαμένο σχολικό  χρόνο. Επιπλέον, είναι μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε όσα κακά μας κατακλύζουν 

τελευταία. Η τέχνη πάντα μας βοηθά, να επεξεργαστούμε τα γύρω μας με το δικό μας χρόνο και τρόπο και τώρα 

έχετε απεριόριστη ελευθερία να το πράξετε. 

Γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι έχετε τα υλικά σας και τα μπλοκ σας στο σχολείο, δεν θέλω να αγχωθείτε πώς 

θα κάνετε τις εργασίες , μπορείτε να επιλέξετε όποιο υλικό έχετε διαθέσιμο (από Α4 χαρτί, χαρτί τετραδίου και 

από μολύβι και στυλό έως τα χρώματα και τα μπλοκ,  που συνηθίζαμε να δουλεύουμε)!  

Θα σας προτείνω τρεις εργασίες και εσείς μπορείτε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει, μπορείτε όμως να 

κάνετε και τις τρεις. Ενδιάμεσα ή αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες σας, καλό θα ήταν να τις φωτογραφήσετε 

και να μου τις στείλετε με μήνυμα στο εκπαιδευτικό μου προφίλ στο facebook>> Art-teacher Stavraki ή στο 

email >> stavrakirita@hotmail.com 

Αν έχετε τη δυνατότητα, σας προτείνω να επισκέπτεστε το εκπαιδευτικό μου προφίλ στο facebook, μιας και εκεί 

ανεβάζω ενδιαφέροντα λινκ και φυσικά τις εργασίες σας!!! 

 

 Χρησιμοποιήστε τη ζωγραφική και τα σύμβολά της για να ταξιδέψετε! Τοιχογραφίες μαθητών, σχολικό έτος 2019-

2020! Ανασυνθέσεις από έργα του Ακριθάκη 



Άσκηση 1_ΜΑΝΤΑΛΑ 

Σχεδιάστε ή εκτυπώστε και γεμίστε τα σχέδια με περισσότερα μοτίβα, με χρώμα ή με 

τονικές διαβαθμίσεις (πιο σκούρο, πιο ανοιχτό) ή/και διαφορετικές υφές (διακεκομμένες 

γραμμές, καμπυλωτές γραμμές, χαλαρό βάψιμο κτλ). Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε προτεινόμενα 

ΜΑΝΤΑΛΑ. 

    

 

  

Άσκηση 2_ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

Πολλοί από σας δεν είχατε ολοκληρώσει την εργασία με τα αντίγραφα. Αν έχετε μαζί σας τα 

μπλοκ μπορείτε να συνεχίσετε. Αν πάλι θέλετε να κάνετε κάποιο επιπλέον, επίσης μπορείτε 

σε οποιοδήποτε χαρτί και με οποιοδήποτε υλικό, ασπρόμαυρο ή έγχρωμο! Στο τέλος του 

εγγράφου θα βρείτε προτεινόμενα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ. 

 

 



 

Άσκηση 3_ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

Ζωγραφίστε, κατασκευάστε ή κάνετε φωτοκολάζ "τι είναι το καταφύγιο για σας"! Τόπος και 

σχέση άμυνας; 'Η κάτι που σας περιορίζει; Δώστε εικόνα με οποιοδήποτε μέσο στο 

συναίσθημα που σας νιώθετε. Παρακάτω έργα πολλαπλών εικαστικών μορφών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

Υπάρχει και ένα δικό μου! 

 

 

    



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 



 



   

   Έντουαντ Μουνχ                                                                       Γιώργος Χαντούλης 

   

   Iván Juárez of X-Studio                                                          Μαργαρίτα Σταυράκη 

 Χένρυ Μουρ    Κόλβιτς 


