
Αισθητική Αγωγή: Εικαστικά 
 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 
Δραστηριότητα 

 
Ενότητα Περιγραφή 

ΕΚΦΡΑΣΗ 
 
 

Βασικός στόχος 

είναι να μάθουν τα 
παιδιά να 

χειρίζονται διάφορα  

υλικά π.χ. τέμπερα, 
να μάθουν να 

παρατηρούν τα 

έργα, να τα 
περιγράφουν και να 

κάνουν συγκρίσεις. 

 

Οι μαθητές επισκέπτονται εικονικά διάσημα 

Μουσεία  και Πινακοθήκες από όλον τον κόσμο, 
όπως το «Metropolitan Museum of Art- New York 

City». Θα διαλέξουν ένα από τα αγαπημένα έργα 

τους, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης 
χρησιμοποιώντας τέμπερα και  ακολουθώντας την 

τεχνική του αγαπημένου τους έργου. 

Ιστοσελίδα: 
http://www.googleartproject.com/ 

ΧΡΩΜΑ 
 

Πειραματισμός με 

το χρώμα, 

δημιουργία δικών 
τους έργων τέχνης 

και έκφραση 

συναισθημάτων 
μέσα από τα 

χρώματα. 

 

Οι μαθητές γνωρίζουν τα θερμά και ψυχρά 

χρώματα. Παρατηρούν για 
παράδειγμα animation και έργα τέχνης διάσημων 

καλλιτεχνών. Στον υπολογιστή, οι μαθητές 

δημιουργούν μια σύνθεση με 

θερμά ή ψυχρά χρώματα. Θα δημιουργήσουν δικές 
τους χρωματικές συνθέσεις, θα διευρύνουν και θα 

ανακαλύψουν τα βασικά και τα δευτερεύοντα 

χρώματα. 
Ιστοσελίδα: 

http://www.artsconnected.org/toolkit/explore.cfm 

http://www.artsconnected.org/toolkit/watch_color
_warm.cfm 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΗ 

 

Παραδοσιακές 

τεχνικές 
ζωγραφικής με 

εύκολο και 

διασκεδαστικό 
τρόπο. 

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να χειρίζονται με σωστό 

τρόπο το πινέλο. Στη συνέχεια, θα ζωγραφίσουν ένα 

απλό αντικείμενο χρησιμοποιώντας παραδοσιακές 
τεχνικές ζωγραφικής. 

Ιστοσελίδα: 

http://members.cox.net/mrsparker2/anfypaint/anf
ypaint.html 

 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
για 

Φιλανθρωπικούς  
Σκοπούς 

 

Κατασκευή 

πολύχρωμων 
κοσμημάτων. 

 

Οι μαθητές κατασκευάζουν πολύχρωμα κοσμήματα. 

 

Δημιουργούν διάφορα κοσμήματα για 
Φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

 

3D ΓΛΥΠΤΙΚΗ/ 
ΡΟΜΠΟΤ 

 
 
 
 
 

Σχεδιασμός απλών 

γεωμετρικών 
κατασκευών. 

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν DVD με θέμα  
σχεδίαση και κατασκευή ρομπότ. Στη συνέχεια  

θα κατασκευάσουν ένα απλό ρομπότ κατσαρίδα,  

το οποίο θα κινείται. Οι μαθητές μαθαίνουν να  
σχεδιάζουν με αυξανόμενη ευχέρεια. 

 



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ 
ΡΟΜΠΟΤ 

 

Οι μαθητές 

χρησιμοποιούν με 

φαντασία τα μέσα 
του σχεδίου. 

 

Μαθητές χρησιμοποιούν ρομπότ που σύρονται  
μόνα τους επάνω σε χαρτί aquarellαs και  

δημιουργούν πρωτότυπες συνθέσεις με την πιο  

σύγχρονη μέθοδο δημιουργίας σχεδίου. 
 

 

ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 

Βασικά γεωμετρικά 
όργανα. 

 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια ζωγραφιά με 

χρώματα τέμπερα με την τεχνική του 
Ιμπρεσιονισμού. 

 

 

ΕΚΡΗΞΗ ΧΑΡΑΣ 
 

Με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα οι 
μαθητές γνωρίζουν 

τα ηλεκτρονικά 

εργαλεία που 
υπάρχουν στην 

προτεινόμενη 

ιστοσελίδα. 
 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά εργαλεία 

ζωγραφικής και δημιουργούν μια έγχρωμη σύνθεση 
με τίτλο «έκρηξη χαράς».  Πρόκειται για ένα 

δημιουργικό παιχνίδι που θα αναπτύξει και 

εμπλουτίζει τις ικανότητές των παιδιών όσον 
αφορά τη σύνθεση. 

Ιστοσελίδα: 

http://artpad.art.com/artpad/painter/ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 

Παρουσίαση με  

χρήση 

βιντεοπροβολέα 
στοιχείων 

σύνθεσης: 

Χώρος – Επικάλυψη 
- Επαλληλία μέσα 

από ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια. 

Οι μαθητές δημιουργούν με ηλεκτρονικά εργαλεία 
ζωγραφικής μια δική τους σύνθεση με απλά 

σχήματα. Η δραστηριότητα επιτρέπει στους 

μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο στοιχείο 

σύνθεσης: Χώρος –Επικάλυψη - Επαλληλία. 

Ιστοσελίδα: 

 
http://www.artsconnected.org/toolkit/explore.cfm 

http://www.artsconnected.org/toolkit/watch_space

_overlap.cfm 
 

ΑΤΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

 

Πυλός /Κεραμική 
Οι μαθητές θα είναι 

σε θέση να πλάθουν 

με πηλό 
χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές 

τεχνικές. 
Επίσης, να πλάθουν 

απλά, χρηστικά 

αντικείμενα και 

ανθρώπινες 
φιγούρες με 

στοιχειώδεις 

αναλογίες. 
 

Οι μαθητές πλάθουν διακοσμητικά αντικείμενα με 
τον πυλό. Η δραστηριότητα γίνεται ατομικά ή σε 

ομάδες. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται διάφορα 

αττικά αγγεία. Οι μαθητές μέσα από μιαν περιήγηση 
έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε μια πρώτη 

επαφή με τα αττικά αγγεία. Με τα φύλλα εργασίας 

οι μαθητές διακρίνουν και ξεχωρίζουν τα αττικά 
αγγεία σε μελανόμορφα και ερυθρόμορφα ώστε να 

αντιληφθούν τόσο τις διαφορές τους όσο και τον 

αρνητικό και θετικό χώρο. 

Ιστοσελίδα: 
http://www.sikyon.com/index.html 

http://www.sikyon.com/Athens/amphorai_gr.html 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

Οι μαθητές θα είναι 

σε θέση να 

γνωρίζουν και να 

Επίσκεψη σε Μουσείο ή Πινακοθήκη. 



αξιολογούν τον 
τρόπο χρήσης 

διαφορών υλικών 

και να εξετάζουν 
διάφορα έργα 

τέχνης. 

 
 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Δραστηριότητα 

 

 
Ενότητα 

 
Περιγραφή 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ/ 

ΓΡΑΜΜΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ 

Θέμα 1. Το σχέδιο 
και το χρώμα 
Οι μαθητές θα 

σχεδιάζουν 

Νατουραλιστικά με 
αυξάνουσα 

ευαισθησία και 

ευχέρεια και θα 
αποδίδουν απλές 

χρωματικές 

ποιότητες με τόνους 

και αποχρώσεις. 
 

Οι μαθητές θα ανακαλύψουν το χρώμα, το 
χρωματικό κύκλο, την αντίθεση και τις συσχετίσεις 

του με άλλα χρώματα. Μαθαίνουν με εύκολο και 

διασκεδαστικό τρόπο  για το χρώμα και το 

τρισδιάστατο χαρακτήρα του. 
Ιστοσελίδα: 

http://www.colorcube.com/play/paintbox/paintbox.

htm 
 

Οι μαθητές δημιουργούν με τα ηλεκτρονικά εργαλεία 

ζωγραφικής μια συμμετρική έγχρωμη σύνθεση.   
Ιστοσελίδα: 

http://www.artsconnected.org/toolkit/explore.cfm 

(http://www.artsconnected.org/toolkit/watch_balan

ce_symmetrical.cfm) 
 

Οι μαθητές σχεδιάζουν με σχεδιαστικά όργανα μια 

διακοσμητική σύνθεση, χρησιμοποιώντας γραμμές, 
κύκλους και χρώμα. 

ΟΡΙΓΚΑΜΙ 
 

Θέμα 2. Το χαρτί 
και οι τεχνικές 

του 
Εισαγωγή στο κλίμα 

της ασιατικής 

διακοσμητικής 
χειροτεχνίας 

 

Οι μαθητές φτιάχνουν μια διακοσμητική γιρλάντα με 

χαρτοκοπτική.  Η κατασκευή μπορεί να ενταχθεί  

έπειτα σε μια ζωγραφική επιφάνεια (π.χ. πουλιά στον 

ουρανό) 
 

ΚΟΛΛΑΖ 
 

Οι μαθητές δημιουργούν εντυπωσιακά και 

πολύχρωμα κολάζ με την «Μηχανή Κολάζ» και τα 

ηλεκτρονικά εργαλεία. 

http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine.htm 
 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
 

Οι μαθητές  δημιουργούν ζωγραφιές  με αραιωμένες 

τέμπερες επάνω σε νοτισμένο χαρτί και κάνουν 

στάμπες από τσαλακωμένο χαρτί, πανί ή σφουγγάρι. 

 

PAPIER-MÂCHÉ 
 

Τεχνική δημιουργίας έργων πλαστικής, με φύλλα 
χαρτιού. 

ΨΗΦΙΔΩΤΑ 
 

Θέμα 3. Τα 
Ψηφιδωτά και 

Γλυπτική 
Τέχνη, τεχνική 

ψηφιδωτού και 

γλυπτική. 

 

Οι μαθητές σχεδιάζουν με άσπρη ξυλομπογιά επάνω 
σε γκρίζο τετράγωνο ένα θέμα από τη φύση και 

φτιάχνουν ψηφιδωτό κολλώντας χρωματιστές 

χάρτινες ψηφίδες. 
 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ 
 

Οι μαθητές δημιουργούν ένα «γλυπτό» με 
ηλεκτρονικά εργαλεία. Μέσα από δημιουργικό 

παιχνίδι αναπτύσσονται και εμπλουτίζονται  

ικανότητες που αφορούν  σε γλυπτική σύνθεση. 
Ιστοσελίδα: 



http://hirshhorn.si.edu/education/interactive.html 
(Launch Create a Sculpture) 

http://hirshhorn.si.edu/education/interactive/flash.

html 
 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΤΈΧΝΕΣ 

Οι μαθητές 

ερευνούν την  
σύνθεση στον 

εσωτερικό χώρο, 

τον ρόλο των 
χρωμάτων και του 

φωτός . 

Οι μαθητές  χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά εργαλεία 

του Color Visualiser και ''χρωματίζουν'' εικονικά ένα 

δωμάτιο με όποιο χρώμα επιθυμούν. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΑΚΕΤΑΣ/ 

ΚΑΣΤΡΑ 
 

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν σχετικά  DVD από 
το Υπουργείου Παιδείας με θέμα Κατασκευή 

Μακέτας και θα κατασκευάσουν ένα τρισδιάστατο 

σπίτι. 

 
 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ 
 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ 
Να πλάθουν με τον 

πηλό 

γνωρίζοντας και 
εφαρμόζω- 

ντας δυο 

διαφορετικές 
τεχνικές. 

 

Οι μαθητές παρακολουθούν DVD από το Υπουργείου 

Παιδείας με θέμα Κεραμική. Μαθαίνουν διάφορες 

απλές τεχνικές. Έπειτα οι μαθητές διαμορφώνουν 

διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα με τον πυλό.  
 

ΘΑΛΛΑΣΣΙΝΟ 
ΤΟΠΙΟ 

 

ΜΟΡΦΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Διάκριση 

ψευδαίσθησης, 

αίσθηση υφής σε 

ένα έργο τέχνης. 
 

 
 

Το SEA SAWS είναι ένας δημιουργικός και 

διασκεδαστικός τρόπος εκμάθησης. Οι μαθητές 

επιλέγουν  ηλεκτρονικές φωτογραφίες των φυσικών 
και τεχνητών αντικειμένων και στη συνέχεια 

συναρμολογούν  τα κομμάτια για να δημιουργήσουν 

ένα  θαλασσινό τοπίο ή μια αφηρημένη σύνθεση.  Το 
πράσινο κουμπί PLAY ρυθμίζει  τη σκηνή σε κίνηση.  

http://www.nga.gov/kids/zone/seasaws.htm 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 
 
 
 
 
 
 

Σχεδιασμός 
εμπορικής εικόνας 

χρησιμοποιώντας 

μορφικά στοιχεία 
και αρχές της τέχνης 

Κατασκευή προοπτικού σχεδίου με ηλεκτρονικά 

εργαλεία 
http://www.olejarz.com/arted/perspective/index.ht

ml 

 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ 
ΜΕΤΑΞΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΩ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΤΕΧΝΗ 

Άντληση ιδεών από 
έξω- ευρωπαϊκούς 

πολιτισμούς και 

μοντέρνα έργα, 
επιλογή στοιχείων 

και ενσωμάτωση σε 

έργα τους. 

Ιαπωνική Τέχνη, σχέδια και ζωγραφική επάνω σε 

μετάξι, καλλιγραφία με μελάνη. 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦ
ΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Με τη χρήση βιντεοπροβολέα θα γίνει παρουσίαση 

έργα της Frida Kahlo.  Οι μαθητές με χρήση φύλλου 

εργασίας θα δημιουργήσουν ένα προσχέδιο 



αυτοπροσωπογραφίας στο οποίο θα 
χρησιμοποιήσουν αντικείμενα που έχουν για αυτούς 

μεγάλη συναισθηματική αξία. 

Ιστοσελίδα: 
http://www.pbs.org/weta/fridakahlo/ 

(http://www.pbs.org/weta/fridakahlo/worksofart/i

ndex.html  

ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΤΕΧΝΗ 

 
 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ιστορία της 
τέχνης 

Σύγκριση 

διαφορετικών 
εποχών και 

πολιτισμών. 

Γνώση 

αντιπροσωπευτικώ
ν έργων κορυφαίων 

καλλιτεχνών. 

 

Γίνεται παρουσίαση με τη χρήση βιντεοπροβολέα 

έργων τέχνης της συλλογής της Πινακοθήκης . Οι 
μαθητές δημιουργούν με ηλεκτρονικά εργαλεία 

ζωγραφικής ένα δημιούργημα νεκρής φύσης.  Οι 

μαθητές αναλύουν ένα έργο της επιλογής τους ως 
προς το περιεχόμενο και τη μορφή του. Δημιουργούν 

έργα τέχνης  με σύγχρονο θέμα με ενσωμάτωση 

στοιχείων από διαφορετικούς πολιτισμούς. 
Ιστοσελίδα της Πινακοθήκης 

 http://www.nga.gov/kids/zone/stilllife.htm 

Ιστοσελίδα: 

http://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm 
(http://www.nga.gov/kids/zone/3dtwirler.htm) 

 

Οι μαθητές σχεδιάζουν ένα γράμμα, όπως τα 
βυζαντινά αρχικά κεφαλαία γράμματα. 

 

Έκθεση έργων των μαθητών. 
 

 
 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Δραστηριότητα 
 

Ενότητα Περιγραφή 

 
Το φως και οι 
φωτοσκιάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20ός αιώνας(έως το 
1930) 

 

 
Σουρεαλισμός 

 
 

 

Μορφικά στοιχεία  
 

Φως  

Φωτοσκιάσεις  

Σύνθεση – δομή  
Κίνηση  

Δυναμική  

Ένταση  
Όγκος  

Χώρος  

Βάθος  

Αναφορά σε λίγα μορφικά 
στοιχεία της φωτογραφίας, 

του βίντεο, του 

κινηματογράφου  

 

 
“Ιστορία τέχνης και 
πολιτισμού,  
Εισαγωγή και αναφορές σε 

έργα ζωγραφικής, γλυπτικής 
και αρχιτεκτονικής.  

 
 
 

 

 
Οι μαθητές παρακολουθούν 

παραδείγματα από έργα 

τέχνης, και εφαρμόζουν φως 
και φωτοσκιάσεις στα έργα 

τέχνης που δημιουργούν.   

 

Διδασκαλία και εφαρμογή 
στοιχείων σύνθεσης, όπως: 

ισορροπίας χρώματος, 

σχήματος, φωτός, υφής.  
 

Ασκήσεις μεταφοράς 

εννοιών του φυσικού 
κόσμου σε εικαστικό έργο 

(Φυσική, Χημεία, Βιολογία 

 

 

 

 



 
 

Εξπρεσιονισμός 
 

 
 

Ιμπρεσιονισμός 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ «plein air» 

 

 
 

ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΩΜΑ 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΓΓΕΙΑ 
 
 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΣΗ- 
Ζωγραφίζοντας και 

κατασκευάζοντας έργα 
με αντικείμενα- 

 
 
 
 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣΥΜΑ ΥΛΙΚΑ 

 
 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΑΜΠΛΑΖ 
(Group Assemblage) 

 
 
 
 
 
 
 

Ζωγραφική επάνω σε 
μάρμαρο 

 
Τεχνοτροπίες - 
Καλλιτέχνες” 
 
 
 
Τεχνοτροπίες - 
Καλλιτέχνες” 
 
 
 
Κίνηση, ένταση και 
δυναμική 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Η δομή και η σύνθεση 
 
Σύνθεση σημείων, γραμμών και 

σχημάτων επάνω στην 
επιφάνεια 

 
 
 
Ασαμπλαζ παρεμβάσεις στον 
χώρο 
Οι μαθητές θα  πειραματιστούν 

σε δικά τους έργα. 

Θα ευαισθητοποιηθούν 
απέναντι στη μοντέρνα και τη 

σύγχρονη τέχνη. 

Θα βιώσουν τις εικαστικές 
τέχνες ως μορφή έκφρασης και 

ως άλλη πραγματικότητα μέσα 

στην καθημερινή τους ζωή. 
 

 

 

 

Η δομή και η σύνθεση 

Οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι 

κάθε έργο τέχνης έχει μια δομή, 

επάνω στην οποία ο καλλιτέχνης 
οικοδομεί το έργο του με τη 

σύνθεση, για να εκφράσει τις 

ιδέες και τα συναισθήματά του. 

Οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι 

εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές σε 

 
Σύντομη αναφορά στην 

ελληνική τέχνη της 

αντίστοιχης περιόδου 
(σχολή Μονάχου κ.ά.).  

 

Περιγράφουν με 
λεπτομέρειες ένα έργο,  

 

Οι μαθητές θα 
παρουσιάσουν μια 

σύντομη συγγραφή από 

ενός έργο, έναν 

καλλιτέχνη, μια 
τεχνοτροπία ή μια 

Περίοδο.  

 
Οι μαθητές θα 

δημιουργήσουν έργα 

τέχνης στην εξοχή 
«plein air» με την 

τεχνική του 

Ιμπρεσιονισμού. 

 

 

 
  

ΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ 

GEORGIA RUSSELL 

Οι μαθητές θα ερευνήσουν την 
τεχνική της καλλιτέχνης  από 

την Σκωτία που 

χρησιμοποιώντας μόνο ένα 
ψαλίδι καταφέρνει να δώσει 

ζωή σε παλιά βιβλία, 

παρτιτούρες, χάρτες, 
εφημερίδες, φωτογραφίες. 

Έπειτα θα διαμορφώσουν 

τρισδιάστατα Χάρτινα Γλυπτά. 

 
http://www.dinfo.gr/xartina-

glypta-georgia-

russell/#ixzz1xVVK8Xp2 

 
Οι μαθητές ζωγραφίζουν μια 
σύνθεση με σημεία, γραμμές 

και σχήματα.  

 
Οι μαθητές σχεδιάζουν ένα 

αγγείο και αφού το χωρίσουν 

σε οριζόντιες ζώνες, 
προσαρμοσμένες στο σχήμα 

του, τις διακοσμούν με ρυθμικά 

μοτίβα. 

 

 

Οι μαθητές συλλέγουν μικρά 
αντικείμενα από ξύλο, χαρτόνι, 

σίδερο, πλαστικό, κεραμικό και 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

όλες τις εικαστικές τέχνες.  

 

 
 

 

 
 

 

 

δημιουργούν ομαδική 
κατασκευή. 

 

Οι μαθητές χρησιμοποιών 
μικρά κομμάτια χαλκού, 

αλουμινίου και θα σφιριλησουν 

δημιουργώντας μορφές και θα 
τα συναρμολογήσουν ώστε να 

δημιουργηθεί μια ανθρώπινη 

φιγούρα. Μετά προσθέτουν και 
χρώμα για τα χαρακτηριστικά 

Σε ένα χάρτινο κουτί από 

παπούτσια ή μικρά κουτάκια 

από κοσμήματα οι μαθητές 
τοποθετούν μέσα σε αυτά 

προσωπικά τους αντικείμενα. 

Τα ενώνουν όλα τα κουτιά της 
τάξης το ένα επάνω στο άλλο, 

φτιάχνοντας έτσι ένα ομαδικό 

ασαμπλάζ. 

 

 
Οι μαθητές ζωγραφίζουν με 

ακρυλικά χρώματα επάνω σε 

κομμάτια από μάρμαρο για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
 

Έκθεση έργων των 

μαθητών. 
 

 

 
 

 

 


