
παρατηρώ 
και  

δημιουργώ

Εικαστικά
Ε΄& Στ΄ τάξη

Δημοτικού 

Τετράδιο Εργασιών

10-0140.indd   1 15/3/2013   9:41:54 πμ



ΣΥΓΓΡΑΦEIΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
∆ηµήτριος Γ. Bλάχος
Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση
το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το 
Nηπιαγωγείο»

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόµου
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη µε τίτλο

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Απόστολος Ν. Μαγουλιώτης, Εικαστικός,
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας 
Αθανάσιος Τσιπλητάρης, Οµότιµος Καθηγητής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βάος Αντώνιος, Εικαστικός, Λέκτορας 
Πανεπιστηµίου Πάτρας
Λαζάρου Σωτηρία, Εικαστικός, Σύµβουλος  
Β/θµιας Εκπαίδευσης
Ταντάλου Ελένη, Εκπαιδευτικός Α/θµιας 
Εκπαίδευσης

Χαρά Οικονοµοπούλου, Φιλόλογος

Γιώργος Σιγάλας, Σύµβουλος Καλλιτεχνικών 
Μαθηµάτων του Π.Ι. 

Μπούντα Ελένη, ∆ασκάλα, ∆ιδάκτωρ Ιστορίας

Νίκος Κληρονόµος, Ζωγράφος

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ,

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΒΑΣEI ΥΠΟΔΕΙΞEΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ,

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ / Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

10-0140.indd   2 15/3/2013   9:41:54 πμ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    Απόστολος Ν. Μαγουλιώτης          Αθανάσιος Τσιπλητάρης

             ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.
 

παρατηρώ 
και  

δημιουργώ

Εικαστικά
Ε΄& Στ΄ τάξη

Δημοτικού 
Τετράδιο Εργασιών 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

10-0140.indd   3 15/3/2013   9:41:54 πμ



10-0140.indd   4 15/3/2013   9:41:54 πμ



  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Λίγα λόγια για το Τετράδιο Εργασιών και Ασκήσεων ............................................................6 

  Α.  ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΟΡΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Χρώµα .................................................................................................................................8

2. Χαρτιά - Χαρτόνια - Ξύλα .................................................................................................10

3. Ψηφίδες - Ψηφιδωτά ........................................................................................................12

4. Σύρµα ................................................................................................................................14

5.  Πηλός ................................................................................................................................16

6.  Σύνθεση ............................................................................................................................18

  B.  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ      

1. Ψάρια ................................................................................................................................20

2. Έντοµα  ............................................................................................................................22

3. Περιβάλλον .......................................................................................................................23

4. ∆ιατροφικές συνήθειες ....................................................................................................24 

  Γ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

1. Γελοιογραφία - Γελοιογράφος .........................................................................................26

2. Κόµικς - Σχεδιαστής .........................................................................................................27

3. Γράµµατα - Σχεδιαστής ....................................................................................................28 

4. Μακέτα - Αρχιτέκτονας - Μακετίστας .............................................................................30

5. Φωτογραφία - Φωτογράφος ............................................................................................34

   

  ∆. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

1. Ρεαλισµός .........................................................................................................................36

2.  Iµπρεσιονισµός ................................................................................................................38 

3. Εξπρεσιονισµός ...............................................................................................................40

4.  Αφαίρεση  .........................................................................................................................42

5.  Ποπ-Αρτ ............................................................................................................................45

6.  Μουσείο ............................................................................................................................46

 

Φύλλο Εργασίας ....................................................................................................................47

10-0140.indd   5 15/3/2013   9:41:54 πμ



Λίγα λόγια για το Τετράδιο Εργασιών

Το Τετράδιο Εργασιών που κρατάτε στα χέρια σας έρχεται να συµπληρώσει κάποιες  ενότητες 

του Βιβλίου του µαθητή. Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση κάποιων ενοτήτων σάς προτρέπουµε 

να σχεδιάσετε, να ζωγραφίσετε, να αντιστοιχίσετε εικόνες, να συγκεντρώσετε φωτογραφικό 

υλικό και να το κολλήσετε στις προβλεπόµενες γι’ αυτό τον σκοπό λευκές σελίδες. Οι ασκήσεις 

στο Τετράδιο Εργασιών µπορεί να αποτελούν το πρώτο στάδιο για τη δηµιουργία και άλλοτε 

παιχνίδια εµπέδωσης όσων συζητήθηκαν στις ενότητες. Σε καµιά περίπτωση όµως δεν πρέπει 

να αποτελέσουν τη µοναδική ενασχόλησή σας µε την εικαστική δηµιουργία. 

Για τη δηµιουργία των έργων σας θα χρειαστείτε  µολύβια,  λαδοπαστέλ, µαρκαδόρους, 

ξυλο-µπογιές και διάφορα άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για να εφαρµόσετε  τις τεχνικές 

που προτείνονται στο βιβλίο του µαθητή.

Ελπίζουµε οι ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών να σας φανούν ενδιαφέρουσες και ευχάριστες.
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α. Ενότητα

1. Τα χρώµατα των συναισθηµάτων

u Με ποια χρώµατα θα ζωγραφίζατε τις παρακάτω καταστάσεις;
 Aντιστοιχίστε τις λέξεις µε τα χρώµατα που νοµίζετε πως τις εκφράζουν καλύτερα.

2. Η θερµοκρασία των χρωµάτων

Τα τρία πρώτα χρώµατα µας θυµίζουν τα χρώµατα του ήλιου και της φωτιάς και λέγονται θερµά 
χρώµατα. Τα τρία επόµενα µας θυµίζουν το νερό στη φύση και λέγονται ψυχρά χρώµατα.

u Με ποια κατηγορία χρωµάτων ενώσατε τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά των χρωµάτων και µε ποια 
κατηγορία τις λέξεις που βρίσκονται αριστερά τους;

 Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας στην παραπάνω άσκηση.

3. Σειρές έργων στο µπλοκ

Οι καλλιτέχνες συνηθίζουν να δηµιουργούν σειρές έργων µε το ίδιο θέµα αλλάζοντας τα χρώµατα της 
σύνθεσης κάθε φορά, ώστε να πετύχουν να αποδώσουν διαφορετικές διαθέσεις ή συναισθήµατα. Να 
σχεδιάσετε στο µπλοκ σε δύο σελίδες το ίδιο απλό θέµα (π.χ. ένα τοπίο) και να το χρωµατίσετε στην 
α΄ σελίδα µόνο µε θερµά χρώµατα και στη β΄ µόνο µε ψυχρά.
Στο τέλος να τα συγκρίνετε ως προς τα διαφορετικά συναισθήµατα που προκαλούν οι διαφορετικές 
κατηγορίες χρωµάτων.

1. Χρώµα

Ζέστη ∆ροσιά

Μέρα Νύχτα

Θόρυβος Ηρεµία

Υγεία Αρρώστια
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1. Χρώµα

β. Ενότητα

1. Θερµά και ψυχρά

u Θα µπορoύσαµε να κόψουµε τον χρωµατικό κύκλο σε δύο µέρη, για να  
ξεχωρίσουµε τα θερµά από τα ψυχρά χρώµατα. Τραβήξτε µια γραµµή  
µε το µολύβι σας, για να ξεχωρίσετε τις δυο οµάδες χρωµάτων.

Τα θερµά χρώµατα φαίνεται να πλησιάζουν προς 
τον θεατή, ενώ τα ψυχρά έχουν το αντίθετο 
αποτέλεσµα· φαίνεται να υποχωρούν µακριά 
από τον θεατή, προς το βάθος της σκηνής. 
∆ιαπιστώστε το, κοιτώντας την εικόνα 2.

u Ποιοι καλλιτέχνες αυτής της ενότητας, εκµεταλλευόµενοι αυτή την ιδιότητα των χρωµάτων, 
χρησιµοποίησαν θερµά και ψυχρά χρώµατα στο έργο τους; 

 Πού τοποθέτησαν τα ψυχρά; Γιατί; Πού τοποθέτησαν τα θερµά; Γιατί; Tι πέτυχαν να αποδώσουν 
µε τη χρήση θερµών και ψυχρών χρωµάτων;

2. Θερµά πάνω στα ψυχρά

Να σχεδιάσετε στο µπλοκ όποιο θέµα θέλετε και να το χρωµατίσετε µε θερµά και ψυχρά χρώµατα. 
Εκµεταλλευτείτε τη θερµοκρασία των χρωµάτων, για να δείξετε συναισθήµατα, αλλά και να αποδώσετε 
στο έργο σας την ένταση ή το βάθος της σκηνής.

3. Μάντεψε τι νιώθω

∆ιπλώστε ένα χαρτί Α4 σε 6 µέρη, κόψτε 
και γράψτε σε κάθε κοµµάτι χαρτιού ένα 
συναίσθηµα, όπως βλέπετε δίπλα. Σχεδιά-
στε στην πίσω πλευρά ένα ανθρωπάκι ή ένα 
πρόσωπο και χρωµατίστε µε τα κατάλληλα 
χρώµατα που να δείχνουν τη διάθεση που 
γράψατε.

∆είξτε τα ζωγραφισµένα ανθρωπάκια στα άλλα µέλη της οµάδας σας και ζητήστε να µαντέψουν ποια 
διάθεση ή συναίσθηµα ζωγραφίσατε.

1

2

Χαρούµενο

Θυµωµένο

Λυπηµένο

Ήρεµο

Έκπληκτο

Σκεπτικό

10-0140.indd   9 15/3/2013   9:41:55 πμ



10

α. Ενότητα

Πληροφορίες για το ξύλο και το χαρτί

Το ξύλο µπορεί να επεξεργαστεί και να γίνει σκόνη για πολτό, να κοπεί σε λεπτά ξυλαράκια (π.χ. 
οδοντογλυφίδες), σε φύλλα και όγκους. Επίσης σκαλίζεται, καρφώνεται, κολλιέται, για να χρησιµοποιηθεί 
ως υλικό, µε το οποίο θα κάνουµε τις κατασκευές µας.
Το χαρτί έχει ως πρώτη ύλη το ξύλο και επεξεργαζόµενο µε άλλα υλικά δίνει διάφορες ποιότητες.

1. Είδη χαρτιού (Στο σχολείο ή στο σπίτι)
 Να γράψετε ποια είδη χαρτιών γνωρίζετε και πώς θα τα αξιοποιήσετε.

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

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

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

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

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

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

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

2. Το ξύλο και τα εργαλεία του (Στο σχολείο ή στο σπίτι)
 Να γράψετε σε ποιες µορφές συναντάµε τα ξύλα και πώς µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε.

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

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

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

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

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

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

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

3. Συζητήστε µεταξύ σας τι υλικά (χαρτιά ή χαρτόνια ή ξύλα) θα φέρετε στα επόµενα 
µαθήµατα, για να πειραµατιστείτε και να δηµιουργήσετε εικαστικά έργα.

2. Χαρτιά – Χαρτόνια – Ξύλα

10-0140.indd   10 15/3/2013   9:41:57 πμ
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2. Χαρτιά – Χαρτόνια – Ξύλα

ε. Ενότητα

Πληροφορίες κατασκευών
u Να παρατηρήσετε όλες τις εικόνες και να σκεφθείτε για ποια κατασκευή έγιναν αυτές οι 

προεργασίες.

u Τα παιδιά χρησιµοποιούν ακρυλική κόλλα και χαρτοταινίες. 
 Πού βάζουν κόλλα και πού χαρτοταινία;
 Ποια διαδικασία ακολούθησαν, για να συνθέσουν το ογκώδες έργο;

Στην εικόνα 3 το παιδί χειρίζεται το πριόνι, για να κόψει τα  
ξύλα που θα χρησιµοποιηθούν ως άξονες στις ρόδες του  
έργου τους.

1 2

3

4

5
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α. Ενότητα

1. Τρόποι ψηφοθέτησης

u Από ποια ψηφιδωτά έργα προέρχονται οι παρακάτω φωτογραφίες;
u Να µελετήσετε τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκε η µία ψηφίδα δίπλα στην άλλη.
u Πόσους διαφορετικούς τρόπους ανακαλύψατε;

3. Ψηφίδες – Ψηφιδωτά

1.........................................................

3..........................................

5.....................................

4.......................................

6.................................................

2...............................................
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3. Ψηφίδες – Ψηφιδωτά

α. Ενότητα

2.  Σχεδίαση ψηφιδωτών έργων

Θα µπορούσαµε να κατασκευάσουµε ένα µικρού µεγέθους ψηφιδωτό κολλώντας κατευθείαν τις ψηφίδες 
πάνω στη βάση. Όλοι οι ψηφοθέτες όµως γνωρίζουν ότι, για να κατασκευάσουν ένα αξιόλογο ψηφιδωτό 
και να αποφύγουν λάθη που δύσκολα διορθώνονται, πρέπει να σχεδιάσουν πρώτα µε µολύβι το θέµα 
τους στο χαρτί και να το χρωµατίσουν στα χρώµατα των ψηφίδων που θα χρησιµοποιήσουν.

Με µολύβι να σχεδιάσετε στο ατοµικό σας µπλοκ µια απλή µορφή. Να χρωµατίσετε τη µορφή και το 
φόντο στο έργο σας.
Με το µολύβι σας να γεµίσετε το έργο σας µε τα σχήµατα των ψηφίδων που θα αποφασίζατε να 
χρησιµοποιήσετε (κύκλους, τετράγωνα, κ.λπ.), αν κολλούσατε πραγµατικές ψηφίδες.

3. Το μέσα και τα έξω της µορφής

Με ποιόν τρόπο θα τοποθετήσετε τις ψηφίδες µέσα και έξω από τη µορφή;
Θα χρησιµοποιήσετε:
α) ακανόνιστες ψηφίδες µε τυχαία τοποθέτηση; (σχήµα α)
β) τετράγωνες ή ορθογώνιες ψηφίδες µε κανονική τοποθέτηση (σαν σκακιέρα); (σχήµα β)
γ) τετράγωνες ή ορθογώνιες ψηφίδες τοποθετηµένες όπως στο χτίσιµο των τούβλων; (σχήµα γ)
δ) ψηφίδες που ακολουθούν το περίγραµµα της µορφής; (σχήµα δ)
ε) συνδυασµό κάποιων από τους παραπάνω τρόπους ψηφοθέτησης (π.χ. γ΄ και δ΄ τρόπο); 
 (σχήµα ε)

Πειραµατιστείτε δοκιµάζοντας διάφορους τρόπους και επιλέξτε τον τρόπο ψηφοθέτησης  
που ταιριάζει καλύτερα στο θέµα σας.
Χρωµατίσετε µε ξυλοµπογιές το σχέδιο που επιλέξατε.

 α

δ

β

 ε

 γ
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α. Ενότητα

1.1. Παραµύθι

Ήταν κάποτε µια οικογένεια που είχε δύο παιδιά και ένα γατάκι. Μια µέρα η µητέρα αποφάσισε να πλέξει 
πουλόβερ για τα παιδιά της. Κάθισε και σκεφτόταν τι σχέδια θα βάλει στο πουλόβερ. ∆εν της ερχόταν 
καµιά καλή ιδέα, όταν... το γατάκι του σπιτιού πήδηξε στον καναπέ και έριξε το καλάθι µε τα κουβάρια 
στο πάτωµα. Αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται και να κυλάνε µέσα στο δωµάτιο. Το γατάκι χαρούµενο 
έτρεχε πίσω από τα κουβάρια και η µαµά αγριεµένη πίσω από το γατάκι. Όταν κατάφερε να το πιάσει, κι 
ενώ ετοιµαζόταν να το µαλώσει, κοίταξε γύρω της και τι νοµίζετε πως είδε; Στο πάτωµα είχε σχηµατιστεί 
ένα καταπληκτικό σχέδιο!..............................................
Η συνέχεια του παραµυθιού και το σχέδιο του πουλόβερ βρίσκονται στα χέρια σου.

1.2. Σχέδιο µε τη φαντασία

Αφήστε το χέρι σας να ξετυλίξει το κουβάρι της φαντασίας σας και µε τα µολύβια ή τους µαρκαδόρους 
φέρετε πολλές γραµµές, για να σχεδιάσετε τα πουλόβερ σας ή µορφές ζώων ή µορφές ανθρώπων ή 
µορφές αντικειµένων κ.ά.

4. Σύρµα
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4. Σύρµα

β. Ενότητα

1. Μονοκονδυλιές

Εκτός από τον Κάλντερ και τον Γυπαράκη, υπάρχουν 
και άλλοι καλλιτέχνες που σχεδιάζουν και δηµιουργούν 
έργα µε γραµµές – σύρµα. Ο Πάµπλο Πικάσο σχεδίαζε µε 
µονοκονδυλιές – δηλαδή έκανε σχέδια – µορφές µόνο µε 
µια συνεχόµενη γραµµή. Το µολύβι το ακουµπούσε πάνω 
στο χαρτί και το σήκωνε όταν τελείωνε το σχέδιό του.                                          

2. Οι δικές σας µονοκονδυλιές

Μπορείτε να κάνετε τις δικές σας µονοκονδυλιές. ∆ηλαδή, µε µια συνεχόµενη γραµµή σχεδιάστε ένα 
λουλούδι ή γράψτε τα ονόµατά σας ή σχεδιάστε ένα πουλί ή ένα ζώο, ένα πρόσωπο, µια ολόκληρη 
παράσταση κ.ά.

 

3. Αυτά που σχεδιάσατε, µπορείτε να τα κάνετε και σε κατασκευές µε συνεχόµενο σύρµα.

Π. Πικάσο, Μονοκονδυλιές
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α. Ενότητα

1. Πήλινα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης

u Ποια αντικείµενα καθηµερινής χρήσης είναι πήλινα; Αναζητήστε τα γύρω σας!

2. Φόρµες αγγείων

u Στην ενότητα υπάρχουν αγγεία µε διαφορετικές φόρµες. ∆ιαλέξτε και σχεδιάστε µε το µολύβι τρεις 
φόρµες αγγείων.

3. Απλός τρόπος αναλυτικής µεθόδου

u Παρατηρήστε τις κινήσεις των δαχτύλων για τη δηµιουργία ενός απλού αγγείου µε την αναλυτική 
µέθοδο.

∆εν έχει σηµασία πόσο συµµετρικά στρογγυλή είναι η φόρµα του έργου σας. Σηµασία 
έχει να είναι τα τοιχώµατα ίσου πάχους σε όλο το έργο. Αυτό αποτελεί το πρώτο κριτήριο 
αξιολόγησης κάθε πήλινου αντικειµένου!

5. Πηλός

Με τον αντίχειρα πιέζουµε 
στο κέντρο της µπάλας.

Περιστρέφοντας την µπάλα, 
τραβάµε και µε τους δυο αντίχειρες 

τα τοιχώµατα, για ν’ ανοίξουν.

Πιέζουµε ελαφρά πάνω 
στο τραπέζι, για να γίνει 

επίπεδη η βάση.

Πήλινα Αντικείµενα

1 2 3
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