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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ζωγραφικής



Γειά σας παιδιά!

Eλπίζω να είστε καλά

και να έχετε  διάθεση

για ζωγραφική.



Ο Απρίλιος, είναι ο μήνας της Άνοιξης που τα λουλούδια 

πλημμυρίζουν την φύση. 
Είναι λες και έχει βάλει τα γιορτινά της!!

Λέω λοιπόν, να ασχοληθούμε με ένα θέμα,

τόσο όμορφο και τόσο αγαπημένο, 

όπως είναι τα λουλούδια!!!!!



Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Ι Α

Αφού όμως 
δυσκολευόμαστε να 

βγούμε έξω και να πάμε 
να μαζέψουμε λουλούδια ,              

θα φτιάξουμε το 
ομορφότερο μπουκέτο 

λουλουδιών                              
μόνοι μας!!!!



Πιστεύω ότι στα 
περισσότερα παιδιά αρέσει 

η ζωγραφική και 
χαίρονται ιδιαίτερα να 

προσφέρουν τις ζωγραφιές 
τους σε αγαπημένα 

πρόσωπα.

Ας χαρίσουμε λοιπόν την 
ζωγραφιά μας, σε κάποιον 

αγαπημένο μας!!!!!



Οι παρακάτω εικόνες είναι έργα μεγάλων 
ζωγράφων που αγάπησαν τα λουλούδια 

και εμπνεύστηκαν 
από αυτά!





Μετά από τόσο όμορφα έργα 
που είδατε νομίζω πως είστε 

έτοιμοι να ξεκινήσετε! 

Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα 

δικά μας λουλούδια!!!!!



 Παίρνω ένα Α4 ή 
το μπλοκ μου.

 Με το μολύβι μου 
αρχίζω να 
σχεδιάζω μεγάλα 
λουλούδια

 Μετά σχεδιάζω τα 
φύλλα των 
λουλουδιών



 Aν θέλετε μπορείτε να σχεδιάσετε 
ένα βάζο, πάνω σε ένα τραπέζι

 Μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε 
ένα είδος ή πολλά     είδη    
λουλουδιών



Μπορείτε να 
κάνετε και κάποια 
λουλούδια από την 
φαντασία σας.



 Αν αποφασίσετε να 
κάνετε  ένα τοπίο, 
μην ξεχάσετε την 
γραμμή ορίζοντα, 
στα σχέδια δίπλα 
γραμμή ορίζοντα 
είναι η γραμμή 
των βουνών.



 Προσπαθήστε να μην αφήσετε 
πολλά κενά σημεία.

 Θυμηθείτε το όταν ζωγραφίζετε 
τα φύλλα των λουλουδιών σας, 
να χρησιμοποιήσετε τις 
αποχρώσεις του πράσινου. 



Ελπίζω να 
περάσατε όμορφα 
και να κάνετε 

όμορφα λουλούδια 
για τους 

αγαπημένους σας!



Χρησιμοποιήστε όποια υλικά σας αρέσουν,
ζωγραφήστε με την καρδιά σας 

και μην ξεχνάτε ότι….

………στην ζωγραφική δεν υπάρχει λάθος!

Γειά σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα!!!!!



• Τα έργα της παρουσίασης ανήκουν στους παρακάτω δημιουργούς:

Γιάννης Τσαρούχης                                                           Vincent Van Gogh

Paul Cezane Παναγιώτης Τέτσης Eduard ManetClaud Monet

Γιώργος Βαρλάμος


