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Γειά σας παιδάκια μου γλυκά!

Πάλι εδώ στην παρέα μας!!!

Η φύση και τα θαύματα της, επηρεάζουν τις 
ζωές των ανθρώπων, αλλά και την τέχνη!

Gustav Klimt,  (Κήπος με λουλούδια), 1907
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Όλοι γνωρίζετε τις τέσσερις 
εποχές του χρόνου!

Κάθε εποχή έχει να μας φέρει 
κάτι διαφορετικό, χρώματα, 

μυρωδιές, γεύσεις, εικόνες και 
συναισθήματα!

Οι 4 εποχές
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Ας ξεκινήσουμε με το φθινόπωρο.

Χρώματα χάλκινα, ζεστά,
κοκκινωπά.                                                                       

Tα φύλλα των δέντρων πέφτουν, 
έχουμε τις πρώτες βροχούλες! 

Φθινόπωρο
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Ο καιρός αλλάζει, αλλάζει και η φύση.

Τα δέντρα χάνουν τα φύλλα τους και 
μένουν με τα γκρίζα κλαριά τους.

Ο ουρανός γκρίζος, γεμάτος σύννεφα.

Φυσάει και η θάλασσα είναι 
αγριεμένη.

Χειμώνας
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Η Άνοιξη διαδέχεται                           
τον μελαγχολικό χειμώνα.                                  

Η φύση γεμίζει με όλων των                          
ειδών τα λουλούδια και                                 

τα χρώματα. 

Άνοιξη
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Καοκ

Καλοκαίρι σημαίνει φως.

Το λαμπερό κίτρινο χρώμα του ήλιου 
πλημμυρίζει τα πάντα.

Ο ουρανός είναι καταγάλανος και

η θάλασσα ήρεμη και γαλαζοπράσινη.

Καλοκαίρι
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Ας παίξουμε……

Επιλέξτε 4 χρώματα, ένα 
για κάθε εποχή και 

δημιουργήστε το δικό σας 
Sudoku.

Κάθε σειρά οριζόντια και 
κάθε κάθετη πρέπει να έχει 

μια φορά το κάθε χρώμα.

Το Sudoku των 

χρωμάτων
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Ττ

Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και 
με ένα θέμα που έχετε επιλέξει.

Μπορεί να είναι οτιδήποτε, 
τολμήστε το!!!!!!

Το Sudoku 
των 

εποχών

ΚΔΑΠ  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



1

2

3

4

ΚΔΑΠ  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



Φτιάχνω τις εποχές 
του χρόνου

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
φτιάξετε τις εποχές του χρόνου

• Χωρίστε το χαρτί στα τέσσερα  με 
ένα σταυρό

• Φτιάξτε ένα μεγάλο δέντρο

• Σε κάθε τμήμα χρησιμοποιείστε 
τα χρώματα της κάθε εποχής

• Ζωγραφήστε τις εποχές, με 
χρώματα, μαρκαδόρους,pastel.
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• Aν προτιμάτε κολλήστε 
χρωματιστά χαρτιά, 
ανάλογα με την εποχή.

• Χρησιμοποιείστε άλλα 
υλικά, όπως κουμπιά, 
ξύσματα,όσπρια κτλ
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Ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που σας έδειξα,  
και νομίζω ότι μετά από τόσες ιδέες είστε  

έτοιμοι να φτιάξετε κάτι μοναδικό.

Γειά σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα!!!!
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