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Μαθήματα Ζωγραφικής
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ



Οι καλλιτέχνες δημιουργούν 
έργα με σημεία

Το σημείο….ή αλλιώς η αρχή
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Παιδιά, μπορείτε με πολλούς τρόπους να ανακαλύψετε το ταλέντο που 

κρύβεται μέσα μας και να το μετατρέψετε σε δημιουργικότητα!!!!!

Για αρχή φτάνει μια απλή, μικρή, τελεία… ένα σημείο!

Τι χρειάζεται;
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“

”
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Που μπορούμε να δούμε τέτοιες εικόνες;

Στον νυχτερινό ουρανό με τα
εκατομμύρια αστέρια.

Στην παραλία, όταν πιάνεις στα χέρια 
σου τους  άπειρους κόκκους της  άμμου.

Στα αμέτρητα βότσαλα στις όχθες ενός 
ποταμού.

Στα μικροσκοπικά ασημόχρυσα
φυλλαράκια μιας ελιάς.

Η φύση μας εμπνέει

Υπάρχουν εικόνες της φύσης που κρύβουν μέσα τους χιλιάδες σημεία.
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Από πάντα τα στοιχεία της φύσης, αλλά και τα πλάσματα της, με ζωή 
εκατομμυρίων ετών, εμπνέουν και διδάσκουν τον άνθρωπο.

Παρατηρήστε τα μοτίβα που υπάρχουν!
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Ο Πουαντιγισμός είναι μια 
τεχνοτροπία όπου οι 

καλλιτέχνες ζωγράφιζαν τα 
έργα τους με πολλά σημεία, το 

ένα δίπλα στο  άλλο.

Τα έργα είναι του George Seurat  
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Παρατηρούμε τι όμορφα έχει αποδοθεί η θάλασσα και η άμμος στα 
παρακάτω έργα που έγιναν με την συγκεκριμένη τεχνοτροπία!

George Seurat                                                                         Henri Edmond Cross 1892
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Θερμά ηλιοβασιλέματα με έντονους αντικατοπτρισμούς!

Theo Van Russelberghe 1892Henri Edmond Cross 1908
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Ανοιχτοί ορίζοντες

George Seurat                                                                          Theo Van Rysselberghe
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Γαλήνια νερά

George Seurat 

Georges Seurat 1888 
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Στην σημερινές μας δραστηριότητες θέλω να  
εκφραστείτε αυθόρμητα, να παίξετε με τις 

κουκίδες, όπως όταν παίζετε με 
τους φίλους σας, ελεύθερα.

Πάμε λοιπόν να  δημιουργήσουμε με 
αφορμή τα έργα των μεγάλων καλλιτεχνών.

ΔραστηριότηταΔραστηριότητες
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✓ Παίρνετε ένα χαρτί Α4 ή το μπλοκ 
σας και αρχίζετε ζωγραφίζετε πάνω 
του οτιδήποτε, αρκεί να αποτελείται 
μόνο από τελείες π.χ. φτιάχνουμε ένα 
σπίτι από τελείες. 

✓ Ξεκινάμε από το σχήμα του, δηλαδή 
ένα τετράγωνο και συνεχίζουμε ….

✓ Αποφασίζουμε να ζωγραφίσουμε και 
άλλα σχήματα.

✓ Τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε; 
Το έργο είναι του Paul Signac
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✓ Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με όποιο 
υλικό θέλουμε.

✓ Κάνουμε τελίτσες με  μολύβι, μαρκαδόρο, 
στυλό, pastel ακόμα και κολάζ, δηλαδή  να 
κολλάμε μικρά κομματάκια χαρτί ή γιατί 
όχι και όλα μαζί!!!!!!!

.

✓ Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα απλό σχέδιο 
όπως ένα σπίτι, ένα λουλούδι ή μια καρδιά 
και να αρχίσετε να τοποθετείτε κουκκίδες 
τη μία δίπλα στην άλλη. 
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Γαλαξίας

✓ Μπορείτε να φτιάξετε τον δικό 
σας έναστρο ουρανό!!!!

✓ Παίρνετε ένα σκούρο μπλε 
χαρτόνι.

✓ Αν δεν έχετε, παίρνετε ένα άσπρο 
και το ζωγραφίζετε εσείς,  μπλε 
σκούρο

✓ Χρησιμοποιείστε σπιρτόξυλα ή 
μπατονέτες για να δημιουργήσετε 
πολύχρωμα φωτεινά σημεία στον 
γαλαξία σας!
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Ζωγραφίζουμε με την καρδιά μας και να θυμάστε ότι,

στην τέχνη δεν υπάρχει λάθος!

Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση μας.

Μιλήσαμε για τον πουαντιγισμό και είδαμε πολλά όμορφα έργα.

Μπορείτε τώρα αν θέλετε να φτιάξετε τα δικά σας.
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Theo Van Rsselberghe

Georges Seurat
Henri Edmond Cross

August Herbin

Κώστας Παπανικολάου

Vincent Van Gogh

Sonia NtelaunayΚΔΑΠ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
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Τα έργα της παρουσίασης ανήκουν στους παρακάτω καλλιτέχνες:



Γειά σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα!!!

ΚΔΑΠ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

19


