Άμπρα κατάμπρα…Μεταμορφώσου!
Ο Δίας μεταμορφώνεται σε λευκό ταύρο για να κλέψει την Ευρώπη,
η Ιώ σε αγελάδα για να αποφύγει τον Απόλλωνα, η Νέμεση σε
Αγριόχηνα και πέταξε στον αέρα..Εσύ?
ΦΤΙΑΞΕ μια μάσκα και γίνε ότι πλάσμα θες!

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

OΔΗΓΙΕΣ:

•
•
•
•

ΒΗΜΑ 1 • ΔΙΠΛΩΣΤΕ ένα χαρτόνι στη
μέση και διαγράψτε με το μολύβι ένα
ημικύκλιο από τη διπλωμένη πλευρά, έτσι
ώστε όταν το κόψετε πάνω στη γραμμή και
το ανοίξετε να έχει σχηματιστεί ένας
κύκλος.

Πολύχρωμα χαρτόνια
Κόλλες σε μορφή στικ ή υγρές
Ψαλίδι
Υλικά χειροτεχνίας, όπως pipecleaners,
pom pom,ξυλάκια, φτερά, κουμπιά,
σπάγγους, μαλλιά κλπ
• Περιοδικά, εφημερίδες
• Υγρές μπογιές, λαδοπαστέλ,
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές

ΒΗΜΑ 2 • Στη συνέχεια κάντε δύο τρύπες
για τα μάτια και ΚΟΨΤΕ χαρτόνια στο
σχήμα που θέλετε και κολλήστε τα πάνω
στο πρόσωπο.
ΒΗΜΑ 3 • ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ τη μάσκα με τα
χρώματα που θέλετε και διακοσμήστε
την με υλικά χειροτεχνίας.
ΒΗΜΑ 4 • Τέλος ΚΟΛΛΗΣΤΕ ένα ξυλάκι
στο κάτω μέρος ώστε να μπορείτε να την
κρατάτε! Μόλις στεγνώσει είστε έτοιμοι
να ξεκινήσετε την περιπέτεια!

Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου για μένα!
Και ο καθρέφτης απάντησε γεμίζοντας την επιφάνεια του με χρώματα και πινελιές

ΕΣΥ, ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ?!

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

OΔΗΓΙΕΣ:

•
•
•
•

ΒΗΜΑ 1 • ΤΥΠΩΣΤΕ το αρχείο με τον
καθρέφτη σε χαρτί Α4 ή μεγαλύτερο.

Αλουμινόχαρτο
Ψαλίδι
Υγρές μπογιές
Υλικά χειροτεχνίας

ΒΗΜΑ 2 • Έπειτα ΚΟΨΤΕ ένα στρογγυλό
κομμάτι αλουμινόχαρτο στο μέγεθος του
καθρέφτη και ΚΟΛΛΗΣΤΕ το στην
επιφάνεια του.
ΒΗΜΑ 3 • ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ πάνω στο
αλουμινόχαρτο με υγρές μπογιές το
πορτρέτο σας, ακόμα και τα όνειρα σας,
τις επιθυμίες ή τις προσδοκίες σας.

Εσένα, ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας σου?
Ο Ήρωας της ιστορίας σου μπορεί να είναι ένα πρόσωπο της καθημερινότητας σου,
ένας ήρωας από τη Μυθολογία, ή ένα υπερφυσικό πλάσμα, με σούπερ δυνάμεις και
φανταστικές αποστολές να φέρει εις πέρας.

• Ποια είναι η καθημερινότητά του,
ποιες οι συνήθειές του, τι του δίνει χαρά, τι τον φοβίζει;
• Ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποιες οι αδυναμίες του;
• Ποια η αποστολή του?

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ τον δικό σου φανταστικό ήρωα με ότι υλικό σε ευχαριστεί
περισσότερο (πχ. πηλό, χαρτόνια, μαρκαδόρους, τέμπερες, κολάζ, φωτογραφία κλπ).
ΣΤΕΙΛΕ μας το έργο σου (kidscontest@cycladic.gr ) και αν θες μαζί και την ταυτότητα
του ήρωα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως το όνομα του, τι τον κάνει χαρούμενο κλπ.

Τα παιδιά, ανάλογα με τις δεξιότητες τους μπορούν να κάνουν ένα σχέδιο ή να επιλέξουν
κάτι αφηρημένο. Είναι η διαδικασία η οποία έχει σημασία και όχι το αποτέλεσμα!

OΔΗΓΙΕΣ

Προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων
• Να είστε ευέλικτοι.
• Προσαρμόστε τη δραστηριότητα ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.
• Χρησιμοποιήστε υλικά που διεγείρουν τις αισθήσεις τους
• Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε εκτός από μπογιές και αλλά απτικά υλικά,
όπως χάντρες, φακές, νήματα, υφάσματα κλπ για την ενίσχυση του οπτικοκινητικού
συντονισμού και των κινητικών δεξιοτήτων.
• Δώστε παραδείγματα για το τι θέλετε να κάνουν.
• Τονίστε στα παιδιά ότι δεν υπάρχει Σωστό και Λάθος και ότι όλα επιτρέπονται στην Τέχνη!
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:
Μολύβια, μαρκαδόροι, λαδοπαστέλ
Προτιμήστε χοντρά μολύβια και μαρκαδόρους, είναι πιο εύχρηστα από τα λεπτά.
Τα παιδιά με οπτικές δυσκολίες είναι επίσης πιο εύκολο να χρησιμοποιούν μαρκαδόρους
παρά μολύβια, για να υπάρχει μεγαλύτερη αντίθεση.
Χαρτί
Για παιδιά με δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό χρησιμοποιείστε μεγαλύτερα
φύλλα χαρτιού τύπου Α3. Καθώς ο συντονισμός τους δεν είναι πολύ καλός θα δυσκολευτούν
να συγκρατήσουν το έργο σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί. Από την άλλη, παιδιά με αναπτυξιακές
δυσκολίες μπορεί να προτιμήσουν μικρότερο χαρτί. Μπορείτε να σταθεροποιήστε το χαρτί στο
τραπέζι με χαρτοταινία για μεγαλύτερη ευκολία.
Είδη Ζωγραφικής
Προτιμήστε πινέλα με χοντρή λαβή, σφουγγάρια ή ρολά που θα επιτρέψουν στα παιδιά να
απολαύσουν τη διαδικασία.
Τέλος, προσαρμόσετε τα υλικά τέχνης με βάση τις ικανότητες του κάθε παιδιού.
Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιείτε ψαλίδι δώστε στα παιδιά με δυσκολίες λεπτής κινητικότητας,
σχήματα κομμένα από πριν ή επιτρέψετε στο παιδί να σκίσει τα δικά του κομμάτια χαρτιού.

