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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο Βιβλιοτετράδιο αυτό γίνεται προσπάθεια ώστε η πολιτισμική κληρονομιά
του λαού μας να συντροφεύσει την πορεία των μαθητών του Νηπιαγωγείου προς τη
γνώση, και να εμπλουτίσει τους μαθησιακούς στόχους της Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Το Βιβλιοτετράδιο του Μουσείου απευθύνεται σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και
διαβάζεται με τη βοήθεια ενός ενήλικου συναναγνώστη, νηπιαγωγού ή γονιού, που θα
προφέρει μεγαλόφωνα τις εκφωνήσεις των ασκήσεων και θα διασκεδάσει μαζί με τους
μικρούς κατά την επίλυσή τους.
Έργα του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ροδίων ζωντανεύουν σε
κάθε σελίδα τη μαγεία της Τέχνης και εξοικειώνουν τα παιδιά με ζωγράφους και
δημιουργίες που ομορφαίνουν τις προσπάθειες όσων διδάσκουν ή διδάσκονται. Έργα
γλυπτικής, ζωγραφικής και χαρακτικής αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους μικρούς
μαθητές, μέσα από τα γοητευτικά μονοπάτια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στα
διαφορετικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου.
Μια σειρά από παιγνιώδεις δραστηριότητες από κάθε τομέα του Αναλυτικού
Προγράμματος του Νηπιαγωγείου καταφέρνουν να μυήσουν τους μικρούς μαθητές στα
μυστικά της τέχνης και της γνώσης. Δραστηριότητες για τη γλώσσα, γραπτή και
προφορική, τα μαθηματικά, το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, δραστηριότητες
δημιουργίας και έκφρασης, αλλά και για την τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και τη χρήση διαδικτύου φτάνουν στα παιδιά μέσα από τους πολύχρωμους
δρόμους της Τέχνης, σε μια προσέγγιση σαφώς διαθεματική και αναμφισβήτητα
διασκεδαστική. Σε συστοιχία με το Νέο Πρόγραμμα για την Προσχολική Εκπαίδευση
και σύμφωνο με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα των επιμέρους κλάδων, π.χ.
Εισαγωγή στο Γραμματισμό, το Βιβλιοτετράδιο του Μουσείου κατορθώνει να
συγκεράσει την Τέχνη με την Επιστήμη, την ευχαρίστηση με τη μάθηση, τη Ζωγραφική
με την Εκπαίδευση.
Πρωτότυπο, έξυπνο, χαριτωμένο, μα συνάμα αποτελεσματικό, καίριο και
επιστημονικά τεκμηριωμένο, το Βιβλιοτετράδιο του Μουσείου αποδεικνύει έμπρακτα
ότι όταν η τέχνη συμπράττει με τη γνώση σε ένα ενδιαφέρον ταξίδι στην πόλη και στην
κουλτούρα της, η κατάκτηση των μαθησιακών στόχων της Προσχολικής Εκπαίδευσης
μπορεί να γίνει ευχάριστη, γοητευτική, μαγευτική.

Ρόδος, Σεπτέμβριος 2010
Μαίρη Καμπουροπούλου
Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων

Οι καλλιτέχνες έκαναν τα πορτρέτα τους με διαφορετικούς τρόπους.
Ο Δημήτρης Γαλάνης ζωγράφισε τον εαυτό του.
Η Μαρία Παπαδημητρίου έκοψε και ξανακόλλησε μια φωτογραφία της.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αυτοπροσωπογραφία

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αυτοπροσωπογραφία

Εσύ πώς θα έκανες την αυτοπροσωπογραφία σου; Κοίτα στον καθρέφτη και
ζωγράφισε τον εαυτό του ή αν θέλεις παίξε με κομμάτια από φωτογραφίες σου.

Από το έργο του Βασίλη Κυπραίου «Το Μοντέλο» αφαιρέσαμε τα χρώματα από το
φόρεμα της γυναίκας. Βάλε τα χρώματα που εσύ προτιμάς.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Το Μοντέλο

Ψάξε το έργο στο Μουσείο για να δεις τα χρώματα που έβαλε ο ζωγράφος ή πήγαινε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.mgamuseum.gr/results.php?Artist=Κυπραίος&Title=#

Ο ζωγράφος
έβαλε την
υπογραφή του
πάνω στο έργο
του.
Υπογράμμισέ την.
Τι άλλο έγραψε
πάνω στο έργο του
ζωγράφος;
Κύκλωσέ το.

ο

ΜΑΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προσωπογραφία Αιγύπτιου

Κάνε μια ζωγραφιά και υπόγραψέ την. Γράψε αν θέλεις κι εσύ τη χρονιά.

Ένα πολύ μεγάλο και παλιό ποίημα, που έγινε και τραγούδι, μιλάει για την ιστορία του
Ερωτόκριτου και της Αρετούσας και έδωσε στον Θεόφιλο την έμπνευση γι’ αυτό το
έργο.

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Αντάμωση Ερωτόκριτου και Αραιτούσας

Μπορείς να ακούσεις τον Νίκο Ξυλούρη στο κομμάτι «Τα θλιβερά μαντάτα» από το τραγούδι του
Ερωτόκριτου στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/watch?v=u6GtOTP7IXA&NR=1

Ανάμεσα στο έργο του Θεόφιλου και σ’ αυτό το αντίγραφό του υπάρχουν 5 διαφορές.
Μπορείς να τις βρεις;

Γιατί κλαίει το κοριτσάκι του πίνακα;
Ζωγράφισε κάτι που νομίζεις πως θα κάνει το κοριτσάκι να χαμογελάσει ξανά!

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Θλιμμένο κοριτσάκι

Κοίτα πόσα παλιά πράγματα πουλάνε στην αγορά στο Μοναστηράκι!
Παρατήρησε προσεκτικά τον πίνακα, βρες 3 πράγματα που αρχίζουν από Κ.
Τι θα αγόραζες αν πήγαινες μια βόλτα από κει;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Μοναστηράκι

Στην ιστοσελίδα http://www.fleamarket-monastiraki.gr/photogallery.php θα βρεις φωτογραφίες
από τη συνοικία της Αθήνας Μοναστηράκι. Αν θέλεις, τύπωσε αυτή που σου αρέσει περισσότερο και
κόλλησέ τη κάτω από τον πίνακα.

Τι είναι αυτό που υπάρχει σε όλα τα έργα; Αν ξέρεις την παροιμία θα σε βοηθήσει να
το βρεις.

Ένα … την ημέρα,
το γιατρό τον κάνει πέρα.

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Τιμή στον Καραβάτζο

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Luna

Κάνε κι εσύ μια δική σου ζωγραφιά μ’ αυτό.

ΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεκρή Φύση

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Νεκρή Φύση με Μήλα και Ποτήρι

Το έργο αυτό έχει τίτλο «Βαφτίσια».
Βρες και κόλλησε από κάτω μια φωτογραφία από τα δικά σου βαφτίσια.
Παρατήρησε τα ρούχα, το χώρο γύρω και τα πρόσωπα και πες σε τι μοιάζουν και σε
τι διαφέρουν τα βαφτίσια σου από τα βαφτίσια του πίνακα;

ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Βαφτίσια

Οι ζωγράφοι ζωγράφισαν την Ύδρα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ύδρα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ύδρα

Ζωγράφισε τη δική σου πόλη ή το χωριό.

Τα έργα με τον τίτλο Τοπίο θα μπουν σε μια έκθεση του Μουσείου με αυτό το θέμα.
Βρες και υπογράμμισε τον τίτλο κάτω από τους πίνακες.

ΓΙΑΛΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Τοπίο

ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καρνάγιο

ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τοπίο

Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα…
Μαζί με τους φίλους σου ζωντανέψτε τα γλυπτά του Μουσείου, φωτογραφηθείτε και
σταθείτε δίπλα τους.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Σκεπτόμενη

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόπλασμα Ηρώου Δήμου Ρόδου

ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόπλασμα Καρτερίας

ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πληγωμένος Οπλίτης

Οι πίνακες δείχνουν την ιστορία της ζωής αυτού του ανθρώπου. Ένωσε με μια
γραμμή κάθε πίνακα με τον αριθμό που πρέπει για να τους βάλεις στη σειρά.
Ζωγράφισε ή βρες και κόλλησε την εικόνα που λείπει και μετά διηγήσου την ιστορία
του.

ΓΡΑΒΒΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πορτρέτο του Κ. Καβάφη
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ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Καθισμένο αγόρι

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κεφαλή Γέρου
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ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Παίκτης του μπάσκετ
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Δείξε με μια γραμμή σε ποια κορνίζα πρέπει να μπει κάθε έργο. Χρωμάτισε την
τετράγωνη κορνίζα.

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΩΡ Τοπίο της Αττικής

ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεκρή Φύση με ρόδι

ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ''Σύνθεση ''

ΑΧ Φωνάζει αυτή η καρδιά. Γιατί;
Κάνε δίπλα μια καρδιά που θα γελάει δυνατά: ΧΑ ΧΑ.
Χρησιμοποίησε ό,τι υλικά θέλεις.

ΑΧ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑ Αχ

ΧΑ ΧΑ

Τι νομίζεις ότι λένε τα πρόσωπα σ’ αυτούς τους πίνακες; ΑΧ ή ΧΑ ΧΑ;
Γράψε το στα μπαλονάκια.

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θηλυκός Κένταυρος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΣ Γυναίκα

Διάβασε με τη βοήθεια της μαμάς σου ή του μπαμπά σου στο βιογραφικό του λαϊκού
ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ τις πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του. Ποια
από αυτά τα έργα θα μπουν στο βιογραφικό του; Γράψε δίπλα ένα Θ. Για να δεις αν
μάντεψες σωστά διάβασε το όνομα του καλλιτέχνη κάτω από κάθε έργο.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (1867-1934)
Ο Θεόφιλος γεννήθηκε σε ένα χωριό της Μυτιλήνης. Έζησε όμως και σε άλλα μέρη της
Ελλάδας. Τριγυρνούσε σε πόλεις και χωριά και ζωγράφιζε όπου έβρισκε. Σε τοίχους, σε
ξύλα, σε χαρτόνια. Θαύμαζε την Ελλάδα και γι’ αυτό ζωγράφιζε πολλά θέματα από την
ελληνική ιστορία και παράδοση. Του άρεσε μάλιστα να κυκλοφορεί ντυμένος με
φουστανέλα.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Ο Ήρως Μιλτιάδης Γιαταγάνας

ΞΟΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εύα

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Ο Λήσταρχος Νταβέλης

Όπως ο Θεόφιλος έβαζε επιγραφές πάνω στα έργα του και άλλοι καλλιτέχνες
γράφουν πάνω στα έργα τους τίτλους, εξηγήσεις, μηνύματα ή ακόμη και ποιήματα!
Βρες πάνω στα έργα αυτά που γράφουν οι δημιουργοί τους.

ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΙΤΑ Πίστις, Ελπίς, Αγάπη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Ελληνικός Νεκρόδειπνος

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Παύλος Μελάς

ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ Η Φτωχή και Ρέμπελη Ζωή των Ψαράδων

Μπορείς να μαντέψεις τον τίτλο του έργου;
Για να δεις ποιος είναι, γράψε μέσα στα κουτάκια τα σκόρπια γράμματα με τη σωστή
σειρά. Οι αριθμοί τους θα σε βοηθήσουν.

ΛΥΤΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
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Ο Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφισε δύο φίλους. Τι κάνουν;
Εσένα τι σου αρέσει πιο πολύ να κάνεις με το φίλο σου; Μίλησε γι’ αυτό και μετά
ζωγράφισέ το.

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δύο Φίλοι

Ένωσε με μια γραμμή κάθε έργο με την κάρτα που γράφει τον τίτλο του. Μπορείς να
μαντέψεις πώς ονομάζεται καθένα; Ζωγράφισέ το στην κάρτα του.

ΜΑΣΚΕΣ

ΨΑΡΙΑ

ΔΕΝΤΡΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Δέντρα

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Μάσκες

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ψάρια

Το Μουσείο θα φτιάξει κορνίζες γι’ αυτά τα έργα. Μέτρησε πόσα έργα έχουν
τετράγωνο σχήμα, πόσα έχουν ορθογώνιο σχήμα και γράψε το με όποιον τρόπο
θέλεις στο κουτάκι με το ίδιο σχήμα.

ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Αγάλματα σε ερείπια Αρχαίου Ναού

ΤΑΣΣΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ Ο Καρπός

ΜΑΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η Ακρόπολη από την Πνύκα

ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Σκουριές

ΠΟΡΤΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Χωρίς Τίτλο

Και τα δύο έργα παρουσιάζουν μητέρες και παιδιά. Πώς νομίζεις ότι νιώθει κάθε
μητέρα; Πώς νιώθει κάθε παιδί;
Εσύ πώς νιώθεις για τη μητέρα σου;

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Μάνα
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μητρότητα

Κύκλωσε την ακροστιχίδα ΜΗΤΕΡΑ και διάβασε μαζί με τη μαμά σου τι «σημαίνει»
κάθε γράμμα. Ποιες άλλες λέξεις θα έλεγες εσύ για τη μητέρα;
Διακόσμησε την κάρτα ή φτιάξε μια άλλη για να τη χαρίσεις στη μαμά σου.

ΜΕΛΙ
ΗΛΙΟΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΡΟΔΟ
ΑΓΑΠΗ

Οι πίνακες αυτοί θα εικονογραφήσουν ένα βιβλίο με αριθμούς από το 1 έως το 5.
Συμπλήρωσε τους αριθμούς στις σελίδες του βιβλίου και ένωσε κάθε έργο με τη
σωστή σελίδα. Τι παρατηρείς;
Φτιάξε εσύ το έργο που λείπει και σβήσε με ένα Χ το έργο που δεν χρειάζεται.

1

ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Νεκρή Φύση

ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Κόκκινες Βάρκες

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Ο Όρκος (Συνωμοσία)

5

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οι Κτίστες

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πορτρέτο

Από ποιον πίνακα βγήκε κάθε πρόσωπο; Δείξε το με μια γραμμή.
Μπορείς να πεις τι κάνει μέσα στη ζωγραφιά; Πώς λένε τον καθένα;
Θα έβαζες κάποιον σε άλλη ζωγραφιά; Ποιόν; Γιατί;

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ο Θερισμός

ΓΑΪΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Παρέλαση

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνοδος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Βαρκάδα

Παρατήρησε με πόσο διαφορετικό τρόπο κάθε καλλιτέχνης έφτιαξε ένα δέντρο!
Διάβασε και το ποίημα που έγραψε η Θέτη Χορτιάτη για ένα δέντρο. Ποιο από τα
δύο δέντρα νομίζεις ότι μπορεί να είδε πριν γράψει το ποίημά της;
Ζωγράφισε σ’ αυτό ό,τι λείπει για να μοιάζει με το δέντρο του ποιήματος.

Η μηλίτσα
Στη μηλίτσα στη
μηλιά
πήγανε χίλια πουλιά
κάθε μήλο, μίλημα
κάθε φύλλο, φίλημα
Η μηλίτσα η μηλιά
Γέμισε τρελή λαλιά
μήλα, φύλλα χρώματα
φτερωτά καμώματα.
Αχ, μηλίτσα μου
μηλιά,
τώρα έχεις και μιλά
Θέτη Χορτιάτη

ΤΣΟΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δέντρο

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ Δέντρο

Ήταν ένα μικρό καράβι… είναι ο τίτλος αυτού του έργου. Ξέρεις το τραγουδάκι με

τον ίδιο τίτλο; Τραγούδησέ το.

ΚΟΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ήταν Ένα Μικρό Καράβι

Ζωγράφισε κι εσύ ένα καράβι. Ποιους θα έπαιρνες μαζί σε ένα ταξίδι με το καράβι
σου; Κόψε από φωτογραφίες τα πρόσωπά τους και κόλλησέ τα πάνω του.

Σε ποιο παραμύθι θα έβαζες κάθε πίνακα; Δείξε το με μια γραμμή.

ΜΥΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθρέπτης

ΒΑΚΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όστρακα και Ψάρια

ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Η Επιστροφή

Σε ποια ζωγραφιά θα έμπαινες αν μπορούσες; Στην πόλη ή στην εξοχή; Γιατί; Τι θα
έκανες εκεί; Αν θέλεις ζωγράφισε τον εαυτό σου κι όποιον άλλο θέλεις μέσα στον
πίνακα.

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σπίτια στην Αθήνα

ΧΑΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Τοπίο

Ο τίτλος αυτού του πίνακα είναι

«Τοπίο Ρόδου».

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ Τοπίο Ρόδου

Εσύ σε ποια από τις εικόνες θα έβαζες τον ίδιο τίτλο; Γιατί;
Γράψε τον κάτω από την εικόνα. Τι τίτλο θα έβαζες στις άλλες εικόνες;

Τι νομίζεις ότι βλέπουν τα κορίτσια έξω απ’ το παράθυρο; Μίλησε γι’ αυτό.

ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Ρεμβασμός

Εσύ τι βλέπεις από το παράθυρό σου; Ζωγράφισέ το ή αν προτιμάς ζωγράφισε κάτι
που θα σου άρεσε να βλέπεις.

«Διαβάζοντας μια υπόθεση μυστηρίου» είναι ο τίτλος αυτού του έργου. Μπορείς να

φανταστείς την ιστορία;

ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Διαβάζοντας μια υπόθεση μυστηρίου

Διάβασε μαζί με τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου το αγαπημένο σου παραμύθι. Ποιο
είναι; Γράψε τον τίτλο του στο πλαίσιο.

Το αγαπημένο μου παραμύθι έχει τίτλο:
……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………...

……………………………………………………………..

Αυτά τα έργα δείχνουν διάφορα μέρη της Ελλάδας. Διάβασε τους τίτλους των έργων,
βρες κάθε τόπο στο χάρτη και ένωσέ τα με μια γραμμή.
Μίλησε για κάθε τόπο. Πού είναι, ποιοι μοιάζουν.

ΠΩΠ ΜΑΡΙΑ Αίγινα

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μετέωρα

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΩΡ Ναύπλιο

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σαντορίνη

ΡΕΓΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ Νάξος

Μπορείς να βρεις τη Ρόδο στο χάρτη; Κύκλωσέ τη.
Ποιο από τα νησιά που υπάρχουν στους πίνακες είναι πιο κοντά στη Ρόδο;
Χρωμάτισε την κάρτα του με πράσινο.
Ποιο είναι πιο μακριά; Χρωμάτισε την κάρτα του με κίτρινο.
Για να τo βρεις, μέτρησε με όποιον τρόπο θέλεις.

Μετέωρα

Αίγινα
Ναύπλιο

Νάξος
Σαντορίνη

Ρόδος

Οι καλλιτέχνες «παίζουν» με τα χρώματα αλλά και με τα σχήματα. Σε ποιο έργο
κρύβεται κάθε σχήμα; Δείξε το με μια γραμμή.
Προσοχή! Κάποια σχήματα μπορεί να σε μπερδέψουν!
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ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Καϊκι με Πανιά

ΖΟΥΝΗ ΟΠΥ Ανάβαση

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΣΤΗΒΕΝ Κόσμος χωρίς τέλος

Ο ζωγράφος ονόμασε το έργο του «Ορφέας». Ζήτησε από τη μαμά σου ή τον μπαμπά
σου να σου διαβάσουν το μύθο του Ορφέα, του αρχαίου μουσικού.

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Ορφέας

Ο αρχαίος μουσικός έπαιζε τη λύρα του. Κύκλωσέ τη. Τι όργανο παίζει ο Ορφέας του
Νίκου Εγγονόπουλου; Κύκλωσέ το κι αυτό.
Χρωμάτισε το μουσικό όργανο που θα έπαιζε ο Ορφέας που θα ζωγράφιζες εσύ.

Στην ιστοσελίδα: http://www.youtube.com/watch?v=M52VD3dggGk&feature=related μπορείς ν’
ακούσεις αρχαία ελληνική μουσική με λύρα. Για να ακούσεις το βιολοντσέλο πήγαινε στην ιστοσελίδα:
http://www.youtube.com/watch?v=5lck7xNPfdU&amp;feature=related

Στην έκθεση του Μουσείου οι πίνακες θα κρεμαστούν σε τετράγωνα πλαίσια.
Σχεδίασε όσα λείπουν.

ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Παρουσίες

ΣΙΑΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Κορίτσι στο παράθυρο

ΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Προβολή στο Χώρο
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΟΝΗΣ Ελένη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΟΣ Πίπα

Ο ζωγράφος δεν έβαλε τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο της γυναίκας. Εσύ πώς τη
φαντάζεσαι; Είναι χαρούμενη ή λυπημένη; Γιατί άραγε νιώθει έτσι;
Που βρίσκεται; Ζωγράφισε το!

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γυναίκα με ομπρέλλα

Κάθε ζωγράφος ζωγραφίζει με ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ο Γιώργος
Γουναρόπουλος ζωγραφίζει έργα που μοιάζουν να έχουν ένα φως μέσα τους, να είναι
διάφανα και αέρινα. Μπορείς να τα ξεχωρίσεις; Σχεδίασε μια κορνίζα σε όποιο από
τα έργα του Γουναρόπουλου σου αρέσει πιο πολύ.

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πορτρέτο Κυββέλης

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Αϊβαλιώτης καπετάνιος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Καπετάν Βαγγέλης

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αρχαϊκές Μορφές

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ζωγράφου μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα:
http://www.neotita-zografou.gr/default.asp?pid=66&la=1

«Χωρίς τίτλο» είναι ο τίτλος τους. Δώσε εσύ σε κάθε έργο ένα τίτλο που νομίζεις

ότι ταιριάζει.

ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χωρίς τίτλο

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Χωρίς Τίτλο

ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χωρίς Τίτλο

ΤΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χωρίς Τίτλο

Να και οι φωτογραφίες δύο ζωγράφων. Ποιος ζωγράφισε κάθε πίνακα; Ακολούθησε
το λαβύρινθο για να το βρεις και μετά ένωσε με μια γραμμή τη φωτογραφία κάθε
ζωγράφου με την κάρτα που γράφει το όνομά του.

ΜΑΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γυναίκα με λουλούδια

ΜΑΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ακρόπολη

Ένωσε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10 και δες τι κρύβεται.
Μπορείς να το βρεις μέσα στον πίνακα; Ποια άλλα αντικείμενα υπάρχουν;
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ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Νεκρή Φύση

Κοίταξε προσεκτικά το έργο του Αλέξη
Ακριθάκη και συμπλήρωσε τα σημεία που
έχουν σβηστεί.
Ο ζωγράφος ονόμασε το έργο του
«Μπόσα Νόβα».
Μπορείς να φανταστείς έναν άλλο τίτλο;

ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Μπόσα Νόβα 1β

Μερικές φορές οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν παράξενα υλικά για να κάνουν τα έργα
τους, όπως εφημερίδες, πλαστικό, ξύλα, πευκοβελόνες, χώμα ή ακόμη και καφέ!

ΧΟΝΔΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Bebop 1996 Μικτές ύλες και κατακάθι καφέ-50x70 εκ

Κάνε κι εσύ ένα κολλάζ. Χρησιμοποίησε μόνο φυσικά υλικά ή υλικά που
ανακυκλώνονται.

Οι δύο αυτοί πίνακες ονομάζονται «Γραφές». Γιατί νομίζεις ότι τους έδωσαν αυτόν
τον τίτλο;

ΜΗΤΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γραφές

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Γραφές

Εσύ πώς θα έφτιαχνες μια ζωγραφιά μ’ αυτόν τον τίτλο;

Ξεχώρισε τις συλλογές του Μουσείου. Κύκλωσε με μια γραμμή τα γλυπτά και με μια
άλλη γραμμή τους πίνακες. Γράψε δίπλα πόσα έργα είναι σε κάθε συλλογή.
Μέτρησε πόσοι περισσότεροι είναι οι πίνακες από τα γλυπτά και γράψε το στην
κάρτα για να συμπληρώσεις την πρόταση.

Οι πίνακες είναι ………… περισσότεροι

ΛΑΜΕΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Το Ψάρι

ΖΟΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ''Κεφάλι Κυρίας''

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ 'Βυζαντινό Τοπίο

ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ Ποδηλάτης

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑ ΕΥΑ Ξαπλωμένη φιγούρα
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ταβέρνα στη Σαλαμίνα

Καθαρή Δευτέρα κι οι χαρταετοί θέλουν να πετάξουν! Φτιάξε τους ουρές.
Βρες ποιος απ’ όλους είναι ο χαρταετός κάτω από το τραπέζι του πίνακα και φτιάξε
του την πιο μακριά ουρά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Το Τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας

Στην ιστοσελίδα http://www.matia.gr/5/52/52_1_4.html θα βρεις οδηγίες για την κατασκευή
χαρταετού και στην ιστοσελίδα: http://gombergkites.com/nkm/samples.html φωτογραφίες χαρταετών
από όλο τον κόσμο.

Οι πίνακες αυτοί διηγούνται μια ιστορία. Μπορείς να τη φανταστείς;
Γράψε στο κουτάκι τον αριθμό που δείχνει με ποια σειρά μπαίνουν στην ιστορία.

ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Η Ράφτρα

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λιμάνι της Ύδρας, λάδι σε μουσαμά

ΖΕΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κίτρινη Κανάτα

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ερωτικό Ζευγάρι
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αξιωματικός Αεροπορίας Καταθέτων Στέφανον

Πόσο σου αρέσει καθένα από αυτά τα έργα;

ΜΑΡΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Αυτοκινητάκι
ΓΑΪΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άλογα

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ατμόπλοια
ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Άγγελος

Σημείωσε αριστερά από τον τίτλο του:
+
αν σου αρέσει λίγο
++
αν σου αρέσει πολύ
+ + + αν σου αρέσει πάρα πολύ

Άλογα
Άγγελος
Ατμόπλοια
Αυτοκινητάκι

Ο Αλέκος Φασιανός ονόμασε το έργο του «Η Μοναξιά».
Ζωγράφισε κάποιον για συντροφιά κοντά στο πρόσωπο του πίνακα ή κάτι για να
περάσει όμορφα τώρα που είναι μόνος του.
Εσένα σου αρέσει η μοναξιά; Τι κάνεις όταν είσαι μόνος;

ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ Η Μοναξιά

ΤΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΑ Καρπός

ΜΙΧΑΛΕΑ ΦΡΟΣΩ Πουλί
Περικεφαλαία Αυτοκτονίας

ΘΟΔΩΡΟΣ

Τα γλυπτά θα μπουν στους 2 ορόφους του Μουσείου. Πόσα μπορούν να μπουν στον
ένα όροφο και πόσα στον άλλο; Θα μπορούσαν να μπουν 2 στον πρώτο και 1 στο
δεύτερο όροφο;
Φαντάσου πώς αλλιώς θα μπορούσαν να μπουν και γράψε το στα κουτάκια.

2ος όροφος
1ος όροφος
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Η γυναίκα στη φωτογραφία έγραψε: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΗΔΑ Δεν θα επιστρέψω

Τι είναι αυτό που θα ήθελες να πεις εσύ στους άλλους; Γράψε το σε ένα χαρτί και
βγάλε μια φωτογραφία μ’ αυτό. Ζήτησε από τη μαμά σου ή το μπαμπά σου να σε
βοηθήσει.

Άσπρα
Χάρτινα
Καράβια,
Όνειρα
Χαρούμενα που Ταξιδεύουν… είναι ο τίτλος
αυτού του έργου.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΤONIA
Άσπρα Χάρτινα Καράβια, Όνειρα Χαρούμενα που Ταξιδεύουν

Φτιάξε με τη μαμά σου ή το μπαμπά σου ένα χάρτινο καραβάκι και άφησέ το να
ταξιδέψει στη θάλασσα. Πού θα ταξίδευε το δικό σου χάρτινο καραβάκι; Ζωγράφισέ
το ή κόψε και κόλλησε εικόνες από περιοδικά.
.

Στην ιστοσελίδα του Μουσείου μπορείς να βρεις πληροφορίες για το Μουσείο ή να
δεις τις συλλογές του για τη Ζωγραφική, τη Χαρακτική ή τη Γλυπτική.
Μπορείς ακόμη να μάθεις για τις εκθέσεις που οργανώνει το Μουσείο «πατώντας»
το «εικονίδιο» Νέα. Μπορείς να το βρεις πάνω στην εικόνα; Δείξε το με ένα βελάκι.

Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων: http://www.mgamuseum.gr/museum.php

Στο Διαδίκτυο μπορείς να βρεις πληροφορίες για όποιον καλλιτέχνη θέλεις. Γράφεις
το όνομά του στο πλαίσιο και μετά κάνεις «κλικ» στο «εικονίδιο» Αναζήτηση.
Για ποιον από τους ζωγράφους, τους γλύπτες ή τους χαράκτες που είδες σ’ αυτό το
βιβλίο θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για τη ζωή του ή να δεις κι άλλα έργα του;
Βρες το όνομά του κάτω από το έργο του και γράψε το στο πλαίσιο. Μετά χρωμάτισε
το «εικονίδιο» Αναζήτηση.

Μηχανή Αναζήτησης στο Διαδίκτυο: http://www.google.gr/
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