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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 
Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά και μπορείτε να τα τροποποιήσετε, 
λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την ψυχολογία των παιδιών. Επίσης, 
μπορείτε να μην επιλέξετε κάποια από αυτά ή να επιλέξετε άλλα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στο 
έντυπο. Ένα θέμα μπορεί να εμπίπτει σε δύο θεματικές περιοχές ανάλογα με τους στόχους που τίθενται 
κάθε φορά.  
 

Διευκρινίζεται ότι τα θέματα που επιλέγετε για τις ενότητες που προγραμματίζετε στην Εικαστική Αγωγή δεν 
αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά λειτουργούν ως το μέσο για να αποκτήσουν τα παιδιά τις κατάλληλες γνώσεις, 
στάσεις και δεξιότητες με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας της κάθε ηλικιακής βαθμίδας.  
 

 

Ταυτότητα  

Βλέπω ό,τι βλέπεις;, Τα γενέθλιά μου, Τα δώρα, Καλοκαιρινές αναμνήσεις, Αν ήμουν χρώμα, Ο αγαπημένος 
μου υπερήρωας, Το αγαπημένο μου αντικείμενο, Η ζωή μου στην αρχαία Κύπρο, Ταξιδεύω, Το 
καταναλωτικό μου προφίλ, Μνήμες από το παρελθόν, Το ημερολόγιό μου μετά από 20 χρόνια, Γίνομαι 
ηθοποιός/ μουσικός, Ονειρεύομαι, Το αγαπημένο μου ζώο 
 

 
 

Πολιτισμός της Εικόνας  

Η καθημερινότητα σε αργή κίνηση, Η ζωή μας σε κινούμενα σχέδια, Από βιβλίο σε ταινία, Ένα αλλιώτικο 
δελτίο ειδήσεων, Το δικό μας τηλεοπτικό πρόγραμμα, Η νέα ραδιοφωνική εκπομπή είναι στον αέρα!, Τι λέει 
η διαφήμιση;, Σχεδιάζω τα δικά μου παπούτσια, Οι βιτρίνες των καταστημάτων, Δημιουργώ μία εικονική 
πινακοθήκη με δικά μας έργα, Οι παλιές φωτογραφίες ζωντανεύουν, Το χωριό μου/ η πόλη μου με τον 
φωτογραφικό μου φακό, Βλέπω τον κόσμο από ψηλά, Μηχανές και Ρομπότ, Γήινοι και εξωγήινοι, Εικόνες 
από το διάστημα, Φανταστικοί μικρόκοσμοι, Το αυτοκίνητο του αύριο, Φανταστικά ζώα και πουλιά 
 

 
 

Κοινωνία και Ζωή  

Ομαδικά παιχνίδια, Συνεργάζομαι, Ένας ειρηνικός κόσμος, Οι φίλοι μου, Ζώα που κινδυνεύουν με 
εξαφάνιση, Ένα αδέσποτο ζώο, Υιοθετώ, Γίνομαι εθελοντής, Τα ζώα του τσίρκου, Η ζωή σε μια 
δημοκρατική χώρα, Εκλογές στην τάξη, Αγόρια και κορίτσια είμαστε ίσοι, Όλα τα επαγγέλματα είναι για όλες 
και για όλους, Δικαιώματα και υποχρεώσεις, Η βαλίτσα του πρόσφυγα/ μετανάστη, Η ιστορία μιας πλαστικής 
σακούλας, Αγώνες για ελευθερία μέσα από έργα καλλιτεχνών, Επαναπατρισθέντες θησαυροί των 
κατεχόμενων εκκλησιών και μνημείων   
 

 
 

Χώρος – Τόπος  

Διαδρομές στη γειτονιά μου (χαρτογράφηση), Τι βλέπω από το παράθυρο της τάξης μου, Το δωμάτιό μου, 
Χώροι του σχολείου μου, Τοπία στην πόλη μου, Χάρτες της Κύπρου στο παρελθόν, στο παρόν και στο 
μέλλον, Ο δρόμος, Κτίρια, Τοπία της ιστορίας, Τόποι από παραμύθια/ ταινίες/ μυθιστορήματα, Μια 
χαρούμενη ονειρούπολη, Το σχολείο μου σε άλλο πλανήτη, Ένας φανταστικός κήπος, Πάμε μια βόλτα στο 
φεγγάρι, Ένα ταξίδι στον ήλιο, Ο κόσμος του αύριο, Η παραλία, Η Μεσόγειος θάλασσα, Ο αμφίβιος κόσμος, 
Καταφύγια πουλιών, Μολυσμένο τοπίο, Χαρούμενο/ λυπημένο τοπίο, Η πράσινη γραμμή, Περιήγηση σε 
εικονικούς χώρους 
 

 
 

Πολιτιστική Κληρονομιά  

Μοτίβα σε κολότζια, Ο καραγκιόζης σε σύγχρονες ιστορίες, Η εκκλησία του χωριού/ της περιοχής μου, 
Θρύλοι της θάλασσας/ του βουνού, Το κάστρο, Ξωτικά και καλικάντζαροι, Τα κτίρια της παλιάς και 
σύγχρονης πόλης, Πλουμιστά ψωμιά, Οι δράκοι στις παραδόσεις των λαών, Ιστορίες και τάματα, Λαϊκή 
τέχνη και σύγχρονες προοπτικές, Ένα αντικείμενο από τον πολιτισμό ενός λαού, Το στρώσιμο του 
τραπεζιού σε διάφορα μέρη του κόσμου, Στοιχεία της παράδοσης σε έργα καλλιτεχνών, Ήθη και έθιμα της 
πρωτοχρονιάς, Στο πανηγύρι, Μνημεία της Ουνέσκο, Διάσημα κτίρια 
 

 


