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Δραστηριότητες στον χώρο πρασίνου

Όλοι οι συμμετέχοντες κατευθύνονται σε 
κοντινό χώρο πρασίνου. 

Κάθε ομάδα μεταφέρει κιβώτιο που περιέχει 
διαφορετικού χρώματος χαρτοσακούλες. 



Κάθε χαρτοσακούλα περιέχει  οδηγίες για 
διαφορετική δραστηριότητα, καθώς και τα 
ανάλογα υλικά. 

Κάθε ομάδα επιλέγει το δέντρο με το οποίο θα 
ασχοληθεί και δικαιολογεί την επιλογή της.

Η κάθε ομάδα μπορεί να ξεκινήσει τις 
δραστηριότητές της από όποιο χρώμα 
χαρτοσακούλας επιθυμεί.

Δραστηριότητες στον χώρο πρασίνου



Τα άτομα της κάθε ομάδας χωρίζονται σε δυάδες.  
Το ένα από τα δύο άτομα καλύπτει τα μάτια του με 
ένα μαντήλι. Το άλλο, του δίνει μερικά μέρη του 
δέντρου να αγγίξει ή το καθοδηγεί να τα αγγίξει ή 
να τα μυρίσει χωρίς να του αποκαλύψει τι είναι. 
Ακολούθως, το άτομο με τα καλυμμένα μάτια, 
βγάζει το μαντήλι και ζωγραφίζει στο άσπρο χαρτί 
με παστέλ, γραμμές και σχήματα , όλα όσα είχε 
αγγίξει και αισθανθεί. 

Οδηγία για Κόκκινη δραστηριότητα:

Υλικά Κόκκινης χαρτοσακούλας: παστέλ, χαρτί
λευκό, μαντήλια, πλαστικοποιημένη ταμπέλα με
οδηγία.
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Οδηγία για Πράσινη δραστηριότητα: 

Τι βλέπω μέσα από το παράθυρο: Κοιτάζω μέσα 
από το χαρτοπαράθυρό μου και προσπαθώ να 
ζωγραφίσω στο μαύρο χαρτί με άσπρο μολύβι, 
εστιάζοντας σε μια σκηνή που βλέπω.

Υλικά για Πράσινη χαρτοσακούλα: 
χαρτοπαράθυρα, μαύρο αχυρόχαρτο, άσπρα 
μολύβια, πλαστικοποιημένη ταμπέλα με οδηγία.
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Οδηγία για Κίτρινη δραστηριότητα:

Μαζεύω υλικά από το πάρκο τα οποία 
θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να 

δημιουργήσω ένα έργο τέχνης.

Υλικά για Κίτρινη χαρτοσακούλα: 
πλαστική ή υφασμάτινη σακούλα, 
πλαστικοποιημένη ταμπέλα με οδηγία.
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Δραστηριότητες στον χώρο πρασίνου

Κρατώ το κομμάτι κορμού στα χέρια 
μου και διηγούμαι στους υπόλοιπους 
της ομάδας μου μια ανάμνηση που 
είχα με ένα δέντρο. Ηχογραφώ την 
ιστορία μου στο κινητό τηλέφωνο.

Υλικά για Μπλε χαρτοσακούλα: κομμάτι 
ξύλου, κινητό τηλέφωνο ή φορητό 
ραδιόφωνο για ηχογράφηση, 
πλαστικοποιημένη ταμπέλα με οδηγία. 

Οδηγία για Μπλε δραστηριότητα:



Οδηγία για  μπλε δραστηριότητα:

Κρατώ το κομμάτι κορμού στα χέρια μου
και διηγούμαι στους υπόλοιπους της
ομάδας μου, μια ανάμνηση που είχα με
ένα δέντρο. Ηχογραφώ την ιστορία στο
κινητό μου τηλέφωνο.

Υλικά για μπλε τσάντα: ένα κομάτι ξύλο, 
κινητό η φορητό ράδιο για ηχογραφήσεις.

Επιλέγονται φωτοτυπίες έργων καλλιτεχνών 
σχετικές με το θέμα. 

Οι φωτοτυπίες των έργων κόβονται σε 
κομμάτια και τοποθετούνται σε σακούλι.

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα κομμάτι 
από το σακούλι, ψάχνουν να βρουν ποια 
άλλα άτομα κρατούν κομμάτι που 
παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με το δικό 
τους κομμάτι π.χ. ίδια χρώματα, υλικά, 
σχήματα, τεχνική κλπ. και δημιουργούν την 
ομάδα τους.

Δραστηριότητες στο εργαστήριο Τέχνης



Κάθε ομάδα δημιουργεί τη σύνθεσή της, 
χρησιμοποιώντας τα κομμάτια του 
έργου του καλλιτέχνη, τα δικά τους 
σκίτσα που έφτιαξαν μέσα από τις 
δραστηριότητες στο χώρο πρασίνου και 
τα υλικά που μάζεψαν από τη φύση. 
Συμπληρώνουν τη σύνθεσή τους με 
αναφορές στα προσωπικά τους βιώματα 
με τα δέντρα.

Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 
χαρτοκοπτικής , ζωγραφικής με παστέλ 
και κολλάζ.

Στο τέλος αποκαλύφθηκαν οι εικόνες 
ολόκληρων των έργων.

Δημιουργία έργων
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Έργα καλλιτεχνών



Έργο του Ανδρέα Ασπρόφτα (1919-2004) που παρουσιάστηκε 
στην γκαλερί Κ στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της έκθεσης «Ελιά» 
2014. 



Έργο του Ματθαίου Χρίστου που παρουσιάστηκε στην γκαλερί Κ 
στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της έκθεσης «Ελιά» 2014. 



Έργο του Πάμπου Μίχλη που παρουσιάστηκε στην γκαλερί Κ 
στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της έκθεσης «Ελιά» 2014. 



Έργα Παναγιώτη Πασάντα από την έκθεση «Γλυπτική στο χώρο», 2010

"Κρατώντας τα Όνειρα"  
Πηλός Stoneware,
24 x 30 cm 

“Σπέρνοντας την Ελπίδα"  
Πηλός Stoneware,
21 x 35 cm

"Στην Άκρη του Νήματος"  
Πηλός Stoneware,
60 x 35 cm 



Γιώργος Γαβριήλ, 2010



Μιχαήλ Κάσιαλος



Vincent van Gogh, «Ελαιόδεντρα», 1889, λάδι σε καμβά



Bengt Elde, από τη σειρά «Δέντρα»



Bengt Elde, “The tree lovers”



Έργο στη φύση, πάρκο Oranki Art, Λαπωνία 



Έργο στη φύση, πάρκο Oranki Art, Λαπωνία 



Στον πίνακα που επισυνάπτεται, υπάρχουν σημειωμένοι οι Δείκτες 
Επιτυχίας και Επάρκειας της Βαθμίδας 1 και αντιστοιχούν στις  
δραστηριότητες στο χώρο πρασίνου, του σχολείου (μπλε, κόκκινο, 
κίτρινο, πράσινο ανάλογα με το χρώμα κάθε δραστηριότητας) και στις 
δραστηριότητες στο εργαστήριο Τέχνης (γκρίζο χρώμα). 
Οι δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν και στις Βαθμίδες 2-3.

Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας


