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Εικαστικές τέχνες 

Πάσχα:  «Οι κουλούρες με τα κόκκινα αβγά» (α’ – β’ τάξη)  

Ημερομηνία: 13-24  Απριλίου 

 

Αγαπητοί γονείς,μπορείτε να μου αποστέλλετε τα έργα ή και τα σχόλια των 

παιδιών, οποιασδήποτε βδομάδας,  στο email : artecharisia12@gmail.com , 

ώστε να συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

*Μην ξεχνάτε να αναφέρετε την τάξη και το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 

Είναι πολύ εποικοδομητικό να ασχολούνται τα παιδιά με την τέχνη, 

ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους- καλλιεργούν έτσι την παρατηρητικότητά  

και τη φαντασία τους. Στα μαθήματα που μπαίνουν στην ιστοσελίδα υπάρχουν 

εύκολες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας. Μην 

διστάσετε να μου στέλλετε, στο πιο πάνω email, σχόλια ή ότι άλλο θέλετε 

σχετικά με το μάθημα. 

Σημ.: Όσα παιδιά μου αποστέλλουν έργα τους θα μπαίνουν σε κλήρωση για ένα δώρο 

σχετικό με τέχνη. 

 

 

 

 

 

mailto:artecharisia12@gmail.com
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Μπαίνουμε στην περίοδο του Πάσχα και ξεφυλλίζοντας ένα βιβλίο με πίνακες Ελλήνων 

καλλιτεχνών ξαναθυμήθηκα τον πίνακα του Θεόφιλου που θα δείτε πιο κάτω και, που 

ομολογώ, τον είχα ξεχάσει τελείως! Αρχίζουμε λοιπόν! 

 

Ο πίνακας με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το μάθημα είναι του Έλληνα 

ζωγράφου Θεόφιλου: 

Ο Θεόφιλος γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και από μικρός έδειξε ότι αγαπούσε πολύ τη 

ζωγραφική. Κάποια έργα του ταξίδεψαν μέχρι το Λούβρο, ένα μεγάλο μουσείο στο 

Παρίσι- πρωτεύουσα της Γαλλίας. 

Ο Θεόφιλος  

 

 

 

το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι 

Κάποια έργα του Θεόφιλου: 

(Στο σύνδεσμο : https://www.youtube.com/watch?v=mjCpl5Ex5z4, 

 μπορείτε να δείτε  και άλλους πίνακες του Θεόφιλου). 

https://www.youtube.com/watch?v=mjCpl5Ex5z4
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 Ας δούμε τώρα τον πίνακά του Θεόφιλου που θα μας απασχολήσει σε 

αυτό το μάθημα:  

 

Ο τίτλος του πίνακα είναι: «Οι κουλούρες με τα κόκκινα αβγά, Οικογένεια του κυρίου 

Πάτρισον από το Σικάγο», Θεόφιλος (Από: https://dromospoihshs.home.blog/2019/04/28/pasxa-

lampri-paintings/)1 

 

Δραστηριότητες:  

Α.  

- Μπορείτε να εντοπίσετε στον πίνακα αντικείμενα που υπάρχουν στον τοίχο; ( για 

παράδειγμα ένα παράθυρο με κουρτίνα κλπ) 

- ποια και πόσα έπιπλα μπορείτε να δείτε;  

- πόσα παιδιά έχει αυτός ο πίνακας;  

- πόσους μεγάλους, (ενήλικες), μπορείς δεις;  

- ποια στοιχεία του πίνακα σχετίζονται με το Πάσχα;  

                                                           
1 Μπορείτε να δείτε αυτόν τον πίνακα καθώς και κάποιες λεπτομέρειες του από το You tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=KzpQAWUNz_Y 
 

https://dromospoihshs.home.blog/2019/04/28/pasxa-lampri-paintings/
https://dromospoihshs.home.blog/2019/04/28/pasxa-lampri-paintings/
https://www.youtube.com/watch?v=KzpQAWUNz_Y
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Β. Ας παίξουμε τώρα ένα παιχνίδι:  

Ψάξτε σπίτι σας και εντοπίστε όσα περισσότερα στοιχεία του πίνακα μπορείτε και 

συγκεντρώστε τα σε ένα τραπέζι ή σε μια γωνία του σπιτιού-( για παράδειγμα μπορείτε 

να βρείτε μιαν κούκλα-μωρό, αντί για ένα μωρό όπως έχει ο πίνακας, ή πιάτα ή 

ψεύτικα ζωάκια -στη θέση του λαγού ή της γάτας που έχει ο Θεόφιλος κλπ), όπως 

έκαναν και τα παιδιά που βλέπετε στην πιο κάτω  φωτογραφία:  

Για να δούμε ποιο παιδί θα συγκεντρώσει τα περισσότερα αντικείμενα!!! 

-  

(από   https://www.popi-it.gr/giortes/pasxa/drastiriotites-oikogeneia-patrison-theofilos/) 

(οι γονείς μπορούν να φωτογραφίσουν τα αντικείμενα που βρίσκουν τα παιδιά και να 

μου αποστείλουν τις φωτό στο  email μου).  

 

 

 

 

https://www.popi-it.gr/giortes/pasxa/drastiriotites-oikogeneia-patrison-theofilos/
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Γ. Και τώρα ας δημιουργήσουμε:  

Πάρτε ένα χαρτόνι (μπορείτε και από κουτιά άδεια των δημητριακών ή από άλλα 

χαρτόκουτα) και να ζωγραφίσετε ένα μεγάλο αυγό (μόνο το περίγραμμα). Δεν είναι 

δύσκολο! Είναι όπως το όμικρον – Ο, απλά πιο μεγάλο!  

Μέσα θα τα γεμίσετε με όποιο στοιχείο θέλετε από τον πίνακα του Θεόφιλου (για 

παράδειγμα μικρά αυγά, ή ένα ρολόι τοίχου, ή κλουβί με παπαγάλο ή ότι άλλο σας άρεσε 

από τον πίνακα). Χρωματίστε τα με τα χρώματά σας, είτε με παστέλ, είτε με φλομάστερ ή 

ό,τι άλλο έχετε στο σπίτι σας. Μπορείτε να κάνετε 2-3 τέτοια αυγά, να τους ανοίξετε μιαν 

τρυπούλα στο πάνω μέρος και να τα κρεμάσετε στολίζοντας έτσι το σπίτι σας!!! 

Για ευκολία σας παραθέτω και κάποια «κομμάτια» από τον πίνακα:  

 

(Από: https://blogs.sch.gr) 

 

 

 

https://blogs.sch.gr/
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Καλή σας επιτυχία!!! 

Περιμένω φωτογραφίες σας με τα έργα σας, ώστε να μπουν στην ιστοσελίδα του 

σχολείου και να συμμετέχετε και στην κλήρωση για το δωράκι! 

 

Καλό Πάσχα! 

Χαρά Νεοφύτου 


