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Εικαστικές τέχνες  

Λουλούδια παντού  

Α’ τάξη – Κ’ Δημοτικό Λεμεσού  

 

Μπορείτε να μου αποστέλλετε τα έργα ή και τα σχόλιά σας-για μάθημα 

οποιασδήποτε βδομάδας- στο email : artecharisia.12@gmail.com , ώστε να 

συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

*Μην ξεχνάτε να αναγράφετε την τάξη και το ονοματεπώνυμο σας! 

Όσα παιδιά, μου αποστέλλουν έργα τους θα μπαίνουν και σε κλήρωση για 

δώρο σχετικό με τέχνη!!! 

 

 “Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να 

εμποδίσεις την Άνοιξη να' ρθει” έγραφε ο λογοτέχνης Pablo 

Neruda ενώ και ο Οδυσσέας Ελύτης δήλωνε: “Την Άνοιξη αν δεν τη 

βρεις, τη φτιάχνεις”. 

 

Η ενότητά μας γι’ αυτή την περίοδο δεν θα μπορούσε να ήταν αφιερωμένη 

κάπου αλλού εκτός από την Άνοιξη και κυρίως στα λουλούδια που έχουν την 

τιμητική τους αυτό το μήνα και που πάντα αποτελούσαν, και αποτελούν, πηγή 

έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Έχουμε ήδη δημιουργήσει για τις πεταλούδες 

σε προηγούμενο μάθημα, τώρα λοιπόν ήρθε και η σειρά των λουλουδιών να μας 

συντροφεύσουν!!! 

mailto:12chara.art@gmail.com
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Αρχίζουμε λοιπόν: 

Ας δούμε αρχικά κάποιους πίνακες γνωστών ζωγράφων με θέμα τα λουλούδια.  

 

Λουλούδια στο μπαλκόνι -  

 

Αμερικανίδα ζωγράφος 

 

 

 

Κήπος με λουλούδια (1905) -  

(Ο συγκεκριμένος πίνακας πωλήθηκε σε δημοπρασία το 

2017 για 59 εκατομμύρια δολάρια!!!).  

Γκουστάβ Κλιμτ ( Αυστρία,  

1862 –1918 )

 

 Γιάννης Σταύρου  
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Πρωτομαγιάτικο στεφάνι 

Γεννήθηκε στην 

Θεσσαλονίκη το 1948 

 

 

 

Σε όλους αυτούς τους πιο πάνω πίνακες βλέπουμε λουλούδια είτε σε 

μπαλκόνι, είτε στον κήπο, είτε και σε στεφάνι.  

- ποια χρώματα βλέπεις;  

- ποιος πίνακας σου αρέσει περισσότερο; γιατί;  

- ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι;  

 

Ας δημιουργήσουμε: 

 Φτιάξε το δικό σου κήπο, ή μπαλκόνι, ή στεφάνι με τα δικά σου 

λουλούδια.  

Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο και «τρέξε» μέσα στη φύση!!!! 

Πάρε ό,τι χρώματα θέλεις Είμαι σίγουρη ότι θα είναι τα ωραιότερα 

λουλούδια που θα έχουν φτιαχτεί ποτέ!!! 
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Περιμένω με ανυπομονησία τις δημιουργίες που μπαίνουν στην 

ιστοσελίδα μας, ενώ υπάρχει και η κλήρωση δώρων για όσους 

συμμετέχουν!!! 

 

Χαρά Νεοφύτου 

 

  

 

 

 


