
Μικροί μου φίλοι & αγαπημένοι γονείς,  

Εύχομαι να είστε όλοι καλά, με αισιοδοξία και υπομονή! 

Η δραστηριότητα απευθύνεται στους μαθητές/τριες της Γ & Δ Δημοτικού : ) 

 

Ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ήταν Ρώσος συνθέτης, δάσκαλος αρμονίας και 

ενορχήστρωσης και καθηγητής σύνθεσης στο Ωδείο της Πετρούπολης στην 

Ρωσία. Αυτός ο κύριος ανάμεσα σε πολλά μουσικά έργα δημιούργησε ένα 

πολύ ξεχωριστό. 

Δραστηριότητα: 

Το έργο στο οποίο θα βασιστείτε για να δημιουργήσετε την ζωγραφιάς σας 

είναι το ‘’Το πέταγμα της Μέλισσας’’. Είναι μία πολύ ζωηρή μελωδία που μας 

θυμίζει την Άνοιξη.  

 

Είναι σημαντικό να παρακολουθήσετε παιδάκια και γονείς τα ακόλουθα link. 

Με αφορμή αυτά τα ερεθίσματα να δημιουργήσουν οι μικροί μαθητές/τριες την 

δική τους Άνοιξη με κεντρικούς χαρακτήρες τις μέλισσες ανάμεσα σε 

μοσχομυριστά λουλούδια, με φόντο τον όμορφο καθαρό ουρανό, τα 

καταπράσινα λιβάδια που μας θυμίζουν τις ξέγνοιαστες μέρες στην εξοχή…  



Μπορείτε να ακούσετε την μουσική ‘’Το πέταγμα της Μέλισσας’’ του Νικολάι 

Ρίμσκι-Κόρσακοφ : https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8  

Μπορείτε να δείτε ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ‘’ Μέλισσες- Ο μαγικός 

κόσμος των ζώων’’ : https://www.youtube.com/watch?v=tX1t6LF2vE8  

Τα έργα που δημιουργείται μπορείτε να τα φωτογραφίζεται και να μου τα 

στέλνετε στο e-mail μου sunsotiria@gmail.com σημειώνοντας τα στοιχεία σας 

(ονοματεπώνυμο, θέμα εργασίας, τμήμα, σχολείο). Μπορείτε επίσης, να τα 

αποθηκεύεται σε έναν φάκελο και όταν συναντηθούμε με το καλό ξανά να τα 

δούμε και από κοντά.  

Με εκτίμηση και αγάπη, 

Σωτηρία Παγουλάτου – δασκάλα Εικαστικών 
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Μικροί μου φίλοι & αγαπημένοι γονείς,  

Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς, αισιόδοξοι και δημιουργικοί!  

Η δραστηριότητα απευθύνεται στους μαθητές/τριες Ε & Στ Δημοτικού : ) 

 

Η Μόνα Λίζα είναι προσωπογραφία που ζωγράφισε ο Ιταλός καλλιτέχνης Λεονάρντο 

ντα Βίντσι, το 1503.  

Δραστηριότητα: 

Καλείστε να ασχοληθείτε είτε με αυτό το έργο, είτε να ερευνήσετε με την βοήθεια των 

γονιών σας και να επιλέξετε ένα έργο της προτίμησης σας στο οποίο να απεικονίζεται 

μία προσωπογραφία. Βλέποντας το έργο της επιλογής σας προσπαθήστε να το 

ζωγραφίζετε παρατηρώντας το. Πιστεύω στις δυνατότητες σας και γνωρίζω πολύ 

καλά πως θα το ζωγραφίσετε με τον δικό σας μοναδικό τρόπο. Ωστόσο, ο/η 

απεικονιζόμενος/η του έργου καλείστε να βιώνει την κατάσταση που βιώνουμε εμείς 

αυτή την περίοδο, επομένως, θα φοράει μάσκα!  



 

Δεν θα ήθελα να περιοριστείτε στην δημιουργικότητα σας, έχετε απέραντη φαντασία 

να την αξιοποιήσετε. Είμαι σίγουρη πως ο καθένας από εσάς θα κάνει το καλύτερο 

που μπορεί. 

Τα έργα που δημιουργείται μπορείτε να τα φωτογραφίζεται και να μου τα στέλνετε 

στο e-mail μου sunsotiria@gmail.com σημειώνοντας τα στοιχεία σας 

(ονοματεπώνυμο, θέμα εργασίας, τμήμα, σχολείο). Μπορείτε επίσης, να τα 

αποθηκεύεται σε έναν φάκελο και όταν συναντηθούμε με το καλό ξανά να τα δούμε 

και από κοντά.  

Με εκτίμηση και αγάπη, 

Σωτηρία Παγουλάτου – δασκάλα Εικαστικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μικροί μου φίλοι & αγαπημένοι γονείς,  

Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς, αισιόδοξοι και δημιουργικοί!  

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες : ) 

 

Το δωμάτιο του Βαν Γκογκ στην Αρλ, 1888 

Στο έργο που προηγείται απεικονίζεται το υπνοδωμάτιο του Βαν Γκογκ, σε μία πόλη 

στην Αρλ-Arles στη νότια Γαλλία. Σκεφτείτε πως έχετε την δυνατότητα να προτείνετε 

την δική σας ιδέα για να διαμορφώσετε τον χώρο αυτόν όπως εσείς θέλετε. 

Ζωγραφίστε την δική σας πρόταση. 

Τι θα αλλάζετε; 

Δεν θα ήθελα να περιοριστείτε στην δημιουργικότητα σας, έχετε απέραντη φαντασία 

να την αξιοποιήσετε. Είμαι σίγουρη πως ο καθένας από εσάς θα κάνει το καλύτερο 

που μπορεί. 

Τα έργα που δημιουργείται μπορείτε να τα φωτογραφίζεται και να μου τα στέλνετε 

στο e-mail μου sunsotiria@gmail.com σημειώνοντας τα στοιχεία σας 

(ονοματεπώνυμο, θέμα εργασίας, τμήμα, σχολείο). Μπορείτε επίσης, να τα 

αποθηκεύεται σε έναν φάκελο και όταν συναντηθούμε με το καλό ξανά να τα δούμε 

και από κοντά.  

Με εκτίμηση και αγάπη, 

Σωτηρία Παγουλάτου – δασκάλα Εικαστικών  

 

mailto:sunsotiria@gmail.com

