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*χρώµα... χρώµατα
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πληροφοριακό υλικό *
Το χρώµα µιας φωτεινής πηγής, που γίνε-

ται αντιληπτό από το ανθρώπινο µάτι, χαρα-

κτηρίζεται από το µήκος κύµατος της ακτι-

νοβολίας που εκπέµπεται. Το φως, όταν α-

ποτελείται από ακτινοβολία µε ένα µόνο µή-

κος κύµατος (µονοχρωµατικό), είναι καθαρό

χρώµα (απλό)· η συµβολή ορατών ακτινο-

βολιών µε διαφορετικό µήκος κύµατος σχη-

µατίζει ένα µη καθαρό χρώµα (σύνθετο). Το

κανονικό λευκό φως (το ηλιακό) αποτελείται

από ένα σύνολο ακτινοβολιών µε µήκη κύ-

µατος (λ) µεταξύ περίπου 4.000 και 7.500

µονάδων Άνγκστροµ. Το ηλιακό φως (λευκό)

όταν διέρχεται από ένα πρίσµα αναλύεται

στις συνιστώσες ακτινοβολίες του· το σύνο-

λο των χρωµάτων, από τα οποία συντίθεται

το λευκό φως, σχηµατίζει το φάσµα. Αν και

υπάρχουν άπειρα απλά χρώµατα, το φάσµα

υποδιαιρείται σε 7 βασικά χρώµατα, τα γνω-

στά ως χρώµατα της ίριδας: το κόκκινο, το

πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το

µπλε, το βαθύ µπλε, το ιώδες, κατά τάξη

που φθίνει ως προς το µήκος κύµατος. 

Χρώµατα και συµβολισµοί

Κόκκινο: Το κόκκινο συµβολίζει επιθετικό-

τητα και υψηλή ενέργεια, κίνδυνο και σφάλ-

µα. Στο δυτικό κόσµο είναι σύµβολο αγάπης

και πάθους.

Μπλε: Το µπλε υποδηλώνει αποµόνωση,

λύπη, κατάθλιψη, σοφία, εµπιστοσύνη και

πίστη. 

Κίτρινο: Είναι το πιο χαρούµενο και φωτει-

νό χρώµα του φάσµατος, αλλά οι σκοτεινές

αποχρώσεις του συµβολίζουν προειδοποίη-

ση, παρακµή, ζήλια ή αρρώστια. Χαρακτηρι-

στικά: χαρά, λιακάδα, ευφυΐα, δράση, νεό-

τητα, δειλία, προδοσία.

Πράσινο: Το πράσινο συµβολίζει τη φύση.

Έτσι συνδέεται µε την έννοια της ζωής, της

νεότητας, της αναγέννησης, της ελπίδας και

του σθένους.

Οι διάφορες αποχρώσεις του έχουν διαφο-

ρετικά συµβολικά νοήµατα και ιδιότητες:

* Το σκοτεινό πράσινο: ψυχρό, συντηρη-

τικό, υπονοεί υγεία.

* Το φωτεινό πράσινο: αθανασία.

* Το πράσινο της ελιάς: το χρώµα της ει-

ρήνης.

Πορτοκαλί: Το πορτοκαλί σχετίζεται µε τη

ζεστασιά, την ευχαρίστηση, την ευκαρπία

και την ολοκλήρωση. Θεωρείται επίσης το

χρώµα των γενναίων.

Μαύρο: Το µαύρο συµβολίζει το σκοτάδι,

την απόγνωση, την αµαρτία και το πένθος.

Από την άλλη, παρά τις πολλές αρνητικές

συσχετίσεις, συµβολίζει σύνεση, αποφασι-

στικότητα, σοφία και δίνει την εντύπωση

του επίσηµου.

Άσπρο: Συµβολίζει την αγνότητα, την

αθωότητα, την καθαρότητα και αφήνει ένα

δροσερό και αναζωογονητικό συναίσθηµα.
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χρώµα... χρώµατα

γενικοί στόχοι

• Γνωριµία µε τα χρώµατα.

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων µέσω της πραγµατοποίησης οµαδικών, συλ-

λογικών και ατοµικών δραστηριοτήτων.

• Ανάπτυξη της λογικοµαθηµατικής σκέψης µέσα από διερευνήσεις, συγκρίσεις,

δοκιµές και ταξινοµήσεις.

• Ανάπτυξη δηµιουργικής έκφρασης µέσω διαφόρων τεχνών.

• Καλλιέργεια της αισθητικής ευαισθησίας.

• Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

φάκελος παρουσίασης
του θέµατος

• αντικείµενα σε διάφορα χρώµατα

• κάρτες µε διάφορα χρώµατα
• χρωµατιστές κορδέλες • χρωµατιστές ζελατίνες ή γυαλιά

• τέµπερες, νεροµπογιές, πινέλα

• σταγονόµετρα • πλαστικές αυγοθήκες

• κηρόχαρτο • αλουµινόχαρτο • ριζόχαρτο

• κάρτες µε σηµαίες από διάφορες χώρες

• παντζάρια • φλούδες από κρεµµύδια

• κόκκινο λάχανο • βατόµουρα
• κατσαρόλα • νερό • αντίγραφα από έργα ζωγραφικής

µουσική
Μ. Χατζιδάκις, Ν. Κυπούργος, ∆. Μαραγκόπουλος, Λ. Πλάτωνος

Εδώ Λιλιπούπολη, ΕΜΙ

λέξεις-κλειδιά
χρώµα, χρώµατα, χρωµατιστός, φως,

πολύχρωµος, θερµός, ψυχρός
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✎
σχεδιασµός του/της εκπαιδευτικού

Τα χρώµατα κατακλύζουν τη ζωή όλων µας και µας δηµιουρ-
γούν θετικά και αρνητικά συναισθήµατα. Στα παιδιά αρέσει να
ασχολούνται µε τα χρώµατα, είτε ζωγραφίζοντας είτε διαλέγοντας
εκείνα που προτιµούν στα ρούχα τους, στα παιχνίδια τους, στους
τοίχους του δωµατίου τους. Έτσι ο/η εκπαιδευτικός τα παροτρύ-
νει να γνωρίσουν διάφορα χρώµατα, να εκφράσουν προτιµήσεις
για συγκεκριµένα χρώµατα, να δηµιουργήσουν ζωγραφιές µε το
αγαπηµένο τους χρώµα, να διατυπώσουν σκέψεις και απόψεις για
το πώς θα ήταν η ζωή µας χωρίς χρώµα.

Η προσέγγιση προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέ-
ροντάς τους τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρικότητα της
γνώσης, να συνδέσουν µεταξύ τους διαφορετικές εµπειρίες και να
ασκηθούν στη σε βάθος παρατήρηση, διερεύνηση και αναπαράστα-
ση του περιβάλλοντος.

Ο/η εκπαιδευτικός κάνει τον αρχικό σχεδιασµό εστιάζοντας
την προσοχή του στο θέµα, στις µαθησιακές επιδιώξεις, στα υλικά
και στις δραστηριότητες που συνδέονται µε διαφορετικά γνωστι-
κά αντικείµενα, διάρκεια και, τέλος, στον τρόπο αξιολόγησης.
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προβληµατισµός – έναυσµα για συζήτηση

Με έναυσµα τη µείξη δύο χρωµάτων που κάνει ένα παιδί τυχαία ή σκόπιµα προσπα-

θώντας να δηµιουργήσει ένα νέο χρώµα, τα παιδιά συζητούν, ανταλλάσσουν εµπει-

ρίες και προβληµατισµούς. ∆ιατυπώνουν ερωτήµατα, εξωτερικεύουν τις γνώσεις, τις

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους για διάφορα χρώµατα.

µήνας: νοέµβριος • θεµατική προσέγγιση: χρώµα... χρώµατα

Χρώµα... χρώµατα 

Παίρνω την παλέτα

πιάνω τον καµβά

για να χρωµατίσω

µία ζωγραφιά...

Κόκκινα, γαλάζια

κίτρινα, µαβιά

χρώµατα δικά µου

χρώµατα πολλά...

Πράσινο και µαύρο

ροζ, πορτοκαλί

και µε το καφέ

φτιάχνω το λαδί

Μπλε το καραβάκι

άσπρο το πανί

και θα ταξιδέψω

στη ζωγραφική.
Ακoύστε το τραγουδάκι στο cd (track 11).
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παιδί και γλώσσα

• Χρώµατα σε λαϊκές φράσεις

• Βρίσκουµε χρώµατα

παιδί και µαθηµατικά
• Το αγαπηµένο µας χρώµα• Οι τόνοι των χρωµάτων

παιδί και
πληροφορική

• Ένα διαδραστικό παιχνίδι µε χρώµατα

παιδί και περιβάλλον
• Χρωµατιστά σελοφάν

παιδί και
δηµιουργία-έκφραση εικαστικά

• Ανακατεύοντας χρώµατα• Χρώµατα σε διάφορα χαρτιά• Χρώµατα από φυτικά υλικά• Χρώµατα και πίνακες ζωγραφικής

παιδί και
δηµιουργία-έκφραση 
φυσική αγωγή

• Πολύχρωµα γλυπτά

παιδί και
δηµιουργία-έκφραση 
µουσική

• Τα χρώµατα συναντούν τραγούδια

παιδί και
δηµιουργία-έκφραση 
δραµατική τέχνη

• Χρώµατα και συναισθήµατα
• Το παραµύθι µε τα χρώµατα
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Παιδί και Γλώσσα

* 1. Βρίσκουµε χρώµατα

!Περιγραφή δραστηριότητας = Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να βρουν αντικείµενα

µέσα στην τάξη που έχουν συγκεκριµένο χρώµα (π.χ. κόκκινο, κίτρινο, µπλε) και να τα

καταγράψουν σε λίστες, αφού συµβουλευτούν το σχετικό πίνακα αναφοράς.

* 2. Χρώµατα σε λαϊκές φράσεις

!Περιγραφή δραστηριότητας = Αναζητούµε µε τα παιδιά και βρίσκουµε λαϊκές

φράσεις στις οποίες αναφέρονται χρώµατα. Για παράδειγµα:

Παιδί και Μαθηµατικά

* 3. Το αγαπηµένο µας χρώµα

*ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατά

– Έπεσε σε µαύρα πανιά

– Έκανα µαύρα µάτια να σε δω

– Άσπρισε σαν το χιόνι

– Έγινε κίτρινος σαν το λεµόνι

– Έγινε κόκκινος σαν παντζάρι

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
ÚÔÊÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó.
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γνωστικό αντικείµενο

!Περιγραφή δραστηριότητας = Παροτρύνουµε τα παιδιά να µας πουν το αγα-

πηµένο τους χρώµα, αλλά και να ζητήσουν από τα µέλη των οικογενειών τους να

γράψουν σε ένα χαρτί ποιο είναι το δικό τους αγαπηµένο χρώµα. Συγκεντρώνουµε τις

προτιµήσεις, τις καταµετρούµε και αναδεικνύουµε το δηµοφιλέστερο χρώµα.

* 4. Οι τόνοι των χρωµάτων

!Περιγραφή δραστηριότητας = Παρουσιάζουµε στα παιδιά κάρτες µε απο-

χρώσεις διαφόρων χρωµάτων και τους ζητάµε να τις τοποθετήσουν στη σειρά από το

πιο σκούρο στο πιο ανοιχτό χρώµα και το αντίστροφο.

Παιδί και Περιβάλλον
Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση

* 5. Χρωµατιστά σελοφάν

!Περιγραφή δραστηριότητας = Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να κοιτάξουν διάφο-

ρα αντικείµενα µέσα από χρωµατιστά σελοφάν. Παρατηρούν πώς φαίνεται ένα µπλε

αντικείµενο µέσα από ένα κόκκινο σελοφάν, τι βλέπουν αν τοποθετήσουν ένα χρω-

µατιστό σελοφάν εµπρός από το ένα µάτι τους, τι βλέπουν αν τοποθετήσουν χρωµα-

τιστά σελοφάν διαφορετικού χρώµατος µπροστά από κάθε µάτι. H ίδια διαδικασία

µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν κοιτάξουν µέσα από χρωµατιστά γυαλιά.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· «ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó» ÁÂÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÛÂÈÚÔı¤ÙËÛË˜.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ·Ú·Ù‹-
ÚËÛË˜, ÙˆÓ «ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ» Î·È ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ˘ÏÈÎÒÓ.
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µήνας: νοέµβριος • θεµατική προσέγγιση: χρώµα... χρώµατα

Παιδί και ∆ηµιουργία-Έκφραση
Εικαστικά

* 6. Ανακατεύοντας χρώµατα

!Περιγραφή δραστηριότητας = Πληροφορούµε τα παιδιά ότι τα χρώµατα κόκκι-

νο, κίτρινο, µπλε ονοµάζονται βασικά χρώµατα, γιατί δεν δηµιουργούνται από τη µείξη

άλλων χρωµάτων. Αποτελούν τη βάση από την οποία σχηµατίζονται όλα τα άλλα χρώµα-

τα. Έτσι, εάν αναµείξουµε κόκκινο και κίτρινο φτιάχνεται το πορτοκαλί, το κίτρινο µε το

µπλε παράγουν το πράσινο, το µπλε µε το κόκκινο παράγουν το µοβ. Στη συνέχεια, µοι-

ράζουµε σε κάθε παιδί µια πλαστική αυγοθήκη. Γεµίζουµε τρεις θήκες µε τα βασικά

χρώµατα και δίνουµε στα παιδιά σταγονόµετρα. Ανακατεύοντας σταγόνες από διάφορα

χρώµατα στις άδειες θήκες φτιάχνουν τα δικά τους χρώµατα. Μέσα από τους πειραµατι-

σµούς τους καταλήγουν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τα χρώµατα που δηµιουργούν ή

τις αποχρώσεις τους.

* 7. Χρώµατα από φυτικά υλικά

!Περιγραφή δραστηριότητας = Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να δηµιουργήσουµε τα

δικά µας χρώµατα χρησιµοποιώντας διάφορα φυτά (π.χ. παντζάρια, φλούδες από κρεµ-

µύδια, κόκκινο λάχανο, βατόµουρα κ.λπ.). Έτσι, βάζουµε τα φυτά σε µια κατσαρόλα µε

αρκετό νερό και τα σιγοβράζουµε για αρκετή ώρα. Όταν η µπογιά πήξει αρκετά, την κα-

τεβάζουµε από τη φωτιά και την αφήνουµε να κρυώσει. Μετά µπορούµε να χρησιµοποι-

ήσουµε τα χρώµατα που φτιάξαµε για να ζωγραφίσουµε.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈÎ¿ Î·È
¯ÚÒÌ·Ù·.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÈÓÔÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Î·È Ó· ÙÈ˜
ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ̇ ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó.
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* 8. Χρώµατα σε διαφορετικά χαρτιά

!Περιγραφή δραστηριότητας = Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να ρίξουν µερικές

σταγόνες χρωµατιστού νερού σε κηρόχαρτο, σε αλουµινόχαρτο, σε ριζόχαρτο. Μέσα

από τους πειραµατισµούς τους παρατηρούν ότι τα χρώµατα αναµειγνύονται µε διαφορε-

τικούς τρόπους πάνω στα διαφορετικά χαρτιά και τα νεροχρώµατα δηµιουργούν διάφορα

σχήµατα.

* 9. Χρώµατα και πίνακες ζωγραφικής

!Περιγραφή δραστηριότητας = Μοιράζουµε στα παιδιά κάρτες µε πίνακες

ζωγραφικής. Τους λέµε ένα χρώµα (π.χ. κόκκινο, κίτρινο, µπλε, µαύρο) και εκείνα

πρέπει να βρουν γρήγορα µία κάρτα που να κυριαρχεί το συγκεκριµένο χρώµα. Όποι-

ος κάνει λάθος ή αργήσει τραγουδά ένα τραγούδι. Ενδεικτικά έργα ζωγραφικής που

µπορεί να χρησιµοποιηθούν είναι:

∆ραµατική Τέχνη

* 10. Το παραµύθι µε τα χρώµατα
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!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈÎ¿
Î·È ̄ ÚÒÌ·Ù·.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÎÔ‡Ó Î·È Ó· Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÌÈ· ‰È‹ÁË-
ÛË Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·, Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙË ÁÏÒÛÛ·
Î·È Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ̇ ˆÁÚ¿ÊˆÓ.

Κόκκινο: Α. Ματίς, Κόκκινο ατελιέ * Κίτρινο: Β. Βαν Γκογκ, Ο θεριστής

Μπλε: Ι. Κλάιν, Μπλε * Λευκό: Κ. Μονέ, Η κίσσα * Μαύρο: Π. Σουλάζ, Ζωγραφική

*
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!Περιγραφή δραστηριότητας = Αφηγούµαστε στα παιδιά την ιστορία «Το παρα-

µύθι µε τα χρώµατα» του Α. Κυριτσόπουλου. Στη συγκεκριµένη ιστορία το ουράνιο τόξο

αποφασίζει να εγκαταλείψει την πόλη, καθώς οι άνθρωποι δεν του δίνουν σηµασία.

Όταν τα χρώµατα χάθηκαν και τα πάντα έγιναν ασπρόµαυρα, οι άνθρωποι κατάλαβαν το

σφάλµα τους. Τότε, τέσσερα παιδιά αποφασίζουν να ταξιδέψουν σε χώρες µακρινές για

να βρουν το ουράνιο τόξο και να το φέρουν πίσω. Μετά την αφήγηση του παραµυθιού,

προτείνουµε στα παιδιά να επιλέξουν ρόλους, να δηµιουργήσουν σκηνικά και κουστού-

µια και να το δραµατοποιήσουν.

* 11. Χρώµατα και συναισθήµατα

!Περιγραφή δραστηριότητας = Παρουσιάζουµε στα παιδιά κάρτες µε χρώµατα

και τα παροτρύνουµε να µας δείξουν µε παντοµίµα τι συναισθήµατα τους προκαλεί κάθε

χρώµα.

Μουσική

* 12. Τα χρώµατα συναντούν τραγούδια

!Περιγραφή δραστηριότητας = Ακούµε µε τα παιδιά διάφορα τραγούδια από το

CD Εδώ Λιλιπούπολη και τα συνδέουµε µε ένα χρώµα. Για παράδειγµα:

µήνας: νοέµβριος • θεµατική προσέγγιση: χρώµα... χρώµατα

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi Î·È
ÙËÓ ·ÓÙÔÌ›Ì·.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Û˘-
Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

«Ρόζα, Ροζαλία» (ροζ) * «Το χοντρό µπιζέλι» (πράσινο) * «Η µαγιονέζα» (κίτρινο)

«Μια αρκούδα καφέ» (καφέ) * «Κύλα Γιαουρτοπόταµε» (άσπρο)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  18/10/2011  15:17  Σελίδα210



211

Στη συνέχεια, τους ζητούµε να σκορπιστούν στο χώρο κρατώντας κορδέλες σε διά-

φορα χρώµατα. Κάθε φορά που ακούγεται ένα από τα τραγούδια, εκείνα ανεµίζουν

την κορδέλα µε το χρώµα που έχουµε ορίσει για το συγκεκριµένο τραγούδι και µετά

την προσφέρουν σε ένα άλλο παιδί.

Φυσική Αγωγή

* 13. Πολύχρωµα γλυπτά

!Περιγραφή δραστηριότητας = Προτείνουµε στα παιδιά να χωριστούν σε δύο

οµάδες. Με το ξεκίνηµα εύθυµης µουσικής τα παιδιά της πρώτης οµάδας δηµιουργούν

γλυπτά µε το σώµα τους και τα παιδιά της δεύτερης οµάδας κρεµούν πάνω τους κορδέ-

λες σε διάφορα χρώµατα. Στην παύση της µουσικής οι οµάδες αλλάζουν ρόλους.

Παιδί και Πληροφορική

* 14. Ένα διαδραστικό παιχνίδι µε χρώµατα

!Περιγραφή δραστηριότητας =  Πληκτρολογούµε την ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.colour-experience.org/flying/flycol_colour_/colouring.html και εξηγούµε

στα παιδιά ότι µπορούν να χρωµατίσουν τα ζώα που υπάρχουν εκεί κάνοντας κλικ σε ένα

µέρος του σώµατός τους και διαλέγοντας ένα χρώµα από την παλέτα.
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!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

!Στόχος = ∆· ·È‰È¿ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈ-
Îfi ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ Î·È Ó· ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ
(.¯. ̄ ÚÒÌ· ·fi ÙËÓ ·Ï¤Ù·).

*
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µήνας: νοέµβριος • θεµατική προσέγγιση: χρώµα... χρώµατα

∆ραστηριότητες Ολοκλήρωσης
Θεµατικής Προσέγγισης

* Ενηµέρωση ατοµικών φακέλων παιδιών και συλλογικού φακέλου τάξης. 

* Έκθεση ατοµικών και οµαδικών εργασιών. ∆ιαµορφώνουµε χώρο έκθεσης όπου εκ-

θέτουµε τις κατασκευές και άλλα έργα των παιδιών.

* ∆ραµατοποιήσεις/κινητικοί αυτοσχεδιασµοί. Τα παιδιά δραµατοποιούν αυτοσχέδιες

ή γνωστές ιστορίες που συνδέονται µε το θέµα. Επιλέγουν εκφραστικές κινήσεις και

µουσική επένδυση.

Αξιολόγηση
Καταγράφουµε προσεκτικά όσα λένε και κάνουν τα παιδιά στο πλαίσιο ατοµικών και

οµαδικών δραστηριοτήτων. Μελετάµε τις εργασίες των παιδιών σε αντιπαραβολή µε τις

µαθησιακές επιδιώξεις που θέσαµε. Αναπροσαρµόζουµε δραστηριότητες αν παρατηρή-

σουµε δυσλειτουργίες ή επαναλαµβάνουµε άλλες που εκτιµάµε ότι εξάπτουν το ενδια-

φέρον των παιδιών και συµβάλλουν στην κατάκτηση γνώσεων ή/και δεξιοτήτων. Μετά

την ολοκλήρωση της µελέτης προβαίνουµε σε γενική αποτίµηση όσων επιτεύχθηκαν ως

προς τις γνώσεις που προσέγγισαν τα παιδιά, τις ικανότητες και δεξιότητες που απέκτη-

σαν και τις στάσεις που υιοθέτησαν.
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1ο φύλλο εργασίας * 

214 Ζωγραφίζω ροζ το χαµογελαστό πρόσωπο,
κόκκινη την καρδιά και κίτρινο το φεγγάρι.
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2ο φύλλο εργασίας * 

215
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Χρωµατίζω το καρουσέλ µε τα αγαπηµένα µου χρώµατα.
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3ο φύλλο εργασίας * 

216 Βρίσκω και χρωµατίζω µε πράσινο χρώµα το βατραχάκι,
µε κίτρινο χρώµα το παπάκι και µε κόκκινο τις πεταλούδες.
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