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Aγαπημένοι μου μικροί καλλιτέχνες,  

Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά!! 

Απ’ ότι φαίνεται θα περάσουμε μπόλικο χρόνο  

στο σπίτι μας αυτές τις μέρες… ευκαιρία λοιπόν  

να εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε 

υπέροχα έργα τέχνης!!!  

 

Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μπορείτε να ζωγραφίσετε, να 

κατασκευάσετε, να φτιάξετε…  

 

Αποστολή μου λοιπόν να σας στέλνω κάθε βδομάδα στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας λίγες ιδέες για έμπνευση και δημιουργική 

απασχόληση!!!  
 

Για αρχή: 

 

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη εφαρμόζει το πρόγραμμα I stay home – I stay 

with Art και καθημερινά ανεβάζει στην ιστοσελίδα της ένα πίνακα 

ζωγραφικής και μια ιδέα για δημιουργία! Επισκεφτείτε την στον πιο κάτω 

σύνδεσμο: 
https://www.facebook.com/AGLeventisGallery/?eid=ARDOdV8GyDiXt1pH_X9acue93n
W1WBGt0JTDashSCKBU54Yp8mvjOKNnffLib9fnDEL0BPx_ENwGxJq1 

Πάρτε ιδέες και δημιουργήστε! 
 
 

Το Μουσείο Παραμυθιού εφαρμόζει το πρόγραμμα #Μένουμε σπίτι – Να 

σου πω ένα παραμύθι; #Facebook Live,16:00.  

Καθημερινά στις 4:00 το απόγευμα ανεβάζει στην ιστοσελίδα του ένα νέο 

παραμύθι που το διαβάζει μια γνωστή ηθοποιός, συγγραφέας κ.λπ. 

Ακούστε το παραμύθι στον πιο κάτω σύνδεσμο και δημιουργήστε μια 

ζωγραφιά ή μια κατασκευή εμπνευσμένη από αυτό!! 
https://www.facebook.com/mouseioparamithiou/ 
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Ιστορίες κι άλλες ιστορίες…. 

Μια ιστορία μπορείς να ακούσεις και να απολαύσεις και στους ακόλουθους 

συνδέσμους: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY3nBRGHvhkmeLa7XQ-

_0CSwz6aSUhIct  

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema.asp  

https://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-vivlia-dimotiko/  

 

Εικονική ξενάγηση σε μουσεία: Επισκέψου μέσα από τον υπολογιστή σου 

διάσημα μουσεία του κόσμου, πάρε ιδέες και φτιάξε ένα δικό σου έργο! 

https://enallaktikidrasi.com/2020/03/12-diasima-mouseia-kosmou-prosferoun-

eikoniki-periigisi/ 

https://www.cnn.gr/style/politismos/story/211715/menoyme-spiti-psifiaki-

xenagisi-se-moyseia-mnimeia-oi-drasies-toy-yppo  

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ακόμα και ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας 

προγράμματα ζωγραφικής στον υπολογιστή ή το tablet σας, όπως: 

• Tux Paint - http://www.tuxpaint.org/ 

• Ζωγραφική και τεχνητή νοημοσύνη https://www.autodraw.com/ 

• Quick Draw https://quickdraw.withgoogle.com/ (Παιχνίδι ζωγραφικής) 

 

 

Ακολουθούν και αρχεία με ιδέες…!! 

 

 

Εσείς φτιάξτε όόόόόόσα περισσότερα έργα μπορείτε και θέλετε (τόσο 

από αυτά που θα σας στέλνω εγώ, όσο και δικές σας ιδέες φυσικά!!!) και όταν 

συναντηθούμε, φέρτε τα μαζί σας και θα φτιάξουμε μια μεγάλη έκθεση με 

όλα τα υπέροχα έργα σας!!! 

 

 

Σας πεθύμησα ήδη! 

Η δασκάλα της τέχνης, 

Βάσσω Τσίγκλερ 
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