
Οι παιδαγωγικές αξίες του Μικρού Δέντρου,  εμπνέονται  από την έκφραση, τη 

δημιουργικότητα, την αυτονομία, εντάσσοντας τον παράγοντα της τέχνης στην 

καθημερινότητα του σχολείου ως ερέθισμα που προάγει την αυτοεξυπηρέτηση, το 

συντονισμό της κίνησης ,τη συγκέντρωση, τη συνεργασία και την πρωτοβουλία του 

ατομικού, του συλλογικού, μέσα από μια σειραικότητα της κάθε δραστηριότητας, 

με αρχή μέση και τέλος . Μέσα και έξω στο χώρο του σχολείου σε συγκεκριμένες 

γωνιές υπάρχουν τα ανάλογα ερεθίσματα με τα οποία το παιδί έρχεται σε επαφή αν 

το θελήσει , αν το επιλέξει , δίχως την παρέμβαση της συνοδού, εκτός αν ζητηθεί 

από το ίδιο το  ή αν το κρίνει η ίδια η συνοδός ότι χρειάζεται .Το κομμάτι της τέχνης 

αποτελείται από τις γωνιές με το βεστιάριο,το κουκλοθέατρο,τη μουσική και τα 

εικαστικά  με τα οποία ασχολείται εστιάζοντας η παρούσα εργασία. 

Αξίζει να σημειωθεί πώς  η επιλογή κάθε υλικού-εργαλείου είναι αποτέλεσμα 

ατομικής και συλλογικής εργασίας, μελέτης, έρευνας και κατασκευής από τις ίδιες 

τις συνοδούς του σχολείου . 

Τέχνη και Δημιουργική Έκφραση 

Γωνιά Βεστιαρίου 

 

Γωνιά μουσικής 

 

 

 



Γωνιά κουκλοθέατρου 

 

Εστιάζοντας στο κομμάτι των εικαστικών γίνεται  αναφορική ανάλυση  κάθε γωνιάς 

με λέξεις και εικόνα. 

 

ΓΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Υλικά: ξυλομπογιές , λαδοπαστέλ,  . 

Καρέκλες με την επιφάνεια εργασίας .(Σε περίπτωση συλλογικής δραστηριότητας οι 

καρέκλες γίνονται τέσσερις ). 

Δραστηριότητες: ελεύθερες , στοχευμένες, ατομικές και συλλογικές. 

 



Το παιδί έρχεται σε επαφή με τη γωνιά, το υλικό, χρησιμοποιώντας το καθετί με το 

δικό του τρόπο έκφρασης τη δεδομένη στιγμή της επιλογής του. 

 

Γωνιά Ζωγραφικής 

Υλικά: χαρτί, σφουγγάρι, πινέλα, υγρό υλικό- χρώματα, ποδιά, κουβάς 

καθαριότητας. 

Καβαλέτο, τοίχος,(δάχτυλα-παλάμες χεριών) 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες, ατομικές και συλλογικές. 

 

Το παιδί αφού φορέσει την ποδιά, χρησιμοποιεί με σεβασμό αλλά με όποιον τρόπο 

θέλει τα υλικά, πετάει τα άχρηστα υλικά στον κουβά, τοποθετεί το καθετί στη θέση 

του για το επόμενο παιδί που τυχόν επιλέξει την ανάλογη δραστηριότητα (αρχή, 

μέση, τέλος). 

ΓΩΝΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

Υλικά:  πλάστης, σφραγίδα, εργαλεία γλυπτικής, μαχαίρι, σφουγγάρι, κουπατ, 

μολύβι.  

Τραπέζι κυκλικό, καρέκλα. 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες, ατομικές και συλλογικές. 

 



 

Το παιδί αφού ολοκληρώσει το έργο του, γράφει με το μολύβι το όνομά του. Κάθε 

κατασκευή την ονομάζει, ‘’το έργο μου, το έργο σου ή το έργο μας, το έργο σας’’. 

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Υλικά: δίσκος γεωμετρικού κολάζ, δίσκος ελεύθερου κολάζ ,δίσκοςτυπώματος με 

στένσιλ, δίσκος κοπτικής με ψαλίδι, δίσκος υφαντικής πρώτου σταδίου,δίσκος 

δευτέρου σταδίου υφαντικής στον αργαλειό, δίσκος πρώτου σταδίου κεντήματος. 

Δίσκοι με τα υλικά αντικατάστασης.  

Κουτί με ξύστρα ,κολλητική ταινία και διακορευτή . 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες, ατομικές και συλλογικές. 

 

Το παιδί επιλέγει και παίρνει τον δίσκο του ενδιαφέροντος του, τον τοποθετεί πάνω 

στο τραπέζι κάνει τη δραστηριότητά του κι αφού ολοκληρώσει βάζει το έργο του 

στο φάκελο και το παίρνει μαζί του ή το εκθέτει στον πίνακα ανακοινώσεων των 

εικαστικών . 

Έπειτα αντικαθιστά τα υλικά που χρησιμοποίησε στο δίσκο δραστηριότητας ,τα 

οποία  βρίσκονται στην θέση του κάθε δίσκου, στην κάτω σειρά  της γωνιάς . Επίσης 

τοποθετείται πάνω από τη γωνιά προτεινόμενων δίσκων για δραστηριότητα ,από τις 

παιδαγωγούς του σχολείου, ή σε συνεργασία με τα παιδιά,(σκοπός του η φροντίδα 

και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τον περιβάλλοντα χώρο) οπτικό  

καλλιτεχνικό ερέθισμα με διάφορες θεματικές που κατά διαστήματα αλλάζεται , 

όπως για παράδειγμα βλέπουμε στην προηγούμενη φωτογραφία τον πίνακα 

ζωγραφικής του Π. Γκογκέν  στο έργο  ‘’Οι δύο Αδερφές’’1892. 

 

 



Δίσκοι Αντικατάστασης Υλικών   

Την προετοιμασία  των δίσκων της αντικατάστασης των υλικών ,φροντίζουν και 

επιμελούνται για την πληρότητάς τους οι συνοδοί του. 

Δίσκος Δραστηριότητας Γεωμετρικού Κολλάζ 

Υλικά: χαρτί κομμένο σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα και χρώματα, κόλλα, σχέδιο 

πάνω σε χαρτί. 

Δραστηριότητες: στοχευμένες ,  ελεύθερες, ατομικές και συλλογικές. 

 

Το παιδί κρατάει το χρωματιστό χαρτί με το γεωμετρικό σχήμα και το τοποθετεί 

(αφού βάλει κόλλα) πάνω στο σημείο του λευκού χαρτιού που έχει σχεδιαστεί με τις 

ανάλογες γραμμές . 

Δίσκος Δραστηριότητας Ελεύθερου Κολλάζ 

Υλικά : τσόχα, χαρτόνι , φτερό, μικρές πέτρες, ξύλο, κομμένα σκοινιά, φύλλα 

δέντρων-φυτών . 

Οτιδήποτε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στην ανάλογη δραστηριότητα. 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες, ατομικές και συλλογικές. 

 

Πρόκειται για μεικτή τεχνική τρισδιάστατου, ανάγλυφου κολλάζ.  



Δίσκος Δραστηριότητας -Τύπωμα με στένσιλ 

Υλικά: πινέλο, υγρό χρώμα, σφουγγάρι 

Δραστηριότητες: στοχευμένες ,ελεύθερες, ατομικές και συλλογικές. 

 

 

Συχνά τα παιδιά αλλάζουν το πινέλο και μεταφέρουν το τύπωμα με στένσιλ στο 

κολλάζ. Γεγονός που μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε δραστηριότητα των 

εικαστικών, με οποιοδήποτε τρόπο θελήσει το παιδί την ανάλογη δημιουργική 

στιγμή. 

Δίσκος Δραστηριότητας Κοπτικής με το Ψαλίδι 

Υλικά: λωρίδες χαρτί με ζικ ζάκ, φαρδιά, στενά, μικρά, μεγάλα. 

Δραστηριότητες: στοχευμένες, ελεύθερες, ατομικές και συλλογικές. 

 

 

 

Το παιδί απομονώνει τη δυσκολία βήμα-βήμα, (ανοίγω-κρατάω-κόβω) με το ψαλίδι 

το χαρτί σε γραμμές, κύκλο και μάνταλα . 



Δίσκος Προετοιμασίας Υφαντικής  Πρώτου Σταδίου 

Υλικά: στενές,φαρδιές λωρίδες χαρτιού σε διάφορα χρώματα,τετράγωνο γκρί χαρτί 

με τις κατάλληλες σχισμές. 

Δραστηριότητες: στοχευμένες ,ελεύθερες, ατομικές και συλλογικές. 

 

Το παιδί συντονίζοντας την κίνηση του περνάει  τη λωρίδα του χαρτιού μέσα από 

κάθε σχισμή. Αποτελεί και ένα πρώτο στάδιο προετοιμασίας του κεντήματος. 

Δίσκος Υφαντικής Αργαλειού Δεύτερου Σταδίου  

Υλικά: σαΐτα ,στημόνια, πλαίσιο αργαλειού, χτένι. 

Δραστηριότητες: στοχευμένες, ελεύθερες, ατομικές και συλλογικές. 

 

 

Μέσω της πρακτικής τέχνης  της λαογραφίας το παιδί συνδέει δημιουργικά τα 

στάδια από την κλωστή μέχρι το ύφασμα. 

 

 



Δίσκος- Πρώτο Στάδιο Στο Κέντημα 

Υλικά: γεωμετρικό σχήμα σε χαρτόνι με μικρές τρύπες, σουβλί για το χαρτί, χοντρό 

βελόνι, κλωστές σε διάφορα χρώματα, ψαλίδι. 

Δραστηριότητες: στοχευμένες, ελεύθερες, ατομικές και συλλογικές. 

 

Με λεπτούς χειρισμούς το παιδί ανοίγει τις τρύπες με το σουβλί, περνάει τη βελόνα 

με την κλωστήμπρος-πίσω  στο χαρτί δημιουργώντας το κέντημά του . 

Γωνιά Τεχνικής Πουαντιγισμού 

Υλικά: τρία βασικά  συμπληρωματικά χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μικρές λεπτές 

γλυφίδες με βαμβάκι (μπατονέτες), παλέτα χρωμάτων. 

Ερεθίσματα ανοιχτά και στοχευμένα: 

Πίνακας πουαντιγισμού  

Δραστηριότητες: στοχευμένες ,ελεύθερες, ατομικές και συλλογικές. 

 



Το παιδί παίρνει με τη μπατονέτα το κάθε βασικό χρώμα και αποτυπώνει βούλες (πουά) 

πάνω στο χαρτί. 

Στη τεχνική αυτή η μίξη των χρωμάτων γίνεται πάνω στο χαρτί. Σκοπός αυτής της 

δραστηριότητας, να πειραματιστεί με τις μίξεις των χρωμάτων, τα βασικά και τα 

συμπληρωματικά χρώματα.  

Γωνιά Εναπόθεσης Έργων 

Τα παιδιά αφού ολοκληρώσουν το έργο τους, το κρεμάνε με μανταλάκια στο σκοινί 

μπροστά από το καλοριφέρ κάτω από παράθυρο για να στεγνώσει. 

 

Το κάθε μέρος της δημιουργίας του κάθε έργου, έχει μια Αρχή μια Μέση κι ένα 

Τέλος, από τη στιγμή της σύλληψής του μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας του 

καθώς και η σύνδεσή του με την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής ή για 

παράδειγμα με τον κύκλο των εποχών του χρόνου, δημιουργώντας τις εποχιακές 

δραστηριότητες. 

Τα έργα εκθέτονται σε διάφορα σημεία του χώρου του σχολείου, όπως για 

παράδειγμα αποφασίστηκε  μέσα από την παιδική συνέλευση να κολλήσουν το 

συλλογικό τους έργο των χρωματικών αποτυπωμάτων (παλάμες δάχτυλα) σε χαρτί 

στο ταβάνι του σχολείου. 

 

 

 



Ελεύθερη επιλογή σημείου έκθεσης του έργου. 

Γωνιά Μαυροπίνακα μεγάλος-μικρός  

Υλικά: σφουγγάρι ,κιμωλίες σε διάφορα χρώματα. 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες ατομικές και συλλογικές. 

 

Τα παιδιά  ζωγραφίζουν ,γράφουν το όνομά τους πρώτα στον πίνακα και μετά στο 

χαρτί. 

Γωνιά φωτοτράπεζας 

Υλικά : φυσικά υλικά, πέτρες, ξύλα, ζελατίνες με υγρό χρώμα, διαφάνειες με τα 

βασικά χρώματα. 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες, ατομικές και συλλογικές. 

 

Το φως του τραπεζιού αναδεικνύει το χρώμα ,το υλικό, το σχήμα. Όταν το παιδί 

βάζει τα τρία βασικά χρώματα  μαζί πάνω στη φωτοτράπεζα  παρατηρεί ότι 

αλλάζουν, παίρνουν άλλο χρώμα.(ReggioEmilia) 

 

 

 



Γωνιά Εικαστικών Βιβλίων 

Υλικά: βιβλία διαφόρων θεματικών γύρω από τις εικαστικές τέχνες. 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες, ατομικές και συλλογικές.  

 

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το ερέθισμα της γωνιάς των εικαστικών βιβλίων, 

που βρίσκεται μέσα στο χώρο του σχολείου, των οποίων οι θεματικές ποικίλουν, 

από παραμύθια για την τέχνη μέχρι την εικονογράφηση και τη ζωή γνωστών 

ζωγράφων.              

 

Ερεθίσματα Εικαστικών Τεχνών Στο Χώρο του Σχολείου 

Αφίσα από την Ισπανική επανάσταση με θέμα ’’Σχολείο για όλους, Ζωγραφική των 

Ζαπατίστας. 

 

 

 

 



Ερέθισμα  με τον πίνακα του Τζιουζέπε Αρτσιμπόλντο Άνοιξη, 1573 

 

 

Κατά την  επίσκεψη στο σχολείο για λόγους διακριτικής παρατήρησης, όσον 

αφορά τον τρόπο της λειτουργίας στην καθημερινότητά του, στα πλαίσια της 

προετοιμασίας ετούτης της εργασίας . μια μέρα από τις πρώτες της άνοιξης, το 

ενδιαφέρον των παιδιών επικεντρώθηκε στο χώρο της αυλής. Γίνεται αναφορική 

εστίαση σε ότι αφορά τις εικαστικές δραστηριότητες στον κήπο του σχολείου.  

Γωνιά Ξυλουργείου 

Υλικά: πινέλα, νερομπογιές , ξυλόκολλα, κομμάτια ξύλου, φυσικό υλικό, κιμωλίες, 

μολύβι, σβηστήρα, γυαλοχαρτιέρα, σφυρί (ελαφρύ, βαρύ),κατσαβίδι(ίσιο, 

στραβό),ψαλίδι, σπάτουλα, ρολό μέτρου, σκουπάκι καθαριότητας. 

Δραστηριότητες: ελεύθερες, στοχευμένες,  ατομικές και συλλογικές. 

 



Στοχευμένη Δραστηριότητα-Ελεύθερη Επιλογή 

Αναζήτηση Υλικών 

 

 

 

Κάρφωμα σε ξύλο με  βαρύ κι ελαφρύ σφυρί 

 

 

 

 

 

 



Πειραματισμός με το κατσαβίδι στον τοίχο 

 

Χρωματίζοντας με νερομπογιές τον τοίχο 

 

Ζωγραφίζοντας  με πινέλο και  χρώματα τη ρόδα 

 

 

 

 



Μεικτή τεχνική ζωγραφικής-κολάζ   

 

Γραφή ονόματος και χρήση κόλλας σε χαρτί 

 

 

 

Ξέπλυμα πινέλου για να μπει στη θέση του 

 

 

 

 

 



Αναφορική Παρουσίαση Έργων των Παιδιών 

Σύνθεση Γεωμετρικού Κολάζ 

 

Μεικτή Τεχνική ελεύθερου Κολάζ 

 

Κοπτική και Κολάζ 

 

 

 



Κοπτική και Τέμπερα 

 

Στένσιλ Προγραφής με Ξυλομπογιές 

 

Πλαστελίνη 

 

 



Πλαστελίνη με Κουπατ 

 

Πουαντιγισμός 

 

Πηλοπλαστική με Κουπατ και Τέμπερα 

 

 



Τρισδιάστατες Κατασκευές Με Ξυλόκολλα 

 

 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρατήρησης στο σχολείο  

Το Μικρό Δέντρο που θα γίνει Δάσος  έγινε έντονα αντιληπτό ότι πρώτα από όλα τα 

παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους. 

 

 



Ευχαριστώ τις παιδαγωγούς του Μικρού Δέντρου για την υποστήριξη και τη 

συνεργασία ,τα παιδιά που με σεβασμό δεχτήκαν διακριτικά την παρουσία μου μια 

μέρα στο σχολείο και τον κύριο Χρηστίδη για την αφορμή της διαδικασίας της 

έρευνας, της εργασίας. 
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