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 Οι διαστάσεις του θέματος που  προσεγγίστηκαν 
αφορούσαν  στην εκμάθηση των ειδών της                   
τέχνης.  

 

 Έγινε αναφορά στην ζωγραφική, την γλυπτική, την 
μουσική, τον κινηματογράφο και στο θέατρο σκιών.  

 

 Εστιάσαμε κυρίως στην τέχνη που έχει αναπτυχθεί 
στην Ελλάδα.  



 Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την τέχνη 
γενικότερα και τα είδη της ειδικότερα. 

 

 

  Να δημιουργήσουν δικά τους έργα τέχνης. 

 

 

  Να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους 
μέσα από την τέχνη. 



 Οι μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, 
συμμετείχαν κατά δραστηριότητες εφαρμόζοντας τις 
εξής αρχές  ΕΑ και μάθησης:  

 -Απλοποίηση στόχων 
 -Επανάληψη 
 -Βιωματικές δραστηριότητες 
 -Παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης 
 -Μελέτη πεδίου 
 -Εργασία στο πεδίο 
 -Επισκέψεις 



 Ψυχοκινητικότητα:  αδρή και λεπτή κινητικότητα, 
αισθητηριακή ολοκλήρωση, διαχείριση αντικειμένων 

 Γνωστικός Τομέας: αναγνώριση, γραφή, διαχείριση 
ποσοτήτων, ανάπτυξη χωροχρονικών δεξιοτήτων, 
εμπλουτισμός δεκτικού λεξιλογίου, παραγωγή γραπτού 
λόγου,. 

 Συναισθηματικός τομέας: υπευθυνότητα, αυτοεκτίμηση, 
αυτοαντίληψη, δεξιότητες προσαρμογής 

 Κοινωνικές δεξιότητες: δεξιότητες επικοινωνίας, 
κατανόηση σημασίας και εφαρμογή αρχών συνεργασίας, 
οργάνωση συμπεριφοράς κατάλληλη με την περίπτωση, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων                                                     
κοινωνικού συγχρονισμού, ανάπτυξη λεκτικών και μη 
λεκτικών δεξιοτήτων. 
 



1ος μήνας 
 Κάναμε Αναφορά στην τέχνη και τα είδη της 
γενικότερα. 

 Ζωγραφική (χρώματα, σχέδιο δίχως χρώμα, 
ζωγραφίζω τον εαυτό μου) 

 Παρακολουθήσαμε βίντεο με διάσημα έργα τέχνης. 
 Μαθαμε διάσημους Έλληνες και Ξένους 
Ζωγράφους και προσπαθήσαμε να αναπαράγουμε 
τα έργα τους 

 Ζωγραφίσαμε στους τοίχους του σχολείου μας 



 Αναφερθήκαμε στο θέατρο και τη μουσική. 

 Παρακολουθήσαμε  θεατρική παράστασης σκιών 
στο διαδίκτυο. 

 Μαθαμε για το θέατρο σκιών και παίξαμε μία δική 
μας παράσταση 

 Φτιάξαμε μάσκες με γυψόγαζα,  και αναφερθήκαμε 
στα συναισθήματα (λύπη, χαρά, θυμός κλπ) 

 Φτιάξαμε τα σκηνικά για την Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή μας  



 Κάναμε Αναφορά στη γλυπτική και την 
αγγειοπλαστική 

 Φτιάξαμε δικά μας αγάλματα και αγγεία και τα 
χρωματίσαμε. 

 Ζωγραφίσαμε στους τοίχους του σχολείου μας. 

 Αναφερθήκαμε σε διάσημους καλλιτέχνες που ήταν 
οι ίδιοι τους ΑμΕΑ (Henri Marie Raymond de 
Toulouse-Lautrec-Monfa, Ludwig van Beethoven, 
Δημήτρης Μυταράς ) 
 



 Αναφερθήκαμε στον Κινηματογράφο 

 Οπτικοποιήσαμε το τραγούδι «Δυο Φίλοι» σε 
στίχους και μουσική του Γιωργου Χατζηπιερη που 
έχει τραγουδήσει ο Απόστολος Ρίζος, από το δίσκο 
«Η επιστροφή του τεμπέλη δράκου» 

 Επισκέφτηκαν το σχολείο μας οι κύριοι Τάσος 
Ευτυχιάδης και Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, 
επαγγελματιες μουσικοί (ποντιακή λύρα, κλαρίνο, 
νταούλι), έπαιξαν μουσική για εμάς και μας μίλησαν 
για τα μουσικά όργανα. 



Αναστασία 

Θώμη 

Ελίζα 


