
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ

ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μαρία Μαντά

Ο ΗΛΙΟΣ

Απαιτούμενος χρόνος κατά προσέγγιση: 30 - 40 λ. 

Απαραίτητα υλικά: μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, ψαλίδι, κόλλα, υπολογιστής/ 
τάμπλετ/ κινητό τηλέφωνο και αρκετή φαντασία!

Το σημερινό μας θέμα στα εικαστικά είναι ο ήλιος. Ξέρετε... ο

γνωστός σε όλους μας ήλιος!..Αυτός που ,  όταν σηκώνουμε τα

μάτια μας να τον δούμε, μας τυφλώνει!! Αυτός που  μας ζεσταίνει

και  μας φωτίζει!! Αυτός που δίνει ζωή!!

Βέβαια , θα μου πείτε ήλιος δεν είναι μόνο αυτός!! Αλλά και  ένα

λουλούδι ακόμα!

 Αυτό είναι!!! Το γνωρίζετε;
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Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και το 

λαμπρότερο σώμα του ουρανού. 

 

Όπως συνηθίζουμε να τον ζωγραφίζουμε

Ωστόσο, πολλοί είναι και οι καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί από τον ήλιο

και έχουν φιλοτεχνήσει διάφορα έργα.

Εργα σύγχρονων ζωγράφων
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Από την αρχαιότητα ,ακόμα, οι άνθρωποι λάτρευαν τον Θεό Ήλιο.
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Ποιήματα και τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτόν.

Παιδικά τραγούδια όπως αυτά παρακάτω. Πάτησε επάνω στους ήλιους να τα

ακούσεις. 

Ο Αίσωπος έγραψε ένα μύθο για τον Ήλιο. Πάτησε επάνω στην εικόνα για να

τον δεις.

Τι θα έλεγες τώρα, να κάνεις και εσύ κάτι σχετικό με τον ήλιο;....Θα 

μπορούσε να είναι μια ζωγραφιά, μια κατασκευή, ή και ένα μικρό ποίημα που 

θα σκεφτείς!!

Περιμένω να μου στείλεις τη δημιουργία σου στο marmanta@sch.gr
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https://safeyoutube.net/w/VmqG
https://safeyoutube.net/w/ngqG
https://safeyoutube.net/w/nsqG

