ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ε-ΣΤ 29-4-2020
Γεια σας παιδιά και χρόνια πολλά. Ελπίζω να σας έλειψαν οι κατασκευές και οι δημιουργίες μας,
όπως μας έλειψε άλλωστε σε όλους μας το σχολείο και η παρέα μας. Σε δύο μέρες συγκεκριμένα τη
Παρασκευή έχουμε πρωτομαγιά. Η πρώτη Μαΐου είναι η γιορτή των λουλουδιών, όπως γνωρίζεται
το έθιμο είναι να φτιάχνουμε στεφάνια με λουλούδια που μαζεύουμε από έξω. Ας μη βιαστούμε
όμως να βγούμε έξω και ας μείνουμε για λίγο ακόμα μέσα φτιάχνοντας ένα λουλούδι γι’ αυτή τη
μέρα. Το λουλούδι μας είναι ένα είδος κολλάζ σαν αυτά που είχαμε κάνει, μόνο που σε αυτό θα
χρησιμοποιήσουμε ανακυκλώσιμα υλικά, υλικά που μπορούμε να βρούμε άνετα στο σπίτι μας.
Παρακάτω σας δίνω ένα παράδειγμα που εσείς θα το προσαρμόσετε ανάλογα με την έμπνευσή σας
και τα υλικά που θα βρείτε στο σπίτι σας.
Υλικά
– Βάση για το κολάζ από χαρτόνι κατά
προτίμηση μεγάλο μέγεθος (τουλάχιστον Α3 ή
ιδανικά 50×70 εκ.)
– Καπάκια πλαστικών μπουκαλιών (μονόχρωμα
ή διάφορα χρώματα)
– Κόλλα χειροτεχνίας ή ξυλόκολλα
– Παλιά περιοδικά και εφημερίδες
– Μολύβι
– Νερομπογιές ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει το
σπίτι για χρωμάτισμα
– Πινέλο

Σχεδίασε με μολύβι τη γραμμή του εδάφους, το κοτσάνι και το
κέντρο του λουλουδιού όπως στην εικόνα δίπλα.
Χρωμάτισε το κέντρο του λουλουδιού με νερομπογιές.
Κόλλησε γύρω από το κέντρο τα καπάκια βάζοντας κόλλα στην
επίπεδη πλευρά τους. Για να κολλήσουν καλύτερα βάλε αρκετή
κόλλα μόνο στο κέντρο χωρίς όμως να την απλώσεις.
Όσο πιο πολλά καπάκια κολλήσεις τόσο πιο μεγάλο θα γίνει το
λουλούδι σου. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Απλώς τα κολλάς
γύρω από τον κεντρικό κύκλο.

Κόψε χαρτάκια από περιοδικά σε πράσινους
τόνους και κόλλησέ τα στο κοτσάνι.
Χρωμάτισε τον ουρανό και το έδαφος με
νερομπογιές.
Εναλλακτικά
Mπορείς να καλύψεις το έδαφος και τον
ουρανό με: 1. χρωματιστά χαρτιά και χαρτόνια
κομμένα με το χέρι ή 2. κομμένα χαρτιά από
περιοδικά σε τόνους του καφέ και του μπλε.

Ελπίζω να χαρείτε αυτή τη κατασκευή-κολλάζ και θα χαρώ να δω τα αποτελέσματά σας.

