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Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα τέχνης T4E για το 
νηπιαγωγείο που εφαρμόστηκε στο 15ο

Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας τις χρονιές 2020-22

Στόχος του προγράμματος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν διάσημους ευρωπαίους
ζωγράφους και τα έργα τους, να αντιληφθούν την οικουμενικότητα της τέχνης, να
μάθουν να εκφράζονται και τα ίδια μέσω της ζωγραφικής και να διασκεδάσουν με
δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο, χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές και χρώματα.



Το πρόγραμμα μας έδωσε ιδέες για πολλά είδη
παιχνιδιού που αφορούσαν όλους τους
γνωστικούς τομείς του Αναλυτικού
Προγράμματος

Εξερευνητικό

Κατασκευαστικό παιχνίδι

Παιχνίδι δραµατοποίησης

Αισθησιο-κινητικό παιχνίδι / Λειτουργικό παιχνίδι

Συνεργατικό παιχνίδι

Παιχνίδι µε Επινοηµένους Κανόνες

Συµβολικό παιχνίδι



Κάθε αστέρι της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή 
σημαία ήταν μία πρόκληση- σταθμός 
• Κάθε αστέρι έκρυβε τη γνωριμία 

με ένα ζωγράφο και αφορμή για 
ταξίδι στη χώρα του 

• 12 αστέρια = 12 ζωγράφοι –
σταθμοί ταξιδιού



Το κάθε έργο μας έδωσε αφορμή για 
διαφορετικά παιχνίδια…

• Με τον πίνακα του Έλληνα
ζωγράφου Τσαρούχη «Τέσσερις
εποχές» κάναμε θεατρικό
παιχνίδι και δραματοποίηση



Αλλά και μουσική ακρόαση και μαθηματικά



Με το έργο του Georges Seurat ταξιδέψαμε 
στη Γαλλία

Μάθαμε για την τεχνική του 
πουαντιγισμού

Αλλά παίξαμε και με τις σημαίες της 
Ευρώπης



Φτιάξαμε την δική μας γωνιά Γαλλίας στη 
τάξη

Φέρνοντας αντικείμενα από ταξίδια των 
γονέων στο Παρίσι και φτιάχνοντας και 
δικά μας αναμνηστικά

Επίσης, κάναμε ψηφιακή περιήγηση στον 
Πύργο του Άιφελ μέσω του Google earth



Ταξιδέψαμε στην Αυστρία παρέα με το έργο 
του Gustav Klimt «Το φιλί»

Αφού γνωρίσαμε το έργο, διαβάσαμε βιβλία σχετικά με το φιλί και κάναμε γωνιά στην τάξη 



Στην Ολλανδία μας περίμεναν 2 ζωγράφοι 

Ο Πητ Μοντριάν παρέα με τα βασικά 
του χρώματα…

Και ο διάσημος Βαν Γκογκ παρέα με τις 
αυτοπροσωπίες του



Το ενδιαφέρον των παιδιών για τον Βαν Γκογκ μας 
έκανε να ασχοληθούμε αρκετά μαζί του και με τα 
έργα του

Με την αμυγδαλιά του Με την έναστρη νύχτα του



Μας ώθησε να παίξουμε πολλά ψηφιακά
παιχνίδια με τα έργα του
Ψηφιακό κουίζ γνώσεων για αυτοαξιολόγηση
https://wordwall.net/resource/10973751/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac-
%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-
%ce%b2%ce%b1%ce%bd-%ce%b3%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ba

Και δημιουργία αινιγμάτων για τα 
έργα του

https://wordwall.net/resource/10973751/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%ce%bd-%ce%b3%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ba


Επίσης, να φτιάξουμε το δικό μας ψηφιακό βιβλίο 
για αυτόν
https://read.bookcreator.com/zdGYZOxAytdlEuiQmrDSET1usFN2/I_AdHP0MR3e11aN1SvUZPg

https://read.bookcreator.com/zdGYZOxAytdlEuiQmrDSET1usFN2/I_AdHP0MR3e11aN1SvUZPg


Επόμενος σταθμός: Πολωνία -Tadeusz Makowski



Που μας έδωσε αφορμή να μεταμφιεστούμε κι
εμείς, αλλά και να μάθουμε για το επάγγελμα του
ζωγράφου



Επόμενος σταθμός: Ισπανία και Πικάσο



Ευκαιρία να δούμε πως μπορούμε να 
ταξιδέψουμε στην Ισπανία με αεροπλάνο…



Επόμενος σταθμός : Αγγλία 

Αφορμή για παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με 
το έργο του Falcon Marschall (1818-1878), 

Πρωτομαγιά



Αφορμή για παιχνίδι…

Το συνδέσαμε με το ελληνικό έθιμο του 
κλήδονα που πετάμε το στεφάνι στη 

φωτιά και πηδάμε από πάνω

Ομαδικό παιχνίδι : «Βασιλιά –βασιλιά» 
και γνωρίσαμε τον θεσμό της μοναρχίας 

στην Αγγλία.



Επόμενος σταθμός: Ιταλία και Ντα Βίντσι

Γνωρίσαμε το πιο διάσημο έργο στον 
κόσμο που το έκανε ο Ιταλός Ντα Βίντσι

Τα παιδιά δημιούργησαν ομαδικά και 
ατομικά έργα



Τα παιδιά έφτιαξαν ένα βιβλίο με βιογραφικά 
στοιχεία του Ντα Βίντσι και το έστειλαν στο 

μουσείο του στη Ρώμη.
Μεγάλη μας τιμή που το 

υποδέχτηκαν!
Και έπειτα έφτιαξαν ένα μουσείο μέσα 
στην τάξη με έργα και εφευρέσεις του



Αφού είδαμε το μουσείο του Ντα Βίντσι στη 
Ρώμη το συγκρίναμε με αυτό του Λούβρου

Εκεί που βρίσκεται τώρα η Μόνα Λίζα Κάνοντας μια εικονική περιήγηση

• https://collections.louvre.fr/en/

https://collections.louvre.fr/en/


Γνώρισαν τη τόσο διάσημη ιταλική κουζίνα

Από εικαστική πλευρά Αλλά και μαθηματική



Επόμενος προορισμός: Γερμανία και το έργο 
μπαλόνι του Paul Klee

Γνωρίσαμε το έργο
Αλλά παίξαμε και με τον στατικό 
ηλεκτρισμό των μπαλονιών.



Γνωρίσαμε τον σπουδαίο Γερμανό συνθέτη 
Beethoven που έγραψε τον ύμνο της Ευρώπης

Τον ακούσαμε 
Και τον παίξαμε

στο μεταλλόφωνο



Βόλτα στη Δανία

Στη γοργόνα το γλυπτό
Και στα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν 



Βόλτα στη Νορβηγία με το έργο του Μουνκ 
«Κραυγή»

Βρήκαμε ευκαιρία να μιλήσουμε για 
τα συναισθήματα μας

Και να παίξουμε με τους Βίκινγκς



Τέλος…ξανά στην Ελλάδα και στην Αθήνα

Με το έργο του Σπύρου Βασιλείου
Γνωρίσαμε τον Παρθενώνα και την 
ιστορία της Πρωτεύουσάς μας



Στο τέλος της χρονιάς φτιάξαμε μια γιορτή με 
ομαδικά και ατομικά παιχνίδια να 

αποχαιρετήσουμε το αγαπημένο μας πρόγραμμα


