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Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε«Σα ρξώκαηα» 
 
ΓΛΧΑ: Μηινύλ γηα ην αγαπεκέλν ρξώκα, καζαίλνπλ ηα 

βαζηθά ρξώκαηα, αθνύλε παξακύζηα, αλέθδνηα , παξνηκίεο, ιατθέο ξήζεηο 
θαη καζαίλνπλ ηξαγνύδηα. Γεκηνπξγνύκε ηνλ πίλαθα αλαθνξάο 

ρξσκάησλ θαη νκάδσλ εξγαζίεο κε ηε βνήζεηα ησλ ρξσκάησλ . Σα 
ρξώκαηα ζηε θύζε, ζηα δώα, ζην θόζκν, ζηε δσή καο(ξνύρα, ηξόθηκα, 

παηρλίδηα θ.ι.π.}, επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηά, ζρεδηαζκόο 
επίζθεςεο ζε αηειηέ δσγξάθνπ ή πξόζθιεζε απηνύ ζην ζρνιείν.  
 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ: νη έλλνηεο κπξνζηά- πίζσ,   πίνακας διπλής ειζόδοσ  
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αγαπεκέλν ρξώκα ζηελ ηάμε, νκαδνπνηήζεηο θαη 

ηαμηλνκήζεηο. 
 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ: αγηνγξάθνη-αγηνγξαθίεο 
 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ: Εσγξαθηθή κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, δεκηνπξγία θνηλήο 
αθίζαο κε κήλπκα, εθκάζεζε ηξαγνπδηώλ, αθξόαζε θαη δξακαηνπνίεζε 

παξακπζηώλ , θνπθινζέαηξν.  
 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ: θαζήθνληα επηκειεηώλ, 
θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα γηα ην πεξηβάιινλ (πξάζηλν – γαιάδηα θαζαξή 
ζάιαζζα)  

 
ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΔ : ηα ρξώκαηα  από ηελ αξραηόηεηα (αγγεία θαη 

ηνηρνγξαθίεο) κέρξη ζήκεξα, Έιιελεο θαη μέλνη δσγξάθνη θαη πίλαθεο 
δσγξαθηθήο ηνπο 

 
ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ: νπξάλην ηόμν, κείμε ρξσκάησλ θαη πείξακα 

κε ρξσκαηηζηέο δηαθάλεηεο. 
 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ: καζαίλνπκε ηη ζεκαίλνπλ ηα ρξώκαηα ζηνλ γεσθπζηθό 
θαη πνιηηηθό ράξηε. 

 
ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ: ελίζρπζε ηεο νκάδαο κε νκαδηθά παηρλίδηα θαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο κνπζηθήο. 

 

ΜΟΤΗΚΖ: ηξαγνύδηα γηα  ηα ρξώκαηα 
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1
ε
 εκέξα  

 
ΓΛΧΑ- ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ- 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ 
                                                                    Ζ ιίκλε κε ηα λνύθαξα, Κισλη Μνλέ 

 

Πξνζεπρή, παξνπζηνιόγην,  εκεξνιόγην, κεισδηθή θαιεκέξα 

 

Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο γσληέο 

 

-Σα λέα ηνπ αββαηνθύξηαθνπ από ηα παηδηά. 

 

Με αθνξκή έλα πξνζθιεηήξην γάκνπ, πνπ ήηαλ 

αληίγξαθν έξγνπ δσγξαθηθήο, «ε ιίκλε κε ηα λνύθαξα» ηνπ 

Κιώλη Μνλέ, κηιώληαο κε ηε ζεηξά κνπ γηα ην πώο πέξαζα θη 

εγώ ην αββαηνθύξηαθν, ην  έδεημα ζηα παηδηά θη έγηλε απηό ε 

αθνξκή γηα ην ζρέδην εξγαζίαο «Σα ρξώκαηα» πνπ 

αθνινύζεζε.  

-Σν παξακύζη κε ηα ρξώκαηα, ηνπ Αιέμε   Κπξηηζόπνπινπ, 

εθδόζεηο ΚΔΓΡΟ, ην νπνίν θαη δηαβάδνπκε κέρξη εθεί πνπ νη 

ηξεηο θίινη απνθαζίδνπλ λα ςάμνπλ λα ην βξνπλ θη έηζη κπαίλεη 

ν πξνβιεκαηηζκόο ηνπ ζέκαηνο.  

  

  

 

 

*αλ δεύηεξε επηινγή 

κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε 

ηα Μαγηθά κνιύβηα ηεο 

Εσήο Βαιάζε , 

εθδόζεηο ΚΔΓΡΟ 

 

Μηιάλε γηα ηα ρξώκαηα  ζηα ξνύρα θαη ζηα παπνύηζηα , ην 

ρξώκα ηεο αγαπεκέλεο ηνπο νκάδαο, ηεο ζεκαίαο ηεο παηξίδαο 

ησλ παηδηώλ. Έηζη αληινύκε πιεξνθνξίεο γηα ην αλ θαη πόζν 

δηαθξίλνπλ ηα ρξώκαηα θαη ζρεδηάδνπκε ην ηζηόγξακκα καδί κε 

ηα παηδηά ζηνλ πίλαθα κε γξαθέα ηελ Νεπηαγσγό. 
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Να 

δσγξαθίζνπκε κε 

καξθαδόξνπο θαη 

πηλέια θαη λα 

αλαθαιύςνπκε 

θαη λένπο 

ηξόπνπο 
δσγξαθηθήο 

 

Να    κάζνπκε ηα 

βαζηθά θαη λα 

πεηξακαηηζηνύκε 

γηα ηε δεκηνπξγία 
απνρξώζεσλ 

 

Να παξαηεξήζνπλ 

επνπηηθό πιηθό πνπ 

δείρλεη πσο  

ππάξρνπλ ρξώκαηα 

παληνύ ζηνλ θόζκν 
θαη ζηε δσή καο 

γεληθά 

Πσο  θαη πνπ 

δσγξάθηδαλ 

παιηά 

Ζ δσγξαθηθή 

ζήκεξα 
 

Πνηα  ζεκαζία 

έρνπλ ζηε δσή 

καο θαη ζηνλ 

θόζκν; 

 

Να δνύκε έξγα 
ζπνπδαίσλ 

δσγξάθσλ θαη λα 

γλσξίζνπκε έλαλ 

δσγξάθν ηεο πόιεο 

καο 

 

Να θάλνπκε ηνλ 

πίλαθα ησλ 

ρξσκάησλ θαη λα 
αλαδείμνπκε ην 

αγαπεκέλν ρξώκα 

ηεο ηάμεο 
 
 

 

Να κάζνπκε 
ηξαγνύδηα 

θαη λα 

δηαβάζνπκε 

παξακύζηα 
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Φαγεηό- Γηάιεηκκα 

 

- Γιώζζα: παηρλίδη κε  ζύλζεηεο ιέμεηο 

Σν νπξάλην ηόμν, πνπ θαλείο δελ ην πξόζερε, έθπγε θαη άθεζε 

ηνλ θόζκν αζπξόκαπξν.; Αζπξόκαπξν, βξίζθνπκε ηηο ιέμεηο 

πνπ ην ζρεκάηηζαλ άζπξν θαη καύξν. 

Ξέξεηο έλα δών ή θάηη άιιν ζηνλ θόζκν πνπ λα είλαη 

αζπξόκαπξν; ( πίλαθαο αλαθνξάο: δέβξα, πάληα, ζθπιί 

Γαικαηίαο,  αγειάδα, ζθπιί, θαξαθάμα, ρειηδόλη, πηγθνπΐλνο, 

ζθάθη) 

 πλερίδνπκε ηελ ζύλζεζε θαη άιισλ ιέμεσλ κε ηηο ιέμεηο ησλ 

ρξσκάησλ. 

-Κπλεγεηό. Οξίδνπκε ηνπο θαλόλεο θαη καζαίλνπκε  ην 

ιάρληζκα «ην απηνθίλεην» 

 Σα παηδηά είλαη όια θαζηζκέλα ζε θύθιν θαη ε κάλα –

λεπ/γόο  πεξλά θαη αθνπκπά ηα θεθάιηα ιέγνληαο: 

 

 Έρσ έλα απηνθίλεην πνπ όιν -όιν ηξέρεη 

 Καη πνπ ζα ζηακαηήζεη;( ην παηδί  πνπ αθνπκπά ε κάλα 

ιέεη θάπνηα πόιε) 

 Καη ηη ρξώκα ζα δεηήζεη; (π.ρ. θόθθηλν) 

 Έρεηο επάλσ ζνπ ην ρξώκα ην θόθθηλν; (αλ ην παηδί πνπ 

αθνπκπά δελ έρεη ην θόθθηλν πάλσ ηνπ  θπλεγάεη ηα  παηδηά 

θαη αλ ην έρεη γιηηώλεη) θαη ζπλερίδνπκε ιέγνληαο:  

 Βγαίλεηο θαη ηα θπιάο εζύ. 

 

Αξρίδεη ην θπλεγεηό θη όπνην παηδί θηλδπλεύεη κπνξεί λα 

κείλεη αθίλεην ,λα πεη «κπνπκ» θεξδίδνληαο ηελ αζπιία θαη 

«μεκπνύκ» θαη μαλακπαίλεη ζην παηρλίδη. 

 

«Αο παίμνπκε πάιη», ζει 105, Μαξνύια Κιηάθα- Εσή 

Βαιάζε, εθδόζεηο ΚΔΓΡΟ   

 

-Δηθαζηηθά: πξνηάζεηο γηα δσγξαθηθή  

 

 1).Με δαρηπινκπνγηέο θάλνπκε έλαλ νκαδηθό 

πίλαθα 
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2) Μαγηθή δσγξαθηά. 

Με πηλέια ξίρλνπκε αθαλόληζηα δηάθνξα ρξώκαηα ηέκπεξαο 

κόλν ζην κηζό ραξηί Α
4
 ,   ην δηπιώλνπκε θαη ιέκε ζηα παηδηά 

λα ην ρατδέςνπλε. Σν αλνίγνπκε θαη παξαηεξνύλ πσο  ζην άιιν 

κηζό ζρεκαηίζηεθαλ ηα ίδηα ζρέδηα. (ηελ ίδηα ηερληθή 

ρξεζηκνπνηώ  ηελ Άλνημε ζηηο πεηαινύδεο). 

 

 

3) πλερόκελε γξακκή 

 

ε έλα άζπξν ραξηί κε καξθαδόξν θάλνπκε κε ζπλερόκελε 

γξακκή  έλα ζρέδην κνπληδνύξα. αο αξέζεη απηό πνπ 

δσγξάθηζα; Πσο κπνξνύκε λα ην νκνξθύλνπκε; Διάηε λα 

ρξσκαηίζεηε έλα θνκκάηη κε ην αγαπεκέλν ζαο  ρξώκα. 
 

 

-Αμηνιόγεζε- απνρώξεζε 
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2
ε
 εκέξα 

 
ΓΛΧΑ- ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ-

ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

 

Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- κεισδηθή 

θαιεκέξα 

 

Διέπζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

 μαλαζπκόκαζηε «ην παξακύζη κε ηα ρξώκαηα», πνπ 

δηαβάζακε ηελ πξνεγνύκελε κέξα. Εεηάκε από ηα παηδηά 

λα εθθξάζνπλ ηελ γλώκε ηνπο γηα ηελ πνξεία εμέιημεο 

ηνπ παξακπζηνύ. Βξήθαλ νη θίινη ην νπξάλην ηόμν; 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη δίλνληαη δηάθνξεο απαληήζεηο 

ζηνλ πξνβιεκαηηζκό. Οινθιεξώλνπκε ηελ αλάγλσζή, 

δείρλνπκε ηηο εηθόλεο.   

 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ: δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ 

 

1) ην νπξάλην ηόμν ζηε γσληά ησλ εηθαζηηθώλ 
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2) 2) ην νπξάλην ηόμν ζε αηνκηθό επίπεδν ηα παηδηά 

δσγξαθίδνπλ ζε Α4 ό,ηη ηνπο άξεζε από ην παξακύζη. 

3) νπξάλην ηόμν κε θνξδόληα πιαζηειίλεο(ελίζρπζε ηεο νκάδαο) 

 

ρεκαηίδνληαη νκάδεο ησλ 5 παηδηώλ, κνηξάδνπκε πιαζηειίλε 

δηαθόξσλ ρξσκάησλ. Πιάζνπλ θνξδόληα θαη ηα θνιιάκε ζε 

ραξηόλη θαλζόλ ην έλα θάησ από ην άιιν γηα λα ζρεκαηηζηεί  

νπξάλην ηόμν. Παξνπζηάδνληαη ζηελ παξενύια θη αθνύ 

κεηξήζνπλ ηα θνξδόληα, γξάθνπκε ηνλ αξηζκό θαη ην 

ππνγξάθνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

    

4) νκαδηθή εξγαζία γηα  ην νπξάλην ηόμν ζην θαβαιέην  

 

Σηε γσληά ησλ εηθαζηηθώλ κπαίλεη ην θαβαιέην θαη 

νξίδνπκε ηνπο θαλόλεο ρξήζεο ηνπ, θάζε κέξα 2 παηδηά ηελ 

ώξα ησλ ειεύζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα δσγξαθίδνπλ ζ’ 

απηό, ελζαξξύλνληαο όια ηα παηδηά λα κεηέρνπλ ζ’ απηή ηε 

δξαζηεξηόηεηα 

ρεδηάδνπκε κε μπινκπνγηέο ζε έλα ραξηόλη ηηο γξακκέο 

ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ κε αξθεηό θελό αλάκεζα. Σα παηδηά κε 

πηλέια θαη δαρηπινκπνγηέο ρξσκαηίδνπλ ηα θελά.. ζπκκεηέρεη 

όιε ε ηάμε κηα θαη όια ζα δσγξαθίζνπλ κε ην αγαπεκέλν ηνπο 

ρξώκα ηηο ζηαγόλεο ηεο ρξσκαηνβξνρήο. 
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* Φαγεηό- Γηάιιεηκα   

 

-Τραγούδι: - Ακούμε και μαθαίνουμε «Σν ηξαγνύδη ησλ 

ρξσκάησλ» - YouTube στίχοι: Βαλενηίνα Πασλίδοσ μοσζική-

τραγούδι: Παγκράηης Πασλίδης. 

 

Θα θηηάμσ πάλσ ζην ραξηί κηα δσγξαθηά κεγάιε 

γηα λα ρσξέζνπλ κνλνκηάο ηνπ θόζκνπ όια ηα 
θάιιε 

Θα θηηάμσ θη έλαλ νπξαλό  κε ήιην πνπ ζα ιάκπεη   
θαη ζα πεηάλε ηα πνπιηά κε ρξώκαηα θαληαρηεξά  

Κόθθηλν, θίηξηλν θαη κπιε πξάζηλν, θαθέ 
καύξν, ξνδ, πνξηνθαιί γαιάδην, κσβ θαη γθξη 

Μηα ζάιαζζα όιν δξνζηά βαξθνύιεο άζπξεο κε παληά 

ζηελ παξαιία ηα παηδηά λα παίδνπλ όια κε ραξά  

Καη ζηα βνπλά εθεί ςειά πνηάκηα, ιίκλεο θαη ρσξηά  

Καη ηα ζπηηάθηα ζηε ζεηξά κε ρξώκαηα θαληαρηεξά 

    

- Γσληά ησλ εηθαζηηθώλ: ηελ νξίδνπκε, ηνπνζεηνύκε ηελ 

θαξηέια  γηα ηηο ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ 

εκπινπηίδνπκε κε ην πιηθό πνπ έρνπκε . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμηνιόγεζε-απνρώξεζε 

http://www.youtube.com/watch?v=8zHSHCbqHb0
http://www.youtube.com/watch?v=8zHSHCbqHb0
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                                           3
ε
 εκέξα 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΓΛΧΑ- ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ 

 

-Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο 

 

- παξνπζηνιόγην- κεισδηθή θαιεκέξα 

 

-Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

-Γιώζζα 

1) Παξαηεξνύκε ζην επνπηηθό πιηθό ζηε γσληά ηεο ζπδήηεζεο 

ηα ρξώκαηα ζηε θύζε , δώα, πνπιηά θαη αληηθείκελα. Σα παηδηά 

ζρνιηάδνπλ ηηο εηθόλεο. Γείρλνπκε ζηνλ Τπνινγηζηή αλάινγεο 

εηθόλεο, ζαπκάδνπκε θαη ζρνιηάδνπκε έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ. 

 

2) Παξνπζηάδνπκε ηα βαζηθά ρξώκαηα θαη ηα βξίζθνπκε πάλσ 

ζηα ξνύρα καο θαη κέζα ζηελ ηάμε 

 

-Γείρλσ ηα βηβιία ηεο νθίαο Γαβξηειίδνπ, εθδόζεηο ΚΗΡΚΖ  

 Μηα ηζάληα ηζαρπίλα 

 Μηα θαζεηίλα νλεηξνπόια 

 Μηα ζβήζηξα δαβνιηάξα 

Βιέπνπκε ηα εμώθπιια θαη αλαγλσξίδνπκε ην ρξώκα ηνπο 
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*Φαγεηό - Γηάιεηκκα 

 

-Μαζεκαηηθά: αληηζηνίρεζε, ληόκηλν ρξσκάησλ, ζεηξνζέηεζε 
 

Το σλικό ποσ τρηζιμοποιώ για ηις παρακάηω δραζηηριόηηηες ηο 

έτω καηαζκεσάζει  από διαλσμένη αποκριάηικη γιρλάνηα, ηο 

οποίο έτω πλαζηικοποιήζει, ζε πρόγραμμα με θέμα ηην 

ανακύκλωζη. Τα ασηοκίνηηα ζε κάθε πλεσρά έτοσν διαθορεηικό 

τρώμα. 

 

 Ρίρλσ ζην δάπεδν ηόζα απηνθίλεηα όια θαη όζα παηδηά 

ηεο νκάδαο. Γίλσ έλα απηνθίλεην ζε θάζε παηδί θαη 

θάκνπλ αληηζηνηρήζεηο έλα πξνο έλα σο πξνο ην ρξώκα.  

 

  Βάδσ κνπζηθή θαη θηλνύληαη ειεύζεξα ζην ρώξν. 

ηακαηά ε κνπζηθή θαη ςάρλνπλ λα βξνπλ έλα παηδί θαη 

γίλνληαη δεπγάξη. 

  Σν ίδην πιηθό κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε  θαη λα 

ην παίμνπκε ζαλ ληόκηλν ρξσκάησλ. 

   Βάδνπκε ζηε ζεηξά απηνθίλεηα κε ηα βαζηθά ρξώκαηα 

θαη δεηάκε λα ζπλερίζνπλ κε ηελ ίδηα ζεηξά. 

 Φύιιν εξγαζίαο  *βιέπε Γιώζζα Α΄ κέξνο 
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 Πεηξακαηηζκνί κε cd θαη θαθό  γηα λα αλαθαιύςνπκε ηα 

ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ 

      

-Αμηνιόγεζε-απνρώξεζε 

 

 

4
ε
 κέξα 

 
ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΓΛΧΑ- ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

-Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- θαιεκέξα 

 

-Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Γιώζζα  

 ηελ πόξηα ηεο ηάμεο έρσ  βάιεη  έλαλ κεγάιν θηόγθν 

κπιε θαη κε  ύθαζκα  ίδηνπ ρξώκαηνο έρσ θαιύςεη ηνλ 

πίλαθα. Μηιάκε γηα ην κπιε ρξώκα ζηε δσή (ρξώκα ησλ 

αγνξηώλ) θαη ζηε θύζε, ζηνλ θόζκν. Σν ςάρλνπλ πάλσ 

ηνπο, ζηα γαιάδηα κάηηα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο.  

 

 Βξίζθνπκε ζηελ ηάμε αληηθείκελα κπιε θαη θάλνπκε ηελ 

παξέα ηνπ κπιε. Αλ παξαηεξήζνπλ πσο ην κπιε έρεη θαη 

άιιεο απνρξώζεηο (ζθνύξν θαη αλνηρηό) θαη ίζσο καο 

ξσηήζνπλ πσο γίλεηαη απηό ηόηε κπνξνύκε λα 
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πξνρσξήζνπκε 1) ζηε κείμε ρξσκάησλ ιέγνληαο ηελ 

ηζηνξία ηνπ Μπιεδνύιε Υξσκκαηνύιε (πηλέιν ζε κπιε 

ρξώκα ελζσκαησκκέλν ζε έλα αλζξσπάθη ) 

Εεη ζηελ κπιε ρξσκαηνρώξα. Υνξεύεη κόλνο ηνπ ηνλ κπιε 

ρνξό θη απ’ όπνπ πεξλά όια βάθνληαη κπιε  

(βνπηώ ηνλ ρξσκκαηνύιε ζηελ κπιέ ηέκπεξα θαη ηνλ θάλσ 

λα ρνξέςεη πάλσ ζε ιεπθό θαλζόλ. Καιώ ηα λήπηα  θάλνπλ 

ην ίδην)  

Μηα κέξα θζάλεη ζηελ ρώξα κηα άζπξε Υξσκαηνύια θαη κε 

επγέλεηα ηεο δεηά λα ρνξέςεη καδί ηνπ. Δθείλε δέρεηαη….κα 

ζπκθνξά……  ρνξεύνπλ καδί  ( θάλνπκε ην ίδην πάλσ ζην 

ραξηί)  ιεξώλεηαη ην άζπξν θνπζηάλη. Ο Μπιεδνύιεο 

ζηελαρσξηέηαη πνιύ. «Με ζηελαρσξηέζαη, θαιέ κνπ, ην 

ξνύρν κνπ αλ πιπζεί  ζα γίλεη θαη πάιη άζπξν. Κνίηα ην 

ρξώκα ηνπ δηθνύ καο ρνξνύ πνπ έρεη ην γαιάδην ρξώκα ηνπ 

νπξαλνύ». 

 * είλαη κηα δηθή κνπ ηζηνξία πνπ κε βνήζεζε ζην λα θάλσ 

θαηαλνεηή ηε κείμε ρξσκάησλ 

2) λα δειώζνπκε άγλνηα θαη λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ 

πξόζθιεζε δσγξάθνπ ή ηελ επίζθεςή καο ζην αηειηέ ηνπ γηα 

λα καο εμεγήζεη όζα καγηθά κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ηα 

ρξώκαηα 

 Οξίδνπκε ηνλ κπιε θάθειν  θάθειν ηεο γιώζζαο 

 

* Φαγεηό- Γηάιεηκκα 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ: πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

 Οκαδηθή εξγαζία: ε ρώξα ηνπ κπιε   

Μηα νκάδα θόβεη κπιε θόιιεο γιαζέ, άιιε νκάδα κε θνιιάδ 

θάλνπλ ηνλ νπξαλό θαη ηα ππόινηπα παηδηά δσγξαθίδνπκε 

κόλν κε κπιε καξθαδόξνπο, μπινκπνγηέο θαη ιαδνπαζηέι  ηε 

ρώξα ηνπ κπιε (ζπίηηα, αλζξώπνπο, διεληξαθ.ι.π.) 

 

 Σν ηξαγνύδη ηνπ κπιε. Cd   ηα ΕΟΤΕΟΤΝΗΑ 

ηξαγνπδάλε γηα…ηα ΥΡΩΜΑΣΑ, ην αθνύκε θαζέηα γηα 

θαη ην καζαίλνπκε  
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 Ο ρνξόο ηνπ κπιε  

   Μνηξάδνπκε κπιε θνξδέιεο, βάδνπκε κνπζηθή θαη ηα 

παηδηά ρνξεύνπλ  ειεύζεξα θαη ζε δεπγαξάθηα ην ρνξό ηνπ 

κπιε . 

 Σν παηρλίδη κε ηηο νπξέο κε κπιε θνξδέιεο 

       Σα παηδηά θάλνπλ ηελ θνξδέια ηνπο νπξά. Βάδνπκε 

κνπζηθή θαη θηλνύληαη ζην ρώξν ειεύζεξα, κε ην 

ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ όζεο πην 

πνιιέο κπνξνύλ.  

 «Μηα θαζεηίλα νλεηξνπόια» 

Γηαβάδνπκε ην κπιε βηβιίν ηεο νθίαο Γαβξηειίδνπ, ην 

ζρνιηάδνπκε, ην δξακαηνπνηνύκε ή δσγξαθίδνπκε ό,ηη καο 

άξεζε. 

- Σνπνζεηνύκε ζηε γσληά ησλ 

εηθαζηηθώλ έλα κπιε κνιύβη θαη 

αξρίδνπκε λα δεκηνπξγνύκε ηνλ 

πίλαθα αλαθνξάο ησλ ρξσκάησλ 

 

 

*Αμηνιόγεζε- απνρώξεζε 

 
5

ε
 εκέξα 

 
ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΓΛΧΑ- ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

-Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- θαιεκέξα 

 

-Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Γιώζζα: Υάξηεο θαη  ρξώκαηα 

*Μέζα  από  ράξηεο γεσθπζηθνύο  – 

πνιηηηθνύο  παξαηεξνύκε ηα ρξώκαηα θαη 

κηιάκε γηα ηε ζεκαζία ηνηο . 

 

 

 Οη έλλνηεο πάλσ-θάησ   
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Γηαβάδνπκε ην βηβιίν ηεο Διέλεο Πηηζηδνπνύινπ «Ο 

Πάλσ θαη ν Κάησ», εθδ. ΜΗΛΖΣΟ  ή ηνλ «άζιν ηνπ 

Ζξαθιή ζηνλ θήπν ησλ Δζπεξίδσλ» 

   

-Φαγεηό-δηάιεηκκα  

 

 Καη ζπλερίδνπκε….. κε ελδεηθηηθέο γξαζηεξηόηεηεο 

 

1.από ην θπζηθό πεξηβάιινλ ιέκε θαη δείρλνπκε 

αληηθείκελα πνύ είλαη πάλσ θαη θάησ(νπξαλόο πάλσ-γε 

θάησ θ.ι.π.) 

 

2. ζηνλ καγλεηηθό πίλαθα νξίδνπκε ην πάλσ- θάησ θαη 

ηνπνζεηνύκε αληηθείκελα εθεί πνπ πξέπεη θαη γξάθνπκε 

κηα ηζηνξία γηα ην πάλσ θαη ην θάησ.  

                                                                                                                                                                                                                                 

 4. παίδνπκε ην παξαδνζηαθό παηρλίδη  

 <<ηη βιέπεηο πάλσ; Οπξαλό. Κάησ; Γε. Γύξλα πάξε κε 

θη εκέλα >>. Σα παηδηά είλαη δεπγαξάθηα θαη ην έλα 

θνπβαιά ην άιιν ζηελ πιάηε ηνπ.  

                                                                                                                                          

5.<<ην μύιν κνπ θξαηώ >> κηκεηηθό ηξαγνύδη κε 

ξαβδάθηα 
ην μύιν κνπ θξαηώ ζηηο κύηεο πεξπαηώ 

ην θάλσ απηνθίλεην ηνλ θόζκν ηξηγπξλώ 

ην μύιν κνπ θξαηώ ζηηο κύηεο πεξπαηώ 
βαξθνύια ηώξα ην’θαλα θαη ηα θνππηά ηξαβώ 

ην μύιν κνπ θξαηώ ζηηο κύηεο πεξπαηώ 
ην βάδσ ηώξα πάλσ θαη όιν ην θνηηώ 

ην μύιν κνπ θξαηώ ζηηο κύηεο πεξπαηώ 
ην βάδσ ηώξα θάησ θαη δεο ρνξνπεδώ 
ην μύιν κνπ θξαηώ ζηηο κύηεο πεξπαηώ 

θαπέιν ηώξα ην ’θαλα  ζαο απνραηξεηώ 

 

6.  Φύιιν εξγαζίαο γηα ην πάλσ-θάησ 

 

-Αμηνιόγεζε- απνρώξεζε 
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6
ε 

 εκέξα 

 
ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΓΛΧΑ- ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- θαιεκέξα 

 

Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

*Σα λέα ηνπ αββαηνθύξηαθνπ 

 

*Γιώζζα 

 1.Ζ Γαθλνύια πνπ έςαρλε ηνλ ήιην, 

από ην Αλζνιόγην ηεο Α  ́

Γεκνηηθνύ(πξνβιεκαηηζκόο γηα ηε 

γλσξηκία κε ην θίηξηλν ρξώκα) 

 

2.Μαζαίλνπκε ηε ιατθή ξήζε <<θηηξίληζε από ην θόβν ηνπ>> 

 

3. Γείρλσ ζηα ξνύρα, ζηα παπνύηζηα ζηελ ηζάληα κνπ ην 

θίηξηλν ρξώκα, ιέσ αλ είλαη ην ρξώκα ηεο νκάδαο κνπ. 

 

4. Βξίζθνπκε ζηε θύζε ην θίηξηλν (δώα- θπηά- θξνύηα) θαη 

βιέπνπκε κε αληίζηνηρν επνπηηθό πιηθό  

 

* Γεκηνπξγνύκε ηελ νκάδα ηνπ θίηξηλνπ κε αληηθείκελα ηεο 

ηάμεο  

 

*Αθνύκε θαη καζαίλνπκε ηξαγνύδη γηα ην θίηξηλν από ην Cd   

ηα ΕΟΤΕΟΤΝΗΑ ηξαγνπδάλε γηα…ηα ΥΡΩΜΑΣΑ. 

 Φαγεηό-δηάιεηκκα 

 

πλερίδνπκε κε άιιεο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

*Υνξεύνπλ κηα κπάια πάλσ ζε έλα θίηξηλν παλί ή ηνλ ρνξό ηνπ 

θίηξηλνπ από ην c.d. ησλ ρξσκάησλ ή 

 

 *θηλνύληαη ζην ρώξν ειεύζεξα θάλνληαο ηελ θνξδέια ηνπο 

ηζάληα, νπξά, δώλε θ.ι.π. ή   
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*παίδνπκε ην θξπθηό ζηελ ηάμε κε θίηξηλν παλί 

 

 Βγάδνπκε κε ιάρληζκα  έλα παηδί θαη ηνπ δεηάκε  λα 

απνκαθξπλζεί θαη λα γπξίζεη ηελ πιάηε ηνπ, ζθεπάδνπκε έλα 

άιιν παηδί  κε παλί  αθήλνληαο έμσ π.ρ. ηα  πόδηα ηνπ θαη 

δεηάκε  λα βξεη πνην παηδί ιείπεη. Αλ δελ κπνξεί λα ην βξεη ηνπ 

δίλνπκε θαη άιια ζηνηρεία π.ρ. ην θύιν ηνπ , ην αξρηθό ηνπ 

νλόκαηόο ηνπ θ.ι.π. ιέγνληαο:  

Πνην παηδί(δηο) είλαη θάησ από ην  θίηξηλν παλί ; 

ςάμε θαιά  θαη ζα ην βξεηο. 

 

*θύιν εξγαζίαο: ήιηνο 

 

*Γηαβάδνπκε θαη ζρνιηάδνπκε ην θίηξηλν βηβιίν  ηεο νθίαο 

Γαβξηειίδνπ «Έλα κνιύβη καγηθό»  

 

*πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα αλαθνξάο θαη ην θίηξηλν κνιύβη 

 

-Αμηνιόγεζε- αλαρώξεζε 

 

7
ε
 εκέξα 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΓΛΩΑ- ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ- ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- θαιεκέξα 

Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

*<<Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα>>, αλ  ην 

έρνπκε δηαβάζεη δίλνπκε ην παξακύζη 1) 

ζε έλα παηδί θαη δεηάκε  λα καο ην 

δηεγεζεί ή 2) Σν  έρνπκε  θσηνηππήζεη,  

κνηξάδνπκε  ηηο θσηνηππίεο  κπεξδεκέλα  

θαη  θαινύκε  ην θαζέλα λα καο  
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<<δηαβάζεη ηε ζειίδα ηνπ >>.Σηο βάδνπκε κε ηε ζσζηή 

ρξνληθή ζεηξά.  

  

* Γλσξηκία κε ην θόθθηλν  δξαζηεξηόηεηεο  κε ηξαγνύδη, ρνξό, 

δσγξαθηθή (θνθθηλνρώξα) αλάινγεο κε ην κπιε θαη θίηξηλν 

ρξώκα . 

 

*καζαίλνπκε ηε ιατθή ξήζε 

 <<έγηλε θόθθηλνο ζαλ παληδάξη>>  

 

*ην αίληγκα-αλέθδνην  

<<ηη είλαη θόθθηλν θαη αλεβνθαηεβαίλεη;>>  

κε απάληεζε <<κηα ληνκάηα μεραζκέλε ζην αζαλζέξ>> 

* ηξαγνύδη γηα ην θόθθηλν  

Αθνύκε θαη καζαίλνπκε ηξαγνύδη γηα ην θόθθηλν από ην Cd   

ηα ΕΟΤΕΟΤΝΗΑ ηξαγνπδάλε γηα…ηα ΥΡΩΜΑΣΑ. 

 

*νη έλλνηεο κπξνζηά-πίζσ 

 1.θάζε παηδί θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ έλα αληηθείκελν. Ζ 

Νεπηαγσγόο ξσηά αλ μέξνπλ πνην είλαη ην κπξνζηά θαη πνην 

είλαη ην πίζσ. Μεηά ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ νξίδεηαη ην 

κπξνζηά θαη πίζσ θαη ηνπνζεηνύλ ην αληηθείκελν κπξνζηά ε 

πίζσ από ην θαξεθιάθη ηνπο. 

 

 2. ηνπνζεηνύλ ην ζώκα ηνπο κπξνζηά θαη πίζσ από ην 

θαξεθιάθη. 

 

 4.θάλνπκε έλα ηξέλν θαη κπξνζηά κπαίλεη έλα παηδί -

κεραλή θαη πίζσ όια ηα βαγνλάθηα- παηδηά θαη ην θαζέλα ιέεη 

πνηνο είλαη κπξνζηά θαη πνηνο πίζσ ηνπ. 

 5.ην παηρλίδη ζε  δεπγάξηα << νδεγόο θαη απηνθίλεην>> 

ιέγνληαο ην πνίεκα έρνληαο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε 

 

           Μπξνζηά(ηξηο)              πίζσ(ηξηο) 

Μπξνζηά πάληα κπξνζηά  πίζσ πάληα πίζσ 

 Πεγαίλσ όιν εκπξόο   πεγαίλσ όιν πίζσ 

          Καη γίλνκαη αξρεγόο    πην πίζσ γηα λα ζηακαηήζσ   
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ηαλ ηειεηώλεη αιιάδνπλ ξόιν θαη ηα απηνθίλεηα γίλνληαη 

νδεγνί πξνζέρνληαο λα κε ηξαθάξνπλ γηαηί ηόηε βγαίλνπλ από 

ην παηρλίδη. Αλ ζέινπκε λα ην δπζθνιέςνπκε βάδνπκε ηα 

δεπγάξηα λα μεθηλνύλ από δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. 

 

- θύιν εξγαζίαο: κπξνζηά-πίζσ 

 

*δηαβάδνπκε ην θόθθηλν βηβιίν ηεο νθίαο Γαβξηειίδνπ 

 

 Μηα ηζάληα ηζαρπίλα 

 

- πκπιεξώλνπκε ζηνλ πίλαθα αλαθνξάο ην θόθθηλν κνιύβη   

 

- Οξίδνπκε έλαλ θόθθηλν θάθειν ζαλ θάθειν Μαζεκαηηθώλ 

 

-Αμηνιόγεζε - αλαρώξεζε  

 

8
ε
 εκέξα 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΓΛΧΑ-ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- θαιεκέξα 

Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

* δσγξάθνο ζην Νεπηαγσγείν ή επίζθεςε ζην αηειηέ ηνπ 

Πξαγκαηνπνίεζε  πξνγξακκαηηζκέλεο επίζθεςεο. 

 

Γιώζζα: ζπζηάζεηο, θαισζόξηζκα, αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηε 

δσγξαθηθή, ηα ρξώκαηα, δίλνληαη απαληήζεηο ζε ηπρόλ απνξίεο, 

πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεη, ηα θαηαζηήκαηα 

πνπ ηα πξνκεζεύεηαη. Εεηάκε λα δσγξαθίζεη θάηη κε ηα ηξία 

βαζηθά ρξώκαηα.  Σα βαζηθά ρξώκαηα ζηα ρέξηα ελόο 

δσγξάθνπ πνιιαπιαζηάδνληαη θη είλαη κηα επθαηξία λα γίλεη κηα 

θαιή αξρή γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κείμεο ησλ ρξσκάησλ . (από 
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πξνζσπηθή εκπεηξία ε ραξά θαη ν ελζνπζηαζκόο ησλ καζεηώλ 

κεγάινο).  

  

Δηθαζηηθά  

-Μπνξνύκε όινη λα δσγξαθίζνπκε; Βιέπνπκε ηνπο πίλαθεο  

ηνπ Ρώζνπ δσηξάθνπ Βαζίι  Καληίλζθη θαη… 

 

Με ηε δσγξάθν Γηαλλνύιε Βαξβάξα 
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*κείμεηο ρξσκάησλ  

Σα παηδηά πεηξακαηίδνληαη κε  ρξώκαηα ηέκπεξαο ή 

δαρηπινκπνγηάο κε ηηο παιάκεο ή ηηο παηνύζεο, κε πηλέια, κε 

ηνπο ρξσκαηνύιεδεο ζε αηνκηθό ή νκαδηθό επίπεδν 

 

Οη ρξσκαηνύιεδεο θαη ε δηθή καο κείμε ρξσκάησλ 

 

-ηραγούδι  

Αθνύκε: Μάξηνο Φξαγθνύιεο - Χξώκαηα πήξα θαη θακβά - 

YouTubewww.youtube.com/watch?v. 

Αθνύκε θαη καζαίλνπκε Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζηνλ ηνίρν - 

Σάληα Σζαλαθιίδνπ - YouTube 

 
Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζηνλ ηνίρν δπν θαξδηέο θη έλαλ ήιην ζηε κέζε. 

Παίξλσ θσο απ' ηνλ ήιην θαη θηηάρλσ ηελ αγάπε θαη κνπ ιεο πσο ζ' αξέζεη. 

 

Τα παηδηά ηξαγνπδνύλ κεο ζηνπο δξόκνπο θη ε θσλή ηνπο ηνλ θόζκν 

αιιάδεη. 

Τα ζθνηάδηα ζθνξπάλε θη ε κέξα ινπινπδίδεη ζαλ αλζόο ζην πεξβάδη. 

 

Έλα ζύλλεθν είλ' ε θαξδηά κνπ θη ε δσή κνπ γηνξηή ζε πιαηεία. 

Σ' αγαπώ θη ν απέξαληνο θόζκνο πόζν κνηάδεη κε κηθξή πνιηηεία. 

-Υξσκαηνύιεδεο δειαηίλαο 

 Πεηξακαηηδόκαζηε βάδνληάο ηνπο πάλσ ζηα ξνύρα , ζε 

ρξσκαηηζηά ραξηηά, ζην ηδάκη, βιέπνπκε ηνλ θόζκν κέζα από 

απηνύο, 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcmVGm9FQ6pw&ei=LNd2UPTLA6mX1AWUgoGIBQ&usg=AFQjCNG9X7gJE_dVxsvd7rjSJW8aXMXuGw&sig2=fQLflnDyy3S1e_nIyJZOOw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcmVGm9FQ6pw&ei=LNd2UPTLA6mX1AWUgoGIBQ&usg=AFQjCNG9X7gJE_dVxsvd7rjSJW8aXMXuGw&sig2=fQLflnDyy3S1e_nIyJZOOw
http://www.youtube.com/watch?v
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-Φαγεηό δηάιεηκκα 
 

-Παίζοσν ηα παηρληδνηξάγνπδα ηνπ Μ. Φιλιππάκη «Σα 

ρξώκαηα», «Ζ πνιύρξσκε αγάπε», «Αιιαγέο κε ηα 

ρξώκαηα». 

 

*ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα 

αλαθνξάο  κε ηα ππόινηπα 

ρξώκαηα θαη πίλαθα κε ηηο 

κείμεηο πνπ θάλακε 

 

- Αμηνιόγεζε απνρώξεζε 

 

 

 

 

 

9
ε
 εκέξα 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΓΛΧΑ-ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- θαιεκέξα 

Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 
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*Γιώζζα: 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ ρζεο ( γηαηί 

δσγξάθηδαλ θαη πσο,  ηα πιηθά, ηα επαγγέικαηα θ.ι.π.) θαη 

Αγηνγξαθία κε παξαηήξεζε αλάινγνπ επνπηηθνύ πιηθνύ. 

 

Σξαγνύδη  

-Βιέπνπκε θαη αθνύκε ζηνλ ΖΤ «Ζ πόιε ησλ ρξσκάησλ» Εαθ 

ηεθάλνπ 

http://www.youtube.com/watch?v=3t4yt5PW0FU&feature=relat

edhttp://scroodgejkok.blogspot.gr 

 -Φαγεηό- δηάιεηκκα 

*Άζπξν- καύξν από ηνλ Πηθάζν 

 

=Πεηξακαηηζκνί κε ην άζπξν, καύξν θαη ε κείμε ηνπο κε ηα 

άιια ρξώκαηα(απνρξώζεηο) ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν, 

 

 

*<<Σν θξπθηό ησλ ρξσκάησλ>>, όπσο ην θξπθηό ζηελ ηάμε 

κόλν πνπ ηώξα βάδνπκε 4 ρξώκαηα θάησ από ην παλί θαη όηαλ 

ην παηδί βγαίλεη από ηελ ηάμε αθαηξνύκε έλα ρξώκα θαη δεηάκε 

λα καο πεη πνην ιείπεη ιέγνληαο: Πνην ρξώκα, ιείπεη, πνην. 

Φάμε θαιά θαη ζα ην βξεηο. 

-παξακύζη (επηιέγνπκε έλα από ηα παξαθάησ θαη ζα ηα βξείηε ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
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1.Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ηόηε πνπ ππήξραλ λεξάηδεο, 

κάγηζζεο, 

2.Ο ζπνπξγίηεο θαη ην νπξάλην ηόμν 

3. Ζ ρώξα ησλ ρξσκάησλ 

 

10
ε
 εκέξα 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΓΛΧΑ-ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Πξνζεπρή – πίλαθεο αλαθνξάο- παξνπζηνιόγην- θαιεκέξα 

Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

-δσγξαθηθή κε δηάθνξνπο ηξόπνπο(θαιακάθη, ζηόκα, θάξβνπλν, 

θηκσιία θ.ι.π)  

-Έξγα αηόκσλ ΑΜΔΑ 

Άγγεινη Υξηζηνπγέλλσλ από έλαλ απζεληηθό 

πίλαθα δσγξαθηζκέλν κε ην ζηόκα από ηε 

ΡΟΤΘ ΚΡΗΣΔΝΔΝ 

 

Σα λήπηα δνθηκάδνπκε λα δσγξαθίζνπλ κε ην 

ζηόκα θαη δηαπηζηώλνπλ πόζν δύζθνιν είλαη. 

 

-Πνίεζε: Σα ρξώκαηα 
Τν θεξάζη θόθθηλν ,πξάζηλν ην ιηβάδη , 

άζπξν ην πνπθάκηζό κνπθαη γαιάδηνο ν νπξαλόο . 
Κνίηα πόζα ρξώκαηαβξίζθνληαη ηξηγύξσ ζνπ !  

Κνίηα πόζα ρξώκαηαζνπ ρακνγεινύλ … 

Καθεηί ην θάζηαλν ,ην αριάδη θίηξηλν , 
καύξε είλ’ ε βαιίηζα κνπ ,ξνδ είλ’ ε θνπθιίηζα κνπ . 

Κνίηα πόζα ρξώκαηαβξίζθνληαη ηξηγύξσ ζνπ ! 
Κνίηα πόζα ρξώκαηαζνπ ρακνγεινύλ … 

                                                                                  Νηίλα Χαηδεληθνιάνπ 

 

 Σν ηαμίδη ηεο ρξσκαηηζηήο γξακκήο(νκαδηθή εξγαζία) θάλσ 

κηα γξακκή κε ρξώκα ηεο επηινγήο κνπ θαη δσγξαθίδσ ζην 
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ηέξκα ηεο απηό πνπ ζα ήζεια λα ζπλαληήζσ π.ρ. έλα κπαιόλη 

θαη θαιώ έλα λήπην λα ζπλερίζεη κε όπνην ρξώκα ζέιεη. 

 

-ρξώκαηα-ζπλαηζζήκαηα- ζπκβνιηζκνί π.ρ. αλ ε 

ραξά ήηαλ ρξώκα κε πνην ζα ηε δσγξαθίδακε; Σν 

άζπξν ηεο εηξήλεο θ.ι.π. 
Κόθθηλν: πκβνιίδεη ηελ αγάπε, ηελ ελόηεηα, ην ζπκό, ηελ σξηκόηεηα 

θαη ηελ νξκή. 
Πνξηνθαιί: πκβνιίδεη ηε ραξά, ηνλ πινύην, ηελ επηπρία, ηελ αηζηνδνμία, ηελ 
επηκνλή, ηε δεζηαζηά, ηε θηιία. 

Κίηξηλν: πκβνιίδεη ην κίζνο, ηε δεηιία, ηνλ πινύην, ηε δεκηνπξγία, ηε ραξά θαη ηε 
δόμα 

Μπιε: πκβνιίδεη ηελ εξεκία θαη ηε γιπθύηεηα, ηελ θαζαξή ζθέςε, ηε ινγηθή 
ζπκπεξηθνξά, ην θξύν θαη ηελ θαζαξόηεηα ηεο ςπρήο  
Πξάζηλν: πκβνιίδεη ηελ ειπίδα γηα δσή, ηελ αλαγέλλεζε θαη ηελ αλάζηαζε. 

Θεσξείηαη ην ρξώκα ηεο αξκνλίαο, ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ηνπ αιηξνπηζκνύ. 
Δίλαη ην ρξώκα ηεο θύζεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο 

Μνβ: Σν κνβ ζπκβνιίδεη ην ηίκεκα ηεο γλώζεο, είλαη ην ρξώκα ησλ εθιεθηώλ, 
Μαύξν: πκβνιίδεη ην ζθνηάδη, ην θόβν θαη ην ζάλαην 
Άζπξν: πκβνιίδεη ηελ θαζαξόηεηα ηεο ςπρήο, ηελ πίζηε, ηελ ειπίδα δηαθάλεηα. 

Δθθξάδεη εηιηθξίλεηα, αζσόηεηα θαη ιάκςε. 
Ρνδ: πκβνιίδεη ηελ ζειπθόηεηα, ηελ ηξπθεξόηεηα, ηελ παηδηθόηεηα θαη ηελ 

αζσόηεηα. 
Γαιάδην: Υξώκα ηεο αξκνλίαο θαη ηεο εξεκίαο. πκβνιίδεη ηελ αζαλαζία, ην λνπ, 
ηελ απνθάιπςε, ηελ ζνθία. 

Καθέ: Υξώκα πνπ ελζαξξύλεη ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ εμππλάδα όζν αθνξά ηα 
ρξήκα 

Γθξη: Υξώκα πνπ βνεζά ζηελ εύξεζε ζπκβαηηθώλ ιύζεσλ, εληζρύεη ηελ εμσηεξηθή 
ςπρξόηεηα, ζθιεξόηεηα αιιά θαη ηελ απνκόλσζε. 
 
Βηβιηνγξαθία: 

- ''Ζ Σέρλε ηνπ Υξώκαηνο'', Γηνράλεο Ίηηελ, Δθδόζεηο Έλσζε Καζεγεηώλ Καιιηηερληθώλ Μαζεκάησλ, Αζήλα 
1998 

- ''Αλαθαιύπησ ηα κπζηηθά ηεο δσγξαθηθήο'', Γηάλλεο ίγνπξνο, Δθδόζεηο Κέδξνο, Αζήλα 2001  

- ''Εεηήκαηα Αηζζεηηθήο'', Jean - Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Δθδόζεηο Νήζνο, Αζήλα 2005 

- ''Υξσκαηνζεξαπεία - Θεσξία θαη Πξαθηηθή'', Γθίκπει Σέν, Δθδόζεηο Πύξηλνο Κόζκνο 

 

Φαγεηό -δηάιεηκκα  

 

*Γείρλσ πσο παίδσ ηνλ ζαιίγθαξν 

κε ηα ρξώκαηα 

 

* Αληηζηνίρεζε κε κνιύβηα   

 

*Δπαλαιεπηηθό θύιιν εξγαζίαο κε 

ηα  ρξώκαηα. 
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*εθινγέο  κε ην αγαπεκέλν ρξώκα γηα λα 

βγάινπκε ηνλ βαζηιηά ησλ ρξσκάησλ 

 

 νξίδνπκε ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο θαη ηηο κέξεο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο  

Γιάζηξα κε 5 ινπινύδηα 

δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ή ην 

αξθνπδάθη κε 5 κπαιόληα  ή 5 

παιακίηζεο. Μηιάκε γηα ηα 

θαζήθνληα- ππνρξεώζεηο θαη 

ζαλ αληηζηάζκηζκα ζα κπαίλνπλ ζην θνπθιόζπηην 

θαη ζην καγαδάθη, κηα από ηηο αγαπεκέλεο γσληέο 

ησλ παηδηώλ θη έηζη απνθεύγνληαη εληάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη. 

 

- νξίδνπκε ηνλ πξάζηλν θάθειν ζαλ θάθειν εηθαζηηθώλ 

 

-ην βηβιίν ησλ ρξσκάησλ 

 

ζην ηέινο ηεο ρξνληάο δέλνπκε ζε βηβιίν όια ηα θύια εξγαζίαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξώκαηα )  

  

Δηθαζηηθά  

1. βάθνπκε έλα ξνιό από ραξηί πγείαο  γηα κνιπβνζήθε θαη 

πάλσ ηνπ θνιιάκε δηάθνξα ραξηάθηα ή ζπόξνπο ή όηη άιιν 

πξνηηκνύκε  

 

2. βάθνπκε ξνιά από 

ραξηί θνπδίλαο  ή 

κπνπθάιηα γηα λα 

θάλνπκε  αξγόηεξα 

απηνζρέδηα κνπζηθά 

όξγαλα 
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 κνλόρξσκν, δίρξσκν, πνιύρξσκν (ΓΛΧΑ-
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ) Μαζαίλνπκε ηελ έλλνηα ησλ ιέμεσλ, 

ηηο βξίζθνπκε ζηα ξνύρα πνπ θνξάκε, ζηα αληηθείκελα 
ηεο ηάμεο θαη πξνρσξάκε ζε νκαδνπνηήζεηο πθαζκάησλ 

κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκάησλ. 

 

 επαλάιεςε όισλ ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ κάζακε θαη ηα 

θξεκάκε θη απηά ζην δέληξν ηεο κνπζηθήο. 
 

 Μπνξνύκε λα πεηξακαηηζηνύκε κε ηα ρξώκαηα θαη ην 
λεξό θάλνληαο ρξσκαηηζηά παγάθηα (κηα δξαζηεξηόηεηα 

δηαζθεδαζηηθή  ζε ζρέδην εξγαζίαο κε ζέκα ην λεξό ) 
 

- Ση όλεηξν είδε ε Γαθλνύια γηα ηνλ ήιην, 
ΔΠ.Γ.ΠΑΠΑΜΗΥΑΖΛ, δηαζθεπή 

 
Ζ Γαθλνύια είδε ζηνλ ύπλν ηεο πσο άλνημε ην παξάζπξν λα θαιεκεξήζεη ηνλ ειην θη 

έμσ ήηαλ θαηαζθόηεηλα. Λππεκέλε θαη αλήζπρε άξρηζε λα ξσηά ηνλ Γηώξγν θαη ηε 

κακά ηεο αλ μέξνπλ λα ηεο πνπλ πνπ είλαη ν ήιηνο ν ρξπζόο κε ηηο ιακπξέο αθηίλεο 

ηνπ. Δθείλε κέζα ζην ζθνηάδη έβαιε θάιηζεο θαη παπνύηζηα, ην θόξεκα κε ηα γπαιηζηεξά θνπκπηά θαη 

βγήθε ζην δξόκν. Ρώηεζε ηε βξνρή κε ηελ θπξία Πιίηζη πιάηζα, ην αέξα, κα θαλείο δελ ήμεξε. 

Ρώηεζε θαη ηα ζύλλεθα, πνπ ππνζρέζεθε λα ηνπο ραξίζεη ηελ  μαλζηά  θνύθια ηεο ηελ Σξηαληαθπιιηά. 

Απηά ηελ αγξηνθνίηαμαλ θη έθπγαλ καθξηά. Πην θάησ ξώηεζε θαη κηα ηξηαληαθπιιηά θη εθείλε δελ 

ήμεξε. Πεξπαηώληαο έθζαζε ζην δάζνο θαη ζίγνπξα ζα θνβόηαλ έηζη ηόζν ζθνηεηλά πνπ ήηαλ αλ δελ 

άθνπγε ην θειάεδεκα ελόο πνπιηνύ. Σν πνπιάθη ηεο είπε πσο εθείλν ζα ηεο έθεξλε ηνλ ήιην αλ ε 

Γαθλνύια ηνπ ράξηδε έλα θηιάθη. Σν θίιεζε θαη ην πνπιί αλέβεθε ζηελ πην ςειή θνξθή ηνπ δέληξνπ. 

Άξρηζε λα θειαεδεί γιπθά θη όινη ζην δάζνο μύπλεζαλ γηα λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη ηνπ. ε ιαγάθη 

πξόβαιε θη ν ήιηνο πίζσ από έλα ζύλλεθν. Σόηε ηα ζύλλεθα έθπγαλ καθξηά, ν άεξαο ζηακάηεζε. ε 

βξνρή θξύθηεθε ζην ρώκα. θαη βγήθε ην νπξάλην ηόμν. «Καιώο ην ήιην κνπ» θώλαμε θη άξρηζε λα 

ηνπ ζηέιλεη θηιηά. Κη ηε ζηηγκή  εθείλε ……μύπλεζε. 

Παξακύζηα γηα κηθξά παηδηά, Ζ ρώξα ησλ ρξσκάησλ 
http://www.mynewbaby.gr/articles/paramutia_gia_mikra_paidia/paramutia_gia_mikra
_paidia_e_cora_ton_cromaton 

 
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ππήξρε κηα καγηθή ρώξα πνπ ήηαλ γεκάηε κε ρξώκαηα. Σα ρξώκαηα 

ππήξραλ παληνύ θαη δελ ήηαλ κόλν πάλσ ζηα πξάγκαηα αιιά αθόκε θαη ζηνλ αέξα. Κάζε ήρνο, θάζε 

κπξσδηά θαη θάζε ζπλαίζζεκα γηλόηαλ ρξώκα θαη ηαμίδεπε ζαλ έλα αθξάην ζύλλεθν ζηνλ αέξα. ηαλ 

νη άλζξσπνη κηινύζαλ κεηαμύ ηνπο ή γεινύζαλ, ν ήρνο γηλόηαλ ρξώκα θαη αλέβαηλε ςειά 

δσγξαθίδνληαο ηνλ νπξαλό κε ππέξνρα ρξώκαηα. Παληνύ ππήξραλ ξνδ, θίηξηλα, πξάζηλα, θόθθηλα θαη 

γαιάδηα ζπλλεθάθηα πνπ θπινύζαλ ζηνλ αέξα θη έθαλαλ ηε ρώξα ησλ ρξσκάησλ λα κνηάδεη 

παξαδεηζέληα. 

Αλ θάπνηνο πήγαηλε γηα πξώηε θνξά ζηε ρώξα ησλ ρξσκάησλ ζα έκελε 

έθπιεθηνο απ' όιε απηή ηελ νκνξθηά θαη ζα ήζειε λα κείλεη γηα πάληα εθεί. Θα ήζειε 
λα απιώλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη λα ρατδεύεη όια απηά ηα ππέξνρα ρξώκαηα πνπ 

http://www.mynewbaby.gr/articles/paramutia_gia_mikra_paidia/paramutia_gia_mikra_paidia_e_cora_ton_cromaton
http://www.mynewbaby.gr/articles/paramutia_gia_mikra_paidia/paramutia_gia_mikra_paidia_e_cora_ton_cromaton
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ηαμίδεπαλ ζηνλ αέξα θαη ζα έλησζε πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνο. Αιιά θαλείο δελ ήμεξε 
πώο λα πάεη ζηε ρώξα ησλ ρξσκάησλ γηαηί ήηαλ κηα ρώξα καγηθή θαη κόλν όζνη 

γελληόληνπζαλ εθεί κπνξνύζαλ λα δήζνπλ ζε απηή ηελ ππέξνρε ρώξα. 
Οη θάηνηθνη ηεο ρώξαο ησλ ρξσκάησλ γηα πάξα πνιιά ρξόληα ήηαλ 

επηπρηζκέλνη θαη ραίξνληαλ λα παίδνπλ κε ηα ρξώκαηα γύξσ ηνπο. Γεινύζαλ κόλν 
θαη κόλν γηα λα βιέπνπλ ην γέιην ηνπο λα γίλεηαη ρξώκα θαη λα ηαμηδεύεη γύξσ ηνπο. 
Έλησζαλ ηα ρξώκαηα λα ηνπο θπθιώλνπλ θαη ήηαλ ζαλ κηα ππέξνρε αγθαιηά από 

ρξώκα. Παληνύ ππήξραλ απαιέο κπιε, κνβ, βηνιεηί, θαθέ θαη πνξηνθαιί αγθαιηέο. 
Αιιά ζηγά - ζηγά ζπλήζηζαλ ηα ρξώκαηα θη έπαςαλ λα ραίξνληαη καδί ηνπο. Τπήξραλ 

κάιηζηα ζηηγκέο πνπ έβξηζθαλ ηα ρξώκαηα ελνριεηηθά θαη θνπλνύζαλ ηα ρέξηα ηνπο 
κε αλππνκνλεζία γηα λα ηα δηώμνπλ καθξηά! 

Καλείο δελ ήμεξε ηη έπξεπε λα θάλνπλ γηα λα αγαπήζνπλ μαλά ηα ρξώκαηα θαη 

λα γίλνπλ πάιη επηπρηζκέλνη. Αθόκε θαη ν βαζηιηάο ηεο ρώξαο ηξηγπξλνύζε 
δπζηπρηζκέλνο κέζα ζην ηεξάζηην παιάηη ηνπ θαη πξνζπαζνύζε λα βξεη έλαλ ηξόπν 

γηα λα θέξεη θαη πάιη ηε ραξά ζηε ρώξα ηνπ αιιά δελ κπνξνύζε λα ζθεθηεί ηίπνηα. 
Πεξπαηνύζε πάλσ - θάησ ζηελνρσξεκέλνο θαη ην κόλν πνπ θαηάθεξλε ήηαλ λα 
δεκηνπξγεί όιν θαη πεξηζζόηεξα ρξώκαηα κε ηε βήκαηά ηνπ. Με θάζε  ηνπ βήκα 

έβγαηλαλ όιν θαη πεξηζζόηεξα ρξώκαηα, κέρξη πνπ ην παιάηη ηνπ βαζηιηά γέκηζε κε 
ρξώκαηα θη απηά άξρηζαλ λα βγαίλνπλ έμσ από ηα παξάζπξα θαη ηηο θακηλάδεο. Κη 

εθεί πνπ ν βαζηιηάο ήηαλ έηνηκνο λα βάιεη ηηο θσλέο θαη λα δεκηνπξγήζεη αθόκε 
πεξηζζόηεξα ρξώκαηα, ζπκήζεθε όηη ζηα ζύλνξα ηεο ρώξαο ηνπ ππήξρε έλαο 
γέξνληαο πνπ κπνξνύζε λα δεη ην κέιινλ. Υσξίο λα ράζεη νύηε ιεπηό ν βαζηιηάο πήξε 

ην άινγό ηνπ θη έθπγε γηα λα κάζεη από ηνλ ζνθό παππνύ ηη επξόθεηην λα ζπκβεί ζηε 
ρώξα ηνπ. 

Καζώο ην άινγν ηνπ βαζηιηά θάιπαδε, άθελε πίζσ ηνπ καγεπηηθά ρξώκαηα 
πνπ αλέβαηλαλ ςειά θαη ζρεκάηηδαλ έλα ππέξνρν νπξάλην ηόμν, αιιά θαλείο από 
ηνπο θαηνίθνπο δελ ήζειε λα ην θνηηάδεη, γηαηί όινη είραλ αξρίζεη λ' αληηπαζνύλ ηα 

ρξώκαηα. ηαλ ιίγεο κέξεο κεηά ν βαζηιηάο έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ ζνθνύ παππνύ ηνλ 
ξώηεζε:«Καιέ κνπ γέξνληα, ηη πξέπεη λα θάλσ γηα λα γίλνπλ θαη πάιη ραξνύκελνη νη 

θάηνηθνη ηεο ρώξαο κνπ;» Κη ν ζνθόο παππνύο πνπ κπνξνύζε λα δεη ην κέιινλ ηνπ 
είπε: «ύληνκα, βαζηιηά κνπ, ε γπλαίθα ζνπ ζα γελλήζεη έλα αγνξάθη πνπ ζα θάλεη 
ηνπο αλζξώπνπο λα αγαπήζνπλ μαλά ηα ρξώκαηα θαη λα γίλνπλ επηπρηζκέλνη!» Ο 

βαζηιηάο μαθληάζηεθε κε απηό πνπ άθνπζε γηαηί ηνπ θαηλόηαλ απίζηεπην όηη έλα 
κσξό ζα κπνξνύζε λα θαηαθέξεη ό,ηη δελ κπνξνύζε εθείλνο. Γηα κηα ζηηγκή ζθέθηεθε 

λα ξσηήζεη ηνλ παππνύ αλ ήηαλ ζίγνπξνο αιιά δε ζέιεζε λα ηνλ πξνζβάιεη γηαηί ν 
ζνθόο παππνύο πνηέ δελ είρε θάλεη ιάζνο. 

Ο βαζηιηάο επέζηξεςε ζην παιάηη ηνπ θη θξόληηζε λα ελεκεξώζεη όινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ρώξαο ησλ ρξσκάησλ πσο κόιηο γελλεζεί ν γηνο ηνπ όινη ζα γίλνπλ θαη 
πάιη ραξνύκελνη. Παληνύ ζηε ρώξα μεθίλεζαλ λα εηνηκάδνληαη γηα έλα κεγάιν γιέληη 

γηα ηε κέξα πνπ ζα γελληόηαλ ν κηθξόο πξίγθηπαο θαη αλππνκνλνύζαλ λα γίλνπλ ηόζν 
ραξνύκελνη όζν θαη πξηλ. Δίραλ θηηάμεη ηεξάζηηα ηξαπέδηα, είραλ καγεηξέςεη όισλ 
ησλ εηδώλ ηα θαγεηά θαη ήηαλ έηνηκνη λα γιεληήζνπλ κε ηε ςπρή ηνπο. πνπ θη αλ 

θνίηαδεο έβιεπεο αλζξώπνπο λα γεινύλ θαη λα ρνξεύνπλ. Παληνύ αθνπγόηαλ κνπζηθή 
θαη είρε γεκίζεη όιε ε ρώξα κε ππέξνρα ρξώκαηα.  

Καη ε κέξα πνπ πεξίκελαλ δελ άξγεζε λα έξζεη. Ζ βαζίιηζζα γέλλεζε έλα 
παλέκνξθν αγνξάθη πνπ πξαγκαηηθά όπνηνο ην έβιεπε έκελε άθσλνο. Σν κσξάθη 
απηό ήηαλ ηόζν όκνξθν πνπ θπξηνιεθηηθά έιακπε αιιά δελ ήηαλ θαζόινπ απηό πνπ 

πεξίκελαλ... Σν πξηγθηπόπνπιν δελ είρε ρξώκαηα! Δίηε έθιεγε είηε γεινύζε, ν ήρνο 
δελ γηλόηαλ ρξώκα.  
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ηελ αξρή ηα λέα αθνύζηεθαλ ζαλ θήκε, ζαλ θαθό αζηείν αιιά γξήγνξα όινη 
έκαζαλ ηελ αιήζεηα θαη ηξόκαμαλ. Πώο γίλεηαη ην πξηγθηπόπνπιν λα κελ έρεη 

ρξώκαηα; Πώο γίλεηαη λα έραζε ηα ρξώκαηά ηνπ; ινη ξσηνύζαλ ν έλαο ηνλ άιιν ηη 
κπνξεί λα ζεκαίλεη απηό θαη μαθληθά κηα ζθέςε ηνπο έθαλε λα ζσπάζνπλ: «Μπνξεί 

λα ράζνπκε θη εκείο ηα ρξώκαηά καο!» Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ νη θάηνηθνη ηεο 
ρώξαο ησλ ρξσκάησλ ζθέθηεθαλ όηη κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα κελ έρνπλ ηα ρξώκαηά 
ηνπο θαη ε ζθέςε απηή δελ ηνπο άξεζε θαζόινπ. Άξρηζαλ λα θνηηάδνπλ γύξσ ηνπο ηα 

ρξώκαηα ζηνλ αέξα, άξρηζαλ λα ηα αγγίδνπλ κε αγάπε θη ελζνπζηαζκό ζαλ λα ηα 
έβιεπαλ γηα πξώηε θνξά, άξρηζαλ λα γεινύλ θαη λα θσλάδνπλ δπλαηά, κέρξη πνπ ν 

νπξαλόο γέκηζε κε ηόζα ρξώκαηα πνπ δελ είραλ δεη πνηέ μαλά. Σν γιέληη πνπ 
μεθίλεζε εθείλε ηε κέξα ήηαλ ην κεγαιύηεξν πνπ είρε γίλεη πνηέ ζηε ρώξα ησλ 
ρξσκάησλ. ινη ραίξνληαλ πνπ είραλ ρξώκαηα γύξσ ηνπο θαη έθαλαλ όζν 

πεξηζζόηεξν ζόξπβν κπνξνύζαλ γηα λα βιέπνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξα. 
Έηζη έγηλαλ ηα πξάγκαηα θαη ην πξηγθηπόπνπιν κεγάισζε θη έγηλε ν πην 

επηπρηζκέλνο θαη ν πην αγαπεηόο βαζηιηάο ζηε ρώξα ησλ ρξσκάησλ. Ο κόλνο 
βαζηιηάο πνπ δελ είρε δηθά ηνπ ρξώκαηα αιιά είρε ηελ αγάπε ησλ θαηνίθσλ ηεο 
ρώξαο ηνπ γηαηί ηνπο ζύκηδε όηη ηα ρξώκαηα δελ είλαη παληνηηλά! 

Ο ζπνπξγίηεο θαη ην νπξάλην ηόμν 

Ήηαλ θάπνηε έλαο ζπνπξγίηεο πνπ ήζειε λα γλσξίζεη ην νπξάλην ηόμν. Ήζειε 
λα δεη από θνληά ηα ρξώκαηά ηνπ. - Δίλαη πνιύ καθξηά ην νπξάλην ηόμν! ηνπ έιεγε ε 
ζνθή θνπθνπβάγηα. Κη εζύ ηόζν κηθξνύιεο πνπ είζαη, ζα θνπξαζηείο θαη ζα κείλεηο 

ζηα κηζά ηνπ δξόκνπ! κσο ν ζπνπξγίηεο δελ άιιαδε γλώκε. Κη έηζη έλα πξσί 
μεθίλεζε γηα ην κεγάιν ηαμίδη. Πέξαζε κέζα από ην κεγάιν δάζνο. Δίδε ηα ιηνληάξηα, 

ηηο ηίγξεηο, ηνπο ειέθαληεο θαη ηηο κατκνύδεο... - Πάσ θαιά γηα ην νπξάλην ηόμν; 
ξώηεζε έλαλ ρηκπαηδή. - Καιά παο! ηνπ απάληεζε εθείλνο. Μεηά από ην κεγάιν 
δάζνο, ν ζπνπξγίηεο βξέζεθε ζηε κεγάιε ζάιαζζα. Δίδε ηα θύκαηα, είδε ηα ςάξηα, 

είδε ηα θαξάβηα, είδε ηνπο γιάξνπο. Γηα ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ην νπξάλην ηόμν, από 
δσ πάλε; ξώηεζε έλα δειθίλη. - Ναη! ηνπ απάληεζε εθείλν. Μεηά από ηε κεγάιε 

έξεκν, ν ζπνπξγίηεο βξέζεθε ζηα κεγάια βνπλά. Δίδε ηα ρηόληα, είδε ηνπο αεηνύο, 
είδε ηηο αξθνύδεο, είδε ηηο δξνζεξέο πεγέο θαη ηα παλύςεια έιαηα. - Πξνο ηα πνπ 
πέθηεη ην νπξάλην ηόμν; ξώηεζε έλα ζθίνπξν. - Δθεί! ηνπ έδεημε εθείλνο. Καη ν 

ζπνπξγίηεο αλ θαη είρε πηα θνπξαζηεί, πήξε θνπξάγην θαη ζπλέρηζε. Σν θαηαιάβαηλε 
πσο πιεζίαδε. Καη λα! Μόιηο πέξαζε ην ηειεπηαίν βνπλό, βξέζεθε ζηελ πεδηάδα πνπ 

θαηνηθνύζε ην νπξάλην ηόμν. Ήηαλ κηα πιαηηά πεδηάδα, γεκάηε από ινπινύδηα. Σα 
ινπινύδηα είραλ πάλσ ηνπο ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. Τπήξραλ θαη πνπιηά 
πνπ ηα θηεξά ηνπο ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. Τπήξρε θαη ην ίδην ην νπξάλην 

ηόμν. κνξθν πνπ ήηαλ! Ο ζπνπξγίηεο πήγε θαη θνύξληαζε ζηελ πην ρακειή κεξηά 
ηνπ. Μπνξνύζε πηα λα μεθνπξαζηεί. ήθσζε ηα κάηηα ηνπ πξνο ηα επάλσ. ,ηη 

έβιεπε ήηαλ ινπζκέλν ζε καγεπηηθνύο ρξσκαηηζκνύο. - Αρ ηη νκνξθηά! είπε ν 
ζπνπξγίηεο. Άμηδε ε θνύξαζε! θη έπεηηα έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ θαη θνηκήζεθε. Σα 
όλεηξά ηνπ είραλ ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. Σόζν όκνξθα όλεηξα ήηαλ. 

 
 Μάλνο Κνληνιέσλ Ηζηνξίεο θαη παξακύζηα γηα ην λεπηαγσγείν Ρνύια 

Παπαληθνιάνπ Δθδόζεηο Μηθξόο Πξίγθηπαο 
http://scroodgejkok.blogspot.gr 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ηόηε πνπ ππήξραλ λεξάηδεο, κάγηζζεο, 
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δξάθνη θαη μσηηθά έδσζαλ θαη ζηα ρξώκαηα αλζξώπηλε ιαιηά! Έηζη κηα όκνξθε, 
αλνημηάηηθε κέξα άξρηζαλ λα θηινληθνύλ γηα ην πνην απ' όια είλαη ην θαιύηεξν, ην 

πην ρξήζηκν θαη ην πην αγαπεκέλν! Αο κπνύκε θξπθά λα αθνύζνπκε ηη 
ιέλε....Πξάζηλν: «αθώο θαη είκαη ην θαιύηεξν ρξώκα, γηαηί είκαη ην ζεκάδη ηεο 

δσήο θαη ηεο ειπίδαο. Δπηιέρηεθα γηα ηελ ριόε, ηα δέληξα θαη ηα θύιια. Υσξίο εκέλα 
ηα δώα ζα πέζαηλαλ. Κνηηάμηε ιίγν ζηελ επαξρία θαη ζα δείηε όηη είκαη παληνύ». 
Μπιε: «Μελ ζθέθηεζηε κόλν ηε γε αιιά θνηηάμηε ηνλ νπξαλό θαη ζαπκάζηε ηελ 

ζάιαζζα. Ο νπξαλόο δίλεη ηελ εηξήλε, ηελ εξεκία θαη ην λεξό ηελ δσή. Δίκαη ην 
ρξώκα ηεο ζησπήο...! Αληηπξνζσπεύσ ηελ ζθέςε θαη είκαη απαξαίηεην γηα λα 

ππάξρεη εζσηεξηθή γαιήλε θαη ηζνξξνπία Υσξίο εκέλα ηίπνηα δελ ζα ήζαζηαλ». 
Κίηξηλν: «Μα θαιά είζηε ζνβαξνί;; Πσο είλαη δπλαηόλ λα είζηε εζείο νη θαιύηεξνη 
αθνύ είλαη θαλεξό πσο εγώ είκαη ην θαιύηεξν θαη ην πην αγαπεκέλν ρξώκα. Ο ήιηνο, 

ην θεγγάξη θαη ηα αζηέξηα έρνπλ ην ρξώκα κνπ. Φέξλσ ηελ ραξά θαη ηελ δεζηαζηά 
ζηνλ θόζκν».  

Πνξηνθαιί: «Δίκαη ην ρξώκα ηεο πγείαο θαη ηεο δύλακεο. Μπνξεί λα είκαη ιηγνζηό 

αιιά εμππεξεηώ ηηο αλάγθεο ηεο αλζξώπηλεο δσήο. θεθηείηε ηηο βηηακίλεο πνπ 
πξνζθέξνπλ ηα θαξόηα, ηα πνξηνθάιηα θαη ην κάγθν. Γείηε ηη όκνξθε πνπ είλαη ε 
αλαηνιή θαη ην ειηνβαζίιεκα.Ζ νκνξθηά ηνπο είλαη ηόζν εληππσζηαθή πνπ γεκίδεη 

επηπρία θαη γαιήλε ζηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ»  

Κόθθηλν: «αο αθνύσ ηόζε ώξα θαη δελ αληέρσ λα κελ κηιήζσ....!Μηθξά θαη 
αζήκαληα ρξσκαηάθηα πόηε ζα θαηαιάβεηε όηη εγώ είκαη ν θπβεξλήηεο όισλ ζαο! 

Δίκαη ην ρξώκα πνπ ξέεη ζηηο θιέβεο όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ... είκαη ε δσή. 
Δίκαη ην ρξώκα ηνπ θηλδύλνπ, ηεο αλδξείαο, ηνπ πόζνπ θαη ηεο αγάπεο! Οη 
Βαζηιηάδεο κε έρνπλ επηιέμεη γηαηί είκαη ζεκάδη αξρήο, θξόλεζεο θαη δύλακεο! Δίκαη 

ην θαιύηεξν... ηειεία θαη παύια»! 

Μεηά ηελ ηειεπηαία δήισζε ηνπ θόθθηλνπ ηα αίκαηα άλαςαλ θαη ηα ρξώκαηα 
άξρηζαλ λα θσλάδνπλ θαη λα δηαπιεθηίδνληαη έληνλα. Ξαθληθά ηνπο ηξόκαμε κηα 

αζηξαπή, αθνύζηεθε κηα βξνληή θαη άξρηζε λα βξέρεη θαηαξξαθησδώο. Σα ρξώκαηα 
καδεύηεθαλ θνβηζκέλα ζε κηα άθξε πξνζπαζώληαο λα απνθύγνπλ ηηο ζηαγόλεο ηεο 

βξνρήο. Ζ βξνρή νξγηζκέλε άξρηζε λα θσλάδεη ζηα ρξώκαηα ιέγνληαο ηνπο: 
«Αλόεηα ρξώκαηα! Γηαηί καιώλεηε θαη πξνζπαζείηε λα απνδείμεηε πνηνο από εζάο 
είλαη ν θαιύηεξνο;; Γελ μέξεηε όηη ν θαζέλαο από εζάο ππάξρεη γηα έλαλ εηδηθό ζθνπό 

θαη απηό ζαο θάλεη κνλαδηθά θαη δηαθνξεηηθά;; Δλώζηε ηα ρέξηα ζαο θαη ειάηε ζε 
κέλα»! Σα ρξώκαηα ππάθνπζαλ ζηελ βξνρή θαη έλσζαλ ηα ρέξηα ηνπο. Ζ βξνρή 

ζπλέρηζε: «Από ηώξα θαη ζην εμήο κεηά από θάζε βξνρή ζα ελώλεηε ηα ρέξηα ζαο θαη 
ζα ηεληώλεζηε από ηελ κηα σο ηελ άιιε άθξε ηνπ νπξαλνύ ζρεκαηίδνληαο έλα 
ππέξνρν νπξάλην ηόμν σο ππελζύκηζε όηη όινη κπνξείηε λα δήζεηε εηξεληθά. Σν 

νπξάλην ηόμν ζα είλαη ζεκάδη πνπ ζα δίλεη ειπίδα 
γηα ην αύξην». 

Καη έηζη θάζε θνξά πνπ κηα θαιή βξνρή πιέλεη ηνλ 

θόζκν έλα νπξάλην ηόμν εκθαλίδεηαη ζηνλ νπξαλό 
.... γηα λα ζπκάζηε λα εθηηκάηε ν έλαο ηνλ 
άιιν!!!!!!! 

 

 


