
Ζωγραφίζοντας με βούλες



“Η Γιαγιόι ποθούσε να γίνει καλλιτέχνης! 

Κάθε μέρα έβγαινε στην εξοχή με τα χαρτιά, τα πινέλα και τις 

μπογιές της και ζωγράφιζε ό,τι έβλεπε γύρω της, αλλά και 

ό,τι γεννούσε η φαντασία της”
«Γιαγιόι Κουσάμα- Από εδώ μέχρι το άπειρο» εκδ. Μέλισσσα



Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τη 

χρήση διαφορετικών υλικών 
(νερομπογιές, ξυλομπογιές, στένσιλ, φελός, 

πλαστελίνη, ύφασμα, πλαστελίνες, 

μαρκαδόροι)

• Να χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών 

μέσων (Να εξασκηθεί στη χρήση 

γεωμετρικών οργάνων, ψαλιδιού, 

κόλλας)

• Να αναγνωρίζει, χρώματα, σχήματα

• Να αναμειγνύει χρώματα και να 

ορίζει περιγράμματα

• Να αναγνωρίζει να ονομάζει την υφή 

διάφορων επιφανειών

• Να συλλέγει να διακοσμεί το 

περιβάλλον του με έργα τέχνης

• Να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει, να 

χρωματίζει, να κατασκευάζει.

• Να δημιουργεί έργα κολλάζ

• Να εξοικειωθεί με το έργο της Γιαγιόι 

Κουσάμα



Ζωγραφική με ξυλομπογιές
Το σχέδιο είναι προτεινόμενο. Είναι έργο της Γιαγιόι Κουσάμα, η 
οποία αποτελεί έμπνευση για την παρούσα εργασία. Έχοντας ως 
μπούσουλα το παρακάτω σχέδιο ξεκινήστε την εργασία σας. 
Εναλλακτικά μπορεί να γίνει ένα απλό σχέδιο, όπως κύκλος ή 
τετράγωνο



Ο σκοπός είναι το γέμισμα της κολοκύθας με τις βούλες, όπως στο 
πρωτότυπο έργο. 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό, ανάλογα με τις δεξιότητες του 
κάθε μαθητή. 
Ένας τρόπος είναι να σχεδιάσουμε εμείς τις βουλίτσες και να καλέσουμε 
τον μαθητή να τις βάψει με τις ξυλομπογιές ή τους μαρκαδόρους



Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο ίδιος ο μαθητής να σχεδιάσει μόνος του 
τις βουλίτσες ακολουθώντας το πρωτότυπο έργο. Τα χρώματα μπορεί 
να είναι της επιλογής του.



Εάν ο μαθητής δεν θέλει ή δεν μπορεί να ακολουθήσει το μοτίβο με 
τις βούλες αφήστε τον να βάψει όπως κρίνει ο ίδιος. 



Κάποιοι μαθητές μπορεί να επιλέξουν να χρωματίσουν πρώτα το 
μοτίβο και έπειτα να προσθέσουν τις βούλες. 
Μπορούμε να προσφέρουμε καθοδήγηση σχεδιάζοντας τις βούλες αν 
υπάρχει τέτοια ανάγκη αφού χρωματίσει την εικόνα.



Μπορεί επίσης να προσθέσει τις βουλίτσες χρησιμοποιώντας μικρά 
χαρτόνια ή γκοφρέ χαρτί ή πλαστελίνη.



Παρακάτω ακολουθούν διάφοροι τρόποι με τους οποίους επίλεξαν οι 
μαθητές να εκτελέσουν τις οδηγίες που τους δόθηκαν.

Μην ξεχνάτε 

✓το σημαντικό είναι οι μαθητές/τριες να απολαύσουν τη διαδικασία, 
οπότε δεν χρειάζεται πίεση. Απολαύστε και σεις μαζί τους 

✓όποιο και να είναι το αποτέλεσμα έχουν εξασκήσει τη λεπτή τους 
κινητικότητα και έχουν καταφέρει κάτι. Ό, τι και να είναι αυτό δεν 
παύει να είναι μια σημαντική προσπάθεια.

Καλή επιτυχία!!!!
















