
Κολάζ με ύφασμα και χαρτί

Εμπνευσμένα από σουρεαλιστές 
ζωγράφους



Τι είναι το κολάζ 

• Η λέξη κολλάζ σημαίνει "κολλάω". Η εικόνα 
φτιάχνεται από κομμάτια υφάσματος, 
χαρτιού και άλλων υλικών.

• Με το ψαλίδι κόβουμε τα κομμάτια που 
θέλουμε και τα κολλάμε σε ένα μεγάλο χαρτί, 
όπου έχουμε σχεδιάσει τη ζωγραφιά μας.





Αρκετοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν την 
τεχνική του κολάζ. Ένας από αυτούς ήταν 

και ο Πάμπλο Πικάσο



• Σκοπός της παρακάτω δραστηριότητας είναι ο 
μαθητής να εξοικειωθεί με την τεχνική του 
κολάζ.

• Η επιλογή των έργων έγινε ώστε ο μαθητής 
να μπορεί να αναγνωρίσει τα βασικά 
χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μάυρο, 
άσπρο) και να πειραματιστεί με τις αντιθέσεις 
τους. 



• Επιλέχθηκαν δύο έργα. Ένα του Χουάν Μιρό, 
όπου γίνεται χρήση τριών χρωμάτων (κόκκινο, 
κίτρινο, μαύρο) και ένα έργο εμπνευσμένο 
από τον Καντίνσκυ ώστε να πειραματιστούν 
στους συνδυασμούς των χρωμάτων με στόχο 
τη σύνθεση ενός ολοκληρωμένου έργου. 



Μερικά έργα του Χουάν Μιρό που 
μπορείτε να επιλέξετε





Για να φτιάξουμε ένα κολάζ μπορούμε να 
ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα



Διαλέγουμε την εικόνα που μας 
αρέσει και θέλουμε να φτιάξουμε.



Αποφασίζουμε τι υλικά θα 
χρησιμοποιήσουμε για να 
φτιάξουμε το κολάζ μας. 
Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε 
ύφασμα- νήματα, χαρτί 
πολύχρωμο, χαρτιά από 
εφημερίδες ή περιοδικά, 
ακόμα και χαρτοπετσέτες, 
χρώματα.

Εμείς διαλέξαμε ύφασμα 
και νήματα και κουμπιά και 
πον πον. 



Υλικά που χρησιμοποιήσαμε
• Ύφασμα ή τσόχα κόκκινο και κίτρινο. Αν θέλετε 

μπορείτε αντί για ύφασμα να χρησιμοποιήσετε χαρτί 
χρωματιστό  ή μπορείτε να χρωματίσετε λευκά χαρτιά 
στα χρώματα του έργου. 

• Νήμα μαύρο
• Κόλλα. Η κόλλα μπορεί να είναι λευκή κόλλα ή uhu

υγρή. 
• Πιστολάκι σιλικόνης
• Ψαλίδι
• Χαρτί στο μέγεθος που θέλουμε να φτιάξουμε το 

κολάζ. 



Σε ένα μεγάλο χαρτί ή χαρτόνι 
σχεδιάζουμε την εικόνα που μας 

άρεσε.
Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να αφήσουμε το 

παιδί αν μπορεί να αντιγράψει ελεύθερα την 
εικόνα που βλέπει. Δεν μας ενδιαφέρει η 
πιστότητα της εικόνας, αλλά η προσπάθεια.

Διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε πατιτούρα
το σχέδιο με καρμπόν.



Φτιάχνουμε το σχέδιο



Έπειτα με τη χρήση ριζόχαρτου μπορούμε να 
αντιγράψουμε τα πατρόν για το ύφασμα που 

θα κόψουμε



Κόβουμε τα πατρόν του υφάσματος



Ξεκινάμε να κολλάμε
Για πιο γρήγορα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε πιστολάκι 
σιλικόνης.









Δραστηριότητα

Αντιστοίχισε τα χρώματα

https://learningapps.org/watch?v=p304gk2a
a21

https://learningapps.org/watch?v=p304gk2aa21

