
Ελπίζω να είσαι καλά , υγιής και χαμογελαστός !!  

                                                   Έλα να ζωγραφίσουμε μαζί   

 

«ΦΙΓΟΥΡΕΣ» 

 

Ζωγράφισε με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές ή δαχτυλομπογιές: 

1) Αποθήκευσε τις ζωγραφιές στον υπολογιστή. 

2) Εκτύπωσε τις ζωγραφιές. 

3) Πάρε τους μαρκαδόρους, τις ξυλομπογιές ή τις δαχτυλομπογιές σας. 

4) Χρωμάτισε τις ζωγραφιές. 

  

Ζωγραφική στον υπολογιστή: 

1) Αποθήκευσε τις ζωγραφιές στον υπολογιστή. 

2) Άνοιξε τις ζωγραφιές με το πρόγραμμα "Ζωγραφική". 

3) Χρωμάτισε τις ζωγραφιές. 

4) Αποθήκευσε αυτό που έφτιαξες. 

  

Φτιάξε τη δική σου φιγούρα!! 

1) Κάνε κλικ πάνω στο βίντεο                   

https://www.youtube.com/watch?v=m9p37gBG_kY  

 

 Καλή επιτυχία!! 

https://www.youtube.com/watch?v=m9p37gBG_kY






 

 



«ΖΩΑΚΙΑ»  

  

Ζωγράφισε με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές ή δαχτυλομπογιές: 

1) Αποθήκευσε τις ζωγραφιές στον υπολογιστή. 

2) Εκτύπωσε τις ζωγραφιές. 

3) Πάρε τους μαρκαδόρους, τις ξυλομπογιές ή τις δαχτυλομπογιές σας. 

4) Χρωμάτισε τις ζωγραφιές. 

  

Ζωγραφική στον υπολογιστή: 

1) Αποθήκευσε τις ζωγραφιές στον υπολογιστή. 

2) Άνοιξε τις ζωγραφιές με το πρόγραμμα "Ζωγραφική". 

3) Χρωμάτισε τις ζωγραφιές. 

4) Αποθήκευσε αυτό που έφτιαξες. 

  

Φτιάξε τα δικά σου ζωάκια!! 

1) Κάνε κλικ πάνω στα βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=kU5sNhvKFS0 Ζωγραφίζω έναν αστερία 

https://www.youtube.com/watch?v=bsxv66d_LhI Ζωγραφίζω έναν κάβουρα 

https://www.youtube.com/watch?v=rPtvbN_F40M Ζωγραφίζω μια φάλαινα 

https://www.youtube.com/watch?v=y8oTyNH0bQk Ζωγραφίζω έναν γάτο 

https://www.youtube.com/watch?v=mRlKZMQCJAE Ζωγραφίζω μια γάτα 

https://www.youtube.com/watch?v=SBdmcdzHZoE Ζωγραφίζω ένα ψάρι 

https://www.youtube.com/watch?v=TS1DkuW5nQ0 Ζωγραφίζω ένα ψάρι 

https://www.youtube.com/watch?v=p9NlzjtipFE Ζωγραφίζω έναν αρκούδο 

https://www.youtube.com/watch?v=bVZVAl9Yrl8 Ζωγραφίζω ένα δελφίνι 

https://www.youtube.com/watch?v=p9NlzjtipFE Ζωγραφίζω μια πεταλούδα 

https://www.youtube.com/watch?v=5ahjY9gFsP4 Ζωγραφίζω ένα πάντα 

https://www.youtube.com/watch?v=p4Uz0wwCdqE Ζωγραφίζω ένα λιοντάρι 

 

Καλή επιτυχία!!  
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Ζέβρα και Φλαμίνγκο 

Δες το βίντεο https://gr.pinterest.com/pin/781796816547023621/ 

Και ζωγράφισε και εσύ μια ζέβρα και ένα φλαμίνγκο!!! 

Χρειάζεσαι: 1 μαύρο και 1 ροζ μαρκαδόρο (ή ξυλομπογιά ή δακτυλομπογιά), 2χαρτιά άσπρα 

ΖΕΒΡΑ 

1) Βάλε το αριστερό σου χέρι πάνω στο χαρτί. 

2) Με το δεξί χέρι πάρε τον μαύρο μαρκαδόρο. 

3) Ζωγράφισε γύρω γύρω το χέρι σου. 

4) Ζωγράφισε μάτια, μύτη, στόμα, άλλο ένα αυτί, χαίτη (μαλλιά) και ρίγες. 

5) Έτοιμη η ζέβρα! 

Η φίλη μας η ζέβρα: https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE 

Άκουσε μια ζέβρα εδώ https://www.youtube.com/watch?v=-LFLGMq8-nU 

 

ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ 

https://gr.pinterest.com/pin/781796816547023621/
https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE
https://www.youtube.com/watch?v=-LFLGMq8-nU


1) Βάλε το αριστερό σου χέρι πάνω στο χαρτί (δες το βίντεο). 

2) Με το δεξί χέρι πάρε τον μαύρο μαρκαδόρο. 

3) Ζωγράφισε γύρω γύρω το χέρι σου. 

4) Ζωγράφισε το ράμφος (στόμα), μάτια. 

5) Χρωμάτισέ το ροζ. 

6) Έτοιμο το Φλαμίνγκο! 

Άκουσε το Φλαμίνγκο εδώ https://www.youtube.com/watch?v=y2gox8SA4PE 

Δες πώς χορεύουν τα Φλαμίνγκο!!! https://www.youtube.com/watch?v=6ke3LY2UBVI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2gox8SA4PE
https://www.youtube.com/watch?v=6ke3LY2UBVI


 

 

Φύλαξε τις ζωγραφιές σου σε ένα κουτί!  

Θα τις δούμε μαζί όταν επιστρέψουμε στο σχολείο!!!  

Η δασκάλα σου, Ιφιγένεια Αβραμοπούλου 


