Θεσσαλονίκη, 06/07/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: «Υλικά για το μάθημα της Εικαστικής Αγωγής της Γ΄ τάξης»
Αγαπητοί γονείς,
Ξεκινάμε το πρόγραμμα του μαθήματος εικαστικής αγωγής, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο
να ανακαλύψει το παιδί μέσα από την εικαστική έκφραση ότι έχει τη δυνατότητα να παράγει
σχέδια ή σκίτσα αφήνοντας το χέρι και το μάτι να κάνουν αυτό που τα ευχαριστεί, χωρίς
συνειδητούς χειρισμούς πάνω σε συγκεκριμένες ιδέες : αυτό μεταφράζεται σε ελευθερία, σε
χαρά !
Με απόλυτο σεβασμό στην ευαισθησία και την προσωπικότητα του παιδιού κι έχοντας σαν
αφετηρία ότι η «καλλιτεχνική εκπαίδευση σε παγκόσμια αναγνώριση είναι αίτημα πολιτιστικού
δικαιώματος», δουλεύουμε συλλογικά και μεθοδικά, έτσι ώστε, τα ταξίδια μας στον ονειρικό
κόσμο της ζωγραφικής να είναι οι βάσεις για ένα άτομο με ευαισθησίες συμφιλιωμένο με το
περιβάλλον, τους γονείς του, το σχολείο του, τα εξωσχολικά του ενδιαφέροντα και κύρια με τον
εαυτό του.
Υλικά που θα χρειαστούν τα παιδιά για το μάθημα των Εικαστικών Γ΄ τάξης:
 2 μολύβια σχεδίου μαλακά, 1 σβήστρα σχεδίου, 1 ξύστρα
 1 κουτί μαρκαδόροι λεπτοί και 1 κουτί χονδροί
 1 κουτί τέμπερες σωληνάρια (12 τεμαχίων μεσαίου μεγέθους) + 2 επιπλέον σωληνάρια
λευκό
 1 κουτί νερομπογιές
 2 πινέλα πλατιά ή στρογγυλά Νο5 και Νο12 ή Νο15
 1 παλέτα, 1 κουπάκι, 1 πανάκι, 1 συσκ. μωρομάντηλα
 1 κουτί oil pastel 12 χρωμάτων (λαδοπαστέλ) όχι κηρομπογιές !
 1 κουτί water color (ξυλομπογιές – ακουαρέλες)
 1 ψαλίδι, 1 UHU υγρή, 1 UHU stick
 1 μπλοκ ακουαρέλας μεγέθους Νο4 (όχι μικρότερο)
 1 μπλοκ με canson πολύχρωμα (διάφορα χρώματα)
 Όλα τα υλικά θα αποθηκευτούν σε ειδική τσάντα σχεδίου (όχι σε σακούλα), με το
όνομα του κάθε παιδιού που θα φυλάσσεται στο σχολείο.
 Τη μέρα που θα έχουν εικαστικά καλό θα είναι να προτιμηθεί πρόχειρο ένδυμα ή να
έχουν μαζί τους κάποιο παλιό μπλουζάκι.
 Προτείνεται η χρήση υλικών καλής ποιότητας διότι έτσι διευκολύνεται η επαφή του
παιδιού με το εικαστικό αντικείμενο.
 Αντικαθιστούμε απλώς τα υλικά που τελείωσαν την προηγούμενη χρονιά.
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