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Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 

∆ιδακτικός χρόνος: 20’ 

Λογισµικά που θα χρησιµοποιήσω: TuxPaint 

Εποπτικό υλικό: Φύλλο εργασίας 

Στόχοι: Τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση… 

Να δηµιουργήσουν µε γραµµές, σχήµατα και χρώµατα γράµµατα και να 

χρησιµοποιήσουν διαφορετικές τεχνικές για κάθε γράµµα. 

Να αντιληφθούν το ρόλο των γραµµών στη δηµιουργία των γραµµάτων 

Να τονωθεί το συνεργατικό πνεύµα της τάξης 

Να δηµιουργήσουν ελεύθερα, να παίξουν, να ευχαριστηθούν και να απολαύσουν τα 

έργα που θα δηµιουργήσουν 

Να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν στόχους προηγούµενων µαθηµάτων (γλώσσας 

και εικαστικών) 

Προηγούµενες γνώσεις: Τα παιδιά γνωρίζουν το πρόγραµµα TuxPaint, χρειάζονται 

όµως ακόµα βοήθεια για να βρίσκουν κάποιες λειτουργίες του. 

 

 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των τριών ή τεσσάρων ατόµων.  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ανοίγω το πρόγραµµα TuxPaint κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο  

που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. 

Από τα «Εργαλεία» επιλέγω τις «Γραµµές» και από τα «Πινέλα» το πιο 

χοντρό.  
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Επιλέγω όποιο χρώµα µού αρέσει από την κάτω σειρά  

 

Και σχεδιάζω γραµµή γραµµή το γράµµα Α. 

Στη συνέχεια επιλέγω από τα «Εργαλεία» τη «Σφραγίδα»  

και ψάχνω στις σφραγίδες δεξιά ώσπου να βρω ένα ζώο  

που να αρχίζει από «Α». 

     

 

Με τα βελάκια µπορούµε να µεταφερθούµε 

 δεξιά – αριστερά ή πάνω – κάτω στις  

σφραγίδες, ενώ µπορούµε να µεγαλώσουµε 

ή να µικρύνουµε τη σφραγίδα µε τη 

 «σκάλα» που βρίσκεται κάτω απ’ τα 

 βελάκια. 
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Επιλέγω τώρα τη «Ζωγραφιά» από τα «Εργαλεία»  και από τα «Πινέλα» το 

πάνω δεξιά: .  Επιλέγω και πάλι το χρώµα που θέλω και γράφω µε 

µικρά γράµµατα το όνοµα του ζώου που έβαλα στη ζωγραφιά µου. 

Αν κάνω λάθος µπορώ να χρησιµοποιήσω την «Αναίρεση»  ή τον 

«Σβηστήρα»   από τα «Εργαλεία». 

 

Μόλις τελειώσω αποθηκεύω τη ζωγραφιά µου πατώντας το κουµπί «Φύλαξη» 

 από τα «Εργαλεία». 

 

∆ηµιουργώ µία νέα ζωγραφιά και εκτελούν την ίδια εργασία και τα υπόλοιπα µέλη 

της οµάδας µου για τα γράµµατα «Ε», «Κ» και (αν η οµάδα έχει τέσσερα παιδιά) 

«Π».  

 

 

Συνεχίζουµε δηµιουργώντας ελεύθερα όσα και όποια γράµµατα της αλφαβήτας 

θέλουµε. 
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