
 

Φύλλα Εργασίας 
από την Χαρίκλεια Τερζητάνοσ  

Υπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Γηεύζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο  
 

Φύλλο εργασίας 1 
 

 

 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, θαζώο ιέλε, έλαο θνύξλαξεο παξήγγεηιε ζ’ έλα θησρό δσγξάθν λα ηνλ 
δσγξαθίζεη ηελ ώξα πνπ θνύξληδε ςσκηά. Ο δσγξάθνο άξρηζε λα δνπιεύεη θαη όηαλ θαηαπηάζηεθε λα 
εηθνλίζεη ην θνπξληζηήξη, αληί λα ην θηηάμεη νξηδόληην, ζύκθσλα κε ηελ πξννπηηθή, ην έθηηαμε θάζεην 
δείρλνληαο όιν ηνπ ην πιάηνο. Έπεηηα, κε ηνλ ίδην ηξόπν, δσγξάθηζε πάλσ ζην θνπξληζηήξη θη έλα 
θαξβέιη. Πέξαζε έλαο έμππλνο άλζξσπνο θαη ηνπ είπε: «Τν ςσκί έηζη πνπ ην ‘βαιεο, ζα πέζεη». Ο 
δσγξάθνο απνθξίζεθε, ρσξίο λα ζεθώζεη ην θεθάιη: «Έλλνηα ζνπ, κόλν ηα αιεζηλά ςσκηά πέθηνπλ. 
Τα δσγξαθηζκέλα ζηέθνληαη. Όια πξέπεη λα θαίλνληαη ζηε δσγξαθηά!» 
 

 

 
 

 

 

1) Βάιηε έλαλ ηίηιν ζην έξγν:............................................................................................................ 

2) Πόζα πξόζσπα βιέπεηε; ……… 

3) Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπο;…............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Γηαηί δελ πέθηνπλ ηα ςσκηά;…………………………………………………………………………… 

5) Πoηα ρξώκαηα δηαθξίλεηε;……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6) Γξάςηε/παίμηε έλα δηάινγν κεηαμύ ησλ δπν γπλαηθώλ θαη ηνπ θνύξλαξε 

 Ή  αλεβείηε ζηε ζθάια δεμηά θαη γξάςηε/παίμηε κηα ηζηνξία. 

7) Σπδεηήζηε: «Όια πξέπεη λα θαίλνληαη ζηε δσγξαθηά!» Σπκθσλείηε; 

 



 

 Φύλλο εργασίας 2 
 

 

 

 

 

 

8) Τα πξόζσπα ζην έξγν είλαη άλδξεο ή γπλαίθεο; Από πνύ ην θαηάιαβεο; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

9) Τη καδεύνπλ;……………………………………………………………………… 

10) Μπεο κέζα ζην ην έξγν θη αθνύκπεζε δηάθνξα πξάγκαηα. Τη πθή έρνπλ; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  Κξπθάθνπζε ηε ζπδήηεζε ησλ πξνζώπσλ. Τη ιέλε; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Σε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ζηήζηε κηα όκνηα ζθελή κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη βγείηε 

θσηνγξαθία. Κνιιήζηε ηηο θσηνγξαθίεο όισλ ησλ νκάδσλ ζε έλα ραξηόλη.  

 

 
 
 
 



                                            Φύλλο εργασίας 3 

 

 

 

 

 

11) Τν έξγν έρεη ηίηιν «Μεζεκεξηαλή μεθνύξαζε». Από ηη μεθνπξάδνληαη ηα πξόζσπα; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

12) Πνύ λνκίδεηο όηη μεθνπξάδνληαη;……………………………………………………………………… 

13) Τη θάλεη ην θάζε πξόζσπν;…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

14) Γηαηί θνξνύλ θαπέια; ………………………………………………………………………………… 

15) Πνηα αληηθείκελα δηαθξίλεηο;………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

16) Πώο «κπξίδεη» ην έξγν;…………………………………………………………………….... 

17) Πνηνπο ήρνπο αθνύο; ………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

18) Μίιεζε κε ην πξόζσπν πνπ ζνπ θαίλεηαη πην θνπξαζκέλν. (Γξαπηόο δηάινγνο ή 

απηνζρεδηαζκόο) 

19) Γηαηί έρεη ην έξγν ηόζεο γξακκέο;……………………………………………………………………… 

20)  Εσγξαθίζηε έλα νκαδηθό έξγν κε ζέκα «Μεζεκεξηαλό» κόλν κε γξακκέο. 

 

 


