
Colorful Songs 
•  Επιτυχηµένες δραστηριότητες µε µεθοδολογικές κατευθυντήριες 
γραµµές  



1.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

Διαγωνισµός για την επιλογή του λογότυπου και της µασκότ 
του προγράµµατος 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Όλες. 

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Καλλιτεχνικά, Κοινωνική και συναισθηµατική  

ανάπτυξη.   



1.ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

Η κάθε τάξη επιλέγει την αγαπηµένη της ζωγραφιά και ανταγωνίζεται 
µε τις αγαπηµένες ζωγραφιές των άλλων τάξεων, ώστε να επιλεγεί 
εκείνη που θα εκπροσωπήσει το σχολείο µας στον τελικό του 

Ευρωπαϊκού διαγωνισµού χρησιµοποιώντας On-line δηµοσκόπηση.  

Το σχέδιο που θα κερδίσει θα αποτελέσει το σύµβολο ή το λογότυπο 
του προγράµµατος, καθώς θα µεταµορφωθεί σε ένα βελούδινο 
κατοικίδιο ζώο που θα µας εκπροσωπεί όλους και θα ταξιδέψει σε 
όλα τα συνεργαζόµενα σχολεία. Φτιάχτηκε από έναν τοπικό 

καλλιτέχνη στα Κανάρια Νησιά και χρηµατοδοτήθηκε από τα χρήµατα 

διαχείρισης του έργου Erasmus+.  
http://www.fraskilandia.com/munecos-de-dibujos-animales-y-otros-

seres/15-mariposa-nedas.html 



1.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 
Τα κίνητρα για τις πεταλούδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

τη µελέτη του κύκλου ζωής της πεταλούδας Monarch. 



2. Τι χρώµα είναι 
 η παραδοσιακή 

 µας µουσική  

Ένα χρώµα µπορεί να αντιπροσωπεύει ένα συναίσθηµα, όχι 
απαραίτητα το ίδιο για όλους. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί  
να µας δώσει έναν υπαινιγµό προς την κατεύθυνση τι χρώµα  

είναι η παραδοσιακή µας µουσική. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ : επικοινωνία, ψηφιακές δεξιότητες, 
 βασικές ικανότητες στα µαθηµατικά, καθώς και 

 οριζόντιες δεξιότητες όπως να µαθαίνουµε για την ίδια 
 τη µάθηση, κοινωνική και πολιτική ευθύνη, 

 πολιτιστική συνείδηση και 
δηµιουργικότητα. 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Τέχνη, Μουσική,  
Συναισθηµατική νοηµοσύνη, Δηµιουργικότητα, 

Κοινωνικές Επιστήµες. 

                                Spanish music by Greek eyes 



2. Τι χρώµα είναι 
 η παραδοσιακή 

 µας µουσική 

1.  Ο κάθε εταίρος επιλέγει ένα µουσικό κοµµάτι που 
θεωρείτε παραδοσιακή µουσική της χώρας του. Η 
µουσική ηχογραφείτε/φορτώνεται/αποθηκεύεται σε 

µορφή MP3 και αποστέλλεται σε όλους τους εταίρους. 
Είναι σηµαντικό να είναι µόνο ήχος, χωρίς αφήγηση, 
λόγια, εικόνες ή οτιδήποτε άλλο, που θα αποσπάει την 

έµπνευση από τη µουσική.  
2.  Πριν τη στείλουµε, ψηφίζουµε στην τάξη µας ποιο 

χρώµα αντιστοιχεί στη µουσική του τόπου µας . 
Χρησιµοποιούµε 10 χρωµατιστά χαρτόνια που τα 
κρεµάµε στον τοίχο. Τα χρώµατα πρέπει να είναι: 

µαύρο, γκρι, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, µπλε, 
καφέ, µωβ και πορτοκαλί. Οι µαθητές επιλέγουν µόνο 
ένα από τα χρώµατα. Καταγράφουµε την ψηφοφορία και 

την αποθηκεύουµε. 
                                   Greek music by Greek eyes  



2. Τι χρώµα είναι 
 η παραδοσιακή 

 µας µουσική 

3.     Ο κάθε εταίρος θα πρέπει να αποφασίσει τι χρώµα έχει 
η παραδοσιακή µουσική του συνεργαζόµενου σχολείου. 

Προτείνεται ως εξής: 

• Κρεµάµε τα 10 χρωµατιστά χαρτόνια στον τοίχο 

• Ακούµε το 1ο µουσικό κοµµάτι. Δε λέµε στους µαθητές από 
ποια χώρα προέρχεται. Εµπνέονται µόνο από τη µουσική.  

• Αν συµφωνήσουν όλοι σε ένα χρώµα, καταγράφουµε την 
επιλογή και προχωράµε στο επόµενο µουσικό κοµµάτι. Το 
αποτέλεσµα µπορεί να έχει τη µορφή: «Όνοµα χώρας, 

100% πράσινο». 

• Αν δε συµφωνούν σε ένα χρώµα, αρχίζουµε να 
εξαλείφουµε χρώµατα ψηφίζοντας. Συνεχίζουµε τη 

διαδικασία µέχρι να µείνουν 2-3 χρώµατα. Στην τελευταία 
ψηφοφορία καταγράφουµε το αποτέλεσµα που θα έχει την 
εξής µορφή: «το όνοµα της χώρας 70% κόκκινο, 30% 

πράσινο».  



2. Τι χρώµα είναι 
 η παραδοσιακή 

 µας µουσική 

4. Αυτή η δραστηριότητα δε µπορεί να γίνει χωρίς αριθµούς 
και ποσοστά, αλλά παρακαλώ καταγράψτε τα σχόλια των 

µαθητών που αξίζει να διασωθούν. Μπορεί να αποδειχτούν 
καθαρός χρυσός. 

Όταν όλες οι συνεργαζόµενες χώρες έχουν ψηφίσει 
συγκεντρώνουµε το αποτέλεσµα και το παρουσιάζουµε σε 
µορφή Calc/Excel  ή στο σύνδεσµο που χρησιµοποιούµε 

https://nces.ed.gov/nceskids/graphing/classic/bar.asp 
Εφαρµόζουµε τα γραφήµατα της πίτας, καθώς είναι 
κατανοητά από όλες τις ηλικίες, αλλά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλα γραφήµατα. 
Όλες οι πηγές, τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και 

τα αποτελέσµατα είναι κοινά στο σύνδεσµο: 
https://twinspace.etwinning.net/26039/pages/page/153211 



Ελληνική µουσική, Λιθουανική, Ισπανική 



3. Η Τέχνη της Σικελίας 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: επικοινωνία στη µητρική γλώσσα, 
ξένες γλώσσες, ψηφιακές δεξιότητες, λογοτεχνία και βασικές 
δεξιότητες στα µαθηµατικά, κοινωνική και αστική ευθύνη, 
πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα, πολιτιστική συνείδηση 

και δηµιουργικότητα. 

   ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Γλώσσα,ΤΠΕ, Μαθηµατικά, Φυσική και 
Κοινωνική Γνώση, 

Τέχνη, µουσική, συναισθηµατική νοηµοσύνη.  



3. Η Τέχνη της Σικελίας 

Δηµιουργούµε ποιήµατα εµπνεόµενοι από τη δουλειά του 
Renato Guttuso στα Ιταλικά και τα Αγγλικά. Μπορούν να 
εκτυπωθούν, να φωτογραφηθούν, να σκαναριστούν, ή να 

καταγραφούν ηχητικά αν είναι προφορική δουλειά.  
https://padlet.com/maricecicanti/kxs73ir7vsyp 

Καλλιτεχνική δουλειά εµπνευσµένη από το Renato Guttuso 
έχει αναρτηθεί στο σύνδεσµο: 

https://padlet.com/maricecicanti/m9wp0klfevqg 



3. Η Τέχνη της Σικελίας 

Συνεργατικά ποιήµατα µεταφρασµένα στα Αγγλικά και εµπνευσµένα από τον 
πίνακα La Vucciria,  του Renato Gutusso. 



4.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

•  ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: επικοινωνία στη µητρική γλώσσα, ξένες γλώσσες, ψηφιακές 
δεξιότητες, λογοτεχνία και βασικές δεξιότητες στα µαθηµατικά, κοινωνική και αστική 
ευθύνη, 
πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα, πολιτιστική συνείδηση και δηµιουργικότητα. 

•  ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Γλώσσα,ΤΠΕ, Μαθηµατικά, Φυσική και Κοινωνική Γνώση, 
Τέχνη, µουσική, συναισθηµατική νοηµοσύνη, Θρησκεία, Φυσική Αγωγή.  



4.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

•  Δηµιουργούµε ποιήµατα εµπνεόµενοι από τη δουλειά του Γεώργιου 
Ιακωβίδη, στη µητρική γλώσσα και τα Αγγλικά. Μπορούν να εκτυπωθούν, 
να φωτογραφηθούν, να σκαναριστούν, ή να καταγραφούν ηχητικά αν είναι 
προφορική δουλειά:  

      https://padlet.com/maricecicanti/j1jp31xuyt1s 
     Καλλιτεχνική δουλειά από τα έργα του ζωγράφου έχει αναρτηθεί στο 
σύνδεσµο: 

      https://padlet.com/maricecicanti/euqqxr228gg2 



4.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Το κάθε συνεργαζόµενο σχολείο επιλέγει ένα 
τµήµα από την προτεινόµενη δουλειά του 

αγιογράφου Νίκου Γρινιεζάκη " Η Σταύρωση"-
Βυζαντινή Αγιογραφία, και τη δουλεύει πάνω σε 
ριζόχαρτο ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται 

στο βίντεο 
 https://twinspace.etwinning.net/26039/pages/

page/190125 
Η σύνθεση του έργου τέχνης θα πραγµατοποιηθεί 

στην επόµενη συνάντηση των εταίρων. 



4.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Οι µαθητές µαθαίνουν το παιχνίδι που απεικονίζεται στο έργο τέχνης της 
ζωγράφου Αποστολίας Γεώργου µε τη βοήθεια του βίντεο. Στη συνέχεια 
καταγράφουµε τα παιδιά σε νέο βίντεο να παίζουν το παιχνίδι και το 

µοιραζόµαστε εδώ: 

https://padlet.com/maricecicanti/95sv8fp05ajz 



5. Μπορείς να µαντέψεις την έµπνευση µου; 
Η βάση όλου του προγράµµατος είναι η επιρροή ανάµεσα στην Τέχνη, τη 

Μουσική και την Ποίηση. Σε αυτή τη δραστηριότητα εµπνεόµαστε από τη µουσική 
και βλέπουµε αν οι εταίροι µπορούν να µαντέψουν την πηγή  έµπνευσή µας. 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέγονται 3 ίδια κοµµάτια µουσικής, χωρίς βίντεο ή εικόνες για όλους 
τους εταίρους. Μόνο µουσική. Είναι σηµαντικό να µην είναι γνωστά κοµµάτια: 

Κλασική µουσική, (Beethoven, Mozart, Bach, Chopin…),  
blues/jazz, (Bessie Smith, B. B.King...), 

 rock 'n roll, (Chuck Berry, Little Richard...). 



5. Μπορείς να µαντέψεις την έµπνευση µου; 

Βήµα 2: Τα παιδιά χωρισµένα σε 3 οµάδες ζωγραφίζουν 
καθώς ακούν αυτά τα 3 µουσικά κοµµάτια χωρίς να τους 
έχει δοθεί καµία πληροφορία.  
Μια οµάδα εµπνέεται από την κλασσική µουσική, µια άλλη 
οµάδα ζωγραφίζει εµπνεόµενη από την Τζαζ και η τρίτη 
οµάδα από το ροκ εν ρολ. 



5. Μπορείς να µαντέψεις 
την έµπνευση µου; 

Βήµα 3: 24 ζωγραφιές από κάθε σχολείο 
επιλέγονται, και απαριθµούνται όπως το 

παράδειγµα:  
“Ελλάδα_1jpg”, “Ελλάδα_2jpg”κλπ. 8 έχουν 
εµπνευστεί από την κλασσική µουσική, 8 από 

µπλουζ, 8 από ροκ εν΄ ρολ. 
 Μόνο ο Έλληνας εκπαιδευτικός γνωρίζει πως η 
ζωγραφιά µε τον αριθµό 2 είναι εµπνευσµένη 
από το κοµµάτι 1,2,ή 3, αλλά αυτό είναι µυστικό.  

 Όταν όλες οι ζωγραφιές είναι έτοιµες, 
στέλνονται στα εταιρικά σχολεία για να 

µαντέψουν τα παιδιά από ποια µουσική είναι 
εµπνευσµένη η κάθε ζωγραφιά παίζοντας ένα 

on-line παιχνίδι: 

https://goo.gl/forms/8RFercKJ1eWxa3It1   



Εκµάθηση τραγουδιών στις γλώσσες των 
συνεργαζόµενων χωρών. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: επικοινωνία, ξένες γλώσσες, ψηφιακές δεξιότητες, κοινωνική 
και αστική ευθύνη, 

πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα, πολιτιστική συνείδηση και δηµιουργικότητα. 

   ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Γλώσσα, ΤΠΕ, Τέχνη, µουσική, συναισθηµατική νοηµοσύνη, 
Φυσική Αγωγή.  



Η µουσική και το τραγούδι βοηθάνε πολύ στην εκµάθηση ξένων γλωσσών. 
Παραθέτω µερικούς λόγους για την εκµάθηση τραγουδιών σε ξένες γλώσσες: 

1.  Η µουσική ενώνει τις κουλτούρες και σπάει τα σύνορα. Όταν τραγουδάµε τα 
τραγούδια των άλλων ανθρώπων, χωρίς να το περιµένουν, αυτό και µόνο σπάει 
τον πάγο. 

2.  Γνωρίζοντας τη µουσική, γνωρίζουµε την κουλτούρα και τη γλώσσα, και καµιά 
φορά µαθαίνοντας ξένες γλώσσες είναι σαν να µαθαίνουµε ένα µουσικό όργανο. 

3.  Μαθαίνοντας τα λόγια ενός τραγουδιού σε ξένη γλώσσα, µας βοηθάει να έρθουµε 
σε επαφή µε τη γλώσσα αυτή ή να εµπλουτίσουµε το λεξιλόγιό µας, αν τη 
µαθαίνουµε παράλληλα µε τη µητρική µας. 

4.  Μπορούµε να µάθουµε να µιλάµε απλές βασικές φράσεις. 
5.  Τη µουσική µπορείς να την πάρεις µαζί σου παντού και να εξασκηθείς µε τη 
βοήθεια του κινητού σου ή του MP3 player. 

6.  Μπορείς πραγµατικά να διασκεδάσεις τραγουδώντας και να βελτιώσεις τη 
διάθεση σου. Η ζωή θα ήταν πιο ευχάριστη αν όλοι οι άνθρωποι τραγουδούσαν 
περισσότερο. 



ΕΤΑΙΡΟΙ: 

ΙΣΠΑΝΙΑ: CEIP Juan del Río Ayala, Santa Brígida, Las 
Palmas,Ισπανία 

ΕΛΛΑΔΑ: 2ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας, Κρήτη, Ελλάδα 

ΙΤΑΛΙΑ:  Circolo Didattico Palazzello, Ragusa, Sicily, Ιταλία 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ:Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija , P. 
Višinskio g. 35, LT-76351 Šiauliai, Λιθουανία 


