Παραμυθο-σπορίες
Σελίδα
Μια σπορά
κι έναν καιρό...
από τη βιβλιοθήκη Y
στη φύση
– Δραστηριότητα
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Δραστηριότητα

Σελίδα
Ας σπείρουμε
μια ιστορία...

Ζωγράφισε μια χαρούμενη φατσούλα
στο βότσαλό της.
“Γειά σου, Βοτσαλάκι” του ψιθύρισε.
Το βότσαλο της χαμογέλασε.

Meddour, W.,
Η Λούμπνα και το βότσαλο.

Μες στο καλοκαίρι, ας σπείρουμε μια παραμυθοσπορία
ζωγραφισμένη σε βότσαλα. Μια παραμυθοσπορία με βότσαλα
πάνω σε μια σπείρα που θα περιστρέφεται και θα εξελίσσεται.
Μια ιστορία με ανάπτυξη, συνέχεια και ρυθμό.
Όπως η ζωή αλλάζει, εξελίσσεται, προχωράει και στροβιλίζεται
γύρω από εμάς, σαν σημείο αναφοράς, και μαζί με εμάς.
Οι εικόνες δεν είναι απλά εικόνες και οι ζωγραφιές δεν είναι
απλά ζωγραφιές. Είναι ιστορίες, μύθοι, αφηγήσεις. Μια ιστορία
μπορεί να έχει ένα σωρό αναγνώσεις.
Κι αυτό είναι και το ζητούμενο, να μπορεί να πλάθεται κάθε
φορά και με άλλον τρόπο.
Για να τα καταφέρετε όλα αυτά θα πρέπει να συγκεντρώσετε
περίπου 7-14 βότσαλα κι έπειτα να… πιάσετε δουλειά! Θα
χρειαστείτε πινέλα, χρώματα και έμπνευση!

Τι πρέπει
να περιέχει
η παραμυθοσπορία σας…

...Πιάνω το πινέλο και το χρώμα
Τις εικόνες φτιάχνω στο λεπτό…
..Με λίγο μπλε και λίγο μοβ
Σου φτιάχνω ένα δειλινό…
..Με λίγο γκρίζο νερουλό
Ενα πινέλο μυτερό
Και φτιάχνω μια βροχούλα γκρι..
..Με μια μικρή καφέ μπογιά
Φτιάχνω βαρκούλα με σκαριά..
Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο
μυαλό σας είναι πως με τα βότσαλα σας θα
σπείρετε μια ιστορία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να φανταστείτε ανθρώπους, ζώα, δέντρα,
λουλούδια, πουλιά, αντικείμενα, τοπία που θα
μπορούσατε να ζωγραφίσετε στα βότσαλά σας
και να εξιστορήσετε το δικό σας παραμύθι.
Για παράδειγμα, η ιστορία σας μπορεί να περιέχει 2 εξωγήινους για πρωταγωνιστές που
επιστρέφουν στον πλανήτη τους μετά από
καιρό όπου εκεί τους περιμένουν φίλοι κι ενα
γαλαξιακό γλέντι με φαγητό και χορό.
Άρα στα βότσαλα μας θα πρέπει να ζωγραφίσετε 2 εξωγήινους, κάποιους πλανήτες, αστέρια,
τραπέζι, φαγητά, νότες.
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Γ. Μιχαήλ, Τιριμπιμπίμ,
Ο ιππότης των χρωμάτων

Μπορείτε να γίνετε πιο τολμηροί και να ζωγραφίσετε πρώτα τα βότσαλα σας με πολλά και
διαφορετικά στοιχεία κι έπειτα να ξετυλίξετε τη
φαντασία σας και να συνθέσετε την ιστορία σας.
Αφού ολοκληρώσετε τη ζωγραφική των εικόνων στα βότσαλα, τοποθετήστε τα πάνω στη
σπείρα που υπάρχει στο συμπληρωματικό
υλικό και φανταστείτε την ιστορία σας. Έτσι,
θα μπορέσετε να την αφηγηθείτε με ροή και
συνέχεια σε όποιον βρίσκεται κοντά σας! Μόλις
τελειώσετε με την δική μας ιστορία, μπορείτε
να δώσετε τα βότσαλα σας σε κάποιον άλλο και
να πλάσει μια δική του διαφορετική ιστορία, τοποθετώντας τα ίδια βότσαλα στη σπείρα αλλά
με διαφορετική σειρά.
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Δραστηριότητα

Σελίδα
Υλικά

- 7-14 βότσαλα
(από την παραλία, τον κήπο, το δάσος)
- πινέλα
- χρώματα: τέμπερες, μαρκαδόροι,
ξυλομπογιές
- νερό
- παλέτα
- Κόλλα ατλακόλ ή βερνίκι νερού

Οδηγίες

1 Συλλέξτε τα βότσαλα που σας άρεσαν από
την παραλία, τον κήπο, το δάσος
2 Καλό θα ήταν να διαλέξετε βότσαλα με
σχετικά λεία επιφάνεια για να μπορείτε να
σχεδιασετε με ευκολία τις εικόνες σας
3 Καθαρίστε τα βότσαλα καλά με νερό και
σαπούνι και αφήστε τα να στεγνώσουν.
5 Στρώστε μια εφημερίδα ή ένα παλιό ύφασμα
για να ακουμπήσετε τα βότσαλα
6 Περάστε μια στρώση ατλακόλ και αφήστε
να στεγνώσει η κόλλα. Το στάδιο αυτό είναι
απαραίτητο για να γεμίσουν οι πόροι στα
βότσαλα και να μπορέσετε να ζωγραφίσετε
σε λεία επιφάνεια χωρίς να απορροφηθούν
τα χρώματα από το βότσαλο.
7 Μπορείτε να εμπνευστείτε από το ίδιο το
σχήμα του βότσαλου και να του αποδώσετε
τη μορφή του. Για παράδειγμα, αν ένα
βότσαλο σας θυμίζει σπιτάκι, τότε σχεδιάστε
πάνω σε αυτό, σκεπή, παράθυρα και πόρτα
και θα εμφανιστεί το σπιτάκι που έκρυβε το
βότσαλο σου.

8 Ζωγραφίστε από πάνω με τέμπερες,
μαρκαδόρους ή χρωματιστά μολύβια τις
εικόνες της ιστορίας σας (ήρωες, τοπία, κ.α.).
9 Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για να
βάψετε το φόντο στο βότσαλο σας. Αφού το
βάψετε, το αφήνετε να στεγνώσει καλά κι
έπειτα ξεκινάτε να σχεδιάζετε με μολύβι τα
βασικά περιγράμματα .
10 Στην συνέχεια, με ένα λεπτό πινελάκι
ζωγραφίζετε τα σχήματα και τις
λεπτομέρειες του σχεδίου που έχετε
αποτυπώσει στην επιφάνειά του βότσαλου.
Οι μαρκαδόροι είναι ιδανικοί για την
προσθήκη λεπτομερειών που μπορεί να
είναι δύσκολο να γίνουν με τα πινέλα,
ιδιαίτερα στις μικρότερες πέτρες.
11 Μόλις ολοκληρώσετε τη ζωγραφική σας,
περάστε ξανά τα βότσαλα με ατλακόλ ή
βερνίκι νερού και αφήστε να στεγνώσουν
καλά.

Τα βότσαλα σας είναι έτοιμα
για σπορά...
Τα τοποθετείτε στη
σπείρα που βρίσκεται στο
συμπληρωματικό υλικό για
να ξεκινήσουν να σας λένε
ιστορίες…

Χρήσιμες
συμβουλές
3

, Το μυστικό είναι να αξιοποιείτε το σχήμα της κάθε πέτρας
, Είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένετε καλά τα πινέλα σας
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Σελίδα
“Σπείρα των
παραμυθιών”

Και τι είναι αυτό που κάνει κάποιον ευτυχισμένο;
ρώτησε τον Σο ο Χοκ, που ήταν και ο νεότερος.
Ο γερο-Σο, που ήταν ο πιο σοφός,
είπε: “Ας ψάξουμε να το βρούμε!”

Τ. Μουθ,
Πετρόσουπα

...Οι άνθρωποι εδώ δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ευτυχία!”
είπαν οι τρεις καλόγεροι.
“Ναι, αλλά εμείς σήμερα”, είπε ο Σο και το πρόσωπό
του έλαμψε σαν ολόγιομο φεγγάρι, “θα τους δείξουμε
πώς μπορούν να φτιάξουν μια πετρόσουπα”.
“ Λέμε να φτιάξουμε μια πετρόσουπα και
χρειαζόμαστε τρεις στρογγυλές και λείες πέτρες”,
είπε ο Σο.

Οδηγίες
του
παιχνιδιού

, Εκτυπώστε σε Α3 μέγεθος την σπείρα - παιχνίδι που
θα βρείτε στο συμπληρωματικό υλικό.
, Κολλήστε τη φωτοτυπία πάνω σε ένα χαρτόνι σκληρό και
περάστε από πάνω με πινέλο μια στρώση ατλακόλ.
, Επιλέξτε 7 ζωγραφιστά βότσαλα για να αποτελέσουν
τον αφηγηματικό κορμό της ιστορίας σας. Φροντίστε να
έχετε επιλέξει τουλάχιστον ένα ήρωα, άνθρωπο ή ζώο.
, Τοποθετήστε τα από το κέντρο προς τα έξω.
, Η ιστορία είναι έτοιμη να ξετυλιχτεί!
Οι εικόνες πάνω στα βότσαλα θα σας εμπνεύσουν και θα
αναπτύξουν τη φαντασία σας για να δημιουργήσετε μια δική
σας ιστορία, που όπως η σπείρα ξεκινάει από ένα σημείο και
εξελίσσεται έτσι και η ιστορία σας ξεκινάει από μια εικόνα
και εξελίσσεται…

Πηγή:
© 2013 Wicker Paradise
Story Stones / Crafting Connections
Some rights reserved
flickr.com
creativecommons.org

Tip:
Μπορείτε να φυλάξετε τα βότσαλά σας σε ένα κουτάκι ή ένα
υφασμάτινο πουγκί και να το παίρνετε μαζί σας στα ταξίδια και
τις εκδρομές. Έτσι, θα έχετε πάντα ένα παιχνίδι να παίζετε! ;-)
Καλή σποροεπιτυχία!
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