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Εισαγωγή
Το κόκκινο είναι ένα κραγιόνι. Έχει μια ετικέτα σε φωτεινό κόκκινο χρώμα 
αλλά, στην πραγματικότητα, είναι μπλε. Ο δάσκαλος του Κόκκινου προσπαθεί 
να το βοηθήσει να είναι κόκκινο (ας ζωγραφίσουμε φράουλες!), η μητέρα του 
προσπαθεί να το βοηθήσει να είναι κόκκινο στέλνοντάς το για παιχνίδι με έναν 
κίτρινο συμμαθητή του (πηγαίνετε να ζωγραφίσετε ένα ωραίο πορτοκάλι!), και 
το ψαλίδι προσπαθεί να το βοηθήσει να είναι κόκκινο ψαλιδίζοντας την ετικέτα 
του, για να έχει χώρο να αναπνεύσει. Το Κόκκινο, όμως, είναι δυστυχισμένο. 
Όσο σκληρά κι αν προσπαθεί, απλά, δεν μπορεί να είναι κόκκινο! Τελικά, 
ένας ολοκαίνουργιος φίλος, (με τη μορφή ενός κραγιονιού στο χρώμα του 
βατόμουρου) του παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια προοπτική, και το Κόκκινο 
ανακαλύπτει αυτό που όλοι οι αναγνώστες γνωρίζουν από την αρχή. Είναι μπλε! 

Η ιστορία αυτή είναι κατάλληλη για τάξεις προσχολικής ηλικίας, ωστόσο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε τάξεις δημοτικού σχολείου. Οι παρακάτω 
δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω. Μπορείτε 
να τις τροποποιήσετε, ανάλογα με τη δική σας τάξη.

Σχετικά με τον Συγγραφέα-Εικονογράφο

Ο Μάικλ Χολ είναι ο δημιουργός του εικονογραφημένου βιβλίου My Heart is 
Like a Zoo που έγινε μπεστ-σέλερ στους Νιου Γιορκ Τάιμς, των φημισμένων 
Perfect Square, Cat Tale, και του It’s an Orange Aardvark! Ο Μάικλ είναι επίσης 
ένας βραβευμένος γραφίστας, το έργο του οποίου έχει αναγνωριστεί ευρύτατα 
για την απλή και ελκυστική του προσέγγιση. Ο Μάικλ ζει στη Μινεσότα με 
τη σύζυγό του, τις δύο κόρες τους, και ένα γουρούνι με το όνομα Πετούνια. 
Λατρεύει τα σύνεργα ζωγραφικής, και ειδικά τα μολύβια, τα κραγιόνια, το 
ψαλίδι και τη χαρτοταινία.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του 
Μάικλ για να βρουν δείγματα της δουλειάς του και περισσότερες πληροφορίες 
για τα άλλα του βιβλία, στο: http://www.michaelhallstudio.com/ 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια φανταστική 
συνέντευξη με τον Μάικλ, εδώ: http://www.mackinviaconnext.com/2014/07/09/
michael-hall/
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Σημειώσεις μελέτης σχετικά 
με Θέματα και τομείς 
Προγραμμάτων Σπουδών
 
α) Θέματα και Βασικά Σημεία Συζήτησης

Το να είσαι αληθινός απέναντι στον εαυτό σου

Το κόκκινο είναι ένα κραγιόνι. Έχει χαρακτηριστεί «κόκκινο» αλλά στην 
πραγματικότητα είναι μπλε. Όσο σκληρά κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να 
ζωγραφίσει ούτε μια κόκκινη γραμμή. Και προσπαθεί, ΠΟΛΥ σκληρά. Η 
προσπάθεια να είναι κόκκινο το κάνει δυστυχισμένο, μέχρι που μια μέρα ένας 
καινούργιος φίλος προτείνει ότι ίσως να μπορούσε να σχεδιάσει κάτι μπλε: τον 
ωκεανό. Το να είναι μπλε αποδεικνύεται κάτι τόσο φυσικό για το Κόκκινο, και το 
γιορτάζει ζωγραφίζοντας τα πάντα με μπλε χρώμα: μπλε καμπανούλες, μια μπλε 
φάλαινα, έναν μπλε ουρανό ... είναι τόσο χαρούμενο που τελικά είναι απλά ο 
εαυτός του!

Η ιστορία αυτή μιλά για το να είστε αληθινοί απέναντι στον εσώτερο εαυτό σας, 
και να ακολουθείτε το δικό σας μονοπάτι.

Βασικά σημεία συζήτησης:

• Το Κόκκινο προσπαθεί να κάνει εξάσκηση, ζωγραφίζοντας τις κόκκινες 
φράουλες με τον δάσκαλό του, το Πορφυρό (σελίδες 6-7). Είναι καλό να εξασκείσαι 
κάνοντας πράγματα, αλλά μπορείς να κάνεις εξάσκηση σε όλα; Μπορούμε να 
κάνουμε εξάσκηση στο να είμαστε κάτι που δεν είμαστε; Σε ποια πράγματα μπορούμε 
να εξασκηθούμε; (π.χ. σε ένα αθλητικό παιχνίδι, σε μια ξένη γλώσσα, στα 
μαθηματικά) Σε ποια πράγματα δεν μπορούμε να εξασκηθούμε; (π.χ. στο να είμαστε 
πιο ψηλοί, να έχουμε πράσινα μάτια).

• Στο Κόκκινο έχει μπει η ετικέτα «κόκκινο», αλλά στην πραγματικότητα είναι 
μπλε. Ετικέτες μπορούν να μπουν και στους ανθρώπους. Το να «βάζεις μια 
ετικέτα» σε κάποιον σημαίνει πως τον περιγράφεις με μία λέξη (π.χ. 
άπληστος, τεμπέλης, κλέφτης, χαζοχαρούμενος). Ποιο πρόβλημα 
υπάρχει όταν «βάζεις μια  ετικέτα» σε κάποιον; Εσύ θα ήθελες να  
σου βάλουν μια ετικέτα;

Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ολόκληρες ή μέρος αυτών για εμπορικούς σκοπούς 
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• Ένιωσες ποτέ ότι έπρεπε να προσποιηθείς πως είσαι 
κάτι που στην πραγματικότητα δεν είσαι; Μήπως 
προσποιήθηκες πως ένιωθες με έναν συγκεκριμένο τρόπο 
για κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν ένιωθες έτσι; Αν 
ναι, γιατί το έκανες, και πώς ένιωσες μετά γι’ αυτό;

Εκτιμώντας τη Διαφορετικότητα

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρωματιστά κραγιόνια σε αυτήν την ιστορία 
και το καθένα από αυτά μπορεί να ζωγραφίσει διαφορετικά πράγματα: όλα 
έχουν κάτι να προσφέρουν. Το να είσαι διαφορετικός μπορεί μερικές φορές 
να είναι δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό να είσαι γενναίος και να εκτιμάς τον 
εαυτό σου για αυτό που είσαι και γι’ αυτά που έχεις να προσφέρεις. Ακόμα, η 
επιτυχία στον κόσμο του σήμερα (και στον κόσμο του αύριο) εξαρτάται από την 
ικανότητά μας να κατανοούμε, να εκτιμάμε και να συνεργαζόμαστε με άλλους 
που είναι διαφορετικοί από εμάς. Η ιστορία αυτή μας υπενθυμίζει να εκτιμάμε 
τη διαφορετικότητα.

Βασικά σημεία για συζήτηση: 

• Η μητέρα του Κόκκινου, το Λαδί, του προτείνει (σελίδες 8-9) να «αναμιχθεί» 
με τα άλλα χρώματα. Του ζητά να αναμειχθεί με το κίτρινο χρώμα για να 
ζωγραφίσουν «ένα μεγάλο πορτοκάλι». Γιατί είναι σημαντικό να αναμειγνυόμαστε 
με άλλους ανθρώπους; Θα μάθαινες τόσα πολλά για τον κόσμο αν αναμιγνυόσουν 
μόνο με ανθρώπους ίδιους με σένα;

• Όταν το Κόκκινο ζωγραφίζει τον μπλε ωκεανό (σελίδες 30-31) είναι έκπληκτο 
και χαρούμενο επειδή αυτό «Ήταν εύκολο!» Είναι σημαντικό να θυμόμαστε 
ότι διαφορετικοί άνθρωποι είναι καλοί σε διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να 
είσαι καλός σε κάτι στο οποίο ένας φίλος χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση 
ή το αντίστροφο. Τι είναι για σένα φυσικό να κάνεις, χωρίς καν να προσπαθήσεις; 
Μπορείς να θυμηθείς μια περίπτωση όπου η ξεχωριστή σου ικανότητα φάνηκε 
ιδιαίτερα χρήσιμη;

Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ολόκληρες ή μέρος αυτών για εμπορικούς σκοπούς 
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Φιλία

Όταν το Κόκκινο κάνει έναν νέο φίλο (το Βατόμουρο) όλα αλλάζουν. Το 
Βατόμουρο βοηθά το Κόκκινο να ανακαλύψει την ξεχωριστή του ικανότητα: 
μπορεί να ζωγραφίσει τέλειες μπλε γραμμές! Η ιστορία αυτή, μας υπενθυμίζει 
ότι, μερικές φορές, ένας αγαπημένος φίλος μπορεί να δει μέσα μας κάτι που 
κανείς άλλος δεν ήξερε ότι βρισκόταν εκεί.

Βασικά σημεία για συζήτηση: 

• Όταν το Βατόμουρο ζητά από το Κόκκινο να προσπαθήσει να σχεδιάσει τον 
μπλε ωκεανό, βλέπει το Κόκκινο όπως είναι πραγματικά – ένα μπλε κραγιόνι. 
Εσύ έχεις έναν αγαπημένο φίλο που μαζί του αισθάνεσαι άνετα απλά με το «να είσαι 
ο εαυτός σου»; Ποια είναι μερικά από τα πράγματα που θέλεις να κάνετε μαζί; Πώς 
νιώθεις όταν περνάτε χρόνο μαζί;

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα:

• Ταύτιση με τις βασικές ιδέες του μυθιστορήματος.
• Ικανότητα για συζήτηση και επιχειρηματολογία σχετικά με τις βασικές έννοιες.

β) Ερωτήσεις και δραστηριότητες στην τάξη (συνδεδεμένες με θέματα)

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης: ερωτήσεις για συζήτηση

Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να συζητηθούν μετά από την πρώτη ή τη δεύτερη 
ανάγνωση της ιστορίας. Έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την εμπλοκή 
των μαθητών με το κείμενο και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους που 
αφορούν τον οπτικό γραμματισμό και την κατανόηση.

• Ποιο είναι το αστείο στην πρώτη σελίδα της ιστορίας (σελίδα 1); Γιατί το μολύβι 
υποθέτει ότι το Κόκκινο κραγιόνι είναι το κόκκινο χρώμα;

• Τι ζωγραφίζει το Κόκκινο στις σελίδες 2–3; Ποια στοιχεία μας λένε ότι είναι ένα 
όχημα της πυροσβεστικής;

• Το Κόκκινο προσπαθεί σκληρά να ζωγραφίσει τις φράουλες αλλά 
απλά δεν μπορεί να το κάνει. Έχετε νιώσει ποτέ για κάτι, ότι απλά 
δεν μπορείτε να το κάνετε; Πότε; Γιατί;

Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ολόκληρες ή μέρος αυτών για εμπορικούς σκοπούς 
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• Στις σελίδες 10-11 το Κίτρινο και το Κόκκινο αποφασίζουν να φτιάξουν 
ένα μεγάλο πορτοκαλί «πορτοκάλι» αλλά καταλήγουν με ένα μεγάλο 
πράσινο «πορτοκάλι». Πώς νομίζετε ότι θα μυρίζει το μεγάλο πράσινο 
«πορτοκάλι» και/ ή τι γεύση θα έχει;

• Κοιτάξτε τους διαφορετικούς τύπους του κειμένου (γραμματοσειρές) 
που χρησιμοποιεί ο Μάικλ Χολ για τον αφηγητή (το μολύβι) και για 
τους άλλους χαρακτήρες (τα κραγιόνια), καθώς και το πώς είναι 
διατεταγμένος ο τύπος του κειμένου σε κάθε σελίδα. Γιατί νομίζετε ότι ο 
συγγραφέας έκανε αυτές τις επιλογές;

• Κοιτάξτε στις σελίδες 7 και 8. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι 
(όπως οι δάσκαλοι και οι γονείς) είναι συνήθως ψηλότεροι από εμάς. 
Όχι πάντα, αλλά συνήθως. Σκεφτείτε τη ζωή ενός κραγιονιού. Γιατί ο 
Μάικλ Χολ έκανε το Πορφυρό, τον δάσκαλο του Κόκκινου, πιο κοντό από το 
Κόκκινο; Γιατί η γιαγιά κι ο παππούς του Κόκκινου (σελίδες 12–13) είναι πιο 
κοντοί από το Πορφυρό; Μήπως αυτός ο κανόνας της «γήρανσης» μπορεί να 
εφαρμοστεί και στα μολύβια και τις σβήστρες;

• Στις σελίδες 16–17 όλα τα άλλα κραγιόνια «φαινόταν πως είχαν κάτι 
να πουν». Γιατί δεν είναι ωραίο να μιλάς για κάποιον πίσω από την πλάτη 
του; Πώς θα αισθανόταν το Κόκκινο αν άκουγε ότι ήταν «τεμπέλης» ή ότι θα 
πρέπει «να συγκεντρωθεί»; Πώς θα νιώθατε αν ακούσατε κάτι τέτοιο για τον 
εαυτό σας; Τι συμβαίνει όταν έχετε πει μια κακία; Πώς νιώθετε μετά;

• Στις σελίδες 22-23 το Κόκκινο εξακολουθεί να είναι τυλιγμένο με τη 
χαρτοταινία. Με τι μοιάζει η χαρτοταινία; Σας κάνει να νιώθετε με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο για το Κόκκινο;

• Το Βατόμουρο πείθει το Κόκκινο να προσπαθήσει να ζωγραφίσει τον 
ωκεανό (σελίδες 26-31). Πότε εκπλήξατε τον εαυτό σας δοκιμάζοντας κάτι 
καινούργιο, καταλήγοντας στο ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά;

Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ολόκληρες ή μέρος αυτών για εμπορικούς σκοπούς 
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Μετά την ανάγνωση: 

Δραστηριότητες προφορικού λόγου

• Το όνομα κάθε μαθητή γράφεται σε ένα ξυλάκι χειροτεχνίας και όλα τα ξυλάκια 
συλλέγονται σε ένα κύπελλο. Στη συνέχεια, οι μαθητές επιλέγονται τυχαία για 
να ξαναπούν την ιστορία διαδοχικά, με όσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται, 
χρησιμοποιώντας εκφραστική φωνή.

• Ζητήστε από τους μαθητές να καθίσουν σε κύκλο. Δείξτε τους σελίδες 32–33 
(τη στιγμή που το Κόκκινο καταλαβαίνει πως, στην πραγματικότητα, μέσα 
του είναι μπλε και δημιουργεί μια σειρά από όμορφες μπλε ζωγραφιές). 
Καθώς πηγαίνετε γύρω από τον κύκλο, ζητήστε από τα παιδιά, με τη σειρά, 
να ονοματίσουν ένα άτομο, ένα μέρος ή κάτι που είναι μπλε. Συνεχίστε μέχρι 
να εξαντληθούν όλες οι ιδέες και κάποιος να βγει «έξω» από τον κύκλο. 
Επαναλάβετε με τα χρώματα κίτρινο, κόκκινο, μοβ, καφέ, πορτοκαλί και 
πράσινο. Όποιος δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι βγαίνει «έξω», μέχρι να μείνει ένας 
νικητής (ή μια μικρή ομάδα νικητών).

• Στη σελίδα 35 ο δάσκαλος του Κόκκινου δηλώνει ότι «αλήθεια, θα φτάσει στα 
ουράνια». Εξετάστε την έκφραση αυτή με τους μαθητές – εξηγώντας τους ότι 
η έκφραση (ιδίωμα) σημαίνει «στοχεύω ψηλά». Ενθαρρύνετε τους μαθητές να 
προτείνουν και άλλες συνομιλίες ή καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί η έκφραση αυτή.

Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών: Εξερευνώντας το χρώμα

Δημιουργήστε και εξερευνήστε έναν τροχό με χρώματα.

Οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν βήμα-βήμα τις οδηγίες για να 
δημιουργήσουν με ακρίβεια τον δικό τους τροχό με χρώματα (μπορείτε να 
κατεβάστε και να εκτυπώσετε το υπόδειγμα, στο https://www.artyfactory.
com/color_theory/images/color-wheel.pdf ). Ο τροχός πρέπει να κατασκευασθεί 
με κραγιόνια, για να ενισχύσει τη σύνδεση με το βιβλίο. Οι αντίστοιχες 
δραστηριότητες που συνδέονται με τα χρώματα παρατίθενται παρακάτω και 
μπορούν να διερευνηθούν κατά τη διάρκεια διάφορων μαθημάτων. (Μόλις 
ο τροχός ολοκληρωθεί, οι μαθητές θα πρέπει να τον κολλήσουν σε ένα 
μεγαλύτερο, λευκό χαρτόνι, ώστε οι υπόλοιπες δραστηριότητες 
να μπορούν να ολοκληρωθούν γύρω από αυτόν.)

Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ολόκληρες ή μέρος αυτών για εμπορικούς σκοπούς 

red

red

yellow blue

green

green

yellow

or
an

geor
an

ge

bl
ue

purple

purple

redpurple

p
u
rp

le

red

orange

o
ra

n
g
e

ye
llo

w b
lu

e

blue

green
greenyellow

© www.artyfactory.com

www.pouabooks.gr

https://www.artyfactory.com/color_theory/images/color-wheel.pdf
https://www.artyfactory.com/color_theory/images/color-wheel.pdf


Σημειώσεις για τον Εκπαιδευτικό

09

• Εξηγήστε τι είναι τα «ζεστά» και τα «ψυχρά» χρώματα. Κοιτάξτε μερικές 
σειρές από τοπία στο διαδίκτυο και εξασκηθείτε στο να χαρακτηρίζετε το 
καθένα ως «ζεστό» ή «ψυχρό» (μια αναζήτηση στο Google για «έρημος+τοπία» 
«Ανταρκτική+τοπία», «τροπικό δάσος», και «κοραλλιογενείς ύφαλοι», θα σας 
προσφέρει μερικά εξαιρετικά παραδείγματα). Στη συνέχεια, οι μαθητές θα 
πρέπει να σημειώσουν τα ζεστά και τα ψυχρά χρώματα γύρω από τον τροχό με 
τα χρώματα, και στο λευκό χαρτόνι, έξω από αυτόν.

• Εξηγήστε πού βρίσκονται τα αντίθετα χρώματα (τα χρώματα 
που κάνουν αντίθεση μεταξύ τους) πάνω στον τροχό. Ζητήστε 
από τους μαθητές να ψάξουν στην τάξη για να βρουν αντίθετα 
χρώματα. Πάρτε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο χρωματισμού 
(μπορείτε να κατεβάσετε ένα υπόδειγμα  από το http://www.
indigoimage.com/freebies/repeat_pattern_indigo_image.pdf) 
και επιλέξτε δύο αντίθετα χρώματα για να το χρωματίσετε με 
αυτά. Συζητήστε με τους μαθητές πώς τα αντίθετα χρώματα 
δημιουργούν οπτικό ενδιαφέρον.

• Στις σελίδες 12–13 η γιαγιά και ο παππούς του Κόκκινου υπαινίσσονται  ότι 
ίσως το πρόβλημά του, το ότι δεν μπορεί δηλαδή να ζωγραφίσει κόκκινες 
γραμμές, να οφείλεται στο ότι δεν είναι «αρκετά θερμό». Ζητήστε από τους 
μαθητές να εξηγήσουν γιατί ένα κασκόλ δεν θα βοηθήσει το Κόκκινο να γίνει 
«ζεστό» χρώμα! Ζητήστε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα μικρό κόκκινο 
μαντήλι πάνω από τα «ζεστά» χρώματα του τροχού. Ίσως να ήθελαν επίσης να 
ζωγραφίσουν για τα χρώματα αυτά, μερικά χειμωνιάτικα γάντια και μια φωτιά 
σ’ ένα τζάκι! Επιλέξτε μερικά «ψυχρά» αντικείμενα για να τα ζωγραφίζετε πάνω 
από τα ψυχρά χρώματα.

• Ο δάσκαλος του Κόκκινου ονομάζεται Πορφυρό (σελίδα 5). Ρωτήστε τους 
μαθητές εάν έχουν ακούσει για το πορφυρό χρώμα ή για το χρώμα του 
βατόμουρου, το χρώμα του νέου φίλου του Κόκκινου. Ζητήστε από τους 
μαθητές να αποφασίσουν σε ποιο σημείο πάνω στον τροχό ανήκουν όλα τα 
χρώματα του βιβλίου και να τα ζωγραφίσουν στη σωστή θέση. Τα κραγιόνια 
που θα πρέπει να ζωγραφίσουν είναι: Κεχριμπαρί, Βατόμουρο, Φούξια, 
Μελιτζανί, Χακί, Ανοιχτό Γκρι, Φωτεινό Κίτρινο και Γαλαζοπράσινο 
(σελίδες 16–17), Λαδί (σελίδα 8), Προφυρό (σελίδα 7), Βισσυνί και Βιολετί 
(σελίδα 14). Το βιβλίο πρέπει να είναι διαθέσιμο στους μαθητές για να 
μπορούν να βρίσκουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ολόκληρες ή μέρος αυτών για εμπορικούς σκοπούς 
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Χρωματική παλέτα για αυτοπροσωπογραφίες

Στις σελίδες 14–15 όλα τα κραγιόνια ζωγραφίζουν αυτοπροσωπογραφίες. 
Ζητήστε από τους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους αυτοπροσωπογραφία 
με λαδοπαστέλ (που αναμιγνύονται όμορφα), εξηγήστε τους όμως ότι μπορούν 
να επιλέξουν μόνο ένα χρώμα, το οποίο τους αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο 
τρόπο. Ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν προσεκτικά τα χρώματα που βρίσκονται 
στον χρωματικό τροχό και να πειραματιστούν με την ανάμειξη αποχρώσεων 
αυτού του χρώματος. Μόλις ολοκληρωθούν οι ζωγραφιές, τοποθετήστε τες 
σε μαύρο χαρτόνι (όπως στην ιστορία) και χρησιμοποιήστε κομμάτια καφέ 
χαρτοταινίας για να τις ενώσετε μεταξύ τους. Εκθέστε τις ζωγραφιές στην τάξη.

Μια σαύρα με ανακατεμένο χρώμα

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν την πράσινη σαύρα που θέλουν να 
ζωγραφίσουν το Κίτρινο με το Κόκκινο (σελίδα 35). Θα πρέπει να ξεκινήσουν 
χρησιμοποιώντας μόνο κίτρινα και μπλε κραγιόνια, και μετά να προσθέσουν 
μικρά κομμάτια κίτρινου και μπλε χαρτιού (όσο μικρότερα τόσο το καλύτερο, 
όπως ένα μωσαϊκό). Ενθαρρύνετε τους μαθητές να απομακρυνθούν από τις 
ζωγραφιές τους για να μπορέσουν να δουν το αποτέλεσμα της ανάμιξης αυτών 
των δύο χρωμάτων. Εκθέστε τις ζωγραφιές στην τάξη.

Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ολόκληρες ή μέρος αυτών για εμπορικούς σκοπούς 
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