Γνωρίζοντας τα σχήματα με τη βοήθεια του Paul Klee
Σχήματα,χρώματα,συνδυασμοί...έννοιες δύσκολες,βαρετές και
σύνθετες για τα παιδιά;Κι όμως,η μικρή ομάδα του σχολείου τις παίζει στα
δάχτυλα!Το ταξίδι μας ξεκίνησε όταν,ένα από τα παιδιά μας έπαιζε ένα
πρωινό με το αγαπημένο του παζλ σιγοτραγουδώντας σχήματα και
χρώματα στα αγγλικά.
Ο ενθουσιασμός του που τα κατάφερνε ήταν τέτοιος που γρήγορα
προσέλκυσε το ενδιαφέρον κι άλλων παιδιών γύρω από το παζλ κι αυτό
ήταν μόνο η αρχή...
Το παιχνίδι εμπλουτίστηκε τις επόμενες ημέρες ,με τουβλάκια ξύλινα
δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά για άπειρους
πειραματισμούς,συνδυάζοντας σχήματα και χρώματα,κατασκευάζοντας
πύργους,κάστρα,δρόμους και σιγά σιγά κατακτούσαμε έννοιες όπως η
αλληλουχία,η σειροθέτηση,η ισορροπία .

Ο κόσμος των σχημάτων δεν έδειχνε πλέον απόμακρος και βαρετός αλλά
διασκεδαστικός,σχεδόν συναρπαστικός .

Τα σχήματα περνούσαν από τα μικρά χεράκια κι άλλαζαν
υπόσταση,μπολιάζονταν με την αστείρευτη φαντασία των παιδιών και μέσα
στα κάστρα εκτυλίσσονταν σπουδαίες ιστορίες με πολεμιστές γενναίους και
πριγκίπισσες...από τους δρόμους περνούσαν φορτηγά...καράβια έπλεαν σε
θάλασσες και φάροι ψηλοί βρίσκονταν κοντά...πολιτείες χτίζονταν για να
γκρεμιστούν την επόμενη κιόλας στιγμή ανάμεσα σε ξέφρενα γέλια!

Η τέχνη, σαν πολύτιμος βοηθός,μας άνοιξε νέους ορίζοντες γνωρίζοντάς
μας έναν σπουδαίο ζωγράφο που λάτρευε να αποτυπώνει
πολύχρωμες,χαρούμενες πολιτείες μόνο με σχήματα. «Οι πίνακες είναι
απλώς μια γραμμή που βγήκε ...περίπατο!Το χρώμα κι εγώ είμαστε
ένα...είμαι ζωγράφος!»,συνήθιζε να λέει ο Paul Klee,κουβέντα που θα
ταίριαζε πολύ και στη σκέψη ενός παιδιού !!!

Ο γεωμετρικός πίνακας που φτιάξαμε όλοι μαζί αλλά και οι πολλοί ατομικοί
που ακολούθησαν ,κοσμούν τώρα τον διάδρομο του σχολείου μας και τα
λόγια του σπουδαίου ζωγράφου θα συντροφεύουν πάντα το μυαλό και τις
καρδιές μας !!!

Όσο για τον δικό μας στόχο,που ήταν να προσεγγιστούν και να
κατακτηθούν αυτές οι δύσκολες έννοιες, τα παιδιά το κατάφεραν με τον
πιο αρμονικό τρόπο, που μόνο εκείνα ξέρουν ,το παιχνίδι φυσικά ...
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